Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

Gemeente start traject
strategisch bezuinigen
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
heeft net zoals alle andere gemeenten in het land de opdracht de komende jaren veel minder geld uit te
geven. Hoeveel minder, is nog niet
exact bekend.
In het Coalitieakkoord hebben de
coalitiepartners CDA, AB en Pact
aangegeven dat zij zich de komende maanden buigen over veranderingen in de werkwijze en de rol van
de gemeente, investeringen en mo-

gelijke bezuinigingen. Dat alles zal
veranderingen van de gemeente zelf
vergen en veranderingen in de verwachtingen van burgers, bedrijven
en instellingen ten aanzien van de
rol van de gemeente. Burgemeester
en wethouders hebben nu de concrete aanpak vastgesteld van het
traject strategisch bezuinigen. De
komende maanden zullen vier ambtelijke innovatieteams voorstellen
uitwerken.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:

Deze teams hebben de vrijheid om
zonder taboes en verboden voorstellen te ontwikkelen. Deze voorstellen moeten in september gereed
zijn.
In de drie maanden daarna zullen
burgemeester en wethouders werken aan het draagvlak in de samenleving en de raad voor de voorstellen. Pas daarna wordt een definitief
pakket aan voorstellen aan de raad
voorgelegd voor besluitvorming.

www.pietdupau.nl

vaderdag
20 juni 2010

Let op de

bij ons in de winkel

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd
EUrO
gArANT

Naast een speciale WK krant presenteert De Nieuwe Meerbode deze week ook nog een pagina met oranje Aalsmeers
nieuws. Onder andere een gesprek met ballenjongen Melle de Ruiter die van heel dichtbij in De Kuip de oefenwedstrijd
Nederland tegen Ghana meemaakte en foto’s van oranje gekleurde straten en woningen.

Meerbode presenteert WK krant!
brievenbussen, maar ook een speciale WK krant. En deze special
gaat helemaal over het WK voetbal
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Sinds
1928!!

vaderdag-tips

Aalsmeer - Deze week belandt niet
alleen de Nieuwe Meerbode bij de
huishoudens in de gemeente in de

10 juni 2010

Editie: Aalsmeer

in Zuid-Afrika met uiteraard veel
nieuws over het Nederlandse elftal.
In deze WK krant doen heel veel be-

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

drijven in Aalsmeer voorspellingen
over de uitslagen van de drie wedstrijden die Nederland eerst moet
spelen. Allen geven de stand aan
met producten uit eigen winkel en
bedrijf. En alle foto’s zijn voorzien
van een nummertje en dit betekent:
een prijsvraag! Puzzel de slagzin bij
elkaar, geef antwoord op de vragen
en doe ook een voorspelling. Er zijn
veel en leuke prijzen mee te winnen. Nog even de dagen en tijden
dat Oranje-fans waarschijnlijk hun
telefoon niet opnemen: Maandag
14 juni Nederland tegen Denemarken om 13.30 uur, zaterdag 19 juni Nederland tegen Japan om 13.30
uur en donderdag 24 juni Kameroen
tegen Nederland om 20.30 uur.

Zaterdag 6e junior pramenrace
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
12 juni start om 13.00 voor de zesde maal de junior pramenrace. Dertig teams met gemiddeld zes tot
acht jeugdige inwoners gaan ‘strijden’ om de grootste beker en andere prijzen. De start en de finish zijn
bij het Stokkeland in het Centrum en
uiteraard zijn kijkers van harte welkom. Het verzamelen is vanaf 12.30
uur. De jongens en meisjes gaan net
als tijdens de ‘grote’ pramenrace een
doetocht maken op het water. Lekker varen, maar alert blijven, want
er wachten diverse opdrachten. Het
team Lekker Varuh van basisschool
De Brug mag als eerste starten. Deze jongens en meiden wisten afgelopen zaterdag de meeste punten bij

elkaar te vergaren op de stormbaan
tijdens de spelletjesmiddag. Het
tweede startschot is voor de Farregattertjes en de nieuwe deelnemers,
de Kids van De Gemiste Kans, mogen als derde de pentamotor starten. De prijsuitreiking is gepland
rond 15.15 en 15.30 uur, eveneens
op het Stokkeland. Net als voor de
‘grote’ pramenrace heeft De Nieuwe
Meerbode ook een speciale Junior
Praambode gemaakt. Deze bevindt
zich in het midden en kan in z’n geheel uit de krant gepakt worden. De
deelnemers zullen zeker snel gaan
bladeren, want naast interviews met
teams, de route en de opdrachten
staat in de Junior Praambode ook de
geheime opdracht. Succes allemaal!

Gewonden na kettingbotsing
Aalsmeer - Op vrijdag 4 juni rond
half vijf in de middag heeft een kettingbotsing plaatsgevonden op de
N201. In de drukte van de file zijn
vier auto’s op elkaar gebotst. Wel
remmen voor het op oranje en rood
springende verkeerslicht was de

oorzaak van de aanrijding. Zes personen waren betrokken bij de botsing en vier hiervan zijn naar het ziekenhuis overgebracht ter behandeling van nek- en/of rugklachten.
Foto: Ronald van Doorn.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

EXTRA OPENING
ZONDAG 13 JUNI

Oranje
was altijd al
onze kleur!

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

G-STAR

Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

Tot  50
voordeel
plakken.
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ALLE COMBI’S MOGELIJK, DAMES, HEREN EN SCHOENEN

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF DE ZON SCHIJNT...

HET WORDT WARM!

Wilt u verkoeling?
Vraag dan vrijblijvend een
offerte voor een airco aan.
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Albert Heijn, Praamplein 4 en Poldermeesterplein 6, Aalsmeer
Albert Heijn, Einsteinstraat 103, Kudelstaart

Gewoon bij Albert Heijn.
! #! " $  !! !  ! !" $ !! !

Verwarming
Koeling
Ventilatie

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

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

JACK & JONES
CARS
GARCIA
VERO MODA

BIG L. AALSMEER MAAK JE KEUZE
BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermist:
- Koolwitjestraat: Schuwe grote kater. Wit met zwarte vlekken. Hij
heet Billy en is 6 jaar oud. Hij heeft een witte streep tussen zwarte
vlekken op zijn kop.
- Kudelstaartseweg: Iets langharig zwart poesje met klein wit vlekje onder haar kin. Ze heet Minous.
- Linksbuitenstraat: Grote zware rode gecastreerde kater van 3 jaar
met gele ogen en wat rafels aan de oren.
- Dahliastraat: Cypers fijn gestreepte poes van 1 jaar. Heel tenger.
Haar naam is Luna.
- Händelstraat: Heilige Birmaan poesje van 1 jaar oud. Ze is crème
met bruine pootjes, pluimstaart en snoet. Heeft grote blauw ogen.
De naam is Mila.
Gevonden:
- Hortensialaan: Beige/bruine kater met donkerbruine voorpoten en
witte voetjes. Kortharig.
- Saturnusstraat: Bruin konijn.
- Hadleystraat: Grote, witte kater.
- Mendelstraat: Bruin/grijze half langharige kat.
Goed tehuis gezocht:
- Twee katers van 3 jaar. (broertjes). 1 kater is zwart/wit (felix kat)
en heet Whisky en de andere kater is muis/grijs en heet Luna.
Kunnen bij kinderen. De katers willen graag bij elkaar blijven.

Waar is poes Luna?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas is de tengere fijn gestreepte Cyperse poes.
Luna is de naam van deze 1 jaar ou-

de poes, die wordt vermist vanaf de
Dahliastraat. Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. via tel. 0297-343618.

Ikg

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

lichting bindt de Maag Lever Darm
Stichting de strijd aan tegen spijsverteringsziekten. In de week van 14
tot en met 19 juni gaan 29.000 vrijwilligers collecteren. Het geld dat
wordt opgehaald, stelt de stichting
in staat wetenschappelijk onderzoek te financieren en voorlichting
te geven. Het werk van de Maag
Lever Darm Stichting wordt mogelijk gemaakt door giften. De collecte is een belangrijke inkomstenbron.
Daarnaast ontvangt de stichting giften en donaties van particulieren,
uit het bedrijfsleven en van fondsen.
De Maag Lever Darm Stichting ontvangt geen overheidssubsidie.
Nadere informatie over de Maag Lever Darm Stichting is te vinden op
www.mlds.nl.

“Coq blijft altijd in mijn hart”
Aalsmeer - Afgelopen maandag
7 juni vond de bijeenkomst ter nagedachtenis aan Coq Scheltens
plaats in het gemeentehuis. De burgerzaal was omgetoverd tot tentoonstellingsruimte met werken van
Coq, waaronder tekeningen van
Aalsmeerse monumenten en haar
grappige en leuke schilderijen van
poezen. Er werden enkele toespraken uitgesproken, door Coq zelf uitgezochte muziek gedraaid en Saskia Veenswijk zong een speciaal lied
over Coq. “Talentrijk en waardevol,
altijd toegankelijk en recht voor z’n
raap. Een bijzondere dorpsgenote”,
zei Joost Hoffscholte, die door Coq
de laatste jaren steevast ‘oudburg’
werd genoemd. “Een uniek mens”,
memoreerde de heer Den Hertog van scouting Wiol & Willem Barendtsz. Ook voor deze vereniging

heeft Coq zich vele jaren en heel actief ingezet. “Ze zat altijd boordevol
ideeën.” De kattenliefhebster had
haar deur altijd open voor iedereen
die een praatje wilde. Coq Scheltens: Kunstenares, creatief brein,
politica, moeder en oma. “Oma zal
een sterretje aan de hemel worden”,
had haar kleindochter gezegd.
Oud-burg Joost Hoffscholte had
hier een aanvulling op. “Ik zou erbij willen zeggen: Met een knipoog
naar beneden.” Een kleurrijke en
creatieve Aalsmeerse is niet meer.
Ze zal gemist worden, maar zoals
AB-raadslid Dick Kuin verwoordde: “Coq blijft altijd in m’n hart en
in m’n hoofd.” En zo is het! Haar turbulente en actieve leven op diverse fronten heeft bijgedragen aan tal
van verschillende herinneringen bij
heel veel inwoners!

Klaverjassen in
De Oude Veiling
Aalsmeer - Elke zaterdagmiddag
vanaf 14.00 uur word er in De Oude
Veiling geklaverjast. Afgelopen zaterdag was Martin Levarht de grote winnaar van deze dag. Met een
totaalscore van 5135 punten was

het een gezamenlijk feest worden.
Uw komst zal daar beslist aan bijdragen! De kerken zien deze komst
graag weer vergezeld gaan van de
inmiddels vertrouwde twee bloemen per persoon, zodat heel veel
mensen naderhand verblijd kunnen
worden met een bloemengroet van
de gezamenlijke kerken van Rijsenhout, te weten de Nederlands Gereformeerde kerk Haarlemmermeer,
de Rooms Katholieke kerk Rijsenhout en de Protestantse gemeente Rijsenhout. De muziek tijdens de
tentdienst wordt verzorgd door 4Him. Iedereen is van harte welkom.
hij ver uit de meerdere van al zijn
kaartvrienden. Als winnaar kreeg hij
een dinerbon te besteden in De Oude Veiling. Mevrouw Kuikens kreeg
deze middag niet de beste kaarten
toebedeeld en moest het doen met
de poedelprijs, een heerlijke fles
wijn. Elke zaterdagmiddag kan er
vanaf 14.00 uur gekaard worden, u
bent van harte welkom! Voor inlichtingen 0297-368378.

Zondag 13 juni
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Jan Schipper.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (Geen opgaven
ontvangen.)
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag dienst 10u. ds
Versluis, Ermelo. Om 16.30u. ds. S.
Pos, Sassenheim.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 10u.
met ds. Jeltje de Jong. Extra collecte: Jeugdfonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag 19u. br. C. Terpstra, H.I. Ambacht.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u. en 16.30u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. J. Buchner, Amstelveen.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst dhr. Rob Hondmerk, dir. St. Chris. 18.30u. ds. E.J.
Westerman, Aalsmeer. 10R-dienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst ds. F. van de
Bosch, Katwijk.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.

Aalsmeer - Woensdag 16 juni is
het weer Oost-Inn dag in De Mikado met van 8.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee, van 12.00 tot 13.00 uur
aanschuiven voor een overheerlijke lunch en van 19.30 tot ongeveer
21.00 uur is er gelegenheid om met
boswachter Olav Martens op excursie te gaan in het Amsterdamse Bos.
De verzamelplaats is op de parkeerplaats bij de Camping aan de Bosrandweg. Gezien de vorige presentatie van Olaf belooft dit een interessante avond te worden.
U wordt voor alle activiteiten hartelijk uitgenodigd. Het programma en nieuws van Oost-Inn is te
vinden op de website van de kerk:
www.oosterkerk.info. Inlichtingen:
0297-325636 of 0297-345413.

Garageverkoop
deze zaterdag
Aalsmeer - Wegens verhuizing
wordt op zaterdag 12 juni een garage verkoop gehouden aan de Oosteinderweg 442. Er worden verschillende spullen aangeboden. Van
tuingereedschap tot kasten, bureaus, woonaccessoires en designstoelen. Voor ieder wat wils.
De koffie staat klaar tussen 9.00 en
16.00 uur.

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

Tentdienst: Veelstemmig verder
Aalsmeer - De Rijsenhoutse feestweek is gestart en ook dit jaar sluiten de gezamenlijke kerken af met
een tentdienst op zondag 13 juni van 10.00 tot 11.00 uur. Bij het
zoeken naar een thema voor deze
dienst, hebben de kerken zich laten leiden door alles wat er in de
afgelopen maanden is gebeurd in
Nederland en de verkiezingen. Zo
kwam men op een onderwerp, dat
gelovigen van verschillende signatuur en kleur, net als in de politiek,
niet uit elkaar zou moeten drijven,
maar juist in gesprek zou moeten
brengen: Veelstemmig verder! Laten

KERKDIENSTEN

Oost-Inn uit met
boswachter

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.

Maandag start collecteweek
Maag Lever Darm Stichting
Aalsmeer - Dit jaar zorgt een oranje toiletrol voor aandacht voor de
collecte van de Maag Lever Darm
Stichting. De Maag Lever Darm
Stichting haakt hiermee in op de actualiteit: heel Nederland is in de collecteweek immers oranje in verband
met het WK Voetbal. De oranje toiletrol biedt de mogelijkheid om een
belangrijk en serieus onderwerp op
een positieve manier onder de aandacht te brengen. Uiteindelijk gaat
het niet om de kleur van het toiletpapier. Wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat de kleur van
de ontlasting daarentegen wel belangrijk is. Deze kleur kan namelijk een alarmsignaal zijn voor een
spijsverteringsaandoening. Met wetenschappelijk onderzoek en voor-

Is uw huisdier
zoek?

Nederland Zingt bij Boer
Bos in Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderbrug - In de eerste
uitzending van Nederland Zingt in
de Zomer is Wigle Tamboer op bezoek geweest in Aalsmeerderbrug.
In de zomeruitzendingen van het
EO-programma vervangt Tamboer
de vaste presentator Arie van der
Veer die op vakantie is. In de eerste aflevering afgelopen 6 juni heeft
hij Paul Bos, beter bekend als Boer
Bos, ontmoet. Paul Bos is een voormalig journalist en communicatieadviseur. Na een ommekeer in zijn
leven, werd hij gewoon weer Boer
Bos. Nu steekt Paul Bos graag zijn
nek uit voor bijzondere en ecologi-

sche projecten. Ook traint hij managers en leidinggevenden in het
samenzijn van zijn schaapskudde.
Want van het gedrag van schapen
blijken ook managers iets te kunnen
leren. Ook Wigle Tamboer heeft zich
laten rondleiden door de schaapsherder annex boer, die op een vooruitstrevende wijze wil laten zien dat
het boerenleven ook in een verstedelijkte omgeving toekomst heeft.
De volgende uitzendingen zijn op
13 en 20 juni om 9.23 uur op Nederland 1. Op uitzending gemist kan
het gesprek met Boer Bos nog bekeken worden.

Koffie-ochtend
Open Hofkerk
Aalsmeer - Het open huis van de
Open Hofkerk is 25 jaar geleden opgericht en nog steeds wordt er door
veel vaste bezoekers naar uitgekeken. De ochtend wordt op dinsdag
gehouden en iedereen is welkom.
Deze zomer blijft het open huis om
de twee weken open. De eerstvolgende koffieochtend is op 15 juni en
vervolgens om de twee weken tot en
met september. Wees welkom deze
zomer. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in ’t Baken in de Sportlaan
86. Om circa 11.30 uur gaat ieder
weer zijns weegs.
Voor informatie en voor wie omhoog
zit met vervoer kan contact opnemen
met de dames A. Sloot, tel. 328326,
B. van de Linden, tel. 326940 en
A. Vijfhuizen, tel. 322131.

Zondag dienst om 10u. ds. A. van
Vuuren. 18.30u. ds. M. Messemaker, Monster.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. Doopdienst, spreker Martijn Piet.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. Tentdienst. 18.30u.
dienst met ds. K. Muller.
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. Zaterdag
17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met N. Kuiper. Zondag 10.30u.
Karmelkerk viering olv parochianen.
Om 14.30u. Poolse dienst in Karmelkerk.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
10u. oec. viering met L. Seeboldt.
Mmv Soli Deo Gloria.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst ds. J. Vrijhof.
Ook om 10u. Kinderkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.
H.A.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. gezinsviering met A.
Blonk. Mmv kinderkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten
vanaf 27 sept. 2010.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

maandag 14 juni 2010 is het loket wonen, welzijn en
zorg vanaf 12.00 uur gesloten.

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.3020.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is
deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.

Afscheid drie oud-wethouders Gemeente Aalsmeer
Donderdag 10 juni 2010
17.00-18.30 uur voor bewoners en relaties
Westeinder Paviljoen surfeiland, Aalsmeer
R.P. Fransen, B.J. Nijmeijer en J.J. Overbeek nemen op 10 juni officieel afscheid als wethouders van de Gemeente Aalsmeer. De gemeente Aalsmeer is de drie oud-wethouders bijzonder erkentelijk
voor hun inzet en betrokkenheid gedurende de afgelopen vier jaar.
Alle inwoners van de Gemeente Aalsmeer zijn van harte uitgenodigd
voor deze afscheidsreceptie.

wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken bUrgemeester
en wetHoUders
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.
fraCtiesPreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 22 juni en
16 augustus 2010.
gemeente-info oP website
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCelijn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.

Uitnodiging

werkzaamHeden oP legmeerdijk
Vanaf 28 juni tot en met 20 augustus laat de provincie Noord-Holland op de Legmeerdijk werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van
de nieuwe N201. Deze werkzaamheden veroorzaken ernstige verkeershinder. De aannemer probeert deze overlast zoveel mogelijk te
beperken. Tijdens de werkzaamheden is de Legmeerdijk vanaf Flora
Holland tot aan de Machineweg volledig afgesloten. Dan geldt op
de Legmeerdijk eenrichtingsverkeer vanaf de Machineweg tot aan de
Marshallsingel. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.
U kunt de omleidingsroute vinden op internet www.n201.info/omlegging Aalsmeer-Uithoorn/Werk in Uitvoering.
definitieVe besCHikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Geerland 46, 1 x cedrus Atlantica
• Oranjestraat 22, 2 x meidoorns, 1 x vlierbes
• IJsvogelstraat 25, 1 x acer
Datum verzending vergunning: 16 juni 2010
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Dranken Horecawet de volgende drank- en horeca vergunningen zijn verleend:
• Snaq, Van Cleeffkade 5;
• Straq, Marktstraat 38.
Datum verzending vergunning: 3 juni 2010.
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van
de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is verleend:
• Snaq, Van Cleeffkade 5.
Datum verzending vergunning: 3 juni 2010.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 31, het wijzigen van een kas.
Verzenddatum van deze bouwvergunning: 3 juni 2010
• Cyclamenstraat 60, het vergroten van de woning;
• Rechtsbuitenstraat 48, het wijzigen van een gevel;
• Herenweg 28, het plaatsen van een brugconstructie over een
sloot;
• Westeinderplassen H 3833, het vervangen van de beschoeiing.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

van deze afdeling kunnen de stukken ook worden ingezien op een
ander tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefonische afspraak
wordt gemaakt (tel. 0297-387645). Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en met 23 juli 2010 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, afdeling
Vergunningen en handhaving, Postbus 253, 1430 AG te Aalsmeer.
Degene die schriftelijke zienswijzen indient kan verzoeken zijn/haar
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde termijn in
de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen in te dienen en van
gedachten te wisselen over het ontwerp van het besluit. Tevens kunt
u een mondelinge toelichting krijgen op de stukken. U kunt hiervoor
een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en handhaving
tel. 0297-387645.
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, week 23
t/m 10 juni
t/m 11 juni
t/m 11 juni
t/m 16 juni
t/m 16 juni
t/m 16 juni
t/m 2 juli
t/m 6 juli

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

t/m 7 juli

• Citroenvlinderstraat 11, het plaatsen van een schuur in de
voortuin (met ontheffing artikel 3.23 Wro);
• Helling 20, het vergroten van een woning (met vrijstelling
artikel 19 lid 1 Wro);
• Lijnbaan, het plaatsen van een bouwkeet (tijdelijke ontheffing
artikel 3.22 Wro voor een periode van 1,5 jaar).
Verzenddatum bouwvergunningen: 10 juni 2010.

t/m 16 juli
t/m 17 juli

monUmentenVergUnning
Het onderstaande ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van aanstaande vrijdag gedurende
6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil
brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en
handhaving via telefoonnummer (0297) 387 619.
Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om een monumentenvergunning af te geven voor
het aanbrengen van verlichting op het dak van de Watertoren (Rijksmonument) gelegen aan de Kudelstaartseweg 16 in Aalsmeer.
kennisgeVing ontwerPbeslUit wet milieUbeHeer
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders
bekend dat door Paradise Gerlach Holding B.V. een aanvraag bij hen
is ingediend om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
het oprichten van een paardenhouderij gelegen aan de Bosrandweg
naast nr. 25 te Aalsmeer. Zij zijn voornemens om op de aanvraag
positief te besluiten onder een aantal voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
Het ontwerpbesluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde
stukken liggen vanaf 11 juni t/m 23 juli 2010 ter inzage in het
gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. Buiten de openingstijden

t/m 13 juli
t/m 13 juli
t/m 16 juli

t/m 22 juli
t/m 29 juli
t/m 10 aug

Kapvergunning: Herenweg 8, 1 watercypres & 2
berken, Vrouwentroostpad2: 1 Hollandse linde;
Drank en Horecavergunning: Toko Sari Plaza,
Poldermeesterplein 13;
Drank en Horecavergunning: Cafetaria eethuis
Foodmaster, Poldermeesterplein 14;
Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 40;
Exploitatievergunning: Toko Sari Plaza,
Poldermeesterplein 13;
Exploitatievergunning: Cafetaria eethuis Foodmaster,
Poldermeesterplein 14;
Drank en Horecavergunning: Westeinder Paviljoen,
Kudelstaartseweg 22;
Kapvergunning: Dreef 7, 4 wilgen, 7 esdoorns en 1
vleugelnoot; Beethovenlaan 120, 1 populus alba;
Stichtse Pad 4, 1 berk; Kerkweg 34, 1 denneboom en
1 den;
Exploitatievergunning: Westeinder Paviljoen,
Kudelstaartseweg 22;
Kapvergunning: Darwinstraat 16, 1 blauwe
atlasceder;
Evenementenvergunning: de toerrit “Aalsmeer Roest
Niet” op zondag 13 juni 2010;
Drank en Horecavergunning: Snaq, Van Cleeffkade 5;
Straq, Marktstraat 38;
Exploitatievergunning: Snaq, Van Cleefkade 5;
Evenementenvergunning: de Open water
zwemwedstrijd op zondag 15 augustus 2010; de
zwemloop bij Het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade op
zaterdag 3 juli 2010;
Kapvergunning: Anne Frankstraat 2, 2x Metasequoia;
Westeinderplassen H2736, 2x populier;
kapvergunning: Geerland 46, 1 cedrus Atlantica;
Oranjestraat 22, 2 meidoorns, 1 vlierbes;
IJsvogelstraat 25, 1 acer;
Terrasvergunning: Restaurant Wapen van Aalsmeer,
Dorpsstraat 15.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 18 juni 2010
• Galileistraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Goudenregenstraat 25, het wijzigen en vergroten van de
woning.
inzagetermijn tot vrijdag 8 juli 2010
• Oosteinderweg 189, het plaatsen van een technische ruimte.
inzagetermijn tot vrijdag 16 juli 2010
• Ampèrestraat 19, het plaatsen van een dakkapel;
• Jac. P. Thijsselaan 18, het plaatsen van een hekwerk;
• Kas 10,het plaatsen van een dakopbouw;
• Maarse & Kroon Hof 35, het plaatsen van een dakopbouw.
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. 020-6015555
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:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

ingezonden

Vuilnisprobleem op eiland
Afgelopen zaterdag was het eindelijk prachtig weer, fijn met de kids
naar het vernieuwde surfstrand met
inmiddels geopend paviljoen. Wat
een mooie aanwinst voor ons watersportdorp! Bij aankomst blijkt het
helaas één grote bende te zijn. De
vuilnisbakken zitten alle overvol en
veel lege verpakkingen liggen overal verspreid.
Zondagmorgen vroeg kwam ik er
opnieuw langs, het vuilnisprobleem
was intussen explosief gegroeid!
Veel lege verpakkingen zijn inmiddels in het water gewaaid. Geen
goede reclame dus. Kan de gemeente Aalsmeer zich misschien
achter de oren krabben of zij hun
berekeningen aangaande vuilnisbakcapaciteit wel correct laten uitvoeren? De geplaatste vuilnisbakken zien er mooi uit, maar zijn echt
veel te klein, zelfs voor één zomerse dag! De capaciteit van de kunststof afvalbak in Oost aan de Catharina Amalialaan is overigens ook al
veel te klein, vele losse afvalzakken
staan er dikwijls naast (en waaien
de straat in). Dit soort capaciteitsberekeningen voor vuilnisbakken is
echt geen ‘rocket science’. Remedie
voor nu: Haal of het vuil vaker op, of
plaats grotere vuilnisbakken of een

• Beatrixstraat 5, Constantijnstraat 14, het gedeeltelijk
vernieuwen van kopgevels;
• Citroenvlinderstraat 121, het plaatsen van een dakkapel;
• Dreef 7, het realiseren van tijdelijke Buitenschoolse Opvang
(BSO);
• Kastanjelaan 1, het plaatsen van een houten zwembad;
• Koningsstraat 144, het plaatsen van een dakkapel;
• Moslaan 12, het plaatsen van een dakkapel;
• Perronzijde 11, het gedeeltelijk vergroten van de woning;
• Zwanebloemweg 64, het plaatsen van een veranda.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Pontweg 3B, het bouwen van een woning.
Verleende bouwvergunningen

combinatie van beiden. En kunnen
de bezoekers van het surfstrand
misschien de verantwoording nemen om hun eigen vuilnis voortaan mee naar huis te nemen, wanneer de vuilnisbakken vol zijn? Van
wie verwachten jullie dat deze troep
weer opgeruimd wordt? Of zitten/
zwemmen jullie bij een volgend bezoek graag in je eigen afval?
Ouders, spreek (naast jezelf) ook
eens je kinderen aan! Vele lege bierflesjes, chipszakken en sigarettenpakjes lagen daar waar de jeugd/
jongeren rondhingen (op het dijkje).
Voor verbetering vatbaar dus!
Peter Pol, Clauslaan 15,
peterenstefanie@solcon.nl.

