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APK keuring 
  voor slechts €14,95€14,95
Inclusief afmeldkosten 
en eventuele 
milieutoeslagen

w w w . v a n k o u w e n . n l

Alléén bij:
INLOOPAVOND OVER MASTERPLAN HERENWEG 
OP 14 JUNI

Gemeente Aalsmeer organiseert een inloopavond over het concept 
Masterplan Herenweg en omgeving op dinsdag 14 juni van 19.30 
tot 21.00 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Ontwikkelingsbedrijf &2=1, een 
samenwerkingsverband tussen Gemeente Aalsmeer 
en Bohemen BV, organiseert een inloopavond 
over de woningbouwplannen van ‘deelplan 
Zwarteweg’ (terrein van de huidige Gemeentewerf) 
op donderdag 16 juni van 19.00 tot 20.30 uur 
in de kantine van de brandweerkazerne.  
Voor meer informatie: www.detuinenvanaalsmeer.nl

INLOOPAVOND  OVER WONINGBOUWPLANNEN 
ZWARTEWEG OP 16 JUNI

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Maak met ons 
een afspraak om 
jouw kansen op 

een nieuwe baan 
te bespreken!

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Vaderdag cadeautips 
o.a. grote keuze uit

picknickmanden en -tassen 
in meerdere prijsklassen. 

Nog vele andere tips in de winkel.

1911 - 2011
100-jarig bestaan

0297-342018
Ophelialaan 89 - 1431 HB Aalsmeer

BEZORGLIJN: WIJ BEZORGEN DAGELIJKS VAN
17.00-21.00 U VANAF €12,- GRATIS BEZORGD

Daaronder berekenen wij €2,-

Patat, shoarma,
gesmolten kaas, sla & saus

KAPSALON 7,50KAPSALON 7,50

SFINXSFINX

SHOARMASHOARMA

Vanavond Beraad en Raad in gemeentehuis

Verbreding van Bosrandweg en 
Nieuw Calslagen in vergadering
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 9 
juni, komen burgemeester, wethou-
ders en raadsleden bijeen voor de 
tweewekelijkse bijeenkomst van het 
Beraad en de Raad. 

De vergaderavond begint om 20.00 
uur, is in de raadzaal en is open-
baar. Behandelstukken in het Be-
raad zijn de structuurvisie Green 
Park Aalsmeer, het oprichten van 
een opslagloods aan de Aalsmeer-
derweg 41 en het gedeeltelijk ver-
breden van de Bosrandweg. Voor de 
herinrichting dienen vijf bomen op 
Aalsmeers grondgebied gekapt te 
worden op de N231 tussen de Bos-
randbrug en de rotonde. Reeds eer-
der is overleg geweest met de ge-
meenten Amstelveen, Haarlemmer-
meer en stichting Amsterdamse Bos 
over het plan Bosrandweg. De door-
stroming van de regionale hoofd-
structuur wordt door alle partijen 
als zeer belangrijk gekenmerkt. Het 
verbreden draagt volgens alle in po-
sitieve zin bij aan de bereikbaarheid. 
Het plan Bosrandweg komt volle-
dig voor rekening en risico van de 
provincie Noord-Holland. Het eni-
ge waar Aalsmeer groen licht voor 
dient te geven is het kappen van vijf 
bomen. Na de verbreding wordt op 

de plek van de verwijderde bomen 
een faunapassage aangelegd. 

Cultuurhistorie
In het volgende agendapunt wordt 
gediscussieerd over de uitgangs-
punten voor het project Nieuw Cal-
slagen. Er zijn woningbouwplannen 
voor de percelen rondom het histo-
rische kerkhofje van Calslagen (een 
Rijksmonument) aan de Heren-
weg. Het doel van het project is te 
komen tot de herontwikkeling van 
de braakliggende percelen rondom 
het kerkhofje, waarbij de cultuur-
historie een belangrijk uitgangs-
punt vormt. Voor de Herenweg be-
tekent dit een kwaliteitsverbetering 
om te komen tot de herontwikkeling 
van de in verval geraakte percelen 
tuinbouwgrond. Bovendien, zo stel-
len de bestuurders, biedt het pro-
ject kansen om de beleving van de 
Westeinderplas te vergroten en een 
rust- en informatiepunt voor pas-
serende recreanten te creëren. De 
provincie Noord-Holland en Cultu-
reel Erfgoed Noord-Holland stimu-
leren dergelijke ontwikkelingen en 
leveren desgewenst, zo ook in het 
geval van Nieuw Calslagen, een ac-
tieve bijdrage. Voor de realisatie 
van buurtschap Nieuw Calslagen 

vraagt het college van burgemees-
ter en wethouders een krediet van 
120.000 euro aan de fracties. Deze 
gemeentelijke kosten worden door-
belast aan de ontwikkelaar. Volgens 
de bestuurders is het behoud van 
de ruigte van de huidige plek in fei-
te geen alternatief. Als het startdo-
cument vastgesteld is en de pla-
nologische procedure is afgerond 
kan de ontwikkelaar, waarschijnlijk 
in 2012, starten met de bouw van 
Nieuw Calslagen. 

Dorpshaven in Raad
Na het Beraad start na een korte 
pauze de Raad en in deze vergade-
ring zijn wijzigingsverordening Werk 
en Inkomen Aalsmeer 2010 en uit-
voeringsplan Dorpshaven behan-
delstukken. De sluiting is gepland 
rond 22.45 uur.

Het uitvoeringsplan Dorpshaven links en rechts van de Lijnbaan in het centrum staat op de agenda van de Raad.

zaterdag 11 juni 
tussen 7 en 9 uur  ‘s morgens 

luilakkoopjes 
in aalsmeer Centrum 

+ optreden van djembikkels

kijk voor 
deelnemende winkels op 

www.aalsmeerCentrum.nl

Intensieve controles politie
Varen op de Westeinder
Aalsmeer - Het was een bijzonder 
mooi, lang en zonnig weekend en 
dit betekent in Aalsmeer: De West-
einderplassen op. Lekker varen, de 
barbecue aan op een eiland, beetje 
onderhoud plegen aan de boot in de 
jachthaven of zwemmen in de Poel. 
Kruisers, speedboten en zeilboten, 
het vaart op de Westeinder allemaal 
door elkaar en wonderwel gaat het 
altijd goed, zij het soms net aan. 
Ook de vaarsurveillance van de po-
litie gaat bij mooi weer de Poel op. 
Voor deze zomer zijn intensieve 
controles aangekondigd, zowel in 
de politieboot als onopvallend. Op 

woensdag 1 juni zijn tien bekeurin-
gen uitgeschreven wegens te hard 
varen. Ook zijn ouders vermaand 
dat kinderen onder de twaalf jaar 
niet alleen in een bootje mogen va-
ren. Ook op donderdag 2 juni heeft 
de politie de motor gestart en is 
gaan varen. 
Opnieuw zijn snelvaarders op de 
bon geslingerd, zes in totaal. Met 
name betreft het jongeren die hard 
door de diverse sloten varen waar-
door hoge golven ontstaan. Vrijdag 
3 juni is ook weer controle gehou-
den. Deze dag zijn acht processen-
verbaal uitgeschreven.

Aalsmeer - De 53-jarige Uithoorn-
se zwemleraar, die in mei werd aan-
gehouden op verdenking van mis-
bruik van een kind, is opnieuw in-
gerekend. Dit meldden diverse dag- 
en regionale kranten woensdagmor-
gen 8 juni. 
De man wordt verdacht van seksu-
eel misbruik van een jong kind dat 
hij lesgaf in zwembad de Waterlelie. 
Na de eerste aanhouding was er on-

voldoende bewijs tegen de man, die 
sinds 2008 lesgaf in het bad aan de 
Dreef. Nadat er weer aangifte te-
gen de Uithoornaar was gedaan, 
heeft de rechter-commissaris beslo-
ten de zweminstructeur in hechte-
nis te houden. De voorlopige hech-
tenis kan met 60 dagen worden ver-
lengd. Alle ouders van de kinderen 
die zwemles van hem kregen, zijn in-
middels op de hoogte gebracht. 

Zwemleraar weer aangehouden



pagina 2 Nieuwe Meerbode - 9 juni 2011

INFORMATIEF
COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

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

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Vermist:
- Pasteurstraat, Kudelstaart: Misty, een lapjespoes met veel wit. 
 Zij heeft een wit gezicht met een rode vlek op haar neus en wit
 puntje aan haar staart. Zij is een beetje schuw.
- Kuiperstraat: Bruin konijntje met een beetje zwart en hangoren.
 Snuf is tam.
- Baanvak: Diesel, een rood/witte kater met een licht blauwbandje
- Leeghwaterstraat: Cyperse, grijze grote kater. Bij zijn kin wat lich
 ter. Piet is zijn naam.
- Van Swietenstraat, Kudelstaart: Zwarte poes met witte plek bij 

keel.
- Mijnsherenweg: Beer, een cyperse kater van 1 jaar.
- Zuiderpark: Sisi, een spierwitte blinde poes van 14 jaar. Zij heeft 

een chip.
- Kas: Rode gecastreerde kater van ongeveer 18 maanden. Is ge-

chipt.

Gevonden:
- Legmeerdijk, bij Hornmeerpark: Klein zwart katje met wit vlekje
 op de borst.
- Jupiterstraat: Wit konijntje, Pooltje.
- N231, Noord-Zuid Route in Kudelstaart: Rood/oranje gestreepte 
 poes met wit befje. Heeft een rood leren bandje om en een zwart
 vlooienbandje.

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

rige middelgrote hond. De hondjes zijn lief voor kinderen en kun-
nen bij katten. Zijn nu 10 weken.

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

KERKDIENSTEN
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag dienst om 10u. ds. J. Vrijhof 
mmv kerkkoor. 

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Dienst zondag om 10.30u. woord-
communieviering, ds. A. Blonk mmv 
dames- en herenkoor.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

12 en 13 juni
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst zondag 10u. met Otmar 
Vrees. Crèche, peuterdienst en me-
tamorfose. 

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. 
Dienst zondag om 10u. Spreker 
Joost Vervark. Speciale dienst voor 
de kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. dienst, ds. A. 
Hilbers en 16.30u. ds. S. Pos. Maan-
dag 10u. zangdienst.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u. 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Extra col-
lecte Doopsgezinde Zending. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst zondag om 19u. br. J.J. Ek-
hart uit Smilde.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. dienst dhr. R. Prent uit 
Amstelveen.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. E.J. Westerman. Or-
ganist Th. Griekspoor. 18.30u. Tie-
nerdienst met band. Vg. H. Fahner. 
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u. 
ds. C. Graafland uit Aalsmeer.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Van 
Borsselenweg 116.
Zondag 10u. ds. A. van Vuuren en 
18.30u. ds. D.C. Floor uit Ede. Maan-
dag dienst 9.30u. ds. A. van Vuuren.

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. K. Muller en 18.30u. 
ds. C.J. van Rhijn uit Amstelveen. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zondag om 10.30u. 
in Karmelkerk Euch.viering, ds. 
L. Seeboldt mmv klein koor. Om 
14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst, 
vg. Christoff. In Kloosterhof 10.30u. 
Woordcommunieviering.

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

Dwergkonijnen zoeken baas
Aalsmeer - Enkele lieve dwergkonijnen met staande oren zoeken een nieu-
we baas. Wie interesse heeft kan contact opnemen met de Dierenbescher-
ming Aalsmeer e.o. via 0297-343618.

Open Huis bij de 
Open Hofkerk
Aalsmeer - Op dinsdag 21 juni or-
ganiseert de Open Hofkerk weer 
een gezellig open huis voor belang-
stellenden met koffie en thee in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het doel is een plek creëren waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten 
en spreken over de alledaagse din-
gen. Wilt u graag eens met anderen 
praten, dan wordt u hierbij van har-
te uitgenodigd. Het verplicht u tot 
niets. Iedereen, van welke kerk of 
religie dan ook is hier van harte wel-
kom. Wie geen mogelijkheid heeft 
om op eigen gelegenheid te komen, 
kan contact opnemen via 0297-
327915, 328326, 322131, 326940 of 
mail naar: eikel026@tele2.nl.

Feest van Jan Leliveld en 
Glennis Grace groot succes
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Afge-
lopen zaterdag 4 juni was het een 
groot feest in de discotheek van de 
Tv Studio’s. Het evenement dat in 
het teken stond van optredens van 
Jan Leliveld en Glennis Grace trok 
maar liefst tussen de 1200 en 1300 
bezoekers en was daarmee een ‘vol-
le bak’. Op de avond werd tevens 
namens de Tros Sterren.nl het nieu-
we album ‘Één voor één’ van Jan 
Leliveld gepresenteerd. Aalsmeer 
stond afgelopen zaterdag echt in 
het teken van Jan Leliveld en Glen-
nis Grace en het was voor de mees-
te bezoekers een leuke avond uit in 
de Studio’s. De show werd ingeleid 
door de Aalsmeerse DJ Kees Mark-
man en ook Ruby van Urk verzorgde 
een optreden in het voorprogram-
ma. Tros Sterren.nl was eveneens 
aanwezig om beelden te schieten 
en enkele bezoekers te interviewen! 
Om klokslag 22.30 uur was het de 
beurt aan Jan Leliveld om het podi-
um te betreden, Jan zong naast be-
kende covers ook veel nieuwe num-
mers van zijn cd-album ‘Één voor 
één’. Tijdens de eerste serie werd 
Jan onderbroken door Tros presen-
tator Fred Siebelink, die hem om 
symbolisch het eerste exemplaar 
van ‘Één voor één’ overhandigde. 
Voor velen was het een verrassing 
of Glennis Grace überhaupt zou ko-

men, aangezien in de landelijke me-
dia werd gesproken over de stem-
problemen van Glennis. Gelukkig, 
was er afgelopen zaterdag niets te 
merken van de zogenaamde stem-
problemen, want Glennis zong wer-
kelijk de sterren van de hemel. De 
zangeres is op het moment een 
enorme hype in Nederland, vanwe-
ge haar deelname aan het program-
ma ‘Beste Zangers van Nederland’ 
en haar eerste nummer 1 hit ‘Af-
scheid’. Nadat iedereen vol bewon-
dering naar de klanken van Glen-
nis had geluisterd, was het weer tijd 
voor Jan om de avond af te sluiten 
met Feest! 

Dat is gelukt, want op dansvloer 
werd gedanst, polonaise gelopen, 
het was één groot feest! Aankomen-
de weekend worden er flitsen, inter-
views en beelden van dit evenement 
uitgezonden op Tros Sterren.nl. Ook 
wordt de dvd ‘Dit is mijn leven live in 
Concert’, de live registratie van het 
concert in sporthal de Bloemhof van 
anderhalf jaar geleden enkele ke-
ren uitgezonden en is Jan te gast in 
het tv-programma ‘Toffe Gasten’ ge-
presenteerd door Fred Siebelink. Dit 
weekend kun je dus afstemmen op 
Tros Sterren.nl. Voor foto’s van het 
evenement kan gekeken worden op 
www.hetfeestvanjan.nl. 

Aalsmeer - Op woensdagochtend 
15 juni is er van 9.30 tot 11.30 uur 
gelegenheid voor inloop en ont-
moeting bij Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina Amalialaana 66. ’s 
Middags wordt van 12.00 tot 13.00 
uur een overheerlijke lunch geser-
veerd en ’s avonds staat van 19.30 
tot 21.30 uur een creatieve avond 

met bloemschikken op het pro-
gramma. Neem zelf een bakje of 
iets dergelijks mee, voor de bloe-
men en ander materiaal wordt ge-
zorgd. De kosten van deze avond 
zijn ongeveer 5 euro. Voor alle ac-
tiviteiten is iedereen hartelijk wel-
kom. Voor inlichtingen: 0297-
345413 of www.oosterkerk.info.

Bloemschikken bij Oost-In

Nacht van Gebed
Aalsmeer - In verschillende plaat-
sen in België en Nederland wordt een 
‘Nacht van Gebed’ georganiseerd, dit 
jaar in de nacht van vrijdag 17 op za-
terdag 18 juni van 22.00 tot 06.00 uur. 
De ‘Nacht van Gebed’ is een initia-
tief van de stichting Open Doors, die 
zich wereldwijd inzet voor ondersteu-
ning van christenen in landen waar 
sprake is van verdrukking of vervol-
ging. Deze organisatie steunt in meer 
dan vijftig landen vervolgde christe-
nen. De nacht wordt gehouden op 
meer dan 400 locaties in Nederland 
en België. Tijdens deze nacht wordt 
gebeden voor vervolgde christenen, 
die véle nachten moeten doorbren-
gen in gevangenissen of politiecellen. 
De gebedsnacht begint met een al-
gemene inleiding, daarna worden in 
korte gebedsrondes, videofragmen-
ten vertoond afgewisseld met tijden 
voor gebed en pauzes. Dit jaar staat 
de Nacht van Gebed vooral in het 
teken van ‘Bidden voor Ninevé’. De 
plaats van samenkomst in de regio is 
de Dorpskerk in de Kanaalstraat. Ie-
dereen is welkom. 

Actie Wereldwinkel Aalsmeer
Els van Tilburg winnaar 
Fair Trade ontbijtpakket
Aalsmeer - In de maand mei wer-
den over de hele wereld acties ge-
organiseerd om te laten zien dat het 
heel gemakkelijk is om iedere dag 
Fair Trade producten te gebruiken. 
Bijvoorbeeld aan de ontbijttafel. Ook 
de Wereldwinkel Aalsmeer deed 
mee. Tijdens de Geraniummarkt 
werden meer dan 200 kopjes kof-
fie en thee geschonken, tijdens de 
opening van de Week van de Ama-
teurkunst op 18 mei werden 130 be-
schuitjes uitgedeeld en de Doops-
gezinde Gemeente in Aalsmeer, die 
de titel Fair Trade Kerk draagt, or-
ganiseerde op zondag 29 mei een 
Fair Trade Ontbijt in de kerk. Klan-
ten die in de maand mei Fair Trade 
producten kochten in de Wereld-
winkel, konden een actiekaartje in-
vullen waarmee zij konden meedin-
gen naar een door Fair Trade Origi-
nal ontbijtpakket ter waarde van 20 
euro of naar de landelijke hoofd-
prijs, een ontbijtpakket ter waarde 

van 275 euro waarvan de winnares 
of winnaar later wordt bekendge-
maakt. Het ontbijtpakket van 20 eu-
ro is gewonnen door een inwoon-
ster van Aalsmeer, Els van Tilburg 
(links op de foto). Zij kreeg dins-
dag 7 juni  het ontbijtpakket in een 
shopper uit India overhandigd door 
Loes de Calavon, één van de bijna 
50 vrijwillige medewerkers van de 
Wereldwinkel Aalsmeer. Mevrouw 
van Tilburg is een vaste klant van de 
Wereldwinkel en was blij verrast met 
haar prijs. Het thema Fair Trade Ont-
bijt wordt afgesloten tijdens de Lui-
lakopening op zaterdag 11 juni. De 
Wereldwinkel is dan geopend vanaf 
7.00 uur ’s morgens en tot 9.00 uur 
mag iedereen aanschuiven voor een 
gratis kopje thee of koffie met een 
beschuitje belegd met de lekker-
ste Fair Trade ontbijtproducten zo-
als hagelslag, honing of verschillen-
de soorten jam. De Wereldwinkel is 
te vinden in de Zijdstraat 15.



•	 Stommeerweg	56,	het	plaatsen	van	een	brug	en	het	aan-
leggen	van	een	in-	of	uitrit;

Rectificatie
In	week	22	is	gepubliceerd	dat	er	een	omgevingsvergunning	
is	verleend	voor	Hadleystraat	62,	het	plaatsen	van	een	dak-
kapel.	Dit	moet	zijn	Hadleystraat	61.