Veel te zien, aanbod zeer divers

Paraplu binnen handbereik
in Open Tuinenweekend
Aalsmeer - Diverse enthousiaste
tuinenbezitters hadden zich aangemeld bij Groei & Bloei voor deelname aan het Open Tuinen Weekend
zodat bezoekers zaterdag en zondag
jl een mooie ‘toer’ konden maken.
Langs grote, maar ook kleine tuinen, waar ondanks de beperkte oppervlakte soms juist heel veel te zien
is. In diverse wijken van Aalsmeer
en Kudelstaart konden tuinen worden bezocht.
Jaarlijks biedt een vast aantal deelnemers een blik in hun tuin, maar
er waren ook nieuwe deelnemers.
Zoals in Aalsmeer Oost, waar dit
jaar twee rotstuinen in één straat
te bekijken waren. Een rotstuin is
een tuin op microbasis, waar de begroeiing hoog in de bergen wordt
nagebootst. Het houden van een
rotstuin is een specialisme op zich
maar zeker de moeite van het bekijken waard. Doordat deze tuinen
met ‘rotsen’ op hoger niveau komen,
kun je heel wat plantjes kwijt tussen
de stenen. Net een berglandschap.
Diverse mensen kwamen een kijkje nemen en lieten zich uitgebreid
voorlichten.
Andere tuinen die dit weekend open
waren brachten ook een gestaag

aantal liefhebbers op pad. Hoewel
de weersomstandigheden zowel
zaterdag als zondag niet de meest
ideale waren, blijft de echte tuinliefhebber er niet voor thuis.
Terwijl menigeen zaterdag met die
zomerse temperaturen liever naar
het water trok, genoot de liefhebber
van een beetje schaduw in een van
de cottagetuinen of pufte uit op een
loungestoel in een van de grotere
tuinen ‘op de route’. Zondag bracht
heel ander weer, lang zo warm niet,
maar wel met dreiging van regen en
onweer.
“Dan maar een plu mee”, was de opmerking van een van de bezoekers.
Laat in de middag viel een spat regen, maar toen konden de meeste
tuinenopenstellers toch met succes
op de dag terugkijken. Niet zo heel
veel aanloop als ze hadden gewild
misschien, maar wié er komt toont
zich wel geïnteresseerd en wil graag
alle ins en outs weten over de bezochte tuin. Niets zo leuk als bij een
ander in de keuken kijken, camera mee en thuis eventueel plannen
maken voor de eigen tuin. Wie volgend jaar mee wil doen of meer informatie wenst over de organisatie
kijkt op: www.aalsmeer.groei.nl
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AGENDA

Donderdag tijdens de feestweek

Miss verkiezing met Danny
Froger en Nick en Simon
Aalsmeer - Traditioneel staat op
donderdag tijdens de feestweek in
september de miss verkiezing op
het programma. Op donderdag 9
september gaan Aalsmeers mooisten de strijd weer aan. Wil je meedoen? Geef je dan op via lindysietsema@gmail.com. Er zijn prachtige prijzen te winnen. Pirates of the
Caribbean is het thema van deze
avond en de organisatie omlijst de
miss verkiezing met een groot aantal artiesten. Zo zal X-factor winnaar
Jaap het podium betreden, verzorgen Nick en Simon een optreden en
gaat Danny Froger, de zoon van, zingen. Ook present is dj Martijn, die
er voor zorg gaat dragen dat voor
en na de optredens swingende muziek zal klinken. Verder is onder andere ook dansschool Pleunie uitgenodigd.
X-factor winnaar Jaap komt!
Na een zinderende finale is Jaap de
uiteindelijke winaar van X-factor.
Vier spetterende optredens per persoon moest uitmaken wie het felbegeerde platencontract in de wacht
zou slepen. Het publiek heeft gekozen! Jaap is een student rechten aan
de Universiteit van Rotterdam. Maar
zijn grote passie is het maken van
muziek. Hij is de frontman geweest
van feest- en gelegenheidsband
Hermes House Band. Tegenwoordig
zingt Jaap niet meer in de band en
richt zich meer op het schrijven van
nummers. Jaap heeft een herken-

bare stem en kan mensen entertainen. Hij is niet bang voor camera’s
en heeft weinig last vast zenuwen
tijdens het zingen. Hij is gek op interactie met het publiek. Tijdens de
miss verkiezing zal hij een spetterend optreden verzorgen.
Spetterende optredens
Nick Schilder en Simon Keizer inmiddels geen onbekenden meer.
Met hun fraai kleurende stemmen
en zelfgeschreven hits als Steeds
weer, De soldaat, Pak maar m’n
hand en natuurlijk Rosanne is het
duo uit Volendam niet meer uit de
hitlijsten weg te denken. Danny Froger werd op 7 januari 1988 geboren
en groeide natuurlijk op met muziek. Van kleins af aan werd er gezongen en met een naam als Froger
was hij bijna voorbestemd om ‘het
vak’ in te gaan. Op 16-jarige leeftijd vond vader René hem rijp voor
een openbaar optreden, en dat werd
dan maar gelijk de Arena! 50.000
Enthousiaste Froger fans sloten de
nieuwe telg in hun armen. Daarna
ging het snel. Danny deed steeds
meer gast optredens in de shows
van zijn vader en zong dan zijn eigen voorkeur in repertoire. Engelstalige hits afgewisseld met hier een
daar een nationale kraker. Danny
gaat optreden met een 30 minuten
durende show waarin hij zijn favoriete nummers brengt. En dat de appel niet ver van de boom valt zal blijken in Aalsmeer!

Zaterdag in De Oude Veiling

Benefietavond met veel
live muziek voor Ghana
Aalsmeer - De Aalsmeerse Sanne de Jong gaat deze zomer twee
maanden vrijwilligerswerk doen in
Ghana. De 18-jarige heeft zich ingeschreven bij een organisatie die
zich bezig houdt met betere scholing en de rechten voor vrouwen en
kinderen. Deze organisatie heeft
een aantal projecten. Vrijwilligers
kunnen gaan werken op schooltjes, in weeshuizen, ziekenhuizen
en bij bouwprojecten. Sanne gaat
zich inzetten op één van de scholen in Ghana. Het verbeteren van
onderwijs en rechten voor vrouwen en kinderen vindt de Aalsmeerse een mooi streven. Dat is waarom zij naast het lesgeven op school
ook nog iets anders wil ondernemen
in Ghana. “Ik wil de kinderen graag
een dag om nooit te vergeten en/
of wat nodige spullen geven”, vertelt Sanne. En daar is natuurlijk geld
voor nodig. Aanstaande zaterdag 12
juni wordt van 21.00 tot 00.00 uur
een benefietavond voor Ghana gehouden met live-muziek door een
groot aantal Aalsmeerse muzikanten in De Oude Veiling. Iedereen
is van harte welkom! De donaties
gaan allemaal naar een goed doel,
de kinderen in Ghana. “Zij hebben
daar echt wat aan!”, aldus Sanne tot
slot. “Ik hou echt niets voor mezelf.
De vliegreis heb ik al geboekt en betaald, evenals mijn verblijf aldaar.”

Beaverhunt en Wild Cat
Onder meer neemt de bluesband
Beaverhunt met op zang en gitaar
Gerrit van der Spaan, op bas Pieter
Rijlaarsdam en op drums Alex Stolwijk plaats op het podium. Ook Mac
Jigger ofwel zanger Tom Meijer gaat
optreden, evenals onder andere
Leen Mulder van zich gaat laten horen op mondharmonica. Op het laatste moment heeft ook de Aalsmeerse formatie Wild Cat toegezegd van
zich te zullen laten horen. Omdat
drummer Jan op vakantie is, neemt
Bart Vreeken op de drumkruk plaats.
Wild Cat bestaat verder uit zangere
en gitarist Rein van der Zee, gitarist
Michel de Wit en bassist Rob Sloot.
Komt allen zaterdag, de toegang is
gratis. Uiteraard staat wel een pot
klaar om geld in te deponeren voor
kinderen in Ghana.
Haringproeverij en WK voetbal
Aanstaande zaterdag 12 juni is het
ook vlaggetjesdag en trakteert De
Oude Veiling op een haringproeverij.
De Hollandse nieuwe proeven kan
gratis van 17.00 tot 19.00 uur. Iedere liefhebber is van harte welkom.
De Oude Veiling is overigens ook dé
gelegenheid om het WK voetbal te
gaan kijken. De wedstrijden zijn te
zien op een groot scherm en als Nederland speelt, kleurt ook De Oude
Veiling oranje!

Summer Party De Binding
Aalsmeer - Stichting de Binding
organiseert op vrijdag 11 juni weer
een party in Bon Ami aan de Dreef.
Alle eerste, tweede en derde jaars
leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom op deze
spetterende Summer Party!
Dresscode: Alles wat er zomers uit-

ziet! De entree bedraagt 6 euro
per persoon en dit bedrag is inclusief een drankje. Kaartverkoop alleen mogelijk aan de deur. De deuren gaan om 20.30 uur open.
org wel dat je voor 21.30 uur binnen
bent anders kom je er niet meer in.
De Party duurt tot 00.00 uur.

Meer dan 200 oude voertuigen

Aalsmeer Roest Niet en
koopzondag 13 juni
Aalsmeer - Komende zondag 13 juni vindt de derde editie van Aalsmeer
Roest Niet plaats. Het publiek kan
weer genieten van opgestelde oude auto’s en motoren. Er zijn ongeveer 200 voertuigen te bewonderen en een groot aantal winkels in
Aalsmeer Centrum is geopend. Een
bezoekje aan het centrum is op zondag 13 juni dus meer dan de moeite waard. Aalsmeer Roest Niet bestaat net als voorgaande jaren uit
een toerrit door de regio en een tentoonstelling in het centrum. Vanaf
9.00 uur gaan de 200 deelnemers
bij The Beach aan de Oosteinderweg van start voor de toerrit door
de regio. Vanaf 13.00 uur finishen
de eerste deelnemers in de Punterstraat en vervolgens worden de auto’s en motoren opgesteld op het
Praamplein. Voorgaande jaren stonden de auto’s in de verschillende
straten. Dit jaar worden alle deelnemende auto’s tentoongesteld op het
Praamplein. Verwacht wordt dat de
laatste deelnemers rond 16.00 uur
op het Praamplein arriveren. Langzaam langs de voertuigen lopend
kan iedereen zich aan de vele juweeltjes van auto’s en motoren vergapen. Tussen de voertuigen, met
een bouwjaar van voor 1984, zitten
veel bijzondere exemplaren. Het is
dus zeker de moeite waard om even
te gaan kijken. Bij het terras van de
gezamenlijke horeca op het Praamplein achter café de Praam kan

men terecht voor een drankje. Rond
18.00 uur vindt daar ook de prijsuitreiking van Aalsmeer Roest Niet
plaats. Vanaf 18.00 uur zullen de
eerste auto’s uit het centrum wegrijden. Er wordt ook een barbecue
georganiseerd door de gezamenlijke horeca. De kosten hiervoor bedragen 12,95 euro per persoon (exclusief drank). Deelname is alleen
mogelijk na inschrijving en voorafbetaling. Inschrijven kan via de site www.aalsmeerroestniet.com. Een
groot aantal winkels opent op zondag 13 juni de deuren tussen 12.00
en 17.00. Een ideaal moment om met
het hele gezin even lekker rustig te
winkelen. De winkeliers heten u ook
van harte welkom. Voor deelnemers
en aanbiedingen zie de advertentie
elders in deze krant.
Kom op de fiets!
Het belooft zondag een mooie dag
te worden voor auto- en motorliefhebbers. De organisatie wil bezoekers wel adviseren om te voet of lopend te komen. Parkeren is namelijk
niet mogelijk op het Praamplein.
Uiteraard is parkeren wel mogelijk
op het Raadhuisplein en het Drie
Kolommenplein. Ook het parkeerterrein van de Rabobank, ingang
Uiterweg, is op zondag 13 juni geopend voor het publiek.
Kijk voor meer informatie op de site van Aalsmeer Roest Niet of op
www.aalsmeercentrum.nl.

STAGE
MUSIC SHOP
Vakantiegitaar Mahalo
dIvErSE klEUrEn
InCl. HOES

%34,95

Microfoonstatief
AAnbIEdInG

%29,95

Violen, diV. Maten
STEnTOr

v.A.

%169,-

gitaarsnarenset
cobra %3,75

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

Met verkoop, veiling en rondleiding

Rozenweekend op Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 12 en zondag 13 juni organiseert de Historische Tuin weer haar traditionele rozenweekend. Dit jaar trekken vooral de botanische rozen de aandacht.
Volop bloeien de mosrozen, de albarozen en de gallica’s. Ook diverse geurende thee- en klimrozen vertonen hun bloemenpracht. De rozenteelt is een belangrijk onderdeel
van de plantenrijkdom op de Historische Tuin. De koningin der bloemen is jarenlang één van de belangrijkste teelten in Aalsmeer geweest. Helaas zijn er nu nog maar
een paar rozenkwekers in Aalsmeer,
Maar veel winners van nieuwe rozen hebben nog steeds hun domicilie in Aalsmeer. De collectie van
de Historische Tuin omvat circa 175
soorten en cultivars. De oudste rozen, zoals de hondsroos en de duinroos, komen waarschijnlijk van nature voor in Nederland. Jonge ro-

zen in de kas onstaan rond 1960 zijn
Jack Frost en Carambole. In samenwerking met de firma Belle Epoque
zijn zowel zaterdag als zondag aparte en geurende rozen te koop. Ook
is er een deel van de collectie van
de Historische Tuin in pot te koop.
Verder staan de vrijwilligers van de
Historische Tuin klaar om iedereen
van advies te dienen over het onderhoud en vermeerdering van rozen.
Ook zijn er oude catalogi en boeken
over de roos te bewonderen.
Beide dagen is er om 15.00 uur een
speciale rozenveiling, waarbij het
accent vooral op de roos zal liggen.
Om 14.00 uur, alleen op zaterdag,
verzorgt tuinchef Cees van Dam een
speciale rondleiding. Verdere informatie is te vinden op de vernieuwde website www.historischetuinaalsmeer.nl. De Historische Tuin is
bereikbaar via het Praamplein en
telefonisch bereikbaar via 322562.

Weer kunst- en
atelierroute

kunst- en open atelierroute is beide dagen gratis te bezoeken tussen
12.00 en 17.00 uur. Voor meer informatie: www.kudelkunst.nl.

Kudelstaart - Op zaterdag 26 en
zondag 27 juni worden liefhebbers
van schilderijen, beelden en onder
andere tekeningen uitgenodigd een
kijkje te komen nemen in de keukens van een groot aantal, met name Kudelstaartse, kunstenaars. De
kunst- en open atelierroute voert
langs vijftien ateliers met werken
van een of meerdere kunstenaars.
Kudelkunst presenteert ook foto’s,
textiel, sieraden, paverpol, fotomozaïek, graffiti, vilt en een uitnodiging
om een zeepatelier te bezoeken. De

Jaarmarkt Kudelstaart
Op woensdag 30 juni wordt in en
rond het winkelcentrum in Kudelstaart de inmiddels bekende
jaarmarkt gehouden. De jaarmarkt
is van 14.00 tot 21.00 uur en wordt
vast weer een treffen van vele bekenden. Lekker slenteren langs het
grote aantal kramen en gezellig iets
drinken op het grote terras met muziek. Voor jeugdige bezoekers zullen
er diverse kinder-activiteiten zijn.

Muziek
Donderdag 10 juni:
* Crazy piano’s, band speelt nummers op verzoek in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 11 juni:
* Summer Party voor leerlingen 13 voortgezet onderwijs in Bon Ami,
Dreef van 20.30 tot 00u.
11 en 12 juni:
* Filmavonden in cultureel café Bacchus, Gerberastraat. Vrijdag en zaterdag aanvang 21u.
Zaterdag 12 juni:
* Benefietavond voor Ghana met
optreden Beaverhunt en vele
Aalsmeerse gastmuzikanten in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 21u.
Zondag 13 juni:
* Salsa workshop en party met dj in
The Beach, Oosteinderweg 247 van
19.30 tot 23.30u.
Maandag 14 juni:
* Voorspeelavond drumfanfare Melomanie in dorpshuis De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout van 19.15
tot 20.15u.
Exposities
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 12 juni:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open,11 tot 16u. Nieuwe
expositie ‘Vliegers, Voedsel en Vrijheid’. Tot en met 29 mei.
12 en 13 juni:
* Rozenweekend op de Historische
Tuin open, ingang Praamplein. Zaterdag en zondag van 13.30 tot
16.30u. Zaterdag 14u. rondleiding,
za. en zo. 15u. rozenveiling.
Tot en met 29 augustus:
* Nieuwe beeldentuin bij galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open
zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Tot en met 20 juni:
* Botanische wandplaten en schilderijen in Oude Raadhuis, Dorps-

straat. Open donderdag tot en met
zondag van 14 tot 17u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
Diversen
Tot en met 13 juni:
* Feestweek Rijsenhout met vandaag wielerronde en disco-avond,
vrijdag seniorenmiddag en trance
& houseparty, zaterdag puzzelautorit en tropische avond, zondag tentdienst en family day in feesttent
Konnetlaantje.
Vrijdag 11 juni:
* Kaarten om kampioenschap van
Aalsmeer in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 12 juni:
* Zesde junior pramenrace. Start
13u. bij Stokkeland, centrum. Verzamelen vanaf 12.30u. Prijsuitreiking
vanaf 15u. ook op Stokkeland.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
Zondag 13 juni:
* Aalsmeer Roest Niet met oude auto’s en motoren. Start 9u. bij The
Beach, Oosteinderweg. Bezichtiging
vanaf 13u. op Praamplein.
Dinsdag 15 juni:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
Woensdag 16 juni:
* Oost-Inn in Mikado, Cath. Amalialaan van 9.30 tot 12u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat v/a 20u.
Vergaderingen
Donderdag 10 juni:
* Afscheid oud-wethouders Berry
Nijmeijer, Jaap Overbeek en Ronald
Fransen in Westeinderpaviljoen op
recreatie-eiland Vrouwentroost. Van
17 tot 18.30u.
* Beraad en Raad in raadzaal, gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Woensdag 16 juni:
* Vergadering wijkraad Stommeer in
Parklaan 27 met bezoek wethouder
van der Hoeven vanaf 19.30u.

Workshop en feest met dj Jarzino

Zomerse Salsa in Beach
Aalsmeer - Komende zondag 13
juni kan er weer volop gedanst worden in The Beach! Elke tweede zondag van de maand organiseert The
Beach een salsafeest met dj en
workshop. Dat salsa nog steeds
groeiende is blijkt wel uit de drukbezochte lessen en salsafeesten.
Omdat zondag de laatste keer is
voor de ‘warme’ zomer, belooft het
een extra bruisende avond te worden. De gratis workshop start 20.00
uur en behandelt deze keer de Bachata. Een populaire Latijns Amerikaanse dans uit de Dominicaanse
Republiek, waarbij de dansers sensueel dicht tegen elkaar aan dansen met een klein, steeds terugke-

rend hupje met de heupen. Na dit
uitstapje neemt dj Jarzino de draaitafel over. Deze Latin allround specialist zal de zaal trakteren op veel
muzikaal lekkers. Van zwoele bachata, snelle merengue tot pittige
salsa! Naarmate de avond vordert
zal hij steeds meer up tempo nummers gaan draaien, waardoor iedere danser aan zijn of haar trekken
komt. De avond start om 19.30 uur
en om 23.30 uur wordt de laatste
dans ingezet. Iedereen is welkom en
de toegang is gratis.
Voor meer informatie surf naar www.
beach.nl. Of kom een keer langs op
één van de cursusavonden in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.

Filmweekend in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni worden er weer kwaliteitsfilms vertoond in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Het
is Bacchus niet toegestaan om de
filmtitel of –beschrijving publiekelijk
aan te kondigen. De Stichting Videma bewaakt de vertoningsrechten
op videofilms en televisieprogramma’s. De vergunning die Videma
aan Bacchus verleent, staat het publiekelijk, aankondigen van filmtitels

niet toe. Hiervoor is een andere vergunning nodig, die aanzienlijk hogere kosten met zich mee brengt. Zodanig hoog, dat de filmvertoningen
in Bacchus daardoor ernstig in gevaar dreigen te komen. Wel is meer
informatie over de films is te vinden
op de website www.cultureelcafebacchus.nl. De films beginnen beide avonden om 21.00 uur, zaal open
vanaf 20.30 uur en de toegangsprijs
bedraagt 3,50 euro per avond.

Daverende disco en oldtimers

Feestweek in Rijsenhout!
Rijsenhout - Tot en met aanstaande zondag 13 juni vindt in Rijsenhout de jaarlijkse feestweek plaats.
In de feesttent aan het Konnetlaantje wordt een gevarieerd programma aangeboden voor jong en oud.
Vandaag, donderdag 10 juni, staat
de ver in de regio bekende wielerronde door de straten op het programma en de dag wordt afgesloten met de welbekende daverende discoavond. De feesttent wordt
omgetoverd tot een discopaleis met
glitterbollen en muziek uit de jaren
tachtig en negentig. Vrijdagmiddag
presenteert het feestweek-bestuur
een leuk programma voor alle senioren en vrijdagavond vindt er een
indoorseizoen plaats van The Future
met trance en house gebracht door
diverse dj’s. Zaterdagmiddag wordt

een autorit met oldtimers en aparte
wagens georganiseerd. Iedereen die
meent een bijzondere auto te hebben kan zich aanmelden via www.
hetlaatsterondje.com.
De inschrijfkosten bedragen 25 euro per equipe van twee personen.
De een na laatste feestdag wordt
besloten met een sfeervolle tropische avond. Zondag 13 juni begint
met van 10.00 tot 11.00 uur een gezamenlijke kerkdienst door de drie
kerken in Rijsenhout met als thema ‘Veelstemmig verder’. De feestweek wordt zondag afgesloten met
de altijd gezellige en sportieve Family Action Day van 13.00 tot 17.00
uur in en rond de feesttent.
Voor meer informatie over tijden en het
volledige programma, zie de website:
www.feestweekrijsenhout.nl.
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Prachtig optreden Vivace op
Korendag Monnickendam

Davanti het beste klassieke
vrouwenkoor van Nederland!

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
heeft vrouwenkoor Vivace opgetreden tijdens een zeer geslaagde
korendag in Monnickendam. Vivace uit Aalsmeer was één van de 91
deelnemende koren, waaronder 6
kinderkoren, die zich hadden ingeschreven voor de alweer vijftiende
Korendag van Monnickendam. Het
was een reuring van jewelste in het
pittoreske dorpje aan het IJsselmeer
toen er honderden leden van allerlei koren door de straatjes wandelden, al of niet voorzien van een map
met partituren. De deelnemers van
het ene koor waren nog mooier en
kleuriger gekleed dan het andere en
dat maakte alles extra feestelijk. De
zon scheen volop en overal zaten
koren of delen ervan op een van de
vele de terrasjes in het stadje. Vanaf ‘s morgens 10 uur werd op zeven locaties opgetreden en om half
6 ‘s middags werd de dag afgeslo-

Aalsmeer - Het try-out concert op
27 april van Davanti was al veelbelovend. Het Aalsmeerse vrouwenensemble was klaar voor een optreden
tijdens de halve finale van het Nederlands Koor Festival (NKF) in Arnhem! In 2009 namen 160 koren deel
aan de voorrondes van het NKF.
Dertig winnaars hiervan wedijveren
tijens de halve finales om een plaats
in de grote finale om de eervolle titel ‘Koor van het jaar 2010’. Afgelopen zaterdag 5 juni wist Davanti op
het podium van het Musis Sacrum
in Arnhem een finaleplaats te veroveren! Davanti kwam uit in de categorie ‘Vrouwenkoor Klassiek’. De
veertien dames zongen, onder leiding van dirigent Lorenzo Papolo,
zes nummers.
Vijf liederen werden a-capella gezongen en voor het zesde nummer
was er muzikale begeleiding op de

ten met een samenzang in de Grote Kerk van Monnickendam, waaraan alle koren konden deelnemen.
Vrouwenkoor Vivace had het geluk
om in de R.K. kerk te mogen zingen, want de akoestiek in de kerk
maakte het gezang van de dames
nog mooier. Er werden een zevental stukken gezongen en mede door
het prachtige pianospel van Oksana Polman klonk het heel professioneel en zuiver zodat de aanwezigen
konden genieten van wat het vrouwenkoor ten gehore bracht. Jammer
genoeg duurde het optreden maar
kort, omdat de volgende groep, een
kinderkoor in Volendamse klederdracht, alweer klaar stond. Het was
wel een sublieme uitvoering van Vivace! Het eerstvolgende optreden is
op 20 november dit jaar in het Gemeentehuis van Aalsmeer ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum
van het koor.

Impressie Peur em erin en trekker ringsteken. Foto’s Joan Kluinhaar.

Feestweekend zoals een
feestweekend hoort te zijn!
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
begon feestweekend Kudelstaart
met een uitgestrekte zomeravondmarkt op de Kudelstaartseweg. Talloze kraampjes hadden hun waren
uitgestald en het was dan ook leuk
slenteren in het zomerzonnetje tussen een grote variëteit aan spullen, eet- en drinkwaren, kleding en
noem maar op. De echte feestgangers konden zo vanaf de markt het
dorpshuis in voor het nieuwe feest
LOS. Dj Ronald Wegbrands, feestzanger Ronnie en Dj Corné zorgden ervoor dat de vele bezoekers
ook daadwerkelijk helemaal los gingen in de feestvreugde. Op zaterdag
5 juni werd achter het dorpshuis
het jaarlijks terugkerende, intussen
wijdverbreid bekende beachvolleybal toernooi gespeeld. Met een inschrijving van twintig teams was het
barstensvol achter het dorpshuis.
Naast een groot terras werd er op
twee velden gestreden om de eerste plaats, wat soms bloed, gelukkig geen tranen maar wel erg veel
zweet kostte op deze zonovergoten
dag. Na een enerverende dag met
gemoedelijke wedstrijden zette het
team van Sconebier zich op de derde plaats, gevold door Op Half Zeven op twee. Het team dat op de
eerste plaats eindigde en zich hierdoor een jaar lang kampioen van
beachvolleybal toernooi Kudelstaart
mag noemen komt uit Zuiderpark,
en heet ook heel toepasselijk team
Zuiderpark.

Herenweg vol ronkende trekkers
Was de zaterdag nog zonovergoten,
zondag waren de weergoden minder goed gestemd. Wat waren de
Pretpeurders blij om te zien dat zoveel mensen zich niets aantrokken
van het weer en goedgemutst toch
naar de Loswal kwamen. Daar deden dappere deelnemers aan Peur
um Erin een gooi naar de hoofdprijs van wel 75 euro. Veel gingen te
water waar ze werden opgevangen
door de duikers. Na enkele spannende races zette Rutger Spaargaren met 13.53 seconden de snelste
tijd neer en mocht het geld in ontvangst nemen. Spanend was ook
het trekker ringsteken. Wel 26 trekkers en tractoren stonden op de Herenweg, startklaar om een steek te
doen naar de eerste prijs. Er werden vier manches gereden, waarvan
de vijf beste trekkers naar de finale mochten. In de finale ging het er
om de snelste tijd neer te zetten. De
beste en snelste trekker werd bereden door Peter Zethof Senior. Ben
van Zelst en Pim Pietersen grepen
net naast de eerste plaats maar gingen naar huis met een mooie derde
en tweede plek. Alle uitslagen zijn
na te lezen op www.pretpeurders.
nl, alwaar ook de foto’s van de evenementen te vinden zijn. Carnavalsvereniging De Pretpeurders bedankt
alle deelnemers, alle sponsors en alle vrijwilligers die dit feestweekend
mogelijk en tot een succes hebben
gemaakt.