Welstandscommissie

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

ZiensWijZeprocedure ontWerp structuurvisie 
buisleidingen

Vanaf	 1	 juni	 tot	 en	 met	 12	 juli	 2011	 liggen	 de	 ontwerp-
Structuurvisie	 buisleidingen	 en	 het	 milieueffectrapport	
(MER)	 ter	 inzage.	 Eenieder	 kan	 naar	 aanleiding	 van	 deze	
ontwerp-Structuurvisie	 en	 MER	 een	 zienswijze	 geven.	 U	
vindt	de	ontwerp-Structuurvisie	buisleidingen	en	het	MER	op	
www.centrumpp.nl.	Op	www.ruimtelijkeplannen.nl	kunt	u	de	
visiekaart	 inzien.	 Hierop	 is	 aangegeven	 waar	 er	 ruimte	 in	
Nederland	wordt	vrijgehouden	voor	leidingstroken	voor	toe-
komstige	buisleidingen	met	gevaarlijke	stoffen.	Zienswijzen	
kunnen	bij	voorkeur	digitaal	worden	ingediend	via	www.cen-
trumpp.nl,	of	schriftelijk:	Centrum	Publieksparticipatie,	ont-
werp-	Structuurvisie	buisleidingen,	Postbus	30316,	2500	GH	
Den	Haag,	of	mondeling	(voor	8	juli	2011)	aan	het	Centrum	
Publieksparticipatie,	telefoon	070-456	9603.
In	 de	 Structuurvisie	 buisleidingen	 van	 het	 ministerie	 van	
Infrastructuur	en	Milieu	(I	en	M)	wordt	een	hoofdstructuur	
vastgelegd	 van	 ruimtelijke	 reserveringen	 (buisleidingstro-
ken)	voor	het	vervoer	van	gevaarlijke	stoffen	door	buislei-
dingen	in	Nederland	voor	de	komende	25	a	30	jaar.	In	veel	
leidingstroken	 liggen	nu	al	 een	of	meerdere	buisleidingen.	
Hierin	is	bovendien	ruimte	beschikbaar	voor	het	leggen	van	
nieuwe	 buisleidingen	 voor	 aardgas,	 olieproducten	 of	 che-
micaliën.	Gemeenten	 zullen	 te	 zijner	 tijd	de	plicht	 krijgen	
in	 hun	 bestemmingsplannen	 rekening	 te	 houden	met	 deze	
leidingstroken.

Kennisgeving besluit hogere grensWaarde 
Wgh machineWeg

Op	7	juni	2011	heeft	het	college	besloten	om	voor	een	vijftal	
woningen	langs	de	Machineweg	hogere	grenswaarden	vast	te	
stellen	voor	de	ten	hoogste	toelaatbare	geluidsbelasting,	als	
bedoeld	 in	artikel	83,	 lid	3	onder	a	van	de	Wet	geluidhin-
der.	Het	 ontwerpbesluit	 tot	 vaststelling	 van	 hogere	 grens-
waarden	 ten	gevolge	 van	verkeerslawaai	 (in	het	 kader	 van	
het	 bestemmingsplan	 “Green	 Park	 Aalsmeer	Middenweg	 en	
deelgebieden	3,	5	en	7”)	heeft	tegelijkertijd	met	de	eerste	
ter	inzage	legging	van	het	ontwerp	bestemmingsplan	gedu-
rende	 zes	weken	 ter	 inzage	gelegen,	namelijk	 van	dinsdag	
6	april	2010	tot	en	met	maandag	17	mei	2010.	Gedurende	
de	termijn	van	ter	inzage	legging	konden	belanghebbenden	
schriftelijk	 of	mondeling	 een	 zienswijze	 indienen	 over	 het	
ontwerpbesluit.
In	totaal	zijn	er	in	deze	periode	drie	zienswijzen	ingekomen	
op	het	ontwerpbesluit	hogere	grenswaarden.	Deze	zienswij-
zen	zijn	ontvankelijk	en	zijn	in	een	Nota	van	Beantwoording	
samengevat	en	beantwoord.	Het	besluit	tot	de	vaststelling	
van	de	hogere	grenswaarden	is	genomen	ten	behoeve	van	de	
vaststelling	van	het	bestemmingsplan	“Green	Park	Aalsmeer	
Middenweg	en	deelgebieden	3,	5	en	7”.	Tegen	het	besluit	om	
hogere	grenswaarden	vast	te	stellen	staat	beroep	bij	de	Afde-
ling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State	open,	ech-

ter inZage bij de afdeling dienstverlening 
t/m 24 juni 2011:

•	 Concept	Masterplan	Herenweg	en	omgeving.	
Tevens	organiseert	Gemeente	Aalsmeer	op	14	juni	om	19.30	
uur	een	inloopavond	over	de	plannen	voor	de	Herenweg	in	
het	Dorpshuis	van	Kudelstaart.
•	 Concept	Masterplan	Groenzone	
	 (‘Sloopzone’;	Oosteinderweg	en	omgeving).
Tevens	organiseert	Gemeente	Aalsmeer	op	22	juni	om	20.30	
uur	een	inloopavond	over	de	plannen	voor	de	Groenzone	in	
het	Gemeentehuis	(Raadskelder).	Tot	aan	de	sluitingstermijn	
van	de	terinzagelegging	kan	iedereen	mondeling	of	schrifte-
lijk	een	zienswijze	indienen.

definitieve beschiKKingen

Een	definitieve	beschikking	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken	 ligt	 zes	 weken	 na	 de	 dag	 van	 verzending	 tijdens	 de	
openingstijden	of	op	afspraak	ter	inzage	bij	de	afdeling	dienst-
verlening.	 Op	 grond	 van	 artikel	 7:1	 Algemene	 wet	 bestuurs-
recht	 kan	 een	 belanghebbende	 binnen	 zes	 weken,	 na	 de	 dag	
van	verzending	van	het	besluit,	een	schriftelijk	en	gemotiveerd	
bezwaarschrift	 indienen	bij	het	bevoegde	bestuursorgaan.	 Een	
bezwaarschrift	heeft	geen	schorsende	werking.	Wel	bestaat	de	
mogelijkheid	om	de	voorzitter	van	de	sector	bestuursrecht	van	
de	 arrondissementsrechtbank	 (voorzieningenrechter)	 Postbus	
75850,	1070	AW	Amsterdam,	een	voorlopige	voorziening	te	vra-
gen.	Voor	de	behandeling	van	een	verzoekschrift	worden	door	de	
rechtbank	kosten	in	rekening	gebracht.

Exploitatievergunningen
De	burgemeester	maakt	bekend	dat	de	volgende	vergunnin-
gen	zijn	verleend	op	grond	van	art.	2.28	van	de	Algemene	
Plaatselijke	Verordening;	
•	 Exploitatievergunning:	De	Spil,	Spilstraat	3.
Verzonden 6 juni 2011
•	 Exploitatievergunning:	
	 De	Chinese	Muur,	Einsteinstraat	79A	
Verzonden 6 juni 201.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	de	volgende	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	
zijn	ontvangen:
•	 Dotterbloemweg	19	t/m	25,	het	aanleggen	van	kabels	
	 en	leidingen;
•	 Linksbuitenstraat	11,	het	vergroten	van	de	woning;
•	 Schoolstraat	15,	het	vervangen	van	de	kolken	en	het	
	 kappen	van	2	bomen;
•	 Uiterweg	353,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen.

verleende omgevingsvergunningen,  
reguliere procedure

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

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	op	grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	is	de	volgende	
omgevingsvergunning	te	verlenen:
•	 Aalsmeerderweg	201,	het	isoleren	van	de	woning	
	 (tegen	geluid);
•	 Calveslo	14,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
•	 Nieuw	Oosteinde	Deelplan	9,	het	aanleggen	van	
	 kabels	en	leidingen;

voor meer informatie:  WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
9 juni 2011

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

Openingstijden	afdeling	Dienstverlening:
Ma	t/m	vr	van	8.30-14.00	uur:	vrije	inloop.	Op	woensdag	is	
de	afdeling	Dienstverlening	open	van	8.30-20.00	uur.	Tus-
sen	17.00-20.00	uur	is	deze	afdeling	alleen	open	voor	reis-
documenten,	rijbewijzen,	verhuizingen	en	uittreksels.	Voor	
inschrijvingen	 vanuit	 het	 buitenland	 en	 planning	 onder-
trouw	en	huwelijkdata	dient	altijd	in	persoon	een	afspraak	
te	worden	gemaakt.	Het	gemeentehuis	is	op	werkdagen	te-
lefonisch	bereikbaar	van	8.30-17.00	uur.

WijKraden
Heeft	u	vragen	of	wilt	u	informatie	over	de	wijkraden?	Kijk	
dan	op	www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraKen burgemeester en Wethouders
Wilt	 u	 een	 afspraak	 maken	 met	 de	 burgemeester	 of	 met	
een	 van	 de	wethouders,	 dan	 kunt	 u	 dit	 doen	 via	 het	 be-
stuurssecretariaat.	Voor	een	afspraak	met	de	burgemeester	
drs.P.J.M.	Litjens:	tel.	387511.	Voor	een	afspraak	met	een	
van	de	wethouders:	tel.	387512.	Raadpleeg	voor	de	porte-
feuilleverdeling	www.aalsmeer.nl	of	uw	gemeentegids.

fractiespreeKuur
Twee	keer	per	maand	is	het	mogelijk	om	de	fracties	geza-
menlijk	 te	 spreken	 tijdens	 een	 fractiespreekuur,	 dat	 voor-
afgaand	 aan	 de	 fractievergaderingen	 plaatsvindt	 op	 de	
dinsdagen.	 Dit	 gesprek	 zal	 maximaal	 15	 minuten	 duren.	
Voor	een	afspraak	dient	u	minimaal	één	week	voorafgaand	
aan	het	spreekuur	contact	op	te	nemen	met	de	griffie	via		
griffie@aalsmeer.nl	of	via	0297-387660.	De	volgende	frac-
tiespreekuren	vinden	plaats	op	21	juni	en	12	juli	2011.

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

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

servicelijn
Voor	al	uw	klachten	en	meldingen.	Servicelijn:	0297-387575	
of	mail	naar:	 servicelijn@aalsmeer.nl.	Alle	klachten	en/of	
meldingen	 worden	 door	 de	 gemeente	 Aalsmeer	 binnen	 7	
werkdagen	afgehandeld.	Mocht	het	zo	zijn	dat	we	dat	stre-
ven	niet	waar	kunnen	maken	krijgt	u	daarover	nader	bericht.	
Indien	u	niets	van	ons	heeft	gehoord,	kunt	u	ervan	uitgaan	
dat	uw	klacht	of	melding	is	opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar	 buiten	openingstijden	 en	 in	het	weekend.	Be-
reikbaar	via	het	hoofdnummer:	0297-381777.

schiphol
Voor	vragen	over	het	gebruik	van	 luchthaven	Schiphol	en	
voor	het	doorgeven	van	milieu-	en	geluidklachten	over	het	
vliegveld	kunt	u	contact	opnemen	met	het	bewoners	aan-
spreekpunt	Schiphol	(BAS),	BAS	is	bereikbaar	op	alle	dagen	
van	9.00-17.00	uur:	tel.	020-6015555	of	via	info@mailbas.nl		
of	website	www.bezoekbas.nl

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

ter	pas	met	ingang	van	de	dag	waarop	de	termijn	aanvangt	
voor	het	instellen	van	beroep	tegen	de	vaststelling	van	het	
bestemmingsplan.	 In	de	bekendmaking	van	het	besluit	 tot	
vaststelling	van	het	bestemmingsplan	zal	de	beroepstermijn	
worden	aangegeven.	