Oprichtingsvergadering
Popkoor Soundsation
Aalsmeer - Vorige week 1 juni is in
de bovenzaal van De Oude Veiling
de eerste ledenvergadering, oftewel
oprichtingsvergadering, van Popkoor Soundsation gehouden. Vijftig
zangers en zangeressen vulden de
zaal. Eerst werd verslag uitgebracht
van het afgelopen halfjaar. Op 21 januari komt een groep mensen bij elkaar in De Oude Veiling om de oprichting van een nieuw Popkoor te
bespreken. Deze groep noemt zich
de initiatiefgroep en bestaat uit
Koos Koelewijn, Laila van Koldenhoven, Wim Lodder, Trudy Buchner,
Thomas de Ridder en Trudy Zekveld.
In die eerste bijeenkomst vinden
zij elkaar in de vaste wil om mensen die daar behoefte aan hebben
en plezier aan beleven een Popkoor
te bieden. Er worden acties uitgezet op de ingrediënten die daarvoor
nodig zijn. In eerste instantie wordt
prioriteit gegeven aan een informatieavond, omdat die een belangrijke graadmeter zal zijn voor de levensvatbaarheid van het initiatief.
Die avond wordt gehouden op 9 februari. Maar liefst 40 mensen tonen
die avond hun belangstelling. Door
de initiatiefgroep worden de plannen toegelicht.
Op de avond en ook uit de ingevulde enquêtes blijkt veel enthousiasme voor een nieuw Popkoor. Op die
avond blijkt ook dat de bovenzaal
van De Oude Veiling gebruikt mag
worden als repetitieruimte met gebruik van de apparatuur. Gesteund
door het enthousiasme gaat de initiatiefgroep verder met het voorbereiden van een eerste repetitie. Die
werd gehouden op 23 februari en
wordt bezocht door ongeveer 40
zangers en zangeressen. Door de
afwezigheid van een dirigent(e) is
het de eerste repetities een beetje
behelpen, maar toch slaagt het koor
erin om een aantal nieuwe nummers
in te studeren. Daarnaast worden op
de repetitie meegezongen met andere bekende popsongs en liedjes
en worden de aanwezigen op de
hoogte gehouden van de vorderingen van de initiatiefgroep. Hun acties richten zich vooral op het voorbereiden van een op te richten vereniging, de keuze voor en aanschaf
van nieuwe nummers en op het zoeken van een dirigent(e). Vooral dit
laatste belangrijke punt baart nog
de nodige zorgen. Intussen wordt
een naam bedacht voor het koor.
De deelnemers konden voorstellen

indienen. Uit 6 genomineerde namen wordt op 23 maart de naam
Soundsation gekozen. In dezelfde
periode komt ook één van de laatste
puzzelstukjes op zijn plaats: het vinden van een dirigent(e). De initiatiefgroep slaagt erin om Irma Hoogenboom-Zethof als dirigente te contracteren. Vanaf de eerste repetitie
is duidelijk dat het koor aan haar
een prettig en deskundige dirigente heeft, die het koor op een hoger
niveau zal brengen. Intussen blijven nieuwe zangers en zangeressen zich melden. Sommige haken
na een eerste keer weer af, maar de
meesten blijven enthousiast meedoen en zo groeit de groep tot boven de 50 deelnemers. De initiatiefgroep werkt verder aan het oprichten van een vereniging. Daarvoor
moeten Statuten en een Huishoudelijk Reglement opgesteld worden en voor het officieel maken
van de Statuten is een notaris nodig. Op 26 april worden de Statuten
bij de notaris bekrachtigd en daarmee is de oprichting van de vereniging Popkoor Soundsation een feit.
Een ander agendapunt bestond uit
een toelichting op de inhoud van de
Statuten en het Huishoudelijk reglement. Ook werd een nieuw bestuur
benoemd. Twee leden van de initiatiefgroep wilden ook in het bestuur
doorgaan; voor de andere drie bestuursleden hadden zich evenveel
kandidaten gemeld, zodat er geen
verkiezingen nodig waren. Het bestuur van Soundsation bestaat nu
uit Laila van Koldenhoven (voorzitter), Ineke de Wit (secretaris), Thomas de Ridder (penningmeester) en
algemene leden Willy van Leeuwen
en Liesbeth Schouten. Met bloemen
en wijn werden de leden van de initiatiefgroep bedankt voor hun inzet
en daarna nam het bestuur plaats
achter de tafel. Daarna werden de
diverse commissie toegelicht en
werden de leden opgeroepen daar
aan mee te gaan doen. Na bespreking van de financiële situatie werd
tot slot het nieuwe logo van het koor
onthuld. Het logo is ontworpen door
een Leon Vergoossen, een zoon van
één van de leden van het koor.
Na een korte pauze ging het koor
iets doen waarin ze nog beter zijn
dan vergaderen: Zingen! Er wordt
al gedacht aan een eerste optreden en zoals het er nu uitziet gaat
Soundsation een zonnige toekomst
tegemoet!

‘New Horizons’ in praktijk voor
Fysiotherapie Kudelstaart
Kudelstaart - Kleurrijke landschappen die je direct in andere sferen
brengen. Het doet je denken aan
de zonsondergang op vakantie, de
bergen, droomwerelden. ‘New Horizons’ is de thema titel die de van
oorsprong Franse Pascale Bazille
haar serie schilderijen heeft gegeven. Geïnspireerd en gemotiveerd
voor door haar vader die een houtwerkplaats had en haar moeder die
ook schilderde koos Pascale voor
het medium schilderen.
Tijdens haar vele reizen maakte ze
foto’s van landschappen ver weg
en dicht bij. De sfeer van de landschappen drukt ze uit met pasteuze
verf, acryl en olie waarbij ze experimenteert met verschillende technieken. Dit heeft geresulteerd in een
mooie rustige serie werken die in de

wachtruimte hangen en in de gang
naar de fitnesszaal van de fysiotherapiepraktijk aan de Kudelstaartseweg. Haar passie voor schilderen
stelt Pascale in staat om haar gevoel voor kleur en de natuur vrijelijk
te uiten. Na een oriëntatie cursus op
de Rietveld Academie en lessen van
verschillende docenten werkt Pascale nu in haar eigen atelier in Uithoorn. De werken hangen tot half
augustus in de praktijk die geopend
is op werkdagen van 8.00 tot 20.00
uur, op woensdag tot 18.00 uur.
Op de leestafel in de wachtruimte in meer informatie over het werk
van Pascale te vinden. De schilderijen uit de serie ‘New Horizons’ zijn
te koop. Meer informatie over haar
werk is te vinden op de volgende
site: www.pascalebazille.com.

vleugel door Theo Griekspoor. Door
de deskundige vakjury werd Davanti beoordeeld op technische en artistieke criteria en de programmakeuze. Mede door haar ‘technische perfectie’ werd Davanti uitgeroepen tot winnaar in haar categorie en mag zich nu terecht Het beste klassieke vrouwenkoor van Nederland noemen! De grote finale van
het NKF op 27 november zal een afwisselende muzikale korendag worden met uitvoeringen op absoluut
het hoogste niveau van Nederland.
Alle koren, van popkoren, mannenkoren, klassieke koren, seniorenkoren tot kinderkoren, hebben flink
aan zichzelf gewerkt. Het NKF bood
hen coaching aan en daar heeft iedereen gebruik van gemaakt.
Meer informatie over Davanti en
haar optredens is te vinden op de
site: www.davanti.nl.

Vrijdag 18 juni tijdens koopavond

Schrijver Auke Kok signeert
‘Oorlogsliefde’ in Boekhuis
Aalsmeer - Historicus, journalist
en schrijver Auke Kok komt vrijdag
18 juni naar Boekhuis Aalsmeer om
zijn recent verschenen boek ‘Oorlogsliefde’ te signeren. Hij is aanwezig tijdens koopavond en geeft omstreeks 19.30 uur een toelichting op
het boek. Auke Kok beschreef vijftien jaar geleden het leven van Anton van der Waals, de grootste landverrader van Nederland, die tijdens
de oorlog enkele maanden in een
woonark aan de Uiterweg verbleef.
In Aalsmeer speelden zich bizarre
gebeurtenissen af: Van der Waals
bracht zijn huisknecht om en nam
diens identiteit aan, daarna infiltreerde hij in het verzet. Van 1943
tot eind 1945 was Corrie den Held
getrouwd met Van der Waals. Nooit
heeft ze erover willen praten, maar
in Oorlogsliefde – het nieuwe boek
van Auke Kok – doet ze eindelijk
haar verhaal. Zij hield van hem en
was er van overtuigd dat Van der
Waals van haar hield. Zij was nog
geen twintig, hij was twaalf jaar ouder en een charmante en vermogende baron die aan de goede kant
stond. Dacht zij. Zijn verhalen kon ze
niet controleren; het was oorlog. Ze
trouwden in 1944. Het was te mooi
om waar te zijn, dacht Corrie. Ze had
gelijk. Anton van der Waals leverde
talloze verzetslieden aan de Duitse
bezetters uit, hij deinsde niet terug
voor moord, maar hij zorgde goed
voor zijn Corrie. En zij genoot. Tot de
twijfel toesloeg en ze het vermoeden kreeg dat hij dubbelspel speelde en misschien een bedrieger, een
verrader was. Maar toen kon ze niet
meer terug. Sterker nog, ze moest
zijn spel meespelen.

19.30 uur geeft hij een toelichting
op het boek. Auke Kok (1956) is
journalist, non-fictieschrijver en columnist in NRC Handelsblad. Voordat hij zich fulltime wijdde aan het
schrijven van boeken was hij onder
meer hoofdredacteur bij HP De Tijd
en redactiechef van het NOS Radio
1 Journaal. Van zijn hand verschenen onder meer de volgende publicaties: De verrader – Leven en dood
van Anton van der Waals (1995, genomineerd voor de dr. L. De Jong
Prijs voor moderne geschiedschrijving), 1974 – Wij waren de besten
(bekroond met de Nico Scheepmaker Prijs voor Beste Sportboek van
2004), Dit was Veronica. Geschiedenis van een piraat (2007) en 1988 –
Wij hielden van Oranje, een levendige reconstructie van het tot nu toe
enige door het Nederlands elftal gewonnen kampioenschap. Al deze
boeken zijn te koop in het Boekhuis
en kunt u laten signeren.
Schrijver Auke Kok. Foto:
Bob Bronshoff

Signeersessie
Vrijdag 18 juni signeert Auke Kok
in Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat 12 in het Centrum. De schrijver is aanwezig tijdens koopavond
van 19.00 tot 21.00 uur. Omstreeks

FloraHolland: Bloemenaanbod van 1 werkplek
Aalsmeer - Sinds dinsdag 1 juni kunnen inkopers bij FloraHolland
Aalsmeer op Tribune E en F vanaf één tribunewerkplek inkopen op
alle tien de snijbloemenklokken in
Aalsmeer. Hiermee hebben klanten
toegang tot het totale aanbod bloemen in Aalsmeer. Ook de hard- en
software die op de tribunebank aanwezig is, is voor de klant met een
abonnement op de nieuwe dienst
‘Totale inkoopwerkplek bloemen’
toegankelijk. Met deze nieuwe service wordt het aanbod van verschil-

lende inkoopfaciliteiten in Aalsmeer
uitgebreid. Inkopers krijgen hiermee
de mogelijkheid om op een efficiëntere manier in te kopen: de uitbreiding van het assortiment klokdiensten maakt het gemakkelijker om
een vorm van inkopen te kiezen die
goed bij het eigen proces van inkopers past.
Op die manier werkt de veiling ook
aan vergroting van de koopkracht.
De uitbreiding draagt bij aan de
flexibilisering van het veilsysteem in
Aalsmeer.
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Afscheid Oosteinderschool

Voetbal, handbalclinic en
film bij De Binding
Aalsmeer - Nu alle examens achter de rug zijn, is er tijd genoeg om
te chillen. Dit kan bij de BindingBoven in de Zijdstraat. Gezellig met
vrienden kletsen en ondermeer op
maandag 14 juni vanaf 13.30 uur
de voetbalwedstrijd Nederland tegen Denemarken kijken op een
groot scherm. Voor meer informatie:
viola@debinding.nl.
Op 15 juni komt Bart Neeft een
handbal clinic geven! Trek je sportieve kleren aan en kom om 16.15
uur naar sporthal De Bloemhof aan
de Hornweg. De clinic duurt ot 18.00
uur en deelname kost niets. De clinic gaat alleen door bij 10 kinderen
of meer! Opgeven kan door een mail
te sturen naar eveline@debinding.
nl. Op woensdag 16 juni wordt bij
De Binding Oost aan de Machineweg 12 de film ‘Het regent gehaktballen’ vertoond. De disneyfilm begint om 15.15 uur en kijken kost 2
euro per persoon.

Skaten en barbecue
Voor jongeren van 10 tot en met
15 jaar organiseert de BindingZolder een skate-avond op donderdag 17 juni. Vertrekpunt is de Zolder in de Haya van Somerenstraat
om 19.00 uur. Heb jij skeelers? Een
skateboard? En lijkt dit je leuk? Doe
dan mee! De avond is gratis en je
hoeft je niet op te geven. Bij slecht
weer gaat het niet door en is er gewoon inloop! Om 21.00 uur zijn de
skaters weer terug zijn bij de Zolder. De volgende dag, vrijdag 18 juni, wordt een gezellige barbecue
gehouden van 18.00 tot 21.00 uur,
eveneens voor jongeren van 10 tot
en met 15 jaar. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Worstjes, speklapjes, saté stokbrood, kruidenboter,
salade en nog veel meer!
De kosten zijn 5 euro. Je moet je wel
even van te voren opgeven en dit
kan tot en met donderdag 17 juni bij
manon@debinding.nl.

Aalsmeer - Afgelopen maandag
was de ouderavond met jaarvergadering van het Oudercomité van de
Oosteinderschool. Deze werd voor
de allerlaatste keer geleid door de
voorzitter Dick Voortman. Ook de financiële man Arie Bouwman , Oc-lid
José Kragtwijk en Silvia Rijsenbre-

Samen Een op schoolreis
naar Dierenpark Amersfoort
Aalsmeer - Woensdag 2 juni is
groep 1 tot en met 7 van obs Samen
Een op schoolreis gegaan naar Dierenpark Amersfoort. Groep 8 bleef
achter op school, zij waren al eerder
op kamp naar Texel geweest. Wel
stond de groep paraat, net als vele
ouders, om de vertrekkende bussen
uit te zwaaien. De zon heeft de hele dag geschenen, wat een geluk. En
de dierentuin was prachtig. Er was
zó veel te zien en heel veel speel-

ruimte! Alle kinderen hadden het
naar hun zin, en nog lang geen zin
om naar huis te gaan! Maar even na
half vijf arriveerden weer vier bussen bij school, terug uit Amersfoort.
Zonder kinderen... Gelukkig stapten
even later toch allemaal vrolijke kinderen uit de bus. Op zoek naar hun
ouders, die ze weer kwamen ophalen. Het is een prachtige dag geweest. Er zal nog veel over nagepraat worden, thuis en in de klas!

OBS Kudelstaart on the move!
Kudelstaart - De OBS Kudelstaart
is al jaren deelnemer aan het project
six-on-the-move. De doelstelling
van dit project is extra aandacht te
schenken aan overgewicht bij kinderen. Een steeds groter wordend probleem in de westerse wereld. Door
middel van voorlichting over gezonde voeding en veel beweging wordt
de kinderen van groep 6 een gezonde levenshouding voor gespiegeld.
Dat project verliep dermate succesvol, dat de school besloot om dit in
breder verband te gaan brengen
onder de titel School-on-the-move.
Vol enthousiasme werd toegewerkt
naar het smaakfeest. Met hulp van
de Hoge School van Dronten werd

een geweldige ochtend georganiseerd! De kinderen begonnen met
allerlei proefjes te doen met voedsel. Veel vragen werden die ochtend beantwoord: Welke bouwstoffen zitten er eigenlijk in? Welke enummers? Hoe smaakt het? Bitter?
Zuur? Zoet? Is smaak afhankelijk
van de kleur? En na de pauze werd
er keihard gewerkt aan het samenstellen van een gezonde lunch. Heel
veel ouders van de kinderen waren
bereid om de handen uit de mouwen te steken en het resultaat was
een gezonde heerlijke lunch met
een lekker, natuurlijk ook gezond,
drankje. Bij OBS Kudelstaart is het
onderwijs altijd on-the-move!

Paraplu mee voor Avondvierdaagse
Aalsmeer - Afgelopen maandag
7 juni is in Aalsmeer de avondvierdaagse van start gegaan.
In tegenstelling tot de wandelaars in
Kudelstaart vorige week, hadden de
jongens, meisjes en hun begeleiders
deze keer wel een paraplu nodig. De
eerste dag was het prima weer, maar
dinsdag moest het parcours helaas
met af en toe regen gelopen worden. Het deerde de wandelaars niet.
Ze stapten voort, gezellig kletsend
en snoepend en hadden zonder er

veel erg in te hebben opnieuw vijf
of tien kilometer gelopen. Vandaag,
donderdag 10 juni, is alweer de slotdag van de avondvierdaagse.
Om 18.30 uur vertrekken de wandelaars vanuit de Sportlaan voor de
laatste ‘ontdekkingstocht’ door de
gemeente.
Natuurlijk is er muziek bij de finish
en worden alle wandelaars door familie en vrienden getrakteerd op
een bloemetje! En uiteraard blinken
er medailles.

Zilveren bokaal voor meiden RKAV

Fietsexamen voor groep 7
Aalsmeer - Gelukkig was het maandag droog weer, want meer dan 200
leerlingen uit groep 7 moesten fietsend het praktisch verkeersexamen
af te leggen. Er waren twee routes,
één voor de kinderen uit Aalsmeer
en Oosteinde en één voor de kinderen uit Kudelstaart. ‘s Morgens
mochten de kinderen uit Aalsmeer
en Oosteinde laten zien dat ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. ’s Middag waren de kinderen
uit Kudelstaart aan de beurt. Niet al-

leen ouders en leerkrachten beoordeelden hun prestaties, maar ook
waren er leerlingen van het Wellantcollege aanwezig om te kijken of elke fietser zich aan de verkeersregels
hield. De wethouders Ad Verburg en
Ulla Eurich deelden gele stickers uit
van Veilig Verkeer Nederland, zodat
alle leerlingen voortaan goed herkenbaar zijn als ze op de fiets deelnemen aan het verkeer. De leerlingen horen in de loop van de week of
ze geslaagd zijn.

Steun Jongens B1 FIQAS
Aalsmeer bij NK

Aalsmeer - Aanstaande zondag 13
juni nemen de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer deel aan het Nederlands Kampioenschap veldhandbal.
Dit toernooi wordt gespeeld op het
veld van Fulmen Fidelitas in Amersfoort. De Aalsmeerse jongens beginnen om 11.50 uur met een wedstrijd tegen Olympia’89. Tegelijkertijd spelen Hellas en V.V.W. tegen elkaar. Hierna staan voor FIQAS
Aalsmeer nog wedstrijden op het
programma om 13.30 en 15.10 uur
tegen deze ploegen. De B1 is er erg

op gebrand om op dit kampioensdchap hoge ogen te gooien en dus
kunnen ze wel wat supporters gebruiken! In het weekend van 4 tot 6
juni hebben de jongens van de B1
van FIQAS Aalsmeer twee keer tegen Fulmen Fedelitas gespeeld. Er
moest gewonnen worden om deel
te kunnen nemen aan het NK veldhandbal dit weekend. En dit is beide keren gelukt, vrijdag is gewonnen met 33-30 en zondag floot de
scheidsrechter af met een stand van
liefst 31-16 voor de B1 van FIQAS.

ij namen afscheid. Deze vier mensen hebben zich vele jaren geweldig
ingezet voor de Oosteinderschool.
Dick en Arie allebei 9 jaar, José
7 jaar en Silvia 3 jaar. Na de vergadering zijn de vier in het zonnetje gezet en bedankt met een mooi
boeket bloemen.

Aalsmeer - Het laatste toernooi
wat gespeeld moest worden door
de Meiden B van RKAV is succesvol
afgesloten. Met een mooie zilveren
beker en meerdere bokaaltjes voor
de gespeelde spellen kon zondagmorgen vertrokken worden richting
Aalsmeer. De meiden en hun begeleidsters vertrokken zaterdagmorgen vroeg richting het Land van
Maas en Waal om in Aalst te gaan
voetballen, te barbecueën en er de
nacht door te brengen. Het weer
werkte op de dag aan alle kanten
mee en er liep als rode draad spelen door de dag heen, waarmee ze
tot twee keer toe winnaar zijn geworden. In een klassement met vijf
teams werd de Voorjaarskampioen RKAV MB1 keurig tweede, alleen een districtskampioen uit Gelderland kon ze voorblijven. Aan het
einde van de toernooidag werd Oona Mof nog bijna Limbokampioene, want ze behoorde tot één van de
laatste van alle speelsters die onder

de limbostang door moest dansen.
Na de succesvolle prijsuitreiking
was er tijd om te eten, drinken en
dansen. De sfeer was enorm goed
en na veel geklets, gelach, gekaart
en zingend bij het kampvuur rolden
de laatste meiden hun slaapzak in.
Na een prima verzorgd ontbijt vertrokken Carmen, Anneke, Ingrid en
Caroline weer met de twaalf speelsters richting Aalsmeer. De dertiende speelster die het team rijk is, kon
er door een familieweekend niet bij
zijn. Het meisjes B-team van RKAV is
net zoals het Damesteam van RKAV
nog op zoek naar nieuwe speelsters
voor het nieuwe seizoen. Ben je 17
jaar of ouder en houd je van actief
voetballen, dan heten de Dames van
RKAV je van harte welkom. Het MBteam kan nog speelsters in de leeftijd van 14 tot 16 jaar gebruiken. Informatie kan verkregen worden bij
Ingrid Kempers, wedstrijdcoördinator van de meisjes- en Damesafdeling van RKAV, tel. 06-22456068.

Sportvereniging Omnia 2000

Record aantal deelnemers
aan onderlinge wedstrijd
Kudelstaart - Zaterdag 29 mei is in
de Proosdijhal de jaarlijkse afsluiting van de productgroep Gymnastiek en Turnen, in de vorm van een
onderlinge wedstrijd, gehouden. Dit
jaar was er een record aan aanmeldingen (260 deelnemers), mede doordat de productgroep sinds
september 2009 ook gymnastieken turnlessen in Uithoorn aanbiedt.
De dag was verdeeld in drie wedstrijdrondes. In de eerste wedstrijdronde was het de beurt aan de kleuters en de wedstrijdturnsters van juf
Anneke en Gerda. De kleuters lieten op de balk, brug en mat een vijftal oefeningen zien. Op een diploma werd met stickers aangegeven
hoe goed zij deze oefeningen hadden uitgevoerd. De wedstrijdturnsters streden in drie categorieën tegen elkaar en lieten oefeningen zien
op de brug, mat, balk en sprong. In
de categorie met geboortejaar 2002
is Ilze van der Geest eerste geworden met 55.50 punten en de tweede
plaats is behaald door Noa Sangers
met 52.50 punten.
In de categorie met geboortejaar
2001 ging de gouden medaille naar
Richelle Dekkers met 52.90 punten, de zilveren medaille naar Lotte van Heteren met 52.30 punten
en de bronzen plak naar Renée Keijzer met 52.10 punten. In de categorie met geboortejaar 2000 en ouder is Doris van Voorst op één geëindigd met 53.30 punten en het zilver kreeg Nikita van Beek met 51.10
punten omgehangen. In de tweede
wedstrijdronde namen de turnsters
uit groep 3, 4 en 5 deel aan de wedstrijd. Zij lieten op vier toestellen oefeningen zien. Door het grote aantal
deelnemers in groep 3 en 4 waren er

in beide groepen 4 medailles te verdienen. Op het podium met turnsters
uit groep 3: Anouk Dekkers en Noor
Tetteroo op één met 47.60 punten,
op twee Robin Sahalessi met 46.20
punten, op drie Maud Pothuizen
met 45.90 punten en op vier Fleur
van Walraven met 45.80 punten. Bij
de turnsters uit groep 4 is goud uitgereikt aan Joy van Oostveen met
45.30 punten, zilver aan Amy Buisman met 45.10 punten en brons
aan Cleo Freek met 44.90 punten.
Voor de turnsters uit groep 5 gingen
de medailles naar Madou van Kleij met 48.70 punten, Marijn Cardol
met 47.70 punten en Mathilde Maarse, Amy Maas en Julienne Tjong-ATjoe met elk 47.50 punten. Na een
drukke ochtend met veel deelneemsters was het in de in de middag de
beurt aan de turnsters uit groep 6,
7, 8 en 8+ (middelbare school). De
turnsters van de middelbare school
hadden voor deze wedstrijd hun eigen oefeningen gemaakt, waardoor
het voor hen nog iets spannender
was. In groep 6 ging het goud naar
Esther Veenstra met 51.90 punten,
zilver naar Lisa Ligthart met 50.60
punten en brons naar Kim van der
Tol met 50.40 punten. In groep 7; is
Nynke Nell met 50.00 punten op één
geëindigd, op twee Nicky Groenewegen met 48.30 punten en op drie
Evelien de Jong met 47.90 punten.
Romy Rellum bleek met 48.60 punten de beste in groep acht, gevolgd
door Babette Imthorn met 48.20
punten. In de groep 8+ (middelbare school) kreeg Nicole Ralten met
54.00 punten goud en Marlies Kok
met 52.70 punten zilver. Op de website: www.svomnia.nl is de volledige
lijst met uitslagen te vinden.

Waar komt slang vandaan?
Aalsmeer - Lisa Bolderdijk is 9 jaar
en woont in de P.F. von Sieboldlaan.
Bij de buurvrouw in de tuin heeft
haar kat Casper een slang gevonden. De kat zat steeds met z’n neus
in de hoek van de tuin achter een
bosje en af en toe sprong hij heel
hoog op. Toen de buurvrouw ging
kijken bleek er een slang achter de
bosjes te zitten.
De dierenambulance is gebeld en
de slang is meegenomen. De slang
bleek wel een halve meter lang te
zijn. Lisa vraagt zich nu af wat voor
soort slang het is en waar hij vandaan komt.
Wie heeft antwoorden? Mailen kan
naar: ebolderdijk@hotmail.com.

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 10 juni 2010

WVA geeft proefzeillessen
in kader jeugdsportpas

Veldkorfbal

Ook VZOD E3 kampioen
Kudelstaart - VZOD E3 is een team
met maar drie vaste spelers, de vierde plaats wordt elke week door een
andere speler uit de E2 ingevuld.
De E3 speelt pas het eerste seizoen,
maar de spelers hebben daarvoor
wel in een ander teams gespeeld.
Caroline Oostveen en Erik Metzler komen uit de E2 en Jedidjah pol
komt uit de F-jes. De laatste wedstrijd om het kampioenschap werd
versterking gekregen van Veerle en
was tegen Luno.. Na 15 minuten

scoorde Jedidjah een mooi en ver
afstandschot en deze 1-0 was tevens de ruststand.
De tweede helft het begon lekker
met al gelijk na 3 minuten een mooi
schot onder de korf van Caroline,
2-0. Luno speelde ook een goede
aanval en scoorde ook, 2-1! Dit was
tevens de eindstand. Om kampioen
te worden had VZOD E3 aan een
gelijk spel genoeg, maar winnen
is natuurlijk altijd leuker. Thuis in
Kudelstaart is het kampioensteam
flink in het zonnetje gezet.