Het	besluit	en	de	bijbehorende	stukken	kunt	u	inzien	op	de	
gemeentelijke	website.	Ook	zullen	alle	relevante	documenten	
ter	inzage	worden	gelegd	na	de	vaststelling	van	het	bestem-
mingsplan,	 gelijktijdig	met	 de	 daarvoor	 geldende	 inzagen-
termijn.

ter inZage bij de afdeling dienstverlening,  
WeeK 23

t/m	9	juni	 Evenementenvergunning:	Wandelavondvier-
daagse	Aalsmeer	van	6	t/m	9	juni	2011;

t/m	9	juni	 Evenementenvergunning:	Buurtbarbecue	
	 G.	den	Hertoglaan/H.	Buismalaan	op	18	juni	

2011	van	16.00-23.00	uur;
t/m	9	juni	 Evenementenvergunning:	Buurtbarbecue	

Sportlaan	op	9	juli	2011	van	16.00-23.00	uur;
t/m	9	juni	 Evenementenvergunning:	Jordaanse	avond,	

Ophelialaan	op	16	juli	2011	van	20.00-01.00	
uur;

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

t/m	9	juni	 Evenementenvergunning:	Feestweek,	Praam-
plein	van	4	september	t/m	11	september	2011;

t/m	14	juni	 Koninklijk	besluit	tot	gedeeltelijke	goedkeuring	
onteigeningsbesluit	“Dorpshaven”;

t/m	15	juni		Exploitatie-	en	terrasvergunning:	“De	Stoute	
Schoen”,	Kudelstaartseweg	222;

t/m	15	juni	 Plattegrondbesluit	marktterrein;
t/m	24	juni	 Kennisgeving	besluit	wet	algemene	bepalingen	

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

het	Raadhuisplein	van	20.00-01.00	uur	op	28	
mei	2011;

t/m	7	juli	 Evenementenvergunning:	Multisupply	zwemloop	
op	de	Dreef	van	08.00-10.00	op	28	mei	2011;

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

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

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

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

t/m	7	juli	 Evenementenvergunning:	Verjaardagsfeest	bij	
Sweelinckstraat	58	van	16.00-23.00	uur	op	16	
juli	2011;

t/m	19	juli	 Evenementenvergunning:	Bandjesavond	in	
Aalsmeer	Centrum	van	20.00-01.00	op	

	 25	juni	2011;
t/m	19	juli	 Exploitatievergunning:	De	Spil,	Spilstraat	3;	
t/m	19	juli		 Exploitatievergunning:	De	Chinese	

Muur,	Einsteinstraat	79A;
t/m	20	juli	 Standplaatsvergunningen:	de	verkoop	van	vis,	

op	donderdag	bij	winkelcentrum	
	 Nieuw-Oosteinde;	de	verkoop	van	zuivel,	op	

woensdag	en	zaterdag	bij	winkelcentrum	
Nieuw-Oosteinde;	de	verkoop	van	vis,	op	
donderdag	bij	het	Pompplein;

t/m	24	juni		Concept	Masterplan	herenweg	en	omgeving;
t/m	24	juni	 Concept	Masterplan	Groenzone	(Oosteinderweg	

en	omgeving).
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Wodaneik(en): De heren 
geven en de heren nemen!
Op een mooie of slechte dag of 
nacht, al weer vele jaren geleden, 
viel de Wodan eik in Aalsmeer. En 
dit hield de gemoederen flink be-
zig. Want, hoe kan het gebeuren dat 
als je uit bed komt ineens een grote 
eik geveld ziet liggen. Het werd een 
triest verhaal en het waarom leidde 
tot felle discussie en wilde specula-
tie. Alle wijze mensen van het dorp 
werden geïnterviewd, maar niemand 
wist het ware antwoord. Gelukkig 
waren er Urbi bouw en de gemeen-
te, die beloofden dat er weer een 
hele mooie boom terug zou komen. 
En zo geschiedde het ook. Op een 
mooie en warme dag was het zover 
en werd een grote tent neergezet op 
het Baanvak, want de volgende dag 
was het feest. Het glas werd gehe-
ven op de oplevering van het spoor-
weg emplacement Westeinderha-
ge en het cadeau van Urbi bouw 
aan de gemeente en aan de bewo-
ners loog er niet om. Het geschenk: 
Twee mooie parken aan beide zij-
de van het viaduct met elk een hele 
grote boom die zulke grote kluiten 
hadden dat ze met een kraan ge-
plaatst dienden te worden. Maar er 
was meer, de bewoners kregen niet 
één eik, maar wel zeven eiken. De 
vertegenwoordiger van Urbi bouw 
en de burgemeester glommen van 

genoegen dit grote geschenk in een 
feestelijk ceremonieel gebaar aan 
de bewoners van Westeinderhage 
en Aalsmeerders aan te bieden. Het 
was toch ook een groot verlies ge-
weest, zo werd gezegd, die Wodan 
eik, en zo werd het één en ander ge-
compenseerd. Het glas werd daarna 
nogmaals geheven op Urbi bouw, 
de burgemeester en op de gemeen-
te Aalsmeer en niet te vergeten op 
het mooie cadeau, namelijk de twee 
parken, de zeven Eiken en de Lin-
de. Lang zullen ze leven. Lang? Heel 
sluipend komt het gevaar, misschien 
heet die wel ‘de tijd’ of ‘geldzucht’, 
er gaat weer gebouwd worden en 
waarschijnlijk weer op de plaats met 
de bomen die als geschenk gege-
ven is aan de bewoners van Baan-
vak, Wissel en Seinpost. Wie weet 
nog van de Wodan eik? Van de ge-
schenken aan de bewoners van 
de wijk en aan de Aalsmeerders? 
Een groot gedeelte van het cadeau 
wordt, zo het er nu uitziet, terugge-
pakt, inclusief de eiken die moeten 
weer wijken voor huizen bouw en 
parkeerruimte. Gaat de geschiede-
nis zich herhalen? Dit zal voor veel 
mensen heel pijnlijk zijn. denk ik. 

John Jonker, Baanvak 54
Johan.jonker@zonnet.nl

ingezondenAfscheid van Jaap Kranenburg en 
Berend Vollmuller
Vergadering CDA Aalsmeer 
in teken van bezuinigingen 
Aalsmeer - Christen-democratie 
en bezuinigingen in Aalsmeer, daar-
over gaat het tijdens de ledenver-
gadering van het CDA Aalsmeer op 
woensdagavond 15 juni. Belangrijk 
is verder het aantreden van de nieu-
we bestuursleden, die de vertrek-
kende van Jaap Kranenburg en Be-
rend Vollmuller opvolgen. Bijzonde-
re gastspreker is Paul Schendering. 
Alle CDA-leden én geïnteresseer-
den zijn op 15 juni van harte welkom 

in het Dorpshuis van Kudelstaart, 
van 19.30 tot circa 22.30 uur. Het 
huishoudelijk gedeelte voor de le-
den wordt gehouden van 19.30 tot 
20.00 uur. Daarna is er een presen-
tatie van gastspreker Paul Schen-
derling, een intermezzo met de ver-
kiezing van nieuwe bestuursleden 
en vervolgens een duo-presenta-
tie van CDA-wethouder Ad Verburg 
en CDA-fractievoorzitter Jaap Over-
beek. “Voor veel burgers is de bood-
schap van het CDA niet duidelijk, 
niet relevant en niet bevlogen ge-
noeg. Het CDA moet mensen op-
nieuw perspectief bieden door hen 
ondersteuning te geven waar nodig 
en verantwoordelijkheid waar mo-
gelijk.” Dat stelt Paul Schenderling 
(23) en hij is de speciale gastspre-
ker tijdens de bijeenkomst op 15 ju-
ni. “We zijn er als bestuur erg mee 
verheugd dat Paul Schenderling 
naar Kudelstaart komt’’, aldus voor-
zitter Hermen de Graaf. ,,Schender-
ling is lid van de Commissie Geel, 
die de christen-democratische uit-
gangspunten hertaalt en voorma-
lig bestuurlid van het CDJA. De me-
ning van de jeugd vinden wij be-
langrijk.’’ Tijdens het intermezzo, 
neemt het CDA Aalsmeer afscheid 
van de bestuursleden Jaap Kranen-

De jonge gastspreker Paul Schen-
derling komt naar de vergadering van 
het CDA Aalsmeer.

burg en Berend Vollmuller en wor-
den nieuwe bestuursleden gekozen. 
Annik van Berlo-Van Keer en Chris-
tiaan Keijzer hebben zich hiervoor 
kandidaat gesteld. Na de pauze is er 
een co-presentatie door CDA-wet-
houder Ad Verburg en fractievoor-
zitter Jaap Overbeek, met als thema 
Aalsmeer en de effecten van het be-
leid op gemeentelijke financiën. “De 
vertaling van het overheidsbeleid 
gaat een grote wissel trekken op de 
gemeentelijke praktijk en op onze 
financiën. Daarover komt nu meer 
duidelijkheid, waarover we met de 
leden graag in gesprek gaan’’, aldus 
De Graaf. Het CDA stelt het op prijs, 
als de zeer welkome geïnteresseer-
den hun komst vooraf aankondigen 
(via hermen@degraafvanderzande 
of bepheem@gmail.com). Sieraden weg 

Aalsmeer - Tussen dinsdag 31 mei 
en donderdag 2 juni is ingebroken 
in een woning in de Geraniumstraat. 
Via de achterdeur hebben de inbre-
kers zich toegang tot het huis ver-
schaft. De dieven zijn er vandoor 
gegaan met een blueray speler, een 
lcd televisie, een laptop en diverse 
sieraden. 

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 31 mei 
is tussen vier uur en half vijf in de 
middag een fiets gestolen vanaf een 
terrein bij een supermarkt aan de 
Aalsmeerderweg. Het betreft een 
damesfiets van het merk Dracat, ty-
pe eleganze en zilver van kleur.

Messenset-koffer 
niet kopen!
Aalsmeer - Op dit moment is in 
de gemeente een verkoper actief 
die probeert zwarte attaché kof-
fertjes met hierin een bestekset te 
verkopen. De set ziet er professio-
neel uit, maar is van slechte kwa-
liteit. Als smoes gebruikt de verko-
per dat hij naar het buitenland gaat 
en geen accijns wil betalen. Onder 
andere heeft hij geprobeerd op de 
Aalsmeerderweg een messenset te 
verkopen. De man rijdt rond in een 
Mercedes. Tip van de politie: Niet 
kopen, de set is het bedrag wat ge-
vraagd wordt absoluut niet waard!