Jedidjah Pol, Veerle de Jong, Caroline Oostveen, Erik Metzler en coaches
Hanna Viet en Shewa Bernsen.

Boven: Yvanka Wulving, Isabel van der Drift, Cherona van der Sar en Isabelle
ter Laak. Midden: Laetischa van den Bijtel, Anita Suasso de Lima de Prada en
Ebony van den Bijtel. Onder: Julia van der Drift.

Aalsmeer - Op de woensdagmiddagen in de maanden voor de vakantie
wordt bij de watersportvereniging
enthousiast les gegeven in optimisten. In het kader van jeugdsportpas
Haarlemmermeer en omstreken mogen schoolkinderen intekenen op
twee lessen bij een sportvereniging
om kennis te maken met de activiteiten van die sportvereniging. Elke
woensdagmiddag komen bij de watersportvereniging Aalsmeer aan de
Uiterweg een flink aantal kinderen,
die kennis willen maken met de zeilsport. Onder de bezielende leiding
van instructeur Philip Ruys en andere vrijwilligers gaan de kinderen na
enige uitleg het water op: De eerste
les is peddelen en bootgewennig.
Na twee lessen kunnen de jongens

en meisjes kiezen of ze bij de WVA
verder willen gaan met zeilles nemen. De watersportclub leidt kinderen op in het zeilen aan de hand
van de CWO watersport diplomalijn,
ook kunnen de kinderen op een gegeven moment deelnemen aan het
wedstrijd zeilen.
In regionaal verband worden er zogenaamde Combi Amsterdam wedstrijden georganiseerd en de slotcombi daarvan wordt op de WV
Aalsmeer in het weekeinde van 26
en 27 juni op de Westeinderplassen
gehouden. Dit wordt vanuit de WVA,
samen met wv Nieuwe Meer georganiseerd.
Op www.wvaalsmeer.nl is onder de
kop Jeugdzeilen alle informatie over
het jeugdzeilen in Aalsmeer vinden.

Sportvereniging Omnia 2000

Promotie voor twirlsters

Bronzen plak voor Donja Vos
op internationaal judotoernooi
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
het International Judo Tournament
Venray gehouden. Judoka’s vanuit
heel Europa waren toegestroomd
om deel te nemen aan dit ijzersterke
toernooi. Veel verschillende landen
waren vertegenwoordigd waaronder
Rusland, Frankrijk, Duitsland, Polen
en zelfs IJsland. Er waren maar liefst
304 deelnemende clubs en alle toppers namen deel. Het toernooi duurde het gehele weekend. Van Pijloo
Sports namen tien judoka’s deel.
Donja Vos haalde verschillende judotechnieken uit de kast om haar
tegenstanders te verrassen. Zo won
zij van één tegenstandster bijvoorbeeld met haar befaamde Uchimata
techniek (soort heupworp) en verraste zij de ander met een slipverwurging waardoor haar tegenstandster moest aftikken en de wedstrijd
meteen was afgelopen. De dagzege was voor haar, want ze behaalde
de derde plak. Ook de andere judo-

ka’s van Pijloo Sports deden het prima en konden goed meekomen op
dit niveau, maar eindigden buiten
de prijzen. Voor meer informatie zie
www.pijloosports.nl.

Voorspeelavond Melomanie
Aalsmeer - Vorig jaar heeft drumfanfare Melomanie voor de eerste
maal een open voorspeelavond voor
alle familieleden van de leerlingen
gehouden.
De presentatie trok een volle zaal
en daarom wordt maandag 14 juni voor de tweede maal een open
voorspeelavond voor alle leerlingen die hieraan deel willen nemen
georganiseerd. Deze avond zullen leerlingen laten horen en zien
wat zij zoal geleerd hebben dit seizoen. Zij zullen spelen op trommel,
blokfluit, piccolo, dwarsfluit, trompet en saxofoon. Natuurlijk zullen

de majorettes ook hun beste beentje voor zetten en leuke showtjes laten zien. De leerlingen hebben familie, vrienden en kennissen uitgenodigd om te komen luisteren maar iedereen is uitgenodigd om te komen.
Het is natuurlijk een leuke manier
om met de vereniging kennis te maken en wie weet vind u het ook leuk
om een instrument te komen spelen. De voorspeelavond is van 19.15
tot 20.15 uur in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. De avond
is gratis toegankelijk en iedereen is
van harte welkom. De deuren zijn
vanaf 19.00 uur geopend.

Aalsmeer - In het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 juni hebben
de twirlsters van SV Omnia 2000
deelgenomen aan de wedstrijden in
Zwijndrecht en Pijnacker. Sommige twirlsters deden zelfs aan beide
wedstrijden mee. In Zwijndrecht was
de organisatie in handen van Accelerando en in Pijnacker van T.V.L.
Zaterdag liet Solenne Köhler een
prima dance twirl zien. Ze werd verdiend beloond met een eerste plaats
en promoveerde naar de preteen intermediate klasse!
Zondag deed Chris van Dijk voor het
laatst mee voor Omnia. Ook zij werd
beloond met een gouden medaille en promotie naar de preteen intermediate klasse! Chris en Solenne hebben zich ook defintief voor
het NK geplaatst met hun dance
twirl. Voor het peewee team onder
leiding van Valerie Leliveld was het
voor een aantal meisjes de allereerste keer dat ze meededen aan een
wedstrijd. Laetischa, Ebony, Isabel
en Julia zetten ook hun beste beentje voor bij hun allereerste basicstrut
deelname. Ebony mocht zelfs een
zilveren medaille in ontvangst nemen voor haar optreden.
Yvanka vertegenwoordigde de pee-

wees bij de dance twirl. Haar optreden werd beloond met een zilveren
medaille die ze glunderend in ontvangst nam.
Bij het onderdeel rhythmic twirl
preteen beginner zijn voor het eerst
NK plaatsingspunten behaald door
Rachelle van Westerop en Amber
Glebbeek. Amber heeft dit zelfs 2x
in één weekend behaald, wat zelfs
een zilveren medaille opleverde!
Zilveren medailles ook voor Ramona Ezink, Kim Nederstigt, Ramona
Ezink, Yvanka Wulving, Selina Kok
en Amber Glebbeek. Ook met goud
beloond zijn Selina Kok en Kim Nederstigt. Komend weekend staan de
wedstrijden in Alkmaar en Brielle op
de agenda.
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Je bent van harte welkom,
afhankelijk van leeftijd en niveau, op
zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00
uur of van 10.00 tot 11.00 uur of op
vrijdagavond uur van 19.15 tot 20.15
uur in de gymzaal van de Mikado
aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor meer informatie: Colinda van
Dijk, tel. 06-24532039 of per e-mail
twirlen@svomnia.nl of het sportpunt van SV Omnia via e-mail sportpunt@svomnia.nl.

Jeugdhandbalnieuws

Beker voor jongens C1 FIQAS
Aalsmeer - De jongens C1 van FIQAS Aalsmeer traden zondag 6 juni jl. op tegen de jongens C1 van
Fortissimo uit de regio Utrecht. Inzet was de Cup met de Grote Oren:
de NHV beker. In het begin van de
wedstrijd liep het nog niet helemaal
lekker: het ging wat moeizaam, er
werden veel fouten gemaakt en de
schoten waren nog neit echt zuiver.
Hierdoor stond het na 12 minuten
nog maar 2-2. Zenuwen?
De laatste 8 minuten van de eerste
helft werd er nog wel een penalty
benut en in de eerste fase goed afgerond waardoor er met 4-3 in het
voordeel van FIQAS Aalsmeer werd
gerust. De tweede helft werd er gelukkig met meer overtuiging gespeeld door de Aalsmeerse jongens:
er waren een paar mooie aanvallen
te zien, die nu wel goed werden afgerond en niet op de keeper werden
geschoten.
Zo werd het uiteindelijk toch een terechte 10-5 overwinning voor FIQAS
Aalsmeer en de beker bleef dan ook

achter in de Bloemhof. Een mooie
prestatie zo aan het eind van het
seizoen!
Foto: Don Ran

Zwemfinales voor minioren

Medailleregen voor Oceanus
Aalsmeer - Na de kring Speedo finales brachten de Oceanus minioren liefst 42 van de te behalen 96
medailles mee naar huis.
Van de vijftien gouden medailles
gingen er vijf naar zowel Jorgos
Skotadis als Dennis Weening. Lianne Bouwmeester haalde er twee,
plus nog drie zilveren, Ruben Griffioen drie gouden en een zilveren.
Giulia Corsi mocht vier keer brons
in ontvangst nemen, Tijn de Boer
één keer brons, net als Corné Hobo,
Sander Kirillova won een zilveren en
twee bronzen plakken.
Voor Bart Sommeling waren er twee
zilveren en drie bronzen medailles,
broer Daan twee zilveren en een
bronzen. Voor Anouk van Noord
was er brons en Ruben van Vierzen
pakte drie zilveren en een bronzen
medaille.
Er konden ruim 70 persoonlijke records worden genoteerd, de meeste progressie was voor Amber
Rademaker op de 100 meter vrijeslag. Dennis Weening scoorde een

nieuw clubrecord op de 100 vrij, Jorgos Skotadis deed dat op de 100 vrij,
400 vrij en 200 wissel.
Voor deze jongelui rest nog een
wedstrijd in Rotterdam volgende
week en de landelijke Speedofinale begin juli in Amsterdam.
Ruben van Vierzen pakte drie keer
zilver en een maal brons.

Afzwemfeest in Waterlelie
Aalsmeer - Op zaterdag 29 mei
hebben 130 kinderen van de zwemlessen van De Waterlelie afgezwommen voor diploma A en B. Vele ouders, opa’s en oma’s, broertjes en
zusjes waren naar het zwembad
gekomen om de verrichtingen van
de kinderen te komen bekijken. Er
werd met kleding gezwommen, door
het gaten zeil gedoken, borst- en
rugcrawl gedaan en tot slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld.
Het afzwemmen is prima verlopen
en alle kinderen zijn naar huis gegaan met hun welverdiende diploma. Omdat een aantal kinderen er
niet bij konden zijn, werd er op donderdag 3 juni nog een klein afzwemfeestje gehouden voor acht kinderen voor A en B.
Het volgende afzwemfeest is op zaterdag 3 juli voor de diploma’s A en
B.
Het A-diploma is behaald door:
Dayan Dean Ait-Aissa, Iris van
Barneveld, Tristan de Boer, Esmee
Braam, Jonne Cammelot, Collin van
der Felz, Dua Güven, Melissa Hoogeveen, Tristan van der Knaap, Rutger
Kroon, Kyra Lambrechts, Lonneke
Rekelhof, Brendan Mcdade, Dylan
Mets, Joost van Mourik, Rêve Mulder, Merel Nicolaï, Danique Pannekoek, Olof de Roij, Lucas Schenkius,
Anna Schuurman, Indi Sterkenburg,
Steffy Alana Streefkerk, Thijmen Julian Maasdam, Maddy Thijssen, Florence Tros, Nina Verhoeff, Koen Walet, Zico Ximenes, Valentijn Zandbergen, Demster Abrahamy, Beau
Kroes, Isis Buskermolen, Sacha
Crum, Geena Denies, Dalia Elhadji,
Chaymae Fatmi, Joep Grotendorst,
Bridget Hauwert, Oscar Sebastian

van den Helder, Joey van den Heuvel, Kirstin Hoekstra, Noa Joesri, Jeremy Koopman, Laraine Carmen
Maas, Charlotte Meijer, Fleur Mosselman, Quinn van Munster, Renske Neerhof, Sebastián Nieto, Nicolás Nieto, Sem van Noord, Lara
Noordhoek, Edita Oganisjan, Dustin Olij, Floris Paling, Vincent Paulus, Stephanie Provily, Aryan Rezaei,
Iris Sassen, Jasper van Schaik, Matthijs Schipper, Mohammed Sherif,
Enzo Steenstra, Ticho Tijn Vermeulen, Senna de Vreede, Thijn Vreeken,
Michael van Walraven, Luuk Scheffmann, Esme Hulst, Justin Melman,
Rens Hulleman, Luna Catrina Thie,
Liesje van Otterloo, Dalia Kornmehl,
Maartje Meijer.
Gefeliciteerd met het B-diploma
zijn:
Morris van Lienden, Jade van Arkel,
Rick Blaisse, Veerle de Boer, Senna de Bont, Lobke Bos, Anne Bosman, Amir Bryson, Christian Groot,
Chandler Hauwert, Paige Heymans,
Stijn Hogerwerf, Iris van den Hoven,
Cristian Jourdan, Bente van ‘t Klooster, Oriana Mans, Lars van Oerle, Sven van Oerle, Kasper Plomp,
Aleks Schouten, Lisa Snoek, Tim
Venekamp, Merelyn Ver-hoef, Luna
Vlasman, N’Joy Vlasman, Jestin de
Vries, Jackie van den Berg, Anouck
Burger, Kain Castricum, Ze-fanja
Copini, Sanne Gaastra, Karolis
Grinevicius, Floor Jansen, Rein Jonker, Zoë van Kessel, Merlijn Koster,
Jip Koster, Dyanne van Langeraad,
Morris Maas, Milou Moll, Marijne
Oosterbeek, Sam Ramaker, Bryce
Scheermeijer, Loulou Snikkenburg,
Indy Sol, Sebastiaan Hagedoorn,
Kelsey Pijnaker.

Trampoline-instuif voor jeugd
Aalsmeer - De productgroep trampolinespringen organiseert een
‘open’ springinstuif op zaterdag 19
juni op drie verschillende locaties.
Van 9.30 tot 11.30 uur in sporthal
de Proosdijhal te Kudelstaart onder
leiding van Rien de Ruiter en in de
gymzaal in de J.P. Thijsselaan met
leider Perry Alderden. En van 12.30
tot 14.30 uur in De Mikado aan de
Catharina Amalialaan onder leiding

van Netty van As. Een unieke gelegenheid voor kinderen die eens op
een grote wedstrijdtrampoline willen springen.
De toegang is gratis en bedoeld
voor de jeugd die nog nooit op een
trampoline heeft gesprongen.
De instuif is voor kinderen vanaf
6 jaar. Haren moeten vast en sokken zijn verplicht! Allemaal van harte welkom.
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Gebiedsvisie 2020 nu verkrijgbaar
Aalsmeer - De gebiedsvisie
‘Aalsmeer, aandacht voor kwaliteit’
legt tot 2020 de koers voor de ruimtelijke ontwikkeling van Aalsmeer
vast. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen is deze koers
ontwikkeld en vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsvisie is als het ware de paraplu
waaronder alle andere plannen en
projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling moeten gaan vallen. Aalsmeer kiest voor een duurzame en kwalitatief sterke ontwikkeling van economie, wonen en recreatie, met als voorwaarde het behoud van de leefbaarheid, het dorpse karakter, de bereikbaarheid en
het op peil brengen en houden van
voorzieningen.
Participatie en communicatie
Participatie en inspraak zijn zeer belangrijk geweest bij de totstandkoming van de Gebiedsvisie.
Aan de hand van webenquêtes,
straatgesprekken, bijeenkomsten in
de kernen, ansichtkaarten, reactieformulieren uit de Gebiedsvisiekranten of de meer formele inspraakre-

acties (zienswijzen) is de gebiedsvisie écht een gezamenlijk product
geworden.
Vele Aalsmeerders, bedrijven en
instellingen leverden in de periode van 2008 tot 2009 een bijdrage aan de gebiedsvisie. Gertjan van
der Hoeven kan als nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening voortborduren op wat in de gebiedsvisie is vastgelegd: “De gebiedsvisie
is in de vorige bestuursperiode tot
stand gekomen. Het is aan ons, als
nieuw college, om deze gebiedsvisie verder in te vullen.” De gebiedsvisie is al gestuurd naar bewoners
en organisaties die nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze visie. Geïnteresseerde bewoners kunnen het boekje inzien of downloaden via de website www.aalsmeer.nl. Een exemplaar
kan aangevraagd worden via: email marjan.jongerius@aalsmeer.nl
of telefonisch bij mevrouw Jongerius, cluster Maatschappij en Ruimte via 0297-387624 De gebiedsvisie
kan ook tijdens kantooruren bij de
balie van het gemeentehuis worden
opgehaald.

Wethouder op bezoek bij
wijkraad Stommeer
Aalsmeer - Wethouder Gertjan van
der Hoeven komt woensdag 16 juni naar de wijkraad Stommeer. Hij
is binnen het college verantwoordelijk voor het Wijkgericht werken.
Daarom zal hij de komende maanden kennismaken met alle wijkraden. Vorige week heeft hij de vergadering van de wijkraad Oost bezocht. Nu is de wijk Stommeer aan
de beurt. Gertjan van der Hoeven
is sinds 29 april wethouder van de
gemeente Aalsmeer. Hij wil graag
kennis maken met de wijkraad en
de wijkbewoners. Wat zijn de on-

derwerpen die de bewoners van de
Stommeer belangrijk vinden? Hoe
zien de wijkraad en de bewoners
het wijkgericht werken? Hoe kunnen gemeente en wijkraad elkaar
ondersteunen? De wijkraad vergadert 16 juni vanaf 19.30 uur aan de
Parklaan 27. Alle bewoners van de
Stommeer zijn van harte welkom.
Ook op de vergaderagenda: Verkeersveiligheid, bestemmingsplan
Stommeer-Oost en opening voetbalkooi. Info is te vinden op www.
wijkraden.aalsmeer.nl of bel met
0297-342224.

Vanavond Beraad en Raad

Geen fouten in jaarstukken!

Oud-wethouder Verschueren gemist

Opkomst stembureaus
‘net zo hoog als in 2006’
Aalsmeer - “Vanmorgen vroeg
stond hier file voor de stemhokjes”,
aldus oud-wethouder Cees Wijnen,
die in het stembureau Hornmeer
aan de Roerdomplaan had plaatsgenomen. Hij en zijn mede-stembureau collega’s verwelkomden voor
half één gistermiddag al ruim 500
kiezers. “Net zo veel als vier jaar geleden om dit tijdstip, dus de opkomst
voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen 2010 loopt in de pas
met die van 2006”, zo werd uitgelegd. Oud-raadslid voor de VVD in
Aalsmeer Jan Rozendaal kon begrijpelijk rond het middaguur nog niets
over prognoses vertellen.
“Wat wel duidelijk is, is dat mensen
alle media-aandacht rond de lijsttrekkers en verkiezingen zat zijn.
We zijn zo’n beetje overvoerd”, liet
menig stemmer weten. Ook in Kudelstaart, in het stembureau VZOD

aan de Wim Kandreef, was de opkomst rond het lunchuur goed te
noemen. “Het is de hele tijd een komen en gaan van stemmers”, zegt
Marian Kaaijk (PACT). “Opvallend is
dat zo veel mensen oud-wethouder
Verschueren missen.” De CDA’er,
die dit jaar overleed, was een vast
en gewaardeerd lid van het stembureau en kende heel veel Kudelstaarters. “Hij maakte altijd even een
praatje of een kwinkslag”, aldus een
Kudelstaartse.
Het bureau, dat in de verste uithoek
van Kudelstaart is gevestigd, kende een ongeveer gelijk percentage
stemmers als dat van vier jaar geleden. Bij het ter perse gaan van deze Meerbode was nog niets over het
stemgedrag van Aalsmeerders en
Kudelstaarters te zeggen. De uitslag
is gisterenavond na middernacht
bekendgemaakt.

College B&W stelt prioritering
bouwprojecten in Aalsmeer vast
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een nieuw beoordelingssysteem voor bouwinitiatieven. In
2008 werd de gemeente geconfronteerd met een groot aantal bouwinitiatieven. De behandeling van deze
initiatieven was met de beschikbare capaciteit niet mogelijk. In 2008
is daarom door het toenmalige college besloten een lijst vast te stellen met initiatieven, die pas op een
middellange opgepakt zouden worden. In 2008 is ook besloten om de
lijst periodiek naar bevinding van
zaken te actualiseren. De gemeente Aalsmeer ontvangt in 2010 nog
steeds veel bouwinitiatieven. Het is
om verschillende redenen gewenst
om de initiatieven te faseren en te
prioriteren.
Het college van B&W heeft besloten om in 2010 te starten met het
uitwerken van zes bouwplannen en

zes bouwprojecten. Voor de meeste initiatieven kan een vergunning
worden verleend, maar voor enkele vaak wat grotere bouwinitiatieven
moet er door de gemeente meer geregeld worden dan alleen een vergunning. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een beoordelingssystematiek voor bouwinitiatieven vast
te stellen, zodat er objectief beoordeeld kan worden welk bouwinitiatief verder uitgewerkt kan worden.
Het besluit over het starten van de
zes bouwplannen en zes bouwprojecten is openbaar en zal naar de
betreffende initiatiefnemers worden
gecommuniceerd.
Over de initiatieven die in 2010 niet
starten, maar in 2011 opnieuw worden beoordeeld zal overleg plaats
vinden met de initiatiefnemers over
het aanhouden of het uitstellen van
besluitvorming over het initiatief.

Afscheid drie oud-wethouders
in het Westeinderpaviljoen
Aalsmeer - Ronald Fransen, Berry Nijmeijer en Jaap Overbeek nemen op donderdag 10 juni officieel
afscheid als wethouders van de gemeente Aalsmeer. De gemeente is
de drie oud-wethouders bijzonder
erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid gedurende de afgelo-

pen vier jaar. De afscheidsreceptie
is van 17.00 tot 18.30 uur en wordt
gehouden in het Westeinderpaviljoen op surfeiland Vrouwentroost
aan de Kudelstaartseweg. Alle inwoners van de gemeente zijn van
harte uitgenodigd voor deze afscheidsreceptie.

In Vissenwijk, Nieuw-Oosteinde

Boos over dikke laag grind!
Aalsmeer - De paden van de speelplaats in de Vissenwijk in Nieuw
Oosteinde zijn afgelopen voorzien
van een dikke laag grind en dit vinden met name de jeugdige inwoners niet leuk. De kinderen kunnen niet meer skeeleren, wave borden, fietsen en steppen. Voorheen
waren de paden prima voor de jongens en meisjes om te spelen, maar
de dikke laag grind houdt hen nu

Overtredingen op
Westeinderplassen

zijn vier bekeuringen uitgeschreven
wegens overtredingen. Een booteigenaar kon zijn vaarbewijs niet tonen, terwijl een ander niet in het bezit bleek te zijn van een vaarbewijs.
Twee ‘captains’ hebben een procesverbaal gekregen wegens te hard
varen.

Aalsmeer - Op vrijdag 4 juni heeft
de politie tussen vier en zes uur in
de middag een controle gehouden op de Westeinderplassen. Er

Sporthal en personeel
In de financiële jaarstukken wordt
aan de fracties ook gevraagd budgetten veilig te stellen voor besteding in 2010. Onder andere 30.000
euro voor een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe sportaccommodatie en een extra budget van
60.000 euro voor ondersteuning van
het Handhavingsbeleid met extra
communicatie.
In december heeft de raad besloten om 300.000 euro beschikbaar te
stellen voor knelpunten in de personele capaciteit. De eerste inschatting is nu verder uitgewerkt en voorgesteld wordt door het college om
het genoemde budget aan te vullen met 200.000 euro. In het Beraad
vanavond komen de financiële jaarstukken voor het eerst aan de orde. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen,
zo stelt het college voor, plaatsvinden in de Raad van 24 juni.

Rioleringswerkzaamheden
in hofjes Hornmeer
Aalsmeer - Afgelopen maandag 7
juni is De Bie Wegenbouw in opdracht van de gemeente Aalsmeer
begonnen met het plaatsen van hemelwaterrioolbuizen en drainagebuizen in het Tartinihof. Daarna volgen de andere hofjes. De hofjes
worden één voor één aangepakt, te
beginnen bij Tartinihof, daarna volgen het Locatellihof, het Vivaldihof
en het Corellihof. In de Hornmeer
wordt hard gewerkt om het grondwaterprobleem, dat in deze wijk al
langer bestaat, aan te pakken. Eerst
zijn alle drainagebuizen en waterpompen gecontroleerd en als dat
nodig was, hersteld. Daarna zijn er
hemelwaterrioolbuizen geplaatst in
de Waterhoenstraat.
Deze speciale rioolbuizen zorgen
ook voor extra drainage. Nu zijn de
hofjes aan de beurt. Hier worden
naast de hemelwaterrioolbuizen extra drainagebuizen aangelegd. In
overleg met Eigen Haard wordt er

ook in de achterpaden hemelwaterrioolbuizen en drainagebuizen gelegd. Afkoppelen van het hemelwater betekent dat het schone regenwater via een apart rioleringssysteem rechtstreeks naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Tot nu
toe werd zowel het vuile huishoudelijke afvalwater als het relatief schone hemelwater door één buis afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.
Door een gescheiden systeem aan
te leggen wordt het vuilwaterriool
ontlast. Dat is vooral van belang tijdens hevige regenval. Dan komt het
voor dat het riool het water niet snel
genoeg kan afvoeren. Het vuilwaterriool dreigt dan over te lopen met
als gevolg dat het oppervlaktewater
wordt vervuild met huishoudelijk afval. Voor vragen over de rioolrenovatiewerkzaamheden kan contact
opgenomen worden met de heer J.
Lute van de gemeente via telefoonnummer 06-46610692.

Veel spinselrag in Aalsmeer

Prijsvraag Eigen Haard voor
bewoners wijk Stommeer
banken in de tuin. Eigen Haard staat
open voor nieuwe ideeën. Hoewel
het idee alleen door bewonerscommissies van Eigen Haard kan worden ingediend, kunnen natuurlijk
alle bewoners in deze buurt ideeën
bedenken. Ideeën kunnen via een
email inclusief eventuele bijlagen
en schetsen gezonden worden naar
de secretaris van de bewonerscommissie Stommeer: r.lutgerhorst@
gmail.com, of per post naar Cyclamenstraat 16, 1431 SB Aalsmeer.
Dit kan tot en met maandag 19 juni. Een deskundige jury, onder leiding van fonds naamgever Jan Bolhoeve, nomineert een aantal ideeën.
In de jury zit een vertegenwoordiger
van uw huurdersfederatie Alert. Als
uw idee genomineerd wordt, kunt u
een toelichting geven voor de jury.
Op de verjaardag van Eigen Haard,
8 september 2010, maakt de jury de
prijswinnaar(s) bekend.

Onzekerheden
De gemeentewet schrijft voor dat
gemeenten jaarlijks jaarstukken opstellen betreffende het afgelopen
financiële jaar. Deze jaarstukken
moeten door de gemeentelijke accountant te worden gecontroleerd
op getrouwheid en rechtmatigheid.
De gemeente blijkt haar jaarrekening op orde te hebben.