Stommeer 
vergadert niet!
Aalsmeer - Omdat er te weinig 
agendapunten zijn is besloten om de 
vergadering van wijkraad Stommeer 
eerder vastgesteld op woensdag 15 
juni niet door te laten gaan. Daaren-
tegen wordt op woensdag 20 juli wel 
een vergadering gehouden.Dit om-
dat de grote schoolvakantie dan nog 
niet is begonnen en er dan wel be-
langrijke punten, zoals de uitwerking 
gemeentelijke bezuinigingsplannen, 
bekend zullen zijn. Meer informatie 
volgt volgende maand.
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AGENDA
Muziek/Film
Donderdag 9 juni:
* Voorronde dj contest voor Summer 
Dance Party in Bon Ami, Dreef.
Vrijdag 10 juni:
* Luilakfestival bij jongerencentrum 
N201, Zwarteweg met optredens 5 
bands, barbecue en kamperen. Eer-
ste band speelt om 20u.
* Praamavond met dj Henk in café 
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Meezingers uit Volendam in feest-
café Tante Truus (Bon Ami), Dreef 
van 21 tot 02u. Voor 18+
* Band Dagroove in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 20.30u.
* Off the Record, plaatjes draaien, in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zaterdag 11 juni:
* Preparty met dj Zwekko in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
* Upload Cinema met thema Fans in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 21u.
* Theatraal concert Kaaijk & Co. in 
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 12 juni:
* Pinksterconcert Cappella Nova in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat. Aan-
vang 15.30u.
* Latin party met band Axioma in 
The Beach, Oosteinderweg 247a 
vanaf 20u.
Zondag 19 juni:
* Americana concert mt Don Rigs-
by en Midnight Call in Oude Veiling, 
Marktstraat. Aanvang: 15u.

Exposities
Zaterdag 11 juni:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Elke zaterdag van 
11 tot 16u.
11, 12 en 13 juni:
* Historische Tuin open. Ingang 
Praamplein. Zaterdag, zondag en 
maandag 13.30 tot 16.30u. Exposi-
tie ‘60 Jaar brandweer Aalsmeer’ in 
Historisch Centrum. 
Tot en met 12 juni:
* Jubileum expositie Aalsmeerse 
Doopsgezinden, Eigen wijs, eigen 
weg in kerk Zijdstraat 53. Te bezoe-

ken iedere dinsdag 14-16u, zater-
dag 14-17u. en zondag 11.30-14u. 
Tot en met 19 juni:
* Expositie ‘Water’ met Aalsmeerse 
kunstenaars in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. 
* Zomerexpositie met glaskunst en 
schilderijen in galerie Sous Terre, 
Kudelstaartseweg, tegenover water-
toren. Open iedere zaterdag en zon-
dag van 13 tot 17u.
Tot en met 15 juni:
* Tekeningen van leerlingen van 
basisscholen met thema ‘Water’ 
op Kinderkunstzolder in Het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag t/m zondag 14 tot 17u.

Diversen
Tot en met 9 juni:
* Avondvierdaagse in Aalsmeer. 
Start bij kantine Atletiekvereniging, 
Sportlaan. Laatste wandeldag.
Donderdag 9 juni:
* Bingo-avond in café de Praam, 
Zijdstraat. Aanvang: 20.30u.
Vrijdag 10 juni:
* Kaarten om kampioenschap van 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan 3. Start 20u., open 19.30u.
* Koppelkaarten bij VZOD in kantine 
Wim Kandreef vanaf 19.30u.
Woensdag 15 juni:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u. 
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 19.30u. 

Vergaderingen
Donderdag 9 juni:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in 
gemeentethuis. Aanvang: 20u.
Dinsdag 14 juni:
* Inloopavond masterplan Heren-
weg in Dorpshuis Kudelstaart van 
19.30 tot 21u.
Woensdag 15 juni:
* Ledenvergadering met afscheid 
2 leden en lezing in Dorsphuis Ku-
delstaart van 19.30 tot 22.30u.
Donderdag 16 juni:
* Inloopavond over woningbouw-
plannen op gemeentewerf in brand-
weerkazerne, Zwarteweg van 19 tot 
20.30 uur.

Online boeken nu mogelijk!
Crown Theater Aalsmeer 
start met House of Cash
Aalsmeer - De Stichting Crown 
Theater Aalsmeer heeft het pro-
gramma van alle voorstellingen 
compleet. Alle voorstellingen staan 
uitvoerig beschreven en via www.
crowntheateraalsmeer.nl is het mo-
gelijk om online toegangskaarten te 
boeken. Het Crown Theater presen-
teert veel muziek, toneel, cabaret en 
natuurlijk kindervoorstellingen. Het 
eerste theater weekend begint op 
vrijdag 23 september met Def Ame-
ricans – House of Cash. Geen enkele 
andere band in Nederland weet de 
authentieke sound van Johnny Cash 
zo natuurgetrouw neer te zetten als 
de Def Americans. Deze Eindhove-
naren kunnen dan ook terugblik-
ken op vele succesvolle shows in 
het clubcircuit en festivals door heel 
het land. Met hun nieuwe productie, 
House of Cash, gaat de band voor 
de overtreffende trap, waarbij naast 
het muzikaal inhoudelijke ook ruim-
schoots aandacht is voor het visue-
le aspect. In een avondvullend pro-
gramma nemen de Def Americans 
het publiek mee door de wereld van 
Johnny Cash. Zo komen onder an-
dere de eerste muzikale stappen bij 
Sun Records aan bod, alsmede zijn 
voorliefde voor treinen en het oude 
Westen. De wereldberoemde duet-
ten met zijn grote liefde June Carter 
worden natuurlijk niet vergeten en 
uiteraard wordt ook nadrukkelijk stil 
gestaan bij de inmiddels legendari-
sche registraties van de optredens 

in de gevangenissen van Folsom en 
San Quentin. House of Cash biedt 
een gevarieerde show. Met een en-
tourage van bevriende musici, zan-
gers en zangeressen zullen de Def 
Americans benaderen wat destijds 
werd neergezet door Johnny Cash, 
The Tennessee Three, The Carter 
Sisters en The Statler Brothers. We-
reldberoemde klassiekers als ‘Get 
Rhythm’, ‘I Walk The Line’, ‘Folsom 
Prison Blues’, ‘Jackson’ en ‘Ring of 
Fire’ zullen gedurende de show ge-
heel in stijl de revue passeren. 

Cabaret van Oeloek
Zaterdag 24 september is er caba-
ret met de voorstelling van Oeloek 
met ‘De Nacht van de Nasmaak’. 
Hartverscheurend grappig en dol-
komisch triest. Met hun krankzin-
nige cabaretstijl toont Oeloek in De 
Nacht van de Nasmaak een wereld 
waarin mensen elkaar maar niet 
kunnen verstaan. Tragische figuren 
en meelijwekkende types blinken 
allen uit in onmacht en miscommu-
nicatie, met alle hilariteit van dien. 
Deze verrassende en veel gepre-
zen voorstelling is dit seizoen voor 
het laatst te zien. Tekst en spel: Ke-
vin Jolly, David Meijer, Jantijn Prins 
en Carlijn van Rij. Kortom het Crown 
Theater gaat van start. Bezoek de si-
te en klik door naar het programma. 
Voor vragen of meer informatie mail: 
info@crowntheateraalsmeer.nl 
Foto: Coen Polack

Vijf bands, barbecue en kamperen
Luilakfestival bij N201
Aalsmeer - Vrijdag 10 juni staat 
het inmiddels bekende en gelief-
de luilakfestival in N201 op het pro-
gramma. Omdat het vorig jaar he-
laas niet door kon gaan, belooft het 
dit keer twee keer zo gaaf te wor-
den: Vijf bands, midnight barbecue 
en kamperen in het weiland naast 
het jongerencentrum aan de Zwar-
teweg. Tentje opzetten, biertje halen 
en genietend van een breed scala 
aan bands, wordt het zeer zeker een 
gedenkwaardige avond en nacht. 
De aftrap wordt gedaan door het 
Aalsmeerse A Descending Seasho-
re (voorheen: Definitions) Deze in-
strumentale Post-Rock band doet al 
je zintuigen prikkelen en heeft een 
aantal nieuwe nummers die tijdens 
de luilaknacht voor het eerst live ten 
gehore word gebracht. De twee-
de band is de Mijdrechtse rock-
band The Birdbrains. Na wat wisse-
lingen qua bezetting spelen ze weer 
voor het eerst sinds lange tijd en ie-
dereen is natuurlijk benieuwd, want 
toen de band tijdelijk stopte werd 
dit toch wel als een doodzonde be-
schouwd. Daarna wordt het feest 
met Bombay Show Pig, een zeer 
enerverende Indieband met een 
drumster gekleed als een Geisha en 
een zanger met een varkensmas-
ker op. De band speelt een mix van 
electro, rock, indie en noise, soms 
lekker catchy, soms lekker rauw.
Ook de band Klopje Popje is van de 
partij. Het is even stil geweest rond 
deze Haagse band, maar ze zijn 
weer terug! Een energieke, idiote 

en waanzinnige show staat vast met 
een volkomen ontspoorde front-
man en een band die je trakteert op 
vrolijke punkrock met een vleugje 
hardcore. Naarmate de avond vor-
dert wordt de muziek dus harder en 
sneller en als afsluiter voor de me-
talfans is ook Divine Sins van de 
partij. Na hard werken, veel spe-
len en het schrijven van meer en 
meer zeer hoogwaardige moderne 
deathcore heeft de band in maart 
een nieuwe EP afgeleverd die lui-
laknacht op het publiek word af-
gevuurd. Na afloop van de optre-
dens is er in het weiland naast N201 
een midnight barbecue en kunnen 
de bezoekers de rest van de nacht 
blijven hangen bij hun tentjes of 
weer naar binnen voor de afterpar-
ty waarbij het publiek zelf kan aan-
geven bij de dj wat er gedraaid dient 
te worden.
 
Op een rijtje
Vanaf vrijdag 18.00 uur kunnen 
tentjes opgezet worden en om 20.00 
uur begint de eerste band te spelen. 
Rond 01.30 uur is het tijd voor de 
nachtelijke barbecue en begint de 
afterparty om 02.30 uur! De entree 
bedraagt 7,50 euro inclusief kos-
ten voor de barbecue, echter alleen 
als je voor 0.30 uur binnen bent. Als 
je later komt, zijn de bands al klaar 
met spelen, maar moet je nog wel 
5 euro betalen om op het weiland 
te mogen slapen. Meer info over de 
huisregels tijdens de luilaknacht zijn 
te vinden op www.n201.nl

Met optreden latin band Axioma
Salsa Live Edition op eerste 
pinksterdag in The Beach
Aalsmeer - Steeds meer men-
sen raken bekend met het Latijns 
Amerikaans dansen. Salsa en me-
renque zijn daarvan de meest be-
kende dansen. Op zondag 12 juni, 
eerste pinksterdag, pakt The Beach 
extra groots uit. Want naast de 11- 
mans sterke allround Salsa en La-
tin band Axioma, worden er ’s mid-
dags al diverse dans bootcamps ge-
geven. Na de bootcamps kan er ge-
geten worden en start om 20.00 uur 
de zinderende Latin Party met knal-
lende blazers, spetterende percus-
sie en warme zang! Salsaband Axio-
ma brengt een afwisselend repertoi-
re van moderne salsa en merengue 
maar ook de traditionele Cubaan-
se bolero, rumba en son ontbreken 
niet. De Cubaanse zanger doet dit 
repertoire eer aan en laat zijn zien 
waar hij vandaan komt: Cuba! Dit 
betekent dat met gemak diverse 
salsastijlen gedanst kunnen worden 
op deze meeslepende Zuid-Ameri-

kaanse muziek. Axioma bezorgt ie-
dere bezoeker en danser met haar 
optreden een korte vakantie naar 
Zuid-Amerika. De zang is gevari-
eerd en naast een mannelijke lead-
zanger zullen de twee zangeressen 
het publiek entertainen. Ze hebben 
zelfs mogen stralen in het voorpro-
gramma van Belle Perez. 
Verder zal de avond ingevuld wor-
den door rising star DJ Red Deli-
cious. Tussen de sets van de band 
door, zal zij de vaart erin houden 
met lekkere up tempo nummers. 
De dansers hebben de beschikking 
over twee dansvloeren, een tropi-
sche bar met cocktails en een aan-
kleding, zoals je die mag verwach-
ten van The Beach. Kortom een sal-
sa avond met volop energie! Let the 
Summer begin. Voor meer informa-
tie surf naar www.beach.nl. Kaar-
ten zijn in de voorverkoop te be-
stellen en is alleen mogelijk via  
www.easyticket.nl.

Vrijdag en zaterdag in Oude Veiling
Optreden Dagroove en 
fans in Upload Cinima 
Aalsmeer - Vrijdag 10 juni treedt de 
funky band Dagroove op in de bo-
venzaal van de Oude Veiling in de 
Marktstraat. Vanaf 20.30 zijn bezoe-
kers van harte welkom om dit swin-
gende optreden bij te wonen. Dag-
roove bestaat uit een groep muzi-
kanten met ruime podium- en en-
tertainment ervaring. Door deze er-
varing, gecombineerd met muzikaal 
vakmanschap is de band in staat 
om van elk optreden een spetterend 
feest te maken. Van Chaka Khan tot 
Beyonce tot Alicia Keys tot the Black 
eyed P’s tot EWF tot Chic. Dagroove 
speelt een mix van dance classics, 
soul, funk en meer. De band bestaat 
uit de zangeressen Shelly Klein en 
Joyce San Mateo, Bryan Hahury op 
drums, Koen Metzemaekers op bas, 
Fred Pouw op gitaar en op keyboard 
Tiander Turpijn. Deze bezetting van 
super gemotiveerde en getalenteer-
de muzikanten staat garant voor 
een avond swingen! Kom ook gezel-
lig langs. Er zijn nog enkele kaarten 
à 10 euro verkrijgbaar bij de deur 
van de Oude Veiling vrijdagavond.

Biggest Fan
Zoals idolen alles doen voor de 
roem, halen fans alles uit de kast 
om hun helden te eren. Of het nu 
gaat om popartiesten, filmsterren of 

voetbalclubs: zonder hun aanhan-
gers zijn ze nergens. ‘I’m Your Big-
gest Fan’ toont de grappigste, ver-
tederendste, fanatiekste en eng-
ste manieren waarop fans hun ido-
len adoreren. Upload Cinema biedt 
in De Oude Veiling een programma 
van inspirerende, vermakelijke en 
soms verbijsterende internetvideos. 
Elke maand gekoppeld aan een spe-
ciaal (actueel) thema en aanstaande 
zaterdag 11 juni is het thema Big-
gest fan. Het programma duurt circa 
90 minuten en wordt ‘live’ ingeleid 
door Joran van Liempt. Na afloop is 
er ruimte voor discussie. Het Upload 
Cinema Team Aalsmeer heet bezoe-
kers zaterdag van harte welkom in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Aanvang: 21.00 uur en entree 5 euro 
per persoon. Kijkwijzer vanaf 12 jaar. 

Meezingers uit Volendam 
in feestcafé Tante Truus
Aalsmeer - Vrijdag opende Tante 
Truus haar deuren voor de welbe-
kende Amsterdamse avond en het 
feestcafé was meteen gezellig ge-
vuld met gasten die genoten van de 
vele meezingers. Vele hits van An-
dré Hazes, Wolter Kroes en ande-
re bekende zangers en zangeres-
send. Tevens waren de gasten geko-
men om mee te doen met de Tante 
Truus quiz! Zowel het mannen- als 
het vrouwenteam waren fanatiek en 
na het raden van liedjes,vragen be-
antwoorden en het spelen van hints 
ging de eer naar het vrouwenteam.
Vrijdag 10 juni maakt feestcafé Tan-
te Truus zich op voor de hilarisch 

gezellige avond met meezingers uit 
Volendam! Alle grote hits van de ve-
le artiesten die Volendam rijk is zul-
len gedraaid worden en onder ge-
not van een drankje en hapje zal 
het weer een leuke avond worden. 
Tevens kunnen de bezoekers weer 
meedoen met de ‘waar of niet waar” 
Tante Truus quiz. Zin in een hilarisch 
gezellige avond? Kom dan vrijdag 
10 juni naar feestcafé Tante Truus 
gelegen aan de Dreef 5 (Bon Ami).
Toegang is natuurlijk gratis en ie-
dereen vanaf 18 jaar is welkom. Het 
feestcafé is geopend van 21.00 tot 
02.00 uur. Meer informatie en ande-
re aanraders: www.fctantetruus.nl.

Zondag in Doopsgezinde kerk
Ensemble Cappella Nova 
geeft pinksterconcert
Aalsmeer - Cappella Nova brengt 
op eerste Pinksterdag, zondag 12 
juni, motetten en madrigalen van 
twee componisten uit de zestien-
de en zeventiende eeuw, Heinrich 
Schütz en Orlando Gibbons. Schütz 
was behalve een zeer begenadigd 
componist ook een groot theo-
loog en heeft de religieuze teksten 
prachtig op muziek gezet. De motet-
ten, die op dit concert worden uit-
gevoerd, passen mooi bij Pinkste-
ren. De andere componist, Orlan-
do Gibbons, is een veel emotione-
lere componist die heel treffend het 
wezen van de psalmen in prachti-
ge melodieën heeft vertaald. Vocaal 
ensemble Cappella Nova, opgericht 
in Amsterdam in 2009, bestaat mo-
menteel uit 13 geschoolde zangers 
en staat onder leiding van histori-
cus, musicoloog en musicus Jurj-
en Vis, die het ensemble oprichtte 

en zelf meezingt in het ensemble. 
De leden van Cappella Nova komen 
behalve uit Amsterdam en Alkmaar 
inmiddels ook uit Aalsmeer: Wilma 
Schoenmaker en Paulien Walch van 
het Aalsmeers vocaal kwartet Simi-
lia maken sinds enige tijd deel uit 
van het ensemble. Cappella Nova 
en de Doopsgezinde Gemeente no-
digen u van harte uit voor het con-
cert op 12 juni in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat, aanvang 15.30 
uur. Het concert heeft geen pauze 
en duurt ongeveer een uur. De toe-
gang bedraagt: uw gift. 

Wie met Pinksteren verhinderd is, 
kan Cappella Nova horen en zien op 
vrijdag 10 juni in de kapel van het 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis aan het 
Oosterpark in Amsterdam. Dit con-
cert begint om 20.00 uur en de en-
tree bedraagt 10 euro per persoon.

In cultureel café Bacchus:
Off the Record vrijdag en 
Kaaijk en Co zaterdag
Aalsmeer - Cultureel café Bacchus 
presenteert aanstaande vrijdag 10 
juni voor de vierde keer dit seizoen 
het succesvolle ‘Off the Record’. Pu-
bliek wordt de mogelijkheid gege-
ven om oude platen een nieuw le-
ven in te laten blazen. Velen hebben 
waarschijnlijk geen afstand kunnen 
doen van dit tijdloze vinyl. Het is dus 
nu de tijd om oude elpees of singles 
uit het stof te halen en met anderen 
te delen in een ongedwongen sfeer. 
Natuurlijk het liefst met een bijbe-
horend verhaal. Kom vrijdag 10 ju-
ni muzikale voorkeuren delen met 
het publiek. In Bacchus staat de-
ze avond een goed onderhouden 
‘Technics’ draaitafel (1978) voorzien 
van een nieuwe naald. Neem geen 
hele kratten vol elpees of singles 
mee. Een gouden greep uit de col-
lectie zou moeten voldoen! Aanvang 
21.30 uur. Entree gratis. Cultureel 
Café Bacchus in de Gerberastraat is 
geopend vanaf 21.00 uur. Voor meer 
informatie en de mogelijkheden: 
stuur een email aan rem@cafebac-
chus.nl of naar job@cafebacchus.nl.

Theatraal concert 
Vocaal ensemble Kaaijk en Co 

brengt aanstaande zaterdag 11 ju-
ni in cultureel café Bacchus muziek 
op theatrale wijze met een lach en 
een traan, maar waarin vrolijkheid 
de boventoon voert en de drank in 
het lied vaak rijkelijk vloeit. Veel ou-
de teksten gaan over de liefde maar 
ook de flora en fauna wordt toege-
zongen. 
Kaaijk&Co zingt deze liederen op 
theatrale en soms hilarische wijze, 
Er zullen klanken te horen zijn uit de 
renaissance en barok periode van 
onder anderen Purcell, Willaert en 
de Josquin de près maar er worden 
ook uitstapjes gemaakt naar de mo-
derne muziek. 
Het wordt een avond vol humor, 
schone klanken, ontroering , ver-
bazing en, lachen mag Het ensem-
ble is geboren uit De Amsterdam-
se Bachvereniging en bestaat uit 
acht zangers: Lisa Kaaijk en Johan-
ni Pfeiffer (sopraan), Marieke Groot-
scholten en Myrna Dijkstra (alt), Piet 
Vreeken en Maarten Vlijmincx (te-
nor) en Jan Walch en Wilbert Streng 
(bas). Bacchus in de Gerberastraat 
gaat open om 20.30 uur. Het con-
cert begint om 21.00 uur en de en-
tree is gratis.