De jaarrekening bevat in totaliteit
geen fouten of onzekerheden die
de voor de jaarrekeningcontrole gehanteerde goedkeuringstoleranties
overschrijden. Er is wel een fout geconstateerd van 50.000 euro op het
onderdeel Vordering Green Park inzake door de gemeente gemaakte uren. De onzekerheden komen
neer op een totaal van 1,040 miljoen
euro op de onderdelen WMO, collectief Vervoer en Belastingen. De
onzekerheden hebben betrekking
op zowel het getrouwheid- als het
rechtmatigheidsoordeel. Het college
van B&W benadrukt in het voorstel
dat er geen onrechtmatigheden zijn
geconstateerd in bovengenoemde
processen.

tegen en doet bovendien bij vallen
zeer aan je benen en armen. Ook de
scholen in de wijk maken gebruik
van het grasveld en de paden voor
gymlessen en sportdagen. Gisteren,
woensdag 9 juni, zijn enkele bewoners een handtekeningenactie gestart. De petitie met handtekeningen gaan ze volgende week aanbieden aan de wethouder. Er is al een
klacht ingediend bij de gemeente.

Verbeteren kwaliteit en uiterlijk

Aalsmeer - Vorig jaar heeft woningcorporatie Eigen Haard een
fonds is opgericht bij het afscheid
van directeur Jan Bolhoeve. Dit
fonds heeft als doel het verbeteren
van kwaliteit en uiterlijk van gebouwen van Eigen Haard en de directe
omgeving er van. Er is jaarlijks een
bedrag van 50.000 euro beschikbaar. Met dit fonds is het mogelijk
na te denken over ideeën die met
dit fonds werkelijkheid kunnen worden. De bewonerscommissie Stommeer roept nu bewoners van een
huurwoning van Eigen Haard op om
een idee in te dienen. De wijk Stommeer loopt langs de Stommeerkade,
Molenvliet, Zwarteweg en de Stommeerweg. Waar moet uw idee aan
voldoen? Het moet gaan om een
blijvende fysieke ingreep, zoals bijvoorbeeld een fraaiere entree, kunst
in de gemeenschappelijke ruimten,
een mooi afdak, nieuwe bomen of

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
10 juni, komen burgemeester, wethouders en raadsleden bijeen voor
een bijeenkomst van het Beraad en
de Raad. Gestart wordt om 20.00
uur met het Beraad en na een korte
onderbreking volgt vanaf 22.30 uur
de Raad. De bijeenkomst is in de
raadzaal van het gemeentehuis en
is openbaar.
Het Beraad staat onder voorzitterschap van Robert van Rijn en behandelstukken zijn de eerste wijziging tarieventabel Legesverondening 2010, vaststellen financiële jaarstukken, kennisnemen van
de jaarrekening 2009 en begroting
2011 van de veiligheidsregio en nota Grondbeleid Aalsmeer 2010-2014.
Na de rondvraag wordt het Beraad
afgesloten. De voorzittersmicrofoon is dan voor Pieter Litjens voor
de vergadering van de Raad. In de
Raad wordt afscheid genomen van
Coq Scheltens. Vele jaren heeft zij
zich ingezet voor de fractie AB als
raadslid en wethouder. Behandelstukken zijn bestemmingsplan onteigening, subsidieverlening Amstelland bibliotheken 2010, vaststellen
fractiebudgetten 2009/2010 en wijziging samenstelling audit-overleg.
De sluiting is gepland rond 23.45
uur.

Aalsmeer - Door het (iets) warmere weer van de afgelopen weken hebben de eitjes van de spinselmot zich ontwikkeld tot rupsen.
De eitjes van de spinselmot (of stippelmot) overwinteren op bomen en
struiken. Als het weer in het voorjaar warmer wordt, komen de rupsen uit de eitjes. Tegelijkertijd ontwikkelt zich een beschermend spinrag, dat is wat nu te zien is op veel
struiken. Dit spinrag beschermt de
rupsen tegen hun natuurlijke vijanden en ondertussen voeden de rupsen zich met het jonge blad. Op het
moment is dit duidelijk zichtbaar in
Aalsmeer, want behalve spinrag zijn
er ook compleet kaalgevreten strui-

ken. Het is geen fris gezicht en zelfs
een beetje spookachtig. Het kan
echter totaal geen kwaad voor de
struiken en voor mensen. De rupsen
zijn belangrijk voor het ecologisch
evenwicht omdat ze een belangrijke
voedselbron zijn voor jonge vogels.
Met warm weer groeien de rupsen
in enkele weken uit tot kleine stippelvlinders. Zodra deze rupsen als
vlinders de struiken verlaten hebben
herstellen de struiken zich weer en
ontwikkelen weer nieuw blad.
In de zomer is er niets meer aan de
struiken te zien. Opmerkelijk is dit
jaar dat de explosie van spinselrag
duidelijk heftiger is dan de afgelopen jaren.

Botsing auto met bromfiets
Uithoorn - Op vrijdag 4 juni rond
kwart over vier in de middag heeft
bij winkelcentrum Amstelplein een
aanrijding plaatsgevonden tussen
een auto en een bromfiets.
De 21-jarige scooterrijdster kwam

Parkeren op de
Oosteinderweg

Aalsmeer - In de vergadering van
1 juni heeft het college van burgemeester en wethouders besloten
het parkeren op de Oosteinderweg
aan te pakken bij de reconstructie

welke gepland is voor 2016. Er kan
nog vijf jaar over gedacht worden
hoe de parkeerplaatsen verbreed
kunnen worden, zonder de trottoirs
nog smaller te maken.
Voor bewoners wel een opluchting
dat spiegeltjes van auto’s kapot rijden geen dagelijkse ‘kost’ meer
gaat worden.

ten val en is met een zware hersenschudding overgebracht naar
het ziekenhuis. Bij de 24-jarige automobilist is een blaastest afgenomen. Hij bleek geen alcohol gedronken te hebben.

Bromfietser met slok op
Uithoorn - In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 juni rond half
vijf is een 25-jarige bromfietser aangehouden, die met gedoofde lichten en zonder helm over de Achter-

berglaan reed. De 25-jarige bleek
alcohol gedronken te hebben, twee
keer de toegestane hoeveelheid.
De politie maakte proces-verbaal
op. .

pagina 22

Nieuwe Meerbode - 10 juni 2010

Perfect zonnig eerste weekend
voor Westeinder Paviljoen

Beesie Nederlands grootste Oranjesupporter

WK schminken bij Albert Heijn
Aalsmeer - Jeugdige Oranje-supporters kunnen zich op zaterdag 19
juni bij Albert Heijn aan het Praamplein en op het Poldermeesterplein
laten uitdossen voor de wedstrijd
die het Nederlands elftal ‘s middags
om 14.00 uur speelt tegen Japan.
Tijdens een speciale ochtend kunnen de allerjongste Oranjefans zich
tussen 9.00 en 12.00 uur laten versieren met Beesie plaktattoos. Speciaal voor het WK geeft Albert Heijn
Beesie, de superenthousiaste Oranjesupporter, cadeau bij elke 15 euro
aan boodschappen. In totaal worden 31 miljoen Beesies voor en tijdens het WK verspreid in de kleuren
oranje, rood, wit en blauw. Beesie is
de grootste supporter van Nederland en duikt tijdens het WK overal
op. Beesie is aaibaar, wendbaar en
superenthousiast.
De ultieme mascotte kan overal opgeplakt worden, maar je kunt
hem ook buigen en ergens omheen
draaien. De mogelijkheden zijn eindeloos. Supermarktmanager Simone Jansen is er trots op dat Nederlands grootste Oranje-supporter ook in haar winkel zijn opwachting maakt: “Met Beesie kunnen onze klanten laten zien dat zlj helemaal achter het Nederlands elftal

staan”, zeg zij. “Natuurlijk hebben
we óók aan de jongste Oranje-fans
gedacht. Zij kunnen zich op zaterdag 19 juni helemaal laten uitdossen als voorbereiding op de wedstrijd Nederland tegen Japan. Zo laten we zien dat iedereen -van jong
tot oud -het Nederlands Elftal door
dik en dun steunt!” Het schminken
is voor kinderen vanaf 3 jaar.
Oranjehelden
Speciaal voor het WK spelen kopstukken uit het Nederlands elftal de
hoofdrol in de nieuwe spectaculaire Beesie commercial. In de commercial worden spelers van Oranje, zoals Robin van Persie, Nigel de
Jong en Maarten Stekelenburg tijdens het boodschappen doen verrast door superenthousiaste Beesies die compleet uit hun dak gaan
bij het zien van hun voetbalhelden.
In de commercial is de nummer één
hit ‘schouder aan Schouder’-te horen. Het nummer wordt gezongen
door Guus Meeuwis en Marco Borsato. Alle fans van Guus Meeuwis
kunnen bovendien bij Albert Heijn
Praamplein en Poldermeesterplein
terecht voor kaarten voor de speciale voetbalconcerten op 14 en 19 juni
in het Philips Stadion in Eindhoven.

Nieuwe showroom voor
Profile Tyrecenter ABO
Aalsmeer - Afgelopen maandag
heeft Profile Tyrecenter ABO haar
nieuwe showroom in gebruik genomen. Na een verbouwingsperiode
van drie weken, waarbij de receptie
in een bouwkeet voor de deur gevestigd was, werden de eerste klanten ontvangen.
Volgens het bedrijf aan de Lakenblekerstraat, welke naast autobanden, zich steeds meer gaat richten
op algemeen auto-onderhoud en
APK, was het nodig om een volgende stap te zetten in een modernere en professionele organisatie. De
complete showroom is vernieuwd:
Nieuwe vloer, nieuw plafond, nieuwe meubels en rekken en een nieuwe grote balie in de nieuwe huisstijl
van Profile Tyrecenter. Er komen da-

gelijks veel bezoekers over de vloer.
Daarom heeft Profile Tyrecenter
ABO veel aandacht aan de wachtruimte in de showroom besteed.
Deze beschikt over een uitgebreid
koffie- en thee-assortiment, gratis
wifi-verbinding, comfortabele stoelen, een dagelijkse verse krant en
een uitgebreide leesmap met ook
damesbladen. Ook aan de kinderen
is gedacht. Er is een aparte kinderhoek met een interactieve computer met allerlei spelletjes met touchscreen-scherm. Het klaar terwijl uw
wacht concept wordt nu nog aangenamer voor de klant. En mochten
de werkzaamheden toch wat langer duren: Profile Tyrecenter ABO
beschikt over gratis leen-Smarts en
leen-fietsen.

Huis te koop? Bak een taart!
Aalsmeer - Rabobank Regio Schiphol biedt huizenbezitters die hun
huis te koop hebben staan of die
plannen hebben om het woonhuis te
verkopen, de helpende hand met de
hypothekenactie: “Huis te koop, bak
een taart”. Bij de verkoop van een
huis gaat het soms om kleine details.
Een huis wat te koop staat, wordt
een stuk aantrekkelijker voor kopers
wanneer het een prettige sfeer uitstraalt. Zo is bekend dat de geur van
versgebakken appeltaart een positief gevoel oproept bij potentiële kopers. Ook een fijn thuisgevoel zoals een schoon en opgeruimd huis
spreekt voor zich. De geur van koffie of een mooie bos bloemen kan
nèt dat beetje extra doen. Rabobank
Regio Schiphol geeft huizenbezitters graag extra inspiratie om de
sfeer in de woning te verhogen en
wellicht de verkoop hiermee te be-

spoedigen. Ook wanneer al een andere woning is gekocht en men op
zoek is naar hulp bij de financiering
van de nieuwe woning kan de adviseur van Rabobank Regio Schiphol
waardevolle tips geven. Denk daarbij aan de beste oplossing bieden
voor het overbruggen van een periode waarin men twee huizen bezit
of het analyseren van de huidige hypotheek in relatie tot het persoonlijke bestedingspatroon om er zo voor
te zorgen dat de hypotheek te allen
tijde up-to-date is. Heeft u uw huis
te koop staan of plannen om uw
huis te verkopen? Vraag nu het gratis boekje ‘Taart, zoet & hartig’ aan
bij Rabobank Regio Schiphol en vul
uw woning met de geur van ovenverse taart. Kijk voor meer informatie op www.regioschiphol.rabobank.
nl. Binnen vijf werkdagen wordt het
boekje thuisgestuurd.

Kom Hollandse Nieuwe haring
proeven bij Centennial
Aalsmeer - Centennial organiseert
op zaterdag 12 juni een haringproeverij. Een echte haringkar staat buiten op het terras klaar. Bij slecht
weer wordt de vlaggetjesdag binnen in het restaurant gevierd. Ook
de bijbehorende uitjes en zuur zullen natuurlijk niet ontbreken. Is de
nieuwe haring weer net zo vet als
vorig jaar of dit keer nog beter?
Kom proeven en genieten. Aanvang proeverij 16.00 uur. Een aanrader is ook de WK voetbalwedstrijden te gaan kijken bij dit restaurant
aan de Oosteinderweg 243. Centennial presenteert een echt Oranje
house en voetbal kijken kan op een
groot scherm. Bij elke wedstrijd van
het Nederlands elftal kan deelgenomen worden aan de officiële ‘blinde pool’ waarmee een flatscreen te-

levisie ter waarde van bijna duizend
euro, een romantische overnachting in hotel Chariot en onder andere een diner voor twee personen
in het restaurant van Centennial te
winnen zijn. Maandagmiddag 14 juni om 13.30 uur is de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal. Ook
de wedstrijden daarna op zaterdagmiddag 19 juni om 13.30 uur en
donderdagavond 24 juni om 20.30
uur kan ‘groot live’ bekeken worden
bij Centennial. Tijdens alle wedstrijden worden speciale WK bierprijzen
gerekend. De ’blinde pools’ voldoen
aan de wetgeving van de Wet op de
Kansspelen en door de gemeente
is vergunning verstrekt. Tel.0297388144. Bezoek voor meer informatie de website www.centennial.nu of
bel 0297-388144.

Betaalbare lingerie en
meer bij ‘Imperia’
Aalsmeer - Patricia van der Horst,
de eigenaresse van lingerie zaak
Imperia in de Ophelialaan, timmert
inmiddels al meer dan drie jaar aan
de weg, en met succes. De winkel
loopt goed. Als klein meisje droomde Patricia al van een eigen lingeriezaak. “Ik knipte altijd al mooie
plaatjes uit van modellen in lingerie. Het was en is gewoon mijn passie.” Patricia is geboren en getogen
in Aalsmeer. Haar ouders hadden
een hotel op het Raadhuisplein (het
huidige Schouwse Hof). Momenteel
woont ze al jaren in Amstelveen.
Ze heeft tien jaar lang een zonnecq. slenderstudio gehad in Diemen,
maar de plaats Aalsmeer bleef trekken. Toen de kans zich voordeed dat
ze een pand in de Ophelialaan kon
huren, greep Patricia die met beide
handen aan. Op de vraag wat Imperia eigenlijk precies betekent, antwoordt ze: “Tja, dat kwam ineens in
me op, zó moest mijn zaak gewoon
gaan heten. En toen ik ontdekte dat
het ook een plaatsje is langs de Italiaanse Bloemenrivièra en Aalsmeer
hét bloemendorp bij uitstek is, was
het helemaal ‘meant to be’!” Buiten lingerie van de merken Sapph
(spreek uit als Zep), Femilet, Lingadore, Yewo, Lisca en Triumph, verkoopt Patricia nachtkleding, riemen,
tassen en sieraden, alles tegen zeer
betaalbare prijzen, ondanks de chique uitstraling van de winkel. Patricia: “Ik heb de winkel zelf ingericht,
met een mooie loper, een gezellige
koffietafel en prachtige ruime paskamers. Dat is toch belangrijk? Dan
kan dat wel een dure aanblik geven, mijn waar is dat zeker niet. Alle waar naar zijn geld! De etalage
verander ik ook regelmatig, ik vind
dat erg leuk om te doen. De nieuwste collectie van bijvoorbeeld Sapph,
met bijpassende sieraden, etaleer ik
graag en dat gebeurt maandelijks. Ik

kan goed in de praktijk brengen wat
ik op mijn opleiding aan de modevakschool heb geleerd. Momenteel
heb ik uiteraard volop badkleding
en zonnebrillen, maar wees er snel
bij, want ik krijg helaas niets nieuws
meer binnen voor dit seizoen.”
WK reclame
Een paar weken geleden werd Patricia benaderd door de Telegraaf
om een WK commercial op te nemen in haar ‘Imperia’. Maandag 3
mei is er vervolgens een complete filmploeg geweest met opnameleiders, acteurs, figuranten, een regisseur, er stond een cateringwagen en een tent, het was echt een
hectische bedoening in de Ophelialaan. Een halve dag werk voor een
stukje in een reclame van zeven seconde. “Tóch komt mijn winkel in
beeld en ik ben daar bijzonder trots
op. De clip is al herhaaldelijk te zien
geweest op televisie en zal nog een
aantal keren getoond worden tijdens het WK voetbal. Gewoon goed
opletten. Anders kijk je even via You
Tube op Telegraaf WK 2010 reclame.” De openingstijden van Imperia
zijn van dinsdag tot en met donderdag van tien tot zes uur, vrijdag van
tien tot acht (“Gezellig, die koopavond!”) en op zaterdag van tien tot
vijf uur. Enthousiast sluit Patricia van
der Horst het gesprek af: “Ik voel me
als een vis in het water in mijn winkel en dat merk ik gelukkig ook aan
mijn steeds terugkerende klanten.
Als het bovendien erg druk is, kan
ik gelukkig ook nog op mijn zus en
ouders terugvallen, die helpen mij
graag een handje. Nog even een
tip voor vrouwen en dochters: Deze
week krijg ik een prachtige nieuwe
collectie mannenshorts binnen, leuk
voor vaderdag!”

Aalsmeer - Een beter weekend
konden ze niet treffen. Ondernemers Zoran Grdenic en Stefan Levarht openden afgelopen vrijdag 4
juni hun Westeinder Paviljoen op
het juiste moment. De terrassen zaten meteen bommetje vol en binnen
was het ook volle bak. “Er zijn zevenhonderd mensen geweest! Dat is
toch ongekend?”, vertelt Stefan trots.
Annette de Carpentier, die verantwoordelijk is voor de inrichting en
de mannen bijstaat met allerhande
diensten, is ook laaiend enthousiast:
“We hebben echt een fantastisch en
gezellig team. In de keuken zijn vijf
koks werkzaam en in de bediening
zo’n vijfentwintig. Ook staan er nog
vijf afwassers en uiteraard de werknemers van de naastgelegen cafetaria. Die hebben het hele weekend
ijsjes staan draaien voor de bezoekers van het surfstrand. Daar kun
je verder terecht voor snacks of een
frietje en er staan frisdrank automaten die gekoelde drankjes leveren voor het strand publiek!” Het terras ziet er uitnodigend uit, op iedere tafel staan privévuurhaarden en
er is een apart loungegedeelte. Stefan: “Je kunt achter glas zitten, maar
de schermen kunnen ook in zijn geheel naar beneden worden geschoven. De ramen van de bar binnen
kunnen gemakkelijk naar beneden
zakken, zodat de bar bij het buitenterras getrokken kan worden. Dit is
echt een uniek concept. Architect
Richard Pannekoek heeft over zoveel details nagedacht en wijzelf
hadden natuurlijk ook veel ideeën.”
Er is een aparte zaal waar recepties
en feesten gehouden kunnen worden, maar ook vergaderingen of presentaties of zelfs een bruiloft! In deze ruimte is ook een heerlijke loungehoek met openhaard en daarnaast bevindt zich een glazen, zeer
goed geventileerde, rookruimte. En

dan nog de unieke muziekinstallatie, aangelegd door Kees Markman,
is een technisch vernuft op zich.
Goede prijs-kwaliteitverhouding
Op de menukaart is een zeer gevarieerd aanbod aan eten en drinken te
vinden. Zoran: “Er is werkelijk voor
elk wat wils, van een sateetje of een
lekkere maaltijdsalade tot een uitgebreid diner met kreeft en Fruits de
Mer. Je kunt het zo gek maken als
je zelf wilt. De prijs-kwaliteitverhouding klopt bij ons: Voor oesters met
een bijpassend glas champagne betaal je natuurlijk een ander bedrag
dan voor spareribs met een biertje!”
De kaart zal maandelijks gewisseld
worden en er wordt veel met seizoensproducten gewerkt. Ook is er
een uitgebreide wijnkaart met bijzondere wijnen tegen zeer schappelijke prijzen. Sommige wijnen zijn
per glas te bestellen. Tijdens het
eten, zowel binnen als buiten, kan
genoten worden van het prachtige uitzicht over de Westeinderplassen. Het Paviljoen ligt op een unieke locatie van Aalsmeer. Het mooiste compliment wat de uitbaters
tot nu toe te horen hebben gekregen is dat de gasten zich waanden
aan de kust van Saint-Tropez, maar
dan betáálbaar! Het Westeinder Paviljoen is zeven dagen in de week
geopend voor ontbijt, koffie, lunch,
lounge, borrel en diner van elf uur
’s morgens tot één uur ‘s nachts. De
keuken sluit om tien uur. Telefoonnummer van het restaurant is 0297364985 en van de cafetaria: 0297364986. Op de website www.westeinderpaviljoen.nl is meer informatie te vinden en een indrukwekkend
aantal foto’s. Aalsmeer kan trots zijn
op deze prachtige nieuwe horeca
gelegenheid!
Door Miranda Gommans

Door Miranda Gommans

Leuke match LePas en Healthcity
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
was Holland International reisbureau LePas één van de standhouders op de zomermarkt op de
Kudelstaartseweg.

Gebroeders Paul en Christian Blom (rechts) ontvangen een taart uit handen
van Lammert Kraak (veilingmeester groene planten FloraHolland Aalsmeer)
ter ere van de 25.000ste foto in de beeldcentrale van Aalsmeer.

In het kader van de WK-voetbal in
Zuid-Afrika kan deelgenomen worden aan een voetbal-poule. Kans
kon worden gemaakt op een gratis weekend in het Tekenfilmchalet

op Landgoed Hommelheide en andere leuke prijzen. Healthcity gaf diverse demonstraties van de populaire Zumba-dans. Zumba vindt zijn
oorsprong in Afrika. Zo was er een
leuke match tussen de reizen van HI
reisbureau LePas naar onder andere Zuid-Afrika en de Zumba-lessen
van Healthcity. De prijswinnaars van
de WK-poule ontvangen na 24 juni
persoonlijk bericht.

Foto 25.000 vastgelegd voor
beeldcentrale FloraHolland
Aalsmeer - De beeldcentrale van
FloraHolland Aalsmeer heeft de
25.000e foto vastgelegd. De mijlpaal werd bereikt door een foto
aangeleverd door de firma Gebroeders Blom uit Aalsmeer. Het bedrijf
voert al jaren Kentiapalmen aan in
diverse potmaten en lengtes. Broers
Paul en Christian Blom van de firma Gebroeders Blom ontvingen een
taart uit handen van veilingmeester Lammert Kraak. De beeldcentrale is opgezet om eigen productfoto’s
van aanvoerders te projecteren op
de klok. FloraHolland projecteert de
beelden samen met partijinformatie. Door de combinatie van beeld
en partijgegevens is de informatie
voor de inkoper completer. Ook is
de betrouwbaarheid van de getoonde informatie groter. Beelden van
producten zijn ondersteunend voor
inkopers. Dat geldt in het bijzonder voor inkopers die gebruik maken van Kopen Op Afstand (KOA),
maar ook voor klanten van FloraHolland Connect. Ook wanneer de fysieke producten niet meer voor de
klok langskomen (zoals bij beeldveilen) is beeldondersteuning belang-

rijk. Steeds meer aanvoerders voegen daarom foto’s van hun producten toe aan de beeldcentrale. FloraHolland werkt aan een gezamenlijke
beeldbank voor alle vestigingen.
Keurmerk
In het Aalsmeerse tuinbouwgebied
van de Schinkelpolder beschikt Gebroeders Blom over een kasoppervlakte van 6 hectare, voorzien van
moderne apparatuur en systemen.
Al sinds 2003 is het bedrijf MPSGAP gecertificeerd. Dit jaar zal het
bedrijf het - door de stichting MPS
ontwikkelde - Florimark keurmerk
voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen verkrijgen. Daarmee
wordt onderstreept dat Gebroeders
Blom voldoet aan eisen op het gebied van milieu, sociale aspecten,
traceerbaarheid en vooral kwaliteit.
Foto’s worden gemaakt in de verwerkingsruimte met een vaste opstelling. Van alle potmaten en lengtes is een foto beschikbaar. De
broers maken gebruik van partij-foto’s: een fotoapplicatie die de foto
verstuurt met de elektronische aanvoerbrief.

Hmmmburgers bij Hoogvliet
Aalsmeer - Supermarkt Hoogvliet
introduceert de vierkante hamburger. Verkrijgbaar in zeven verschillende varianten en zo lekker, dat
Hoogvliet ze Hmmmburgers noemt.
Vanaf woensdag 9 juni verkrijgbaar per twee stuks. De Hmmmburgers zijn ontwikkeld door de slagers
van Hoogvliet en exclusief verkrijg-

baar in de supermarkten van Hoogvliet. Gemaakt van 100% puur rundvlees, een snufje unieke kruidenmix
en een flinke schep ambacht. Er zijn
zeven varianten verkrijgbaar: de originele Hamburger, de Hawaïburger,
de Brieburger, de Cheddarburger,
de Bieslookburger, de Uienburger
en de Filetburger.