STAGE
MUSIC SHOP

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

kEybOArd MEdEl M20
(extra zware luidsprekertjes)

e 169,-

klEUrIGE PlECTrUMbOx
(verschillende diktes)

e 3,-

MICrOfOOnSTATIEf
AAnbIEdInG: e 19,95

rUIME VOOrrAAd
rEMO drUMVEllEn!
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Het aftellen is begonnen voor 
SV Omnia’s theatershows 
Viva La Fuif in Studio
Aalsmeer - Nog een paar weken 
en dan mogen de dansers van SV 
Omnia 2000 de sterren van de he-
mel dansen in theatershow Viva La 
Fuif. De voorstellingen vindt plaats 
op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli in de 
Crown Studio Aalsmeer. De theater-
shows beginnen beide avonden om 
20.00 uur en worden afgesloten met 
een after-party voor alle dansers 
en toeschouwers. Zaterdagmiddag 
wordt een matineevoorstelling ge-
geven om 14.00 uur.

Vier choreografen
De choreografieën van de drie voor-
stellingen worden verzorgd door 
Marielle Buskermolen, Angelique 
Karijopawiro, Melanie van Leeuwen 
en Tessa de Vries. SV Omnia 2000 
bestaat tien jaar – dit was onder an-
dere aanleiding voor het thema van 
de voorstelling – en de vier choreo-
grafen geven al vanaf het begin les 
bij de vereniging. Maar hoe blijf je 
nou na al die jaren nog steeds ge-
inspireerd? “Vooral door muziek, 
wanneer ik een nummer hoor komt 
daar gelijk een gevoel bij”, zegt Ma-
rielle. “Geen leuke muziek is dus 
ook geen inspiratie”, voegt Ange-
lique daar aan toe! “Daarnaast in-
spireren we elkaar, zo maakt de één 
bijvoorbeeld de warming up en de 
andere een eerste oefening”, ver-
telt Tessa. Op de vraag welke stijl ze 
zelf het liefst dansen wordt geant-
woord met: “Tegenwoordig zijn er 
niet echt meer losse stijlen, het is al-
lemaal een mengelmoes, maar als je 
ons in een hokje wil stoppen houd ik 
erg van jazz en schud-je-billen-mu-
ziek“, antwoord Marielle. “Ja, schud-
je-billen-muziek!”, roept Angelique. 
“Maar Marielle en ik zijn ook weer 

gek op show dance”, voegt Tessa 
toe. “Zo hebben we allemaal wel er-
gens een raakvlak”, lacht Melanie. 
De dames onderscheiden zich ech-
ter wel een beetje in hun choreo-
grafieën. Zo richt Melanie zich voor-
al op de strakke en nette uitvoering, 
Angelique is van snelle pasjes en 
Tessa en Marielle hebben eerst een 
idee en werken vanuit de sfeer. Me-
lanie is op het moment zwanger en 
uitgerekend op 30 juni! Het is dus 
nog maar de vraag of ze de show 
live kan zien! “Ik ben er gewoon bij 
hoor!”, aldus Melanie zelf. 

Generale repetitie
Afgelopen zondag vond in De 
Bloemhof de generale repetitie 
plaats. Dit geeft de dansers de mo-
gelijkheid om in de kleding te dan-
sen, te kijken waar ze moeten staan, 
waar ze op moeten komen en waar 
ze af moeten gaan. Hoewel nog niet 
alles op rolletjes liep, maar daar is 
een generale voor, bleek al snel wat 
een werk er in deze spectaculaire 
show gestoken is en wat een zin ie-
dereen er in heeft! De dag wordt af-
gesloten met een kreet van de cho-
reografen: “Wat gaan we doen?” 
en de dansers: “Knallen!” plus een 
laatste boodschap “Lachen en stra-
len, ook voor opa en oma op de 
tiende rij! Die moeten het name-
lijk ook kunnen zien.” Dit moet wel 
een spectaculaire show worden. 
De kaartverkoop gaat hard en op is 
op. Wacht dus niet te lang met aan-
schaffen! Kaarten voor de avond-
show kosten 15 euro, voor de mid-
dagshow zijn de kaarten 10 euro per 
stuk. Bestellen kan via de website 
http://www.svomnia.nl. 
Door Ramona v.d Ochtend

Rozen nu volop in bloei
Historische Tuin ook open 
op tweede pinksterdag
Aalsmeer - Ook op maandag 13 ju-
ni, tweede pinksterdag, is de Histo-
rische Tuin geopend van 13.30 tot 
16.30 uur. Voor de rozenliefhebbers 
een aanrader, want de rozen staan 
nu volop in bloei. Ook een bezoek 
aan de tentoonstelling over de vrij-
willige Aalsmeerse brandweer in het 
Historisch centrum is een aanrader. 
Afgelopen week was de Historische 
Tuin in beeld in de serie Oneindig 
Noord-Holland op rtvnh. Deze se-
rie over Noord Hollandse verhalen 
ging over de veilingen in Aalsmeer. 
In de Historische Tuin is een item 
over het ontstaan van de tuinbouw 
in Aalsmeer opgenomen. Af en toe 

wordt het item herhaald , dus kijk 
eens op de programmering van tv 
Noord-Holland. Kijk ook eens op 
www.oneindignoordholland.nl, waar 
meer leuke verhalen en foto’s te vin-
den zijn. In het weekend van 18 en 
19 juni organiseert te Tuin weer haar 
rozenweekend met voorlichting over 
rozen en beide dagen een rozenvei-
ling. De entree bedraagt 4 euro per 
persoon, 65plussers betalen 3,50 
euro, museumkaarthouders en kin-
deren hebben gratis toegang. De 
Historische Tuin, ingang Praamplein, 
is overigens iedere zaterdag en zon-
dag geopend voor publiek van 13.30 
tot 16.30 uur.

Spelenderwijs geeft concert!
Kudelstaart - Op vrijdagavond 24 
juni geven de leerlingen van mu-
ziekschool Spelenderwijs een con-
cert in de Spil in Kudelstaart. Het 
thema van het concert is `Spelen-
derwijs op reis`. De bezoekers zul-
len onder andere getrakteerd wor-
den op een muzikale treinreis door 
Europa, maar komen ook terecht in 
China en Egypte, alwaar ze getui-
ge zijn van een echte mummiedans. 
Het concert begint om 19.30 uur en 
duurt ongeveer anderhalf uur. 

Kaartjes voor het publiek kos-
ten 2 euro (0-4 jarigen hebben 
gratis toegang) en kunnen be-
steld worden via info@muziek-
schoolspelenderwijs.nl. Bij mu-
ziekschool Spelenderwijs wordt 
les gegeven op cimbaal (schoot-
harp), blokfluit en keyboard/pia-
no. Ook zijn er zing (en swing)groe-
pen en korte cursussen voor kinde-
ren van 0 tot 6 jaar. Informatie over 
de lessen is te vinden op de website  
www.muziekschoolspelenderwijs.nl.

Vrienden van Monument Sint Jan 

Hulp uit Kudelstaart nodig 
voor behoud kerktoren!
Kudelstaart - De katholieke kerk 
Sint Jan met zijn prachtige toren 
is niet meer weg te denken uit het 
dorpsbeeld van Kudelstaart. Het is 
gezichtsbepalend in het dorp en 
voor velen op de Westeinder Plas-
sen een belangrijk baken, net als 
de watertoren. Maar toch, het ver-
wijderen van de authentieke toren 
dreigt als er geen restauratie plaats 
vindt. De toren en de voorgevel van 
de kerk moeten nodig gerestau-
reerd worden, want op veel plekken 
laten het cement en zelfs een enkele 
steen los. Geruime tijd al staat een 
houten beschutting voor de voor-
deur van de kerk om mensen veilig 
naar binnen en buiten te laten gaan. 

Pastor Annemiek Blonk noemt het 
een klompenhok, maar helaas is 
dit lelijke houten gevaarte wel no-
dig. Jaren geleden is al een reno-
vatieplan ingediend bij het Bisdom 
van Haarlem, maar na de strenge 
vorstperiode van februari 2010 wer-
den de problemen onhoudbaar en 
moest snel actie ondernomen wor-
den. Maar ook het Bisdom heeft 
haar eigen planning en de plan-
nen voor renovatie moesten wor-
den uitgesteld. Eind 2010 kreeg de 
parochie Kudelstaart de opdracht 
om samen met de Karmelparo-
chie uit Aalsmeer een zogenaamd 
pastoraal plan in te dienen. Hier-
in moesten beide parochies hun vi-
sie op de toekomst geven, waar sa-
mengewerkt kan worden en waar 
niet en nog veel meer. Er is een 
goed plan richting het Bisdom ge-
stuurd, waarin met name aangege-
ven werd hoe belangrijk de kerk is 
voor Aalsmeer, maar ook voor Ku-
delstaart. Ook werd gemeld dat de 
verwachting is dat de gemeenschap 
van Kudelstaart als geheel een be-
langrijke financiële bijdrage zal le-
veren aan de restauratie van de to-
ren en de voorgevel. Gelukkig kreeg 
het kerkbestuur op 4 april van dit 
jaar te horen dat het Bisdom ver-
trouwen heeft in de toekomst van 
de RK Kerk Sint Jan Geboorte en 
dat er gestart mag worden met de 
restauratie. Echter, als voorwaarde 
werd wel gesteld dat 60 procent van 
de kosten betaald moet worden uit 
sponsorgelden. De overige 40 pro-
cent mag uit de onderhoudspot van 
de kerk worden gehaald.