Koffer voor Lars Buskermolen
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag hebben de bezoekers van de braderie
in Kudelstaart op de kraam van Travel Counsellors Arlette van der Meer
een gokje kunnen wagen om kans
te maken op een koffer.
Op de foto staat de zeer blije en enthousiaste Lars Buskermolen, winnaar van het ‘raadt het aantal kofferlabels’ spel. Met het raden van
het goede aantal labels (50 stuks),
heeft Lars een reiskoffer gewonnen.
In het vervolg neemt Lars zijn eigen
koffer mee op vakantie, maar ook
broertje Sven, die 40 stuks had opgeschreven, mag af en toe de koffer lenen. In totaal 85 mensen hebben meegedaan, de aantallen varieerden van 39 tot 259. Het getal 50
is maar één keer opgeschreven, en
daarmee is Lars de enige en absolute winnaar.
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Deel 1: Van respect tot vervolging

Historie van de Slechtvalk
Aalsmeer - Aalsmeer - Naar aanleiding van het broedende Slechtvalkenpaar in de watertoren is vogelkenner Herman Scholten gebeld door de kinderboerderij. Boerenvreugd wil graag een educatief
project opstellen over de Slechtvalk. Natuurlijk vindt Herman dit een
prachtige kans om ‘onze’ Slechtvalken ook bij de jongste jeugd positief onder de aandacht te brengen. Maar ook ‘grote’ inwoners zijn
vast benieuwd naar het verleden en heden van de Slechtvalk. Daarom deze vierdelige rubriek. Speciaal voor inwoners die het stel in de
Watertoren nauwlettend in de gaten houden en graag meer willen
weten over deze bijzondere inwoners:
Ooit was de Slechtvalk in ons land
een algemene verschijning. Hieraan
dankt deze prachtige valk ook zijn
naam. ‘Slecht’ heeft in dit geval niks
te maken met de huidige betekenis
van het woord. In het Oud-Nederlands betekent slecht ‘gewoon’ of
‘algemeen’ en omdat deze vogel in
vroegere tijden in ons land de meest
voorkomende valk was, kreeg hij de
naam Slechtvalk mee. In vroegere
tijden stonden roofvogels in het algemeen en valken in het bijzonder
hoog in aanzien. Lange tijd werden
valken gebruikt bij de jacht (valkerij). Er wordt wel beweerd dat de
valkerij is ontstaan in China. In Japanse teksten uit de zevende eeuw
voor onze jaartelling wordt al over
Chinese jachtpartijen met valken
gesproken. De Chinese keizer Kahn
liet zich op zijn jachtpartijen vergezellen door maar liefst 10.000 valkeniers! De Arabieren zijn er echter
van overtuigd dat de valkerij in hun

regio is ontstaan: In Babylonië vond
men een afbeelding met daarop een
man die een valk op de hand draagt.
Deze afbeelding dateert van omstreeks 1700 voor onze jaartelling.
In Europa is de valkerij beduidend
jonger. Het eerste bewijs van echte
valkerij als een respectabele sport
dateert van omstreeks 375 na onze
jaartelling (in Gallië). Pas als in het
begin van de dertiende eeuw kruisvaarders uit het verre Oosten terugkeren neemt de valkerij een grotere vlucht en wint snel aan populariteit onder Edellieden. Zo bracht keizer Frederik II, een voormalig kruisvaarder, uit het Midden-Oosten zowel Aziatische valken als hun africhters mee.
Het was in de Middeleeuwen overigens niet aan iedereen toegestaan
bepaalde soorten valken te houden en/of er mee te jagen. Het was
zelfs zo dat de verschillende roofvogels waarmee gejaagd kon worden
aan bepaalde standen toebehoorden. Aan het einde van de vijftiende
eeuw was er de volgende verdeling:
De Steenarend voor het keizerschap,
de Slechtvalk voor het koningschap
en de aristocratie, de Lannervalk
voor de landheren en het Smelleken (kleinste valk) voor de adellijke dames. De Boomvalk werd toegewezen aan de schildknaap. Later

Erkenning voor sector door Mainportstatus

Leden FloraHolland Aalsmeer
akkoord met jaarcijfers
Aalsmeer - Voor het eerst in de geschiedenis gaat bloemenveiling FloraHolland de helft van de in 2009
opgebrachte liquiditeitsbijdrage terugstorten aan de leden. Dat was
een van de agendapunten tijdens
de algemene ledenvergadering van
FloraHolland, donderdagavond 3
juni in Aalsmeer. De coöperatieleden gingen akkoord met de jaarrekening 2009. De heer Jan Andreae,
deskundig op het gebied van internationale retail, werd benoemd tot
lid van de Raad van Commissarissen. Goed nieuws was ook het feit
dat de sierteeltsector, verenigd in

Greenport Nederland, de status van
Mainport krijgt.
Leven in markt
“Velen kijken niet graag terug op
2009”, zei bestuursvoorzitter Bernard Oosterom in zijn openingswoord. “Ieder van u ondervond de
gevolgen van de crisis aan den lijve.
Het lijkt intussen gelukkig iets beter
te gaan. Er zit leven in de markt. Ik
constateer ook dat de coöperatieve
afzet een systeem biedt, dat onmiddellijk positief reageert als de vraag
aantrekt. Doel van onze coöperatie is uw ondernemerschap ruim

baan te geven en succesvol te laten
zijn. Dat doen we zorgvuldig, omdat
er verschillen zijn in ondernemen.
Maar we moeten ook vernieuwend
zijn, en snel bovendien. Dat vraagt
de markt van ons.”
Erkenning door Mainportstatus
De verlening van de Mainportstatus
aan Greenport Nederland - onderwerp van een advies van de Commissie Nijkamp aan de Rijksoverheid - heeft politiek draagvlak. “Na
Luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven is dit voor Greenport
Nederland een juiste erkenning om

bedeelden men de koningen met de
Giervalk (grootste valk), de Slechtvalk was voor de graven, en de
boomvalk en het Smelleken voor de
geestelijkheid. De kleine landeigenaar en de burgerij mochten met de
Havik en de Sperwer jagen. Zelfs de
laagste lijfeigene werd niet vergeten
en kreeg toestemming om ook een
roofvogel op zijn vuist te houden en
er mee te jagen, namelijk de Torenvalk. In de zestiende en zeventiende eeuw groeide de vraag naar valken. Valkeniers ondernamen lange
reizen naar de broedplaatsen van
de verschillende soorten valken, zoals IJsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Letland. Vooral de
Giervalk werd druk ‘bejaagd’ omdat
dit voor valkeniers de waardevolste en kostbaarste valken waren en
nu overigens nog altijd zijn. Valken
stonden in deze tijd hoog in aanzien
en genoten feitelijk een soort beschermde status. Het stelen of doden van valken werd gezien als een
misdrijf en als zodanig ook bestraft.
Tegen het einde van de Middeleeuwen keert het tij voor de valkerij. Was de valk tot dan toe in dienst
van de jacht, het geweer zorgt ervoor dat dezelfde valken nu als
jachtconcurrenten worden gezien.
Het aantal valkeniers gaat hard
achteruit en in de achttiende eeuw
heeft de roofvogelvervolging al een
aanzienlijke omvang aangenomen
en gaat gedurende de negentiende eeuw onverminderd voort. Het
uitloven van premies voor gedode
roofvogels raakt in heel Europa ingeburgerd.
de slag naar een duurzame toekomst te maken”, zei algemeen directeur Timo Huges. Huges pleitte ook hier voor voldoende productieruimte voor de sierteelt. “De Nederlandse sierteeltsector blijft sterk,
ook na de crisis. Onze kracht ligt in
onze compleetheid. Samen vormen
wij een cluster, een keten waarvan
de schakels in elkaar grijpen en elkaar versterken. Daarom moet het
productieareaal in Nederland gehandhaafd blijven.”
Over beeldveilen, in de rondvraag
een belangrijk aandachtspunt, zei
Huges: “We geloven in virtualisering, ook omdat die leidt tot marktverbreding en onze kwekers de gelegenheid geeft zich verderop in de
keten te positioneren. Maar het is
geen doel op zich. Het is niet zo dat
we ernaar streven om heel snel tot
100 procent beeldveilen te komen.
Verdere introductie van beeldveilen
gebeurt in dialoog met kwekers en
klanten en getemporiseerd.”

Andre Ridder beklimt drie
keer Alpe d’Huez voor KWF

Bestuurder rijdt met hoge snelheid weg

Getuigen gezocht van
aanrijding op Uiterweg
Aalsmeer - Zaterdag 6 juni heeft
rond 21.00 uur een aanrijding
plaatsgevonden op de Uiterweg
bij de witte ophaalbrug. Nadat bestuurster Andrea Smit deze net was
gepasseerd, kwam er een auto vanaf de richting Praamplein met hoge snelheid aanrijden. De bestuurder moest vol in de remmen, omdat het bij de brug smaller wordt.
Door de hoge snelheid was de auto tijdens het remmen niet meer onder controle te krijgen en ramde
de wagen van Andrea, met gevolg
veel schade. Nadat de bestuurders
heel even met elkaar hadden gesproken, moesten de auto’s worden
verplaatst voor verdere doorgang
van ander verkeer. Op dat moment
waren er veel mensen aan het kijken. Andrea heeft zelfs iemand gezien die foto’s nam van de schade

aan haar auto. De bestuurder van
de andere auto stapte in, zette niet
zijn auto aan de kant, maar reed met
grote snelheid weg naar het einde
van de Uiterweg. Door de schrik
heeft Andrea niet naar zijn auto gekeken en heeft ze dus geen kenteken. Er is aangifte gedaan bij de politie. Andrea zou graag willen weten
of iemand weet wie deze persoon
is en hoopt dat hij via deze oproep
contact met haar opneemt. Ook van
getuigen die de aanrijding hebben
zien gebeuren en misschien wel het
kenteken hebben genoteerd, hoort
Andrea graag meer. De betreffende
auto is lichtgroen van kleur, waarschijnlijk van het merk Mercedes en
door de aanrijding is de verlichting
zowel voor als achter stuk gegaan.
Andrea Smit is bereikbaar via tel.
06-23668833.

Uitleg over mobiele telefoon
Aalsmeer - Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 juni organiseren de ANBO en Vita in samenwerking met het Rode Kruis een
‘uitleg over het mobieltje’ voor senioren. Jongeren, die maatschappelijke stage gaan lopen voor scholen,
zullen de senioren wegwijs maken
op hun eigen mobiele telefoon. In de
uitleg wordt geleerd hoe te bellen,
hoe namen en telefoonnummers ingevoerd kunnen worden en onder
andere hoe een sms gestuurd kan
worden. Zeker nu steeds meer telefooncellen op straat verdwijnen,

is een mobiele telefoon geen overbodige luxe meer. Heeft u moeite met het gebruik van uw mobiele
telefoon? Aanmelden voor een van
de drie middagen kan bij Elly Offerman, telefoon 0297-327922 of stuur
een mail naar afd.aalsmeer@anbo.
nl. Aanmelden kan ook bij VITA welzijn en advies Aalsmeer, tel. 0297344094 en bij Berend Vollmuller van
de PCOB, tel. 360963. Voor vervoer
kan gezorgd worden.
Geef aan welk soort mobieltje u
heeft, zodat de uitleg op maat gegeven kan worden.

Aalsmeer - Een jaar geleden stelde
een vertegenwoordiger voor de Alpe
d’Huez te beklimmen voor het KWF.
Andre Ridder was direct enthousiast, net als nog een aantal medewinkeliers en fabrikanten. Het team
‘Eenhoorn, koffie en thee’ heeft hard
getraind dit jaar. Bijna 3000 fietsers
en hardlopers gingen de uitdaging
aan met de Alpe d’Huez. Team ‘Eenhoorn, Koffie en Thee’ zette zijn beste beentje voor en heeft voor grote verrassingen gezorgd. Andre had
bijvoorbeeld één beklimming verwacht, maar beklom de steile Alpe d’Huez wel drie keer! Ook andere teamleden zorgden voor veel verbazing. Zo was er een teamlid met
hemstring blessure die uiteindelijk
ook drie keer de berg opkwam.
Een teamlid deed mee zonder fiets
en maakte al lopend een snellere tijd dan de meeste fietsers. Het
was ook een emotionele dag voor
velen, veel renners zijn of zelf kankerpatiënt, zijn genezen of bedwongen de berg voor een dierbare bekende. Het team ‘Eenhoorn, Koffie
en Thee’ is zeer actief geweest met
sponsoring en is dat nog steeds.
De bedoeling van dit evenement is
aandacht te vragen voor het KWF
en daar geld voor op te halen. Team
‘Eenhoorn, Koffie en Thee’ streeft er
naar 30.000 euro of meer op te ha-

len. Daarvan zijn inmiddels 25.000
euro binnen dankzij vele giften. Wilt
u nog een donatie doen voor dit
goede doel, dat kan. Bij Ridder & Co
in de winkel in de Ophelialaan staat
een grote blauwe giftenpot met embleem van de Alpe d’HuZes erop.
Ook kan een storting gedaan worden op 380142848 ten name van
Ridder/Berkenbosch onder vermelding van Alpe d’HuZes. Wie het hele Alpe d’HuZes gebeuren verder wil
volgen kan kijken op www.opgevenisgeenoptie.nl Zoek bij Team Eenhoorn voor nadere gegevens.

Lokale lusten van Schiphol
Aalsmeer - Age Fluitman, voorzitter van KvK Amsterdam heeft
woensdagmiddag 2 juni ‘Lokale lusten van Schiphol’ aan de voorzitters van ondernemersverenigingen
uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn overhandigd.
De brochure toont het economische belang van de luchthaven en
de verwevenheid ervan met de lokale bedrijvigheid, de werkgelegenheid en bestedingen in de vier gemeenten. Ondernemers, inwoners
en gemeenten profiteren van de bedrijvigheid op en rond de luchthaven. Met deze brochure informeert
KvK Amsterdam bestuurders, lokale
en regionale politici, beleidsmakers
en ondernemers over de voordelen
die de bedrijvigheid op en rond de
luchthaven hen brengt. Tot nu voert
de overlast door Schiphol veelal de
boventoon in discussies over toekomstige ontwikkelingen. Door tegenover de lasten nu ook de lusten aan te tonen is een evenwichtige discussie mogelijk.
In Aalsmeer zijn geen bedrijven uit
de luchtvaartindustrie gevestigd.

Toch is het aantal bedrijven dat een
indirect belang heeft bij de aanwezigheid van Schiphol met 542 vestigingen (23%) groot. Zij hebben maar
liefst 6.590 mensen in dienst, bijna de helft van de werkgelegenheid
in Aalsmeer. Het betreft handelsfirma’s, im- en exporteurs in bloemen
en sierteeltproducten, transportbedrijven en bouw en verhuurbedrijven. Van de ozb inkomsten van de
gemeente Aalsmeer was in 2008 bijna de helft afkomstig van het bedrijfsleven. Dit komt neer op 2,8 miljoen euro. Op basis van het aantal
vestigingen kan worden verondersteld dat de 542 luchthavengerelateerde bedrijven voor minimaal 11%
bijdragen aan de onroerendzaakbelasting in de gemeente. Naast
de ontvangsten via de ozb ontvangt
de gemeente Aalsmeer op jaarbasis 19.000 euro toeristenbelasting.
De 685 Aalsmeerders die op Schiphol werken zorgen voor een economische impuls van 7 miljoen euro in
de lokale bedrijvigheid.
De brochure is downloadbaar via
www.kvk.nl/lustenschiphol.

Vandaag inschrijfmiddag!

Nieuwe opleidingen ROC van
Amsterdam in Amstelveen
Aalsmeer - Op 12 mei is met het
slaan van de eerste paal het startsein gegeven voor de bouw van het
ROC van Amsterdam Community
College Amstelland.
Aan de Zetterij 8 in Amstelveen
komt een open en transparant, multifunctioneel gebouw waarin onderwijs, praktijk en de buurt elkaar
ontmoeten en van elkaar leren. In
het gebouw komen mbo-opleidingen op het gebied van Sport, Welzijn, Handel, Economie, Techniek
& Logistiek en Volwassenenonderwijs. Iedere opleidingsrichting krijgt
een eigen ‘thuis’ in het gebouw, een
kleinschalige plek waar studenten
en docenten elkaar kennen en zich
prettig voelen. Vooruitlopend op het
nieuwe gebouw start ROC alvast
met twee uitdagende nieuwe opleidingen, Sport & Gezondheid en Pedagogisch Werk, die voorzien in een
behoefte van de arbeidsmarkt.
Sport & Gezondheid
Naast de bestaande opleidingen
Sport & Bewegen in Hilversum en
Amsterdam Zuid, start in Amstelveen de opleiding Sport & Gezondheid. Tijdens de opleiding worden
leerlingen breed opgeleid tot sporten bewegingsleider of sport- en bewegingscoördinator (mbo niveau 3/
4). Zowel in de lessen als in de praktijk wordt een koppeling gemaakt
naar de wellness- en gezondheidsbranche.
Sport, bewegen en gezondheid spelen een steeds belangrijkere rol in
de maatschappij. De combinatie
wordt ingezet om mensen die bij-

voorbeeld aan het revalideren zijn
of kampen met overgewicht te begeleiden. Na het behalen van het diploma Sport en Gezondheidscoördinator (niveau 4) is er een goede
aansluiting met het hbo.
Pedagogisch Werk
Vanaf september is het ook mogelijk de opleiding Pedagogisch Werk
(PW) te volgen in Amstelveen. Deze opleiding is te vergelijken met de
bestaande opleidingen (PW) op de
andere locaties van het ROC van
Amsterdam.
De inhoud van de opleiding is voor
alle leslocaties gelijk, het programma kan soms iets afwijken. Tijdens de opleiding leren cursisten
om doelgericht en professioneel
te werken en een bijdrage te leveren aan opvoeding en opvang van
baby’s, peuters en kinderen. In het
programma is het ook mogelijk dat
leerlingen zich verdiepen in bijvoorbeeld sportactiviteiten die dan ingezet kunnen worden in het werk binnen de kinderopvang. Er wordt zo
veel mogelijk samengewerkt met regionale stagebedrijven.
Deze nieuwe opleidingen worden
vanaf augustus tijdelijk gehuisvest aan de Savornin Lohmanlaan
2, Amstelveen en verhuizen eind
2011 naar het nieuwe gebouw aan
de Zetterij.
Benieuwd naar deze opleidingen?
Kijk op www.rocva.nl/amstelveen.
Wil je je inschrijven? Doe het snel, of
kom naar de inschrijfmiddag donderdag 10 juni van 14.00 tot 17.00
uur op de Zetterij 8 in Amstelveen.

FIQAS gaat loten verkopen

Profielwerkstuk Jesper en Tim
bij beste twaalf van Nederland

Amstelveen - Een vliegtuig dat op
zonne-energie vliegt, de aanstekelijkheid van het lachen, de genocide in Rwanda en de overeenkomsten tussen de redevoeringen van
Cicero en Obama. Deze en acht andere profielwerkstukken van leerlingen uit 6 vwo winnen de tweede KNAW Onderwijsprijs. Dat maakt
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen afgelopen
1 juni bekend. De leerlingen winnen een studiebeurs ter waarde van
1500 euro, bestemd voor hun eerste
collegejaar. Ook hun begeleidend
docenten en de school winnen een
prijs. De feestelijke prijsuitreiking
is op dinsdagmiddag 15 juni in het
Trippenhuis van de KNAW in Amsterdam. De twaalf winnende profielwerkstukken zijn gemaakt door
negentien leerlingen uit het eindexamenjaar van het vwo. De jury van
16 topwetenschappers was zeer on-

Ook gemeente Aalsmeer profiteert

der de indruk van de kwaliteit, originaliteit en wetenschappelijke diepgang van de profielwerkstukken.
Dit jaar ontving de KNAW 491 inzendingen van 190 scholen. Uit dit
overweldigende aanbod heeft een
jury van wetenschappers de twaalf
beste werkstukken geselecteerd,
drie per profiel.
Eén van de beste twaalf is gemaakt
door Tim van Leeuwen en Jesper
Haverkamp, leerlingen van het Herman Wesselink College in Amstelveen. Onder begeleiding van docent
F. Hiddem schreven zij hun werkstuk
met de titel ‘Solar Challenger; Future starts now’. Tim en Jesper ontwierpen en bouwden een prototype
van een elektrisch vliegtuig dat zijn
energie gedeeltelijk of helemaal uit
zonne-energie haalt. Wie weet halen zij de hoofdprijs winnen en is het
feest op het HWC.

Aalsmeer - Komende vrijdag 11 juni gaan alle jeugd én seniorenteams
van FIQAS Aalsmeer met hun begeleiding in heel Aalsmeer loten verkopen.
De spelers en speelsters zijn er helemaal klaar voor.
Ze zullen rond 18.00 uur gaan starten en hopen binnen korte tijd 1000
loten per team aan de man te brengen. Dat moet lukken, want de loten
kosten maar 50 eurocent per stuk.
Bovendien is er voor meer dan 4500
euro aan prijzen te winnen, dus
een lootje kopen is zeker de moeite waard.
Zo is er als hoofdprijs een flatscreen
TV (gesponsord door de firma Har-

Lege flessenactie
voor Fiqas
Aalsmeer - De komende twee weken staan bij handbalvereniging Fiqas Aalsmeer in het teken om de
club weer financieel gezond te maken. Vele acties onder de leden met
als klap op de vuurpijl een grote loterij moeten ervoor zorgen dat er de

telust), zijn er twee mooie laptops, is
er een dames transportfiets, een 3daagse trip naar Maastricht en diverse diner bonnen van restaurants
in Aalsmeer en Kudelstaart. Of wat
te denken van 2 minuten gratis winkelen bij C1000 Koster in de Ophelialaan of bij de C1000 in Naaldwijk.
Ook worden er twee boormachines
cadeau gegeven, en een trapauto of
een heuse modeltrein set voor de
kleine prijswinnaars!
De trekking zal plaatsvinden op
19 juni door een notaris, waarna
de uitslag bekend zal worden gemaakt in de Nieuwe Meerbode en
op de website van de club en dat is:
www.hvfiqasaalsmeer.nl

komende jaren weer op top maar
ook op recreatie niveau gehandbald
kan worden. In dit kader zullen de
A-junioren meiden van Fiqas dinsdag 15 juni aanstaande in Aalsmeer
–Oost vanaf 18.00 huis aan huis lege statiegeld flessen gaan ophalen. Een grandioos initiatief van deze meiden die daardoor hopen ook
hun steentje te kunnen bijdragen in
deze moeilijke tijden voor hun club.
Doet u ook mee?!
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Theatersport voor beginners
en gevorderden in september

Greenport Aalsmeer positief
over Horti Fair Carrière Plaza

Aalsmeer - In september gaan er
weer mogelijkheden komen om in
Aalsmeer te gaan theatersporten.
Op woensdag of donderdag wordt
van 20.00 tot 22.00 uur theatersport
voor beginners gegeven.
Deelnemen kan door iedereen vanaf
18 jaar en er worden tien tot vijftien
lessen gegeven. Leef je uit in het
spelen van verschillende rollen. Improviseer, spring in bij spelsituaties
waarvan niemand de afloop kent.
Overwin je drempelvrees onder het
motto: niet denken maar doen! Iedereen heeft zijn of haar grenzen
en die worden gerespecteerd. Daardoor ontstaat een sfeer die uitnodigt
spel te maken en je grenzen te verkennen en te verleggen. Bij theatersport staat van te voren niets vast,
alleen de spelvorm waarin je de scène speelt, staat vast. Er gaat getraind
worden op technieken, spel en methoden. Naast theatersport voor beginners worden ook lessen gegeven aan gevorderden. Deze cursus

Aalsmeer - Als grootste en drukst
bezochte tuinbouwvakbeurs toont
de Horti Fair in Amsterdam RAI van
12 tot en met 15 oktober een compleet aanbod aan producten en
diensten uit de internationale sierteeltketen. Op ’s werelds grootste
en meest complete tuinbouwbeurs
kunnen studenten op één dag met
de gehele sierteelt kennismaken
op het Carrière Plaza 2010. Dé ontmoetingsplek voor jongeren en ondernemers met ambitie. Greenport
Aalsmeer ziet de Horti Fair als instrument om tot een structurele samenwerking te komen op het gebied van onderwijs, innovatie en
aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel en ondersteunt
het initiatief met een financiële bijdrage van 55.000 euro.
Greenport Aalsmeer is één van ’s
werelds grootste logistieke- en handelscentra op het gebied van sierteeltproducten. Met zo’n ruim 43.000
arbeidsplaatsen en een toegevoegde waarde voor alleen de sierteelt
al van meer dan 585 miljoen euro,
is deze greenport een tuinbouwcentrum van nationaal – en wereldbelang. “Om duurzaam en internationaal concurrerend te zijn, de innovatiekracht te vergroten en het imago van de hele sector te verbeteren werken overheid en bedrijfsle-

wordt op woensdag of donderdagavond gegeven van 20.00 tot 22.00
uur en bestaat eveneens uit tien tot
vijftien lessen. Deze cursus zit overigens al bijna vol. In de gevorderde
groep gaan de spelers aan de slag
met getrainde spelvormen tot nu
toe. Dit keer zal er meer aandacht
gegeven gaan worden aan de langere en verhalende spelvormen. Dit
alles in overleg met de groep zelf.
De cursussen worden afgesloten
met een wedstrijd voor publiek. Zowel de trainingen als de wedstrijden
zullen plaatsvinden in De Oude Veiling in de Marktstraat.
Gezocht: Pianist
Tijdens de trainingen en wedstrijden is het handig als een pianist of
toetsenist aanwezig is die kan improviseren. Lijkt het je leuk om dit te
doen? Neem dan contact op.
Meer informatie of opgeven kan
door een mail te sturen naar het volgende: Info@AlsofTheaterSpel.nl.

Botanische wandplaten
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Botanische wandplaten uit de negentiende en twintigste eeuw zijn onderdeel van de expositie, die nog tot en met 20 juni te
zien zijn in Het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat. Thema is stuifmeel.
De tentoonstelling wordt gecompleteerd met werken van de kunstenaars Liesbeth Eilders, Yolanda Eveleens, Els Hazenberg, Fiona

Kluck, Louis van Marissing en Cathy
van der Meulen. De expositie wordt
aanstaande zaterdag 15 mei officieel geopend door Jan Broere, assortimentskenner. Een gratis kijkje
gaan nemen in Het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat kan iedere donderdag tot en met zondag tussen
14.00 en 17.00 uur. Voor informatie:
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Metalcore in
The Mix

Straatreacties
Supermarkt is ontmoetingsplek
naar de veearts moest vanwege bulten. Een uur later begint hij over een
kat die naar een veearts moest. Zeg
ik tegen hem: Dat verhaal vertelde
ik je een uur geleden al. Hij luistert
niet, maar we communiceren wel.
Wanneer ik iemand iets vertel en ik
merk dat het die persoon niet interesseert dan denk ik: Stop, moeilijk want ik praat graag. Iets anders,
dat is ook zo wat. Een tijdje terug
kocht ik een bikini, donkerblauwe
met witte streep. Enfin, lekker aan
in de zon en in de zee. Kom ik thuis,
is het donkerblauw vaal en een aantal tinten lichter. Ga ik naar de winkel en laat de verkoopster mijn bikini zien. Het was geen goedkope
bikini wanneer je dat mocht denken. Wat denk je dat zij zegt? “Nou
mevrouw, die bikini moet u niet in
de zon dragen en in de zee er mee
zwemmen is helemaal niet de bedoeling.” Sta je toch even met je
mond vol tanden. Gut, zeg ik, wanneer draagt u dan een bikini? Onder
de douche? Ik dacht nog even wat
nu, maar om met zo iemand een discussie aan te gaan is onbegonnen
werk. Dus, ik ging nogal nijdig de
winkel uit. Jeetje, zo laat al, ik moet
gaan. Had jij nog iets? Nou, nee, ik
dacht het niet.
M.L.

RODA-fietstocht voor ALS
Amstelveen - De Amstelveense sportvereniging RODA ’23 organiseert voor de 31e keer een fietstocht voor het goede doel. Op zondag 13 juni kunnen de liefhebbers
van een fietstocht bij het RODAsportcomplex aan de Noorddammerweg van start gaan om een van
de drie fietsroutes af te leggen. De
korte route van 20 kilometer gaat via
het Amsterdamse Bos om het Nieuwe Meer heen naar Schiphol en vervolgens weer terug naar Roda. De
middellange route van 40 kilometer is een mooie tocht langs Sloten,
Badhoevedorp, Lijnden en Hoofddorp. De lange route van 60 kilometer brengt de deelnemers zelfs ook
nog in Halfweg, Haarlem, Vijfhuizen
en Cruquius. De routes gaan allemaal over recreatieve fietspaden en
maken gebruik van bestaande fiets-

Aalsmeer - Zondag 4 juli in alle
vroegte vertrekt ‘Denk aan de Buren’
per luxe touringcar naar het NoordBrabantse vestingstadje Grave. Met
de koorleden gaat ook een aantal
fervente aanhangers mee. De strijd
wordt aangegaan met 31 andere koren. De afgelopen jaren heeft ‘Denk
aan de Buren’ met veel succes deelgenomen aan het smartlappenfestival in Monnickendam.
Dit jaar is, na herhaalde en dringende verzoeken, besloten Noord-Holland voor een dag te laten voor wat
het is en, mede om de blik te verruimen, af te reizen naar Noord-Brabant. Het koor heeft een veelbewogen jaar achter de rug. Een aantal
koorleden is afgezwaaid en er is af-

knooppunten. De deelnemers krijgen er zelfs een kaart bij waarin de
route is ingetekend. De gehele bruto-opbrengst van de RODA-fietstocht komt ten goede aan de stichting ALS Nederland. ALS is een ongeneeslijke spierziekte, waar verhoudingsgewijs nog weinig van bekend is, maar waar in Nederland ongeveer 500 mensen aan overlijden,
ongeveer hetzelfde aantal als aan
MS en meer dan aan AIDS. Deelnemers aan de tocht betalen 4 euro
per volwassene en 3 euro voor kinderen tot en met 12 jaar.
De start van de fietstocht is op zondagmorgen half tien vanaf het parkeerterrein van RODA. Alle deelnemers ontvangen een leuke herinnering aan de RODA-fietstocht, die elk
jaar op een gezellige manier afgesloten wordt.

scheid genomen van dirigente Marianne de Pundert. Paulien Walch,
die eerder een aantal jaren het dirigeerstokje zwaaide, zal echter zorgen dat op 4 juli op alle fronten
goed maat wordt gehouden. Toetsenisten Ally Maarse op piano en Cor
Trommel op accordeon nemen als
vanouds de instrumentale ondersteuning op zich. Na het optreden in
Grave volgt het zomerreces. Zingen
is ontspannen, zeker bij Denk aan
de Buren. Donderdag 3 september
is, onder leiding van een nieuwe dirigent, het eerste optreden van het
nieuwe seizoen. Er wordt gezongen
op de Uiterweg tijdens de Verlichte
Tuinenweek. Voor meer informatie:
www.Smartlappen.com.

Fotograaf, sponsors, gastgezinnen

Pax Kinderhulp op de bres
voor Armeense kinderen
Aalsmeer - Medewerkers van de
werkgroep Aalsmeer, Uithoorn en
omstreken van Pax Kinderhulp zijn
een actie gestart om medio januari 2011 een groep Armeense kinderen hier vakantie te laten vieren. Zij
doen dit bij gastgezinnen, die zich
hier belangeloos voor opgeven. Hier
is veel geld voor nodig. De Armeense regering stelt hier geen geld voor
beschikbaar, dus alles moet van
sposoren komen. De kinderen komen uit kindertehuizen en uit eenoudergezinnen die veelal in omgebouwde containers wonen. Zij hebben geen warm water, geen gas of
elektra. Op zaterdag 12 juni staan

Uithoorn - Zaterdag 12 juni verzorgen drie bands optredens in
jongerencentrum The Mix aan de
J.A. Seumerenlaan 1. ‘Bring on The
Bloodshed’ is een band afkomstig
uit Aalsmeer en Uithoorn en maakt
zware laaggestemde metalcore.
‘My City Burning’ is momenteel één
van Nederlands grootste punkbands. Het is een eer voor The Mix
om deze band weer te mogen ontvangen. ‘All Heads Rise’ is een female-fronted metal band. Laat je
verrassen door een energiek optreden van deze Boskoopse band.De
deur gaat open om 21.00 uur. De
eerste band speelt rond 21.30 uur
en de entree bedraagt 5 euro.

Aalsmeer - Laatst liep ik in de supermarkt en daar liep Anna. Een
leuke meid die honderduit praat,
dus snel even boodschappen doen,
kun je dan wel vergeten. Ik liep een
ander pad in, te laat. “Hallo Marie,
hoe gaat het met je? Je hebt zeker weer heel wat herrie in je tuin
met die vliegtuigen?” Het was wel
een tijdje lekker rustig, maar ik vond
het na zo’n dag of vier nogal onheilspellend. Ik had er geen goed gevoel bij, het klopte niet. Wat wel leuk
was dat ik mijn kikkers en merels de
hele dag hoorde kwaken en fluiten.
Nummer een begon zijn verhaal,
nummer twee antwoordde, nummer
drie mengde zich in het gesprek en
nummer vier kwaakte steeds harder. Dat ging de hele dag door. Geweldig. Een merel zat in mijn boom.
Zij of hij zong het hoogste lied.
Van ver zong een merel terug. Deze dieren communiceerden met elkaar. Daar kunnen wij mensen nog
wat van leren. Veel mensen maakten minder fouten en veel misverstanden zowel in de zorg, bedrijven
en privé. Dit zou er niet zijn wanneer de mensen wat beter met elkaar spraken en naar elkaar luisterden. Mijn man en ik communiceren
wel met elkaar. Wij praten over van
alles. Laatst vertelde ik aan hem een
verhaal over de kat van vrienden die

‘Denk aan de Buren’ in Grave

ven onder het motto ‘verbinden en
versterken’ in deze regio intensief
samen”, aldus Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie NoordHolland én voorzitter van de stuurgroep Greenport Aalsmeer. Binnen
het thema van innovaties in de keten van de tuinbouwsector neemt
het onderwijs een bijzondere plaats
in. Onderwijs is een zeer belangrijke
pijler voor een innovatieve ontwikkeling van de gehele tuinbouwsector. Een toekomst zonder voldoende
goed opgeleide professionals zou
daarom een ramp zijn. Momenteel
is reeds sprake van een schrijnend
tekort aan vakpersoneel op dit gebied. Een probleem dat zich in bijna
alle sectoren van de economie voordoet. Het is dus zaak dat de sierteeltsector, zeker in de Randstad,
zich sterker profileert om jongeren
te trekken. De initiatiefnemers van
het Carrière Plaza 2010 zijn: Wellantcollege Aalsmeer Amsterdam,
Productschap Tuinbouw- arbeidsmarktcampagne Groen werkt, kamer van Koophandel Amsterdam,
Horti Fair, Greenport Aalsmeer en
de HBO (groen) onderwijsinstellingen INHolland Delft, HAS Den
Bosch, CAH Dronten, Van Hall Larenstein en het wetenschappelijk
onderwijs Wageningen Universityn
onder de naam GreeniD.

leden van de werkgroep bij Chimpie
Champ aan de Oosteinderweg. Er
is een portretfotografe uitgenodigd,
die tegen een redelijke betaling een
portretfoto van u en uw kind(eren)
kan maken. Ook worden kleine cadeautjes, die voor iedereen betaalbaar zijn, verkocht.
De werkgroep is nog op zoek naar
meer sponsors en gastgezinnen die
in de maanden januari en februari
hun huis en hart willen openstellen
voor Armeense kinderen. Kijk voor
meer informatie op www.paxkinderhulp.n of bel met actieleidster Lucy
Claessen, Mozartlaan 38, tel. 0297268775.

Dierenbescherming: Korting
op chippen van hond of kat
Aalsmeer - Traditioneel staat de
maand juni weer in het teken van
chippen en registreren van huisdieren. Voor de maand juni is bewust gekozen omdat deze maand
voorafgaat aan de vakantieperiode,
en juist in deze periode blijken de
meeste eigenaren hun huisdier als
vermist op te geven.
Er wordt dan ook geadviseerd aan
huisdiereigenaren om nog voor de
zomervakantie hun huisdier te laten chippen. Honden- en katteneigenaren kunnen in de hele maand
juni een korting krijgen op het laten chippen en registreren van hun
huisdier. De Dierenbescherming
Aalsmeer en omstreken heeft hierover afspraken gemaakt met de dierenartsen in Aalsmeer. Deze kortingsactie wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdra-

ge van de Dierenbescherming. Tijdens de Chipmaand wordt tevens
aandacht gevraagd voor het belang
van het controleren van de geregistreerde adresgegevens. Want ook
als een huisdier wel geregistreerd
is, wordt er vaak niet aan gedacht
om aan de databank een telefoonnummer- of adreswijziging door te
geven. Dat is heel jammer want bij
het vermist raken van een dier heeft
de vinder niets aan een chipnummer zonder de daaraan gekoppelde
juiste gegevens van de eigenaar. Op
de website www.chipnummer.nl kan
gecontroleerd worden of het chipnummer van een huisdier en de bijbehorende registratie nog kloppen.
Het is wenselijk om dit voor de vakantie nog even te checken.
Meer informatie is te vinden op
www.chipjedier.nl.

Dieren en vakantietijd
Aalsmeer - Vakantietijd. Leuk voor
ons mensen, spannend voor huisdieren. Of u uw huisdier nu meeneemt of niet, er valt voor een vakantie altijd van alles te regelen. Het
zoeken naar onderdak bij vrienden,
familie of in een pension, het uitzoeken van verplichte inentingen, huisregels van campings, het chippen
(www.chipjedier.nl) en het vervoer,
zijn allemaal zaken waar u ruim van
tevoren rekening mee moet houden.
Voor huisdieren, zoals katten, kleine knagers, vogels en reptielen is
het beter om thuis te blijven. Familie,
vrienden of buren zijn dan de ideale oppas. Geef altijd duidelijke instructies en laat uw vakantieadres,
het adres van uw dierenarts en een
foto van het dier achter. En zorg ervoor dat uw dier gechipt en geregistreerd is voor u vertrekt! De meeste mensen vinden een oppas aan
huis gemakkelijker dan het regelen
van een pension. Er zijn twee mogelijkheden: De oppas logeert bij u
of de oppas komt dagelijks langs.
Dat laatste kan niet met honden, die
hebben nu eenmaal meer aandacht
nodig dan dat ene uurtje per dag.
Het probleem is een oppas aan huis
te vinden. Als u geluk heeft, vindt u
een buur of kennis bereid. Lukt dit
niet, dan is er de Landelijke Oppas
Centrale (LOC) in Groningen. Die
bemiddelt al meer dan 25 jaar tussen mensen die een oppas voor huis
en dier zoeken en mensen die graag
een tijdje in een andere omgeving

zijn. Tegen betaling van een jaarlijkse contributie van 70 euro kunt u 12
maanden lang putten uit een lange
lijst oppassers. Maak vooraf kennis
met de oppasser, vraag naar zijn of
haar ervaringen met dieren en maak
goede afspraken over zaken als de
verzorging van de dieren en gebruik
van uw huis. Via de LOC krijgt u een
map met handleiding, vragenlijst
qua behoeften en formulieren voor
gemaakte afspraken.
Voor dieren die niet mee kunnen is
het logeren in een erkend hondenen kattenpension een uitstekende
oplossing. U weet dan zeker dat er
professionele verzorging wordt gegeven. Neem altijd ruim van tevoren een kijkje in het pension van
uw keuze, zodat u niet aan de vooravond van uw vakantie voor nare verrassingen komt te staan. Tenslotte kan niemand anders dan uzelf
beter beoordelen wat een goede
omgeving is voor uw huisdier. Dierenpensions stellen altijd als voorwaarde dat uw dier is ingeënt (bijvoorbeeld honden tegen kennelhoest). U heeft dus een volledig ingevuld vaccinatieboekje nodig. Vergeet uw dier niet te ontvlooien en te
ontwormen en herhaal dit bij terugkeer uit het pension. Reserveer ruim
van tevoren een plaatsje. Geef het
pension altijd het adres van uw dierenarts en uw eigen vakantieadres.
Vergeet niet uw dier te laten chippen en registreren! Meer informatie:
www.dierenbescherming.nl.

Bender betovert publiek
met mooie luisterliedjes
Aalsmeer - Zaterdagavond 5 juni
liet het drie manschap van het Haarlemse Bender horen wat ze waard
zijn. 2010 Het jaar van de waarheid voor de groep. Full prof of niet?
Spelen, spelen, spelen en in dat kader werd ook Bacchus aangedaan.

Een goeie oefening voor hun optreden op Oerol binnenkort. De liedjes van Bender worden gekenmerkt
door melancholie, mooie teksten en
perfecte samenzang en paste uitstekend bij de lome warme zomeravond van 5 juni.

Kom voetballen bij RKDES
Kudelstaart - De lagere seniorenelftallen van RKDES zijn gezelligheidselftallen. In het veld zeer fanatiek om de wedstrijd tot een goed
einde te laten brengen, maar ook de
derde helft is zeer belangrijk. RKDES telt op dit moment zeven seniorenelftallen, waarvan het eerste en
het tweede selectie elftallen zijn. Bij
vooral het vijfde, zesde en het ze-

vende elftal kunnen de teams nog
enkele spelers gebruiken. Heb je zin
om weer eens op zondag tegen een
bal aan te trappen en de gezelligheid van RKDES van dichtbij mee
te maken? Kijk dan snel op voetbal.
rkdes.nl, klik op lidmaatschap en
schrijf je in. Uiteraard zijn ook junioren en pupillen, zowel jongens als
meisjes, van harte welkom.

Riet en Piet beste koppel
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag stond
koppelkaarten op het programma
bij buurtvereniging Hornmeer. De
opkomst was meer dan goed, de
zaal zat vol.
Er is fanatiek gekaart, maar uiteraard verliep de avond in een gemoedelijke sfeer. De koppelwedstrijd is uiteindelijk gewonnen door
Riet en Piet Straathof met 5793 punten. Op twee zijn Wil ter Horst en
Ans Doeswijk geëindigd met 5257
punten en op drie Jaap Lemmerzaal

Handbal

Sharelle met Youth
naar Zweden

Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer handbalster Sharelle Maarse is geselecteerd voor de groep van 16 NederlandseYouth speelsters die van 5
tot 10 juli gaat deelnemen aan het
Open EK in het Zweedse Gothenburg tijdens de Partille Cup. Daar-

en Theo Nagtegaal met 5248 punten. De poedelprijs mochten Plony
de Langen en Martha Zeldenthuis
in ontvangst nemen. Aanstaande vrijdag 11 juni wordt er gekaart
om het open kampioenschap van
Aalsmeer.
Gezien de grote opkomst vorig jaar,
wordt kaartliefhebbers aangeraden
tijdig aanwezig te zijn. De kaarten
worden verdeeld om 20.00 uur in
het buurthuis aan de Roerdomplaan
3. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
na gaat de groep – waarvan na het
EK nog één speelster afvalt – naar
de Dominicaanse republiek om van
2 tot 12 augustus daar het WK voor
vrouwen onder de 18 jaar te spelen. FIQAS Aalsmeer speler Jeffrey
Boomhouwer is uiteindelijk niet geselecteerd voor de Oranje selectie die de WK play offs speelt tegen Oostenrijk op 12 en 20 juni. Hij
is samen met nog vijf andere spelers afgevallen van de oorspronkelijke groep van 24.

3 Zwarte banden Blaauw
Aalsmeer - Aan de examens voor
eerste, tweede en derde dan judo,
afgenomen door de dangraadcommissie van het district Noord Holland van de Judo Bond Nederland,
welke zondag 6 juni in de sporthal de Walvis in Beverwijk zijn afgenomen hebben Bart Gazendam,
Martijn de Jong en Quinten Schamhart van Judoschool Blaauw meegedaan. Bart, Martijn en Quinten
moesten drie series van het Nage
no Kata laten zien. Daarnaast hadden zij een eigen programma waarin zowel staande als grondtechnieken uit beweging uitgevoerd moes-

ten worden. Doordat Bart, Martijn en Quinten hard voor dit examen hadden getraind zag het geheel er goed en verzorgd uit. Alle
drie konden dan ook heel blij hun
fel begeerde zwarte band met daarbij behorende diploma in ontvangst
nemen. Na afloop van het examen
werden zij uitgebreid gefeliciteerd
door de meegereisde toeschouwers.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jaar, en seniorenjudo kan contact opgenomen worden met Judoschool Blaauw via info@judoschoolblaauw.nl of kijk op
www.judoschoolblaauw.nl.
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Aalsmeers Kampioenschap

Met 81 kilometer hok in
Aalsmeer - De wedvlucht vanuit
het Franse Breuil werd gelost om
7.15 uur bij een strakblauwe hemel.
De echte goede duiven in vorm bepaalden de kop van de uitslag. Vielen de eerste duiven nog redelijk
dicht bij elkaar, werd het later toch
stoempen om het hok te bereiken.
Het concours stond danook behoorlijk lang open. De snelste duif was
deze week van de Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. Het beestje wist met
een snelheid van 81 kilometer per
uur als snelste het hok te bereiken.
De uitslag:
1. Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 2. J.
v. Duren. 3. J. v. Dijk. 4. G. v.d. Bergen.
5. Comb. Wiersma en Zn. 6. A. Kok.
7. P. v.d. Meyden. 8. J. en P. Spook.
9. J. Vijfhuizen. 10. Comb. v. Ackooy.
11. C. v. Vliet. 12. M. de Block. 13. Th.
v.d. Wie. 14. J. Kluinhaar en dr. 15. D.
Baars. 16. H. Spaargaren. 17. A. v.d.
Wie. 18. J. v. Ackooy.

Vlucht Bordeaux
Vrijdagmiddag om 12.45 uur werden
de duiven gelost in Bordeaux voor
de eerste overnachtvlucht van het
seizoen. Vol spanning werd door de
deelnemers post gevat bij de hokken. Bij zulke vluchten moet je wel
geduld hebben, want het werd geen
‘makkie’ voor de vogels. Triomfator werd good old Henk Spaargaren. Met een brede smile nam hij de
bloemen in ontvangst. De uitslag:
1. H. Spaargaren. 2. J. v. Dijk. 3. J.
Kluinhaar en dr. 4. P. v.d. Meyden. 5.
C. v. Vliet. 6. J. v. Duren. 7. J. Vijfhuizen. 8. S. Vonk.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
5524 pnt
2. A.A. Sloopwerken
5476 pnt
3. Bosman Kassenbouw 5213 pnt
4. Lasbedrijf v. Vliet
5014 pnt
5. Oerlemans Confectie
4967 pnt
Komend weekend weer twee vluchten, vitesse en dagfond.

In teken kleurrijke Zuid-Afrika

Nu inschrijven voor open
toernooi Tennisvereniging
Rijsenhout - Het jaarlijkse Open
Toernooi van Tennis Vereniging Rijsenhout komt er weer aan. Net als
vorig jaar trapt TVR deze week af
met een sportieve tennisclinic op
zaterdag 26 juni om 15.00 uur. Het
Rijsenhoutse Open van 26 juni tot
en met 4 juli staat dit jaar in het teken van het kleurrijke en gezellige
Zuid-Afrika. Dat betekent een week
vol sportiviteit en Zuid-Afrikaanse
gezelligheid. Wil je deze tennisweek
niet missen? Schrijf je dan vóór 13
juni in via www.tvrijsenhout.nl. Vanaf woensdag staat er elke avond
een Zuid-Afrikaans gerecht op het
menu. Laat je verrassen door de
kookkunsten van de eigen cluble-

den. Op vrijdagavond is er een ZuidAfrikaanse wijnproeverij met uitstekende wijnen. Net als vorig jaar is
zaterdagavond de feestavond met
dit keer een Zuid-Afrikaans tintje. De week wordt traditioneel afgesloten met spannende finales en
een Zuid-Afrikaanse Braai, oftewel
heerlijk barbecuen op z’n Zuid-Afrikaans. Zowel deelnemers als bezoekers zijn van harte welkom om dagelijks te genieten van de Afrikaanse keuken en van alle activiteiten.
Wil je meedoen aan de clinic op 26
juni of de wijnproeverij op vrijdag 2
juli? Meld je aan via info@tvrijsenhout.nl. Op naar wederom een fantastische tennisweek!

Schaakcompetitie

AAS verovert LSB beker
Aalsmeer - Het Leidse bekerteam
van schaakclub AAS heeft zaterdag 5 juni de LSB beker verovert.
De finale met de laatste vier teams
die uit de knock-out fase kwamen
werd georganiseerd door AAS in de
Doopsgezinde kerk. Helaas kon het
team van Leithen geen team op de
been brengen, de drie overgebleven teams van AAS, LSG en Oegstgeest streden dus voor de overwinning. Met drie teams is het lastig om
het knock-out formaat te handhaven, vandaar dat er voor een alternatief formaat werd gekozen. De
drie teams werden in tweeën opgesplitst waarna de zes teams een
halve competitie afwerken (met uitzondering van de wedstrijden tussen het eerste en tweede deel van
het team) waarna de totalen van de
twee delen van de teams de eind-

stand vormen. De strijd was hevig op alle borden. De opgesplitste teams waren erg aan elkaar gewaagd, wat weer resulteerde in veel
1-1 uitslagen. Halverwege had het
AAS team een kleine voorsprong
opgebouwd. Willem Moene, Simon
Groot, Redmar Damsma en Olaf Cliteur behielden de voorsprong met
solide spel en wisten uiteindelijk de
strijd in hun voordeel te beslissen,
nipt voor de overige teams.
Het tweede team (waar de spelers
van dit bekerteam in spelen) had
nipt naast het kampioenschap gegrepen in de promotieklasse dus
dit was een welkome overwinning.
Voor meer informatie: AJ Keessen
(competitieleider), tel. 0297-324459
of Henk Noordhoek (secretaris), tel.
0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Henk Buskermolen en Onno
Bus beste midgetgolfspelers!

Vijf BTA-teams present op
Beachvolleybal Grand Slam
Aalsmeer - Alle Beach Team
Aalsmeer (BTA) teams waren aanwezig tijdens de eerste Beachvolleybal Grand Slam van dit seizoen
op de Dam in Amsterdam! De omstandigheden op de Dam waren
ideaal, mooie locatie, prachtig weer
en veel publiek. Zaterdag werd er
met zestien teams gestreden om
zeven plaatsen voor de finaledag.
Vier van de vijf BTA teams wisten
een plekje te bemachtigen voor de
zondag. Alleen Jeroen Vismans en
Mart van Werkhoven grepen net
naast een top 8 klassering. Zij eindigden op een zeer verdienstelijke
negende plaats. Zondag mochten
Sven Vismans en Stan van Laanen
het in de kwartfinale opnemen tegen Richard de Kogel en Tim Oude Elferink. In de eerste set hadden
Richard en Tim duidelijk de overhand, maar in de tweede set maakte de BTA teams er een spannende

strijd van. Uiteindelijk ging ook deze set naar Richard en Tim met een
setstand van 22-20. Frank van den
Outenaar en Marco Daalmeijer wisten de kwartfinale ook niet te overleven. Zij verloren van Boersma en
Brouwer. Dit zelfde gebeurde Guido
Mopman en Kees Spil. Drie teams
eindigden op een gedeelde vijfde
plaats. Alleen Richard en Tim gingen door naar de halve finale. Hierin
kwamen zij uit tegen ex BTA spelers
Daan Spijkers met zijn nieuwe partner Jon Stiekema. Richard en Tim
gingen de strijd aan, maar trokken
helaas aan het kortste eind. Geen finale voor de heren en in de kleine finale moesten de tegenstanders helaas opgeven vanwege een blessure.
Dus toch weer een podiumplek voor
BTA. Komend weekend spelen alle
teams de vijfde ronde van de Eredivisie in Dordrecht. Meer informatie
op www.beachteamaalsmeer.nl

Veldkorfbalvereniging VZOD

Taart en bloemen voor F2
Kudelstaart - VZOD F2 is in september gestart met het spelen van
wedstrijden. Na een moeizame eerste veldhelft hebben de zes sterspelers in de zaalcompetitie al laten
zien dat ze heel veel geleerd hebben
op korfbalgebied. Tijdens de tweede helft van het veldseizoen hadden
ze daarom met hun trainers/coaches Mirjam van Soest en Lars van
Limpt afgesproken om hoge ogen te
gaan gooien op het veld. Dit lieten
zij ook zeker zien door in de eerste
vijf wedstrijden enkel punten te laten liggen tegen Tempo F4 in de altijd lastige uitwedstrijd in Alphen a/
d Rijn. De laatste wedstrijd van het
seizoen van de VZOD F2 was uitgerekend tegen hetzelfde Tempo
F4. En deze wedstrijd bepaalde ook
wie er kampioen zou worden; VZOD
moest winnen om de eerste plaats
te bereiken, Tempo had aan een gelijkspel voldoende. Bij VZOD waren
Iris, Manon, Justin, Bart en de bei-

de Melissa’s er klaar voor. Al vlot zet
VZOD de score op 1-0. Tempo laat
zich niet kennen en speelt fel. Tegen
het einde van de eerste helft heeft
Tempo de overhand en zet met twee
treffers de stand op 1-2. Na de rust
gaat het een tijdje gelijk op, zonder
dat er gescoord wordt. Totdat VZOD
de stand gelijktrekt met 2-2. En nu
krijgt de VZOD F2 weer de bezieling
die het nodig heeft. Ze gaan duidelijk sterker spelen, en worden beloond met tweemaal een bal in de
korf: 4-2.
De normale speeltijd is al voorbij,
maar de scheidsrechter - die strikt
en consequent fluit - houdt een
ruime blessuretijd aan. Dan slaagt
Tempo er in om de score op 4-3 te
zetten. De spanning stijgt ten top,
elke seconde lijkt een eeuwigheid te
duren, en dan weerklinkt het verlossende eindsignaal. VZOD F2 is kampioen! Bloemen, taart en ‘s avonds
een huldiging was hun deel!

dag aanwezig is (dit is een pre, geen
must). Maar iemand die het op zondag neer kan zetten heeft het team
dit seizoen wel gemist. Rkdes speelde vaak goed en verloor vooral in
de laatste 10 minuten.
Meestal door gebrek aan scherpte, iets wat een trainer wel zou kunnen brengen. Bent u geïnteresseerd
of weet u iemand die deze jonge
enthousiaste groep in de leeftijd
van 20 tot en met 26 jaar wil begeleiden? Neem dan contact op via:
dannydehartog87@hotmail.com,
0655575349 of andrevanhulsen@
caiway.nl. Ook beginnende trainers
zijn welkom.

NK Trampoline en Dubbel
minitramp in De Bloemhof
Aalsmeer - Komende zaterdag 12
juni vindt in De Bloemhof het Nederlands Kampioenschap Trampoline en Dubbel minitramp plaats. Op
deze dag zullen de springers laten
zien waarvoor zij hier naar toe gekomen zijn. Ook zijn er springers van
Omnia actief deze dag. Er wordt de
hele dag gesprongen, zowel synchroon als individueel. De wedstrijden vinden over de gehele dag
plaats, verdeeld over twee hallen,

van de E klasse tot de A klasse. De
voorrondes zullen rond 9.00 uur beginnen en de dag zal rond 21.30 uur
afgesloten worden met de prijsuitreiking. Het wordt dus een uitermate spannende wedstrijd zaterdag en
een unieke kans om top trampoline
in De Bloemhof aan de Hornweg te
komen bewonderen.
Welke springers zich voor deze dag
hebben geplaatst en voor meer
informatie: www.kngu.nl

een fenomenale laatste ronde van
35, met nota bene nog een drie op
de laatste baan. Dit is zelden vertoond bij de recreanten. Uiteindelijk
kon Dirk Jan na de beslissende barrage tegen Jaap Bus toch nog met
de tweede plaats naar huis. De derde plaats was dit jaar dus voor Jaap
Bus en Jan van Maas werd uiteindelijk vierde. Tineke Zelen was hekkensluiter met een totaal van 161
slagen. Het aantal deelnemers bij de
leden was helaas wat mager doordat verscheidene spelers wedstrijdverplichtingen elders in het land
hadden. Zo kon bijvoorbeeld Marrie
Bonhof haar titel van vorig jaar niet
verdedigen. Henk Buskermolen was
echter wel aanwezig en hij verkeerde duidelijk in goede vorm. Met zijn
beginscores van 29 en 28 maakte hij duidelijk dat hij toch echt van
plan was om de wisselbeker dit jaar
mee naar huis te nemen. De enige
die nog bij hem in de buurt kon blijven om de druk erop te houden was
Jaap Zuijderhoudt, met rondjes van
32 en 30. Gerrit Splinter begon goed
met een ronde van 30 maar kon
na de tweede ronde, na een score
van 39 slagen, fluiten naar een echt
goed eindresultaat. Even zag het er
nog slecht uit voor Henk. In de laatste ronde sloeg hij op baan zes een
vier door een verkeerde balkeuze.
Toen hij daarna nog een drietje op
een van de volgende banen sloeg
dreigde hij het toch nog voor zichzelf te verknallen. Henk hield echter het hoofd koel en kwam binnen met een ronde van 33. In totaal
had hij dus 90 slagen nodig over de
drie ronden. Dit was genoeg voor de
wisselbeker want Jaap Zuijderhoudt
kwam uit op een totaal van 94 na
een laatste ronde van 32 slagen.
Een mooi resultaat voor Jaap. Gert
Jan de Graaf stelde deze keer wat
teleur met zijn score van 99 slagen, al was hij wel erg constant met
drie ronden van 33. Henk van Doorn
eindigde op de laatste plaats met
een totaal van 144 slagen.

VZOD F2 van links naar rechts: Manon Visser, Melissa Jansen, Melissa
Admiraal, Bart Viet, Justin Hirs en Iris Wessels.

Dorpentocht levert 6.000,op voor KinderWensMobiel

Rkdes zoekt trainer/coach
Aalsmeer - Na een prachtig seizoen in de derde klasse E tegen bijna alle tweede selectie elftallen in
de buurt, heeft Rkdes 3 zich ook
voor volgend seizoen veilig gesteld
in deze klasse.
Na een mooi seizoen waarin hard
getraind is en redelijk gevoetbald
en het team altijd aanwezig was
met meer dan 10 man, is het enige smetpuntje op het seizoen dat de
heren afscheid hebben moeten nemen van trainer Eddy van Leeuwen.
Rkdes 3 is vanaf heden op zoek naar
een nieuwe trainer, die bereid is om
dit team minimaal 1,5 uur per week
te trainen. En ook het liefst op zon-

Aalsmeer - Op zondag 6 juni jongstleden werd alweer voor de 31e keer
gestreden om het Aalsmeers Kampioenschap op de midgetgolfbaan
aan de Beethovenlaan. Dit jaar werd
er gestreden over drie ronden in
twee categorieen: te weten leden en
recreanten. Bij de recreanten waren het Onno Bus en Leo van Ingen
die flitsend van start gingen met een
score van 41 slagen over de 18 banen, een goede eerste ronde voor
beide heren recreanten. Jaap Bus
kon nog enigszins in de buurt blijven met een ronde van 44. Voor Jan
van Maas (46) en Dirk Jan Jongkind
(47) en Gerard Zelen zodoende een
moeilijke taak om deze scores nog
in te halen. Onno kwam de tweede ronde binnen met een indrukwekkende ronde van 38. Leo van Ingen kwam binnen met 47 en maakte zichzelf hiermee kansloos voor de
prijzen. Jan van Maas en Dirk Jan
Jongkind kwamen beide binnen met
een hele goede score van 39 en gaven hiermee aan dat zij beslist nog
niet kansloos waren voor de prijzen.
Jaap Bus, vorig jaar winnaar met
124 slagen over de drie ronden, tikte
een nette ronde van 43 en kon hiermee nog net in het kielzog van Jan
en Dirk Jan blijven. Zoals zo vaak
zou de derde ronde dus alles beslissend worden. Onno Bus kwam de
laatste ronde met een goede score van 40 binnen. Met een zeer respectabel aantal van 119 slagen over
de drie ronden was het toen al duidelijk dat de eerste prijs bij de recreanten hem niet meer zou kunnen
ontgaan. Jan van Maas kon na een
laatste ronde van 44 nog slechts
hopen op een slechte laatste ronde van zijn concurrenten. Dirk Jan
had echter nog een verrassing in
petto. Met een knappe laatste ronde
van 37 nestelde hij zich op de tweede plaats met 122 slagen. Genoeg
voor de tweede plaats, zou je zo
zeggen. Echter, Jaap Bus trok nog
even een eindsprintje en kwam ook
uit op een totaal van 122 slagen na

Goud, zilver en brons voor
leden sportschool Wassanim
Aalsmeer - Op zondag 6 juni slaagden de leden van Wassanim er wederom in om veel prijzen te pakken
op het vijfde jeugdsteden toernooi,
Bij het onderdeel Hyungs scoorden
Katja van den Aardweg en Remzi
Bras goud en zilver was er voor Roxy
Watchman van 6 jaar en Steven Rijsenbrij, Brons is uitgereikt aan Marit
Dee en Jeroen Rogmans.

Bij het onderdeel Sparren wisten
Remzi Bras en Ilias Abarkan het
goud te veroveren, zilver is behaald
door Katja van den Aardweg en Steven Rijsenbrij en Marit Dee kregen
het brons om hun nek.
Voor informatie kan gebeld worden met hoofdinstructeur Johan van
de Nald via 06-51987470 of kijk op
www.wassanim.nl.

Aalsmeer - De 2.000 deelnemers
aan de 33e versie van de Dorpentocht hebben 6 juni een geweldige
dag gehad. Om 05.30 uur kwam de
zon al op en snel liep de temperatuur op naar zomerse waarden. Veel
mensen namen het weerbericht over
hevige regen voor kennisgeving aan
en besloten er een leuke dag van
te maken. En dat heeft het bestuur
van Dorpentocht geweten. Op enkele startposten stonden om 09.00
uur stonden de eerste deelnemers
al te trappelen van ongeduld, maar
starten mocht pas stipt vanaf 09.30
uur. Omdat het zo mooi weer was
en omdat het een vrije zondag was,
kozen veel deelnemers voor de traditionele afstand van 55 kilometer.
Uiteindelijk kon men tijdens de route nog besluiten om alsnog voor de
35 kilometer afstand te kiezen. De
beide afstanden moesten met een
routebeschrijving worden gefietst,
maar waren gelijktijdig geheel uitgepijld met de bordjes met het bekende Dorpentochtlogo. De organisatie had zelfs op grote kruisingen
nieuwe grotere waarschuwingsbor-

den voor het autoverkeer geplaatst.
Mede hierdoor zijn er geen ongelukken gebeurd. Er waren uiteraard
wel een paar lekke banden, maar
die moest de ongelukkige zelf plakken. Enkelen hadden echter een geluk bij een ongeluk en werden geholpen door de vrijwilligers van de
maar liefst vier ‘bezemwagens’ die
de gehele dag de fietsers begeleidden. Om de gemiddeld zes kilometer
was er een start- en/of controlepost,
waar men als bewijs van deelname
een stempel met een letter ontving.
Alle tien de letters op een rij vormden het woord van de dag ‘Mobiele
bus’ bij 55 kilometer en ‘Mobiele’ bij
35 kilometer.
Op zondagavond, direct na de fietstocht, kon de voorzitter van de Dorpentocht, de heer Marco de Knegt,
in aanwezigheid en onder luid applaus van alle vrijwilligers -symbolisch- een bedrag van 6.000 euro
overhandigen aan de Stichting KinderWensMobiel, die deze gift met
gepaste dankbaarheid aanvaarden.
De volgende, 34e, dorpentocht is op
zondag 5 juni 2011.

NK finales Omnia
in De Bloemhof

Marry wint bij
ouderensoos

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 12 juni worden in sporthal De
Bloemhof aan de Hornweg de Nederlandse kampioenschappen trampolinespringen gehouden.
De hele dag vinden wedstrijden
plaats in diverse categorieën. De finales staan in de avond gepland en
beginnen om 19.45 uur. Genodigden
en houders van een toegangskaart
worden welkom geheten tussen
18.15 en 19.30 uur. Wie na de zinderende finales nog verder wil genieten, kan na afloop van het toernooi
alle uitslagen, foto’s en filmpjes vinden op nk2010.svomnia.nl.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma.
Op donderdag 3 juni is het klaverjassen gewonnen door Marry Akse met 5435 punten, gevolgd door
Geertje Koopstra met 5004 punten,
Eef van Mourik met 4947 punten
en Alie van Weerdenburg met 4869
punten. Het jokeren is Bets Teunen
met 109 punten het hoogst geëindigd, gevolgd door Janny Lubbert
met 251 punten.
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SV Omnia Trampolinespringen

Engelse teams op familiedag RKAV

Vreugde en verdriet bij
springers in Ostseepokal

RKAV 3 verliest nipt van
FC Burnaby Arms

Aalsmeer - Op vrijdag 21 mei vertrokken 14 trampolinespringers en
springsters van SV Omnia 2000 met
begeleiding en juryleden naar Satrup in Duitsland voor de negentiende editie van de Ostseepokal. Het
toernooi begon zaterdag 22 mei met
de individuele klassen. In de ochtend kwamen Robin van As, Bente Geleijn, Danischa de Goede en
Daphne Hulsker in actie.
Het was behoorlijk wennen aan de
nieuwe trampolines en alleen Robin
wist zich als vierde te plaatsen voor
de finale. Helaas viel Bente net buiten de finale met een elfde plaats.
In de middag kwamen Maaike Kaslander, Ilse Vergoossen, Yanaika
van Holst, Mirjam de Leeuw, Naomi de Rijk, Perry Alderden, Marthijs
Veltman, Marvin Arendzen en Melvin Dokter in actie. Zij wisten zich
niet te plaatsen voor de finale ronde. Tijdens de finale keek iedereen gespannen naar de sprongen
van Robin. Bij het inzetten van de
achtste sprong kwam zij verkeerd
uit en belandde zeer ongelukkig op
de trampoline waardoor zij aan twee
ellebogen ernstig geblesseerd raakte. Zij moest met de ambulance naar
het ziekenhuis waar zij gelukkig ’s
avonds weer ontslagen werd met
twee armen in het gips.
In de avond moest er wel weer getraind worden voor de volgende dag:
Het synchroon springen en mixedsynchroon springen voor diegenen

Aalsmeer - In navolging van het
dameselftal, die het in maart opnam tegen een Engels dameselftal,
speelden nu de spelers van RKAV
3 tegen een Engels elftal en wel tegen FC Burnaby Arms, afkomstig uit
de buurt van Londen. In een heerlijk
avondzonnetje trapte om 20.00 uur
op vrijdag 4 juni het derde, aangevuld met enkele gastspelers, af tegen de Engelse gasten.
Deze heren hadden er veel zin en
de eerste aanvallen waren voor hen.
Langzamerhand kwam ook het derde beter in zijn spel en ging het over
en weer. In de eerste twintig minuten waren de meeste kansen voor
de Engelsen, die ook de score openden, 0-1. Ook het derde kreeg kansen, maar verzilverd werden deze
niet. Ook in de tweede helft ging het
gelijk op en waren er kansen over
en weer. Weer waren het de Engelsen die het net wisten te vinden en
zo keek het derde tegen een 0-2
achterstand aan. Daarna was het de
beurt aan het derde, uit een mooie
aanval wist Obbe de keeper te passeren en werd het 1-2. De gelijkmaker hing in de lucht. Zo had Joey
Resoort een grote kans, maar zijn

die daar een partner voor hadden.
Eerste pinksterdag werd er synchroon gesprongen door Daphne
en Danischa, Naomi en Maaike, Ilse en Mirjam, Bente en Yanaika,
Melvin en Jimmy Demmer (TVIJ),
Marthijs en Chris Moerman (Triffis), Perry en Leon Vergoossen. Melvin en Jimmy wisten zich te plaatsen
voor de finaleronde. Bij het mixedsynchroon (gelegenheidskoppels)
kwamen Marvin en Bente, Ilse en
Marthijs, Mirjam en Perry, Melvin en
Yanaika en Maaike en Leon in actie.
Helaas ging niemand door naar de
finaleronde. In de finale lieten Melvin en Jimmy een goede oefening
zien. Zij behaalden een mooie tweede plaats. Het toernooi werd afgesloten met een koud buffet en een
discofeest. Tweede pinksterdag was
het opruimen en terugreizen. Wel
heel uniek dat er 7 jury leden zijn ingezet bij dit toernooi van SV Omnia
2000. Petra van Zijverden, Floor Bok,
Rosette Goede, Rolf den Hartog, Elvira de Bruijn, Edwin Geleijn en Rien
de Ruiter.
De organisatie in Satrup liep perfect
en zelfs via de computer kon men
de hele wedstrijd volgen. De springers en springsters gaan zich nu opmaken voor de halve finale in Heerhugowaard en daarna het Nederlands Kampioenschap trampoline
springen dat op 12 juni gehouden
zal worden in sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg in Aalsmeer.

Maryse van Balen turnt
competitiefinale
Aalsmeer - Zondag 6 juni turnde de Aalsmeerse Maryse van Balen de competitiefinale toestelturnen tweede divisie (niveau 5) in
Amsterdam. Samen met een andere turnster van SV Pax, Alicia Sibbel uit Hoofddorp, had zij zich door
middel van twee voorgaande wedstrijden voor geplaatst voor deze finale. Helaas kampt Maryse al enige tijd met een knieblessure waardoor de voorbereiding niet optimaal
is geweest. Zij was erg blij dat ze
toch kon deelnemen aan de wedstrijd. Maryse startte op sprong en
presteerde hier vanwege de minimale voorbereiding minder dan normaal. Daarna was de brug aan de
beurt, ze turnde een nette oefening
met een mooie afsprong en haalde
het vierde toestelcijfer. Daarna ging
ze naar balk, ze turnde stabiel met
een mooie arabier en haalde ook
hier het vierde toestelcijfer. Daarna
ging Maryse naar vloer. Dit onderdeel had ze lange tijd niet getraind.
Ze deed erg haar best en zette in op

een hoge moeilijkheidsgraad met
mooie series en daardoor een hoge uitgangswaarde. Helaas speelde haar blessure op en had ze een
val na de serie overslag – streksalto.
Hierdoor had ze helaas niet de punten die ze voor ogen had.
Ze eindigde uiteindelijk op een
achtste plaats.

Triatlon zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Als je even niet op let
zijn ze weer voorbij. Alle die bekende Aalsmeerders buren, kennissen
of collega’s die op zondag 29 augustus deelnemen aan de Triathlon
Aalsmeer.
Sporters aanmoedigen is leuk, maar
nog leuker is om het echt van dichtbij mee te maken een u daarom nu
aan te melden als vrijwilliger. Het
succes van de Triathlon valt of staat
met de 200 enthousiaste vrijwilligers
die dit prachtige spektakel mogelijk maken. De organisatie prijst zich
zeer gelukkig met de grote groep

vaste vrijwilligers, die elk jaar weer
paraat staan. Maar omdat eind augustus nog in de vakantie valt en
omdat sommige na het zien van de
sportprestatie van anderen een keer
zelf deelnemen, zoekt de organisatie ook dit jaar extra vrijwilligers.
Vrijwilliger kunnen rekenen op een
lunchpakket, een herinnerings tshirt en worden uitgenodigd voor de
afsluitende barbecue. Het programma van 29 augustus is van circa 8.00
tot 14.00 uur. Uw deelname als vrijwilliger wordt zeer op prijs gesteld.
Voor meer informatie een aanmelding: www.triathlonaalsmeer.nl.

Atletiek: AV Aalsmeer

Tomas en Mirjam doorbreken grens
Aalsmeer - Het wordt misschien
wat eentonig, maar bij wedstrijden
afgelopen vrijdag in Huizen werden
er wederom uitstekende prestaties
geleverd door een viertal AVA atleten. Op de 400 meter bij de dames
neo senioren doorbrak Mirjam van
Ouwerkerk voor het eerst de grens
van de zestig seconden.
Een fraaie tijd van 59.39 sec. betekende uiteraard dan ook voor haar
een persoonlijk record. Eerstejaars
B junior Tomas Baars begint steeds
beter te draaien getuige zijn drie kilometer van afgelopen vrijdag. Met
snelle rondjes van circa eenenzeventig seconden doorbrak hij de
grens van tien minuten en verpul-

verde zijn persoonlijk record met
bijna dertig seconden tot een tijd
van 9.51.16 minuten. B juniore MaritPlat liep ook een prima persoonlijk record op dezelfde drie kilometer. Een mooie tijd van 11.09.74 miuten en een eerste plaats was het
resultaat.
Het feit dat zij hier zelf nog niet helemaal tevreden mee was zou kunnen betekenen dat een tijd onder de
elf minuten zeker mogelijk is. Shannon Lakerveld, ook B juniore, deed
niet heel veel voor Marit onder en
liep ook een goede race.
Achter Marit finishte zij als tweede
in een mooi persoonlijk record van
11.27.43 minuten.

Wandelen met Nivon langs
Stelling van Amsterdam
Aalsmeer - Iedere tweede zaterdag
van de even maanden loopt het Nivon langs de Stelling van Amsterdam met haar forten en batterijen. Zaterdag 12 juni wordt het traject van krommenie naar Haarlemmerlieden gelopen. De start is bij
Fort aan den Ham. Dit is een relatief klein fort met als belangrijkste
taak het spoor te verdedigen tussen Krommenie en Uitgeest. Aanvankelijk was het helemaal niet de
bedoeling dat hier een fort zou komen, maar de aanleg van het spoor
tussen Amsterdam en Alkmaar en
de provinciale weg brachten daar
verandering in. De ondersteuning
van dit kleine fort zou in geval van
nood moeten komen van de naastgelegen forten bij Krommeniedijk
en bij Veldhuis. Die hadden immers
zwaarder geschut. Het fort heeft als
een van de weinigen nog een originele bergloods, gebruikt voor de opslag van de artillerie en de genie. De
groep loopt via Heemskerkerbroek
langs fort bij Veldhuis. Dit fort behoort tot een van de oudste forten
van de Stelling die vanaf 1897 op tal
van plaatsen rond Amsterdam verrees. Het fort verkeerd nog altijd in
originele staat en biedt nu onderdak
aan het Luchtoorlogmuseum. De
weg wordt vervolgt over een grasdijk richting Buitenhuizen waar met
de pont het Noordzeekanaal overgestoken wordt.
Via het mooie Spaarnwoude lopen
de Nivon-leden naar het Fort bezuiden Spaarndam. In dit fort is een
café met de sfeer van weleer, ook
omdat de voormalige wasgelegenheid er nog is en er mooie muur-

schilderingen zijn. Bij de ophaalbrug bij Spaarndam gaat de groep
rechtsaf langs de waterkant van de
Mooie Nel naar Fort bij Penningveer.
Dit fort was in 1985 een van de eerste forten waar ze werk van maakten van restauratie. Een enthousiaste groep vrijwilligers kwam met een
renovatieplan en zorgde voor geld,
waarna het echte werk, onder meer
met hulp van dak- en thuislozen uit
Amsterdam, die er werkervaring
mee opdeden kon beginnen. De gerenoveerde ruimten zijn tegenwoordig beschikbaar voor vergaderingen, trainingen en evenementen.
Daarna richting het Fort bij de Liebrug, bescheiden van formaat maar
voor veel mensen toch bekend. Ondanks zijn geringe omvang en weinig imponerende bewapening had
dit fort toch de belangrijke taak tot
het beschermen van de weg-, water- en spoorwegen tussen Amsterdam en Haarlem. Dit is tevens het
eindpunt van een mooie wandeling die zaterdag op het programma staat. De route van de Stelling
van Amsterdam is via mooie paadjes, grasdijken en natuurgebieden
aan elkaar gekoppeld. De meeste
forten zijn niet openbaar. De historie maakt de wandelroute uniek, zeker ook omdat de Stelling van Amsterdam inmiddels bijgeschreven is
op de lijst van werelderfgoed. Iedereen is van harte uitgenodigd om
mee te lopen langs dit mooie stukje geschiedenis. Voor meer informatie over de wandeling langs de
Stelling en/of opgave om mee te lopen kunt u terecht bij Pia Mulder,
telefoon 06-12806743.

Korfbalcompetitie

VZOD sluit seizoen waardig af
Aalsmeer - Als laatste ontmoeting
van het seizoen stond voor de korfballers van VZOD afgelopen zaterdag de uitwedstrijd tegen Amsterdam op het programma. Kijkend
naar de stand op de ranglijst stond
er niets meer op het spel, immers
VZOD was drie weken geleden al
kampioen en voor het op de derde plaats staande Amsterdam zou
winst geen positieverbetering brengen. Echter de eerste wedstrijd tussen beide teams werd gewonnen
door Amsterdam en dit waren de
enige verliespunten voor VZOD/vd
Boon. Er was dus iets recht te zetten
voor de Kudelstaarters. Amsterdam
is een team dat bestaat uit spelers/
sters uit het hele land, die in Amsterdam studeren. De samenstelling
van dit team wil nog wel eens variëren, maar in hun sterkste opstelling,
zoals in deze wedstrijd, is dit zeker
een geduchte tegenstander met een
aantal goede korfballers, waaronder
oud VZOD speler Arie Verburg. Dit
bleek al direct na het eerste fluitsignaal toen Amsterdam binnen 1 minuut de leiding nam. VZOD/vd Boon
was wakker geschud en trok langEline Ruessink; Sterker geworden.

zaam het initiatief naar zich toe. Dit
resulteerde in de gelijkmaker via een
mooi uitgespeelde doorloopbal van
Donja Passies in de zesde minuut.
Daarna was er sprake van een gelijk
opgaande wedstrijd met twee om
en om scorende ploegen, waarbij
VZOD/vd Boon wel steeds op voorsprong kwam. Mooi om te zien waren de duels tussen Bart Verheul en
Arie Verburg, ook de krachtmeting
tussen Willem Mast en zijn directe
tegenstander was van een hoog niveau, waarbij Willem regelmatig als
winnaar naar voren kwam. Met een
stand van 6-7 werd de rust bereikt.
Na de rust brak een sterke periode
aan voor de blauw/zwarten uit Kudelstaart, via doelpunten van Donja Passies en Bart Verheul werd een
6-10 stand op het scorebord gezet.
Amsterdam is echter een niet te onderschatten tegenstander en was
in de vijftigste minuut toch in staat
om de aansluitingstreffer te scoren: 9-10. Gezien de omstandigheden, windstil weer met een temperatuur van ruim boven de 25 graden,
zou de fysieke conditie in het laatste
kwartier het verschil maken. En hier
bleek VZOD duidelijke de winnaar.
In het laatste kwart van de wedstrijd waren de bezoekers duidelijk
de bovenliggende partij en werd er,
onder andere via een mooi uitgespeelde vrije bal door Willem Mast,
een ruime marge gecreëerd: 10-15.
Dat Amsterdam daarna nog 3 maal
scoorde en de eindstand op 13-15
bepaalde was alleen voor de statistieken, want spannend werd het
niet meer. Inmiddels is bekend dat
Arie Verburg gaat stoppen bij Amsterdam. Komt hij terug bij VZOD,
en is hij daarmee de eerste ‘faler’
die terugkeert op het oude nest? Zo
werd het eerste seizoen van trainer
Klaas Bosman succesvol afgesloten
en wacht volgend jaar een nieuwe
uitdaging in de derde klasse.
Vier kampioenen
De laatste minieme kansen voor
VZOD 2 en A1 om nog kampioen te
worden zijn helaas op niets uitgelopen. Met 4 kampioenen, waaronder
VZOD/vdBoon 1, is het seizoen van
VZOD echter zeer geslaagd!
Alle uitslagen van de laatste speeldag: Amsterdam 1-VZOD 1 13-15,
Thor 2-VZOD 2 10-9, Ados 5-VZOD
3 14-12, Luno A1-VZOD A1 12-9,
WWSV A1-VZOD A2 13-11, VZOD
A2-Atlantis A2 6-12, Thor C1-VZOD
C1 4-4, VZOD C2-Fiducia C1 12-12,
VZOD D1-ESDO D1 6-4, Blauw Wit
E1-VZOD E1 7-3, WWSV F3-VZOD
F3 1-2.

schot alleen voor de keeper verdween hoog over het doel. Het waren de gasten die nog een keer wisten te scoren en zodoende de eindstand op 1-3 brachten. Na het drinken van enkele kannetjes bier gingen de Engelsen weer met de bus
terug naar Amsterdam, maar dit zou
slechts voor de nacht zijn, want ze
deden ook mee met het sixentoernooi op de familiedag, op zaterdag 5
juni. Dit kwam voort uit het feit dat
de tegenstander die zaterdag tegen
ze zou voetballen had afgezegd. En
de Engelsen wilden graag nog een
keer voetballen. Een telefoontje naar
de organisatie van het sixentoernooi
was voldoende om twee Engelse
teams hiervoor in te schrijven. Ook
het aanbod om aan te sluiten bij de
barbecue namen ze met beide handen aan. Op zaterdagmiddag was
het heerlijk weer, wellicht te warm
om te voetballen, maar altijd beter
dan regen. In een leuk toernooi van
16 teams, wist 1 Engels team, Engeland 2, een vierde plaats te behalen. Tussen de wedstrijden was er
voor één speler van elk team ‘latje schieten’. Hierin bleek de Engelse
Collin het beste.

Tenniscompetitie

Dames All Out 3 kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zondag gingen de meiden van All Out 3 voor
de tweede keer naar Leimuiden. De
week daarvoor was die dag volledig in het water gelopen. De tennissters wisten dat ze goed moesten
spelen om kampioen te worden. Een
6–0 winst was toch echt nodig. De
druk lag hoog. Claudia, Sonja, Margreet en Annet konden het prima
aan en alle wedstrijden gingen zeer
voorspoedig. Dit resulteerde in de
6–0 die nodig was voor het kampi-

oenschap. Geweldige prestatie om
zo hun lustrum jaar te eindigen en
dus volgend jaar een klasse hoger
te mogen spelen. Afsluitend hebben
de meiden lekker gegeten met alle
trouwe supporters en teamlid Saskia
die helaas dit jaar tijdens een wedstrijd geblesseerd raakte. Voor het
volgende tennisseizoen zijn de verwachtingen zeer hoog. De meiden
hebben er nu al zin in. Het schijnt zo
te zijn dat ze in een nieuw tenuetje
hun opwachting gaan maken.

Spetterende afsluiting van
handbalseizoen bij RKDES
Aalsmeer - Na een lang en succesvol seizoen is het handbalseizoen bij RKDES zaterdag afgesloten met een gezellige zeskamp en
aansluitend een heerlijke barbecue
waar een groot aantal leden, ouders
en vrijwilligers aan deelnam. De gehele dag werd omlijst met zomerse muziek. Tijdens de zeskamp streden acht teams van jong tot oud om
de felbegeerde wisselbeker van RKDES. Handbalfrisbee, tobbedansen,
verkleedparcours, hindernisbaan,
buikschuiven, water dragen en autoduwen waren ondermeer onderdelen op deze zonovergoten dag.
Tijdens de voortreffelijke barbecue
werden diverse vrijwilligers in het
zonnetje gezet. Daarnaast werd Aart
Kolle, één van de oprichters van het
Het winnende team van de zeskamp.

volgend seizoen 35 jaar bestaand
RKDES handbal, in de schijnwerpers gezet. Aart werd in een nieuw
scheidsrechterstenue gestoken,
omdat hij volgend jaar ook 35 jaar
scheidsrechter bij de club is. Een
prestatie die als bijzonder mag worden omschreven! Het handbalseizoen is nu officieel ten einde, maar
voor de liefhebbers van beachhandbal is er binnenkort nog een mooi
evenement in Kudelstaart: Op zaterdag 26 en zondag 27 juni zal RKDES
net als vorig jaar op het eigen sportcomplex aan de Wim Kandreef een
voorronde van het NK beachhandbal organiseren. Uiteraard is een ieder van harte welkom om kennis te
maken met deze steeds populairder
wordende handbalvariant.