Uitdaging
Het kerkbestuur staat dus voor een 
grote uitdaging. Er moet maar liefst 
150.000 euro opgehaald worden om 
de restauratie te kunnen bekosti-
gen. Om dit alles in goede banen te 
leiden is de stichting Vrienden van 
het Monument Sint Jan opgericht. 
Er is een groep betrokken mensen 
opgestaan om deze stichting te be-
sturen. Voorzitter is Berry Philippa, 
Joost Hoffscholte is secretaris, pen-
ningmeester is Wim Zandvliet, Jan 
Bunnink is algemeen lid en vanuit 
het kerkbestuur is Wijnand Oost-
veen afgevaardigd. Aan deze Stich-
ting de ‘dankbare’ taak om voldoen-
de geld in te zamelen voor de res-
tauratie. Inmiddels zijn aanvragen 
ingediend bij het Coöperatiefonds 
van de Rabobank, het Schiphol-
fonds, het Meerlandenfonds, bij de 
Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart 
en andere fondsen. Maar een an-
der groot deel moet komen van Ku-
delstaartse bedrijven en instellin-
gen, de parochianen en natuur-
lijk van de rest van de Kudelstaart-
se bevolking, want het dorp zonder 
kerktoren is niet compleet. 

Maar ook worden de waterspor-
ters, die hun boot in een jachtha-
ven hebben liggen, niet vergeten. 
De kerk van Kudelstaart is tenslot-
te een niet te missen baken voor 
hen. De eerste brieven naar het be-
drijfsleven gaan deze week de deur 
al uit, waarna snel de burgers zul-
len worden benaderd. Een orga-
nisatie of bedrijf kan door een gift 

van tenminste duizend euro ‘Vriend 
van het Monument Sint Jan’ wor-
den, zoals wordt beschreven in de 
folder, die iedereen binnenkort ont-
vangt. Maar ook andere giften zijn 
uiteraard meer dan welkom. Ook 
particulieren kunnen vriend worden 
door dit initiatief met een gift steu-
nen. Elke ‘vriend’ ontvangt een offi-
ciële oorkonde en, indien gewenst, 
ook naamsbekendheid. Tijdens een 
bijeenkomst van de ondernemers-
vereniging Kudelstaart is dit initia-
tief al bekend gemaakt, waarop vele 
enthousiaste reacties kwamen. 

Metershoge thermometer
Voor de kerk komt een metershoge 
thermometer te staan waarop bij-
gehouden wordt hoe hoog het be-
drag van de giften is. Er wordt na-
tuurlijk gehoopt dat de ‘geldkoorts’ 
toeslaat. Pastor Annemiek Blonk 
vindt het belangrijk dat de kerk da-
gelijks open staat voor mensen die 
een moment van rust zoeken in de-
ze hectische tijden of een kaars-
je willen branden. Zij hoopt, samen 
met velen in Kudelstaart, dat de in 
1869 gebouwde Sint Jan in ere her-
steld wordt. Ook tijdens de bouw 
van de mooie kerk kon een beroep 
gedaan worden op gulle gevers uit 
de parochie en de gemeenschap, 
net als bij de aanschaf van het or-
gel en het gieten van nieuwe klok-
ken na de oorlog, omdat de Duitsers 
de oorspronkelijke luidklokken om 
lieten smelten voor de oorlogsindu-
strie. Toen al gold ‘waar een klein 
dorp groot in kan zijn’. 
De stichting hoopt dat de geschie-
denis zich ook nu weer kan herha-
len en dat er voldoende geld uit Ku-
delstaart komt om het aangezicht 
van het dorp te redden. Meer weten, 
of geld doneren? Zie de folder die 
huis aan huis in Kudelstaart wordt 
verspreid. 
Door Ilse Zethof.

Pastor Annemiek Blonk, voorzitter 
Kerkbestuur Peter Lentjes en voorzit-
ter stichting Vrienden van het Monu-
ment Sint, Jan Berry Philippa.

Volle kerk voor Mandskor
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Met 
‘hjereling velkommen’ werden de 
bezoekers aan de Dorpskerk afge-
lopen vrijdag 3 juni begroet. Deens 
voor hartelijk welkom en dat had 
natuurlijk alles te maken met het 
bezoek van het Deense Mands-
kor uit Kolding aan Aalsmeer. Het 
Deense mannenkoor werd eerst ge-
trakteerd op een kort programma 
met vooral Nederlandstalige liedjes 
door mannenkoor Con Amore on-
der leiding van Theo van der Hoorn. 

Daarna was het de beurt aan het 
Mandskor met dirigent Theis Lyng 
Reinvang en vulden Deense liedjes 
de mooie, monumentale kerk in het 
Centrum. Voor de begeleiding droeg 
zowel bij Con Amore als het Mands-
kor Rob Goudkuil zorg. De concert-
avond werd besloten met een ge-
zamenlijk optreden. De twee koren 
trokken overigens een volle Dorps-
kerk en de bezoekers waren het na 
afloop unaniem eens: “Het was een 
bijzondere en mooie muziekavond.”

Eerste Dresscode©blue-feest:  
12.500 euro voor Fight cancer 
Aalsmeer - Op zaterdag 28 mei 
beleefde Aalsmeer en omstreken 
de primeur van Dresscode©blue 
Moves You. Zo’n 700 a 800 liefheb-
bers van clubmuziek kwamen luis-
teren en dansen op de keuze van 
top dj’s The Flexican, DJ Raymundo, 
DJ Roog en Misja Helsloot. 
Vooral door de gemoedelijke sfeer 
werd het een fantastische muziek-
avond op het Raadhuisplein. De 
opbrengst voor Fight cancer, on-
derdeel van KWF Kankerbestrij-
ding, bedraagt 12.500 euro. Ha-
rold Ofman, initiatiefnemer van 
Dresscode©blue: “We zijn tevre-
den met dit mooie bedrag. Het is 
ten slotte een nieuw evenement. 
De vele positieve reacties zijn voor 
ons de bevestiging dat we met 
Dresscode©blue iets bijzonders 
hebben neergezet. Namens de or-
ganisatie wil ik alle bezoekers, vrij-

willigers, sponsors en dj’s enorm 
bedanken voor het mede mogelijk 
maken van deze avond. En ja, zo’n 
succesvolle primeur smaakt natuur-
lijk naar meer, dus wij zijn al weer 
met plannen bezig hoe we in 2012 
van Dresscode©blue een nog leu-
ker feest kunnen maken.“

Actie tegen kanker
Wie ook in actie wil komen tegen 
kanker kan deelnemen aan de Hel-
denrace, met een team 6 kilome-
ter rennen of lopen in het Amster-
damse Bos op 10 juli. Meer info op  
www.fightcancer.nl. Fight cancer is 
een jong en inspirerend label van 
KWF Kankerbestrijding voor fond-
senwerving voor kankeronderzoek, 
voorlichting en patiëntenondersteu-
ning. Fight cancer spreekt vooral 
mensen aan die in actie willen ko-
men voor de strijd tegen kanker. 

Tientje korting tijdens luilakverkoop
Lokale muziekgeschiedenis 
in boek en op cd en dvd
Aalsmeer - Van de Hobo String 
Band tot Little Boogie Boy Hein 
Meijer, van De Vrolijke Vrijbuiters 
tot Jan Leliveld, van Boerenvreugd 
tot bandjesavond en van de Bloe-
menlust revue tot mannenkoor Con 
Amore. 
Een groot aantal muzikale acts en 
activiteiten geplaatst in een tijds-
perspectief van 1950 tot 2010, dat is 
Muzikaalsmeer, een boek, cd en dvd 
in één verpakking. Het fraai geïllu-
streerde boek van lp-formaat bevat 
90 pagina’s met veel wetenswaar-
digheden en prachtige, veelal his-
torische foto’s. De 120 minuten du-
rende dvd brengt kijkers terug naar 
de Bloemenlust Revue-dagen, dan-
sen in De Oude Veiling en de Drie 
Kolommen, het Hemelpop Festival 
in 1972 (naast Boerenvreugd), de 
Watts in De Oude Veiling (1982) en 
vele andere nostalgische momen-
ten. De cd bevat 27 tracks van De 
Westplas Melodians, het koor Kunst 
en Strijd, De Madeliefjes, Aalsmeers 
Jeugdkoor, Balkan Orkest Amstel-
land, Davanti, Saskia Veenswijk en 
vele anderen. Dit werk reflecteert 
een zo’n breed mogelijk overzicht 
van wat er muzikaal in Aalsmeer 
leeft en leefde. Een feest van her-
kenning voor iedere Aalsmeerder, 
muzikant of toeschouwer, en een 
heel geschikt vaderdagcadeau! Dit 
muziekpakket maakt de lokale be-
volking trots Aalsmeerder te zijn 
en brengt de vele elders wonende 
‘Aalsmeerders’ weer heel even thuis. 
Te koop bij Boekhuis Aalsmeer in de 

Zijdstraat, The Read Shop in de Op-
helialaan en de Marskramer in win-
kelcentrum Kudelstaart à 59,50 eu-
ro. Speciale aanbieding voor vroe-
ge vogels: Tijdens de luilakverkoop 
in het Boekhuis (zaterdag 11 juni 
van 7.00 tot 9.00 uur) krijgen kopers 
een tientje korting in het Boekhuis! 
Voor meer informatie: www.muzi-
kaalsmeer.nl.

Traumaverwerking houdt 
bijeenkomst in Aalsmeer

Aalsmeer - Op maandag 20 juni 
van 20.00 tot 22.30 uur laat Stichting 
Trauma Care Europe (STCE) het pu-
bliek kennis maken met een nieuwe 
vorm van traumaverwerking in Ne-
derland en Europa. Tijdens een in-
formatieve, interactieve bijeenkomst 
zal Johannes de Wit getraumati-
seerde personen, maar ook dieren, 
laten kennismaken met een effec-
tieve manier van traumaverwerking, 
zowel in mentaal als emotioneel op-
zicht. De stichting komt hiermee op 
innovatieve wijze tegemoet aan de 
groeiende behoefte om trauma’s 
versneld te kunnen verwerken. Re-
cente gebeurtenissen in Nederland, 
zoals bijvoorbeeld in Alphen aan de 
Rijn, sterken de stichting in haar 
streven een belangrijke ondersteu-
nende en begeleidende rol te spe-
len in het verwerken van trauma’s. 
“De behoefte aan traumazorg zal op 
korte termijn nog meer toenemen”, 
aldus Edwin van Rossum, voorzitter 
van de Stichting Trauma Care Euro-
pe. “Een toename van de dynamiek 
en een hectisch bestaan in deze 
wereld zorgt ervoor dat mensen, al 
dan niet door trauma’s, eerder kun-
nen vastlopen”, vertelt Edwin. Jo-
hannes De Wit, die de bijeenkomst 
leidt, kan getraumatiseerde perso-
nen en dieren op zeer effectieve wij-
ze ondersteunen in het verkrijgen 
van een diepe innerlijke rust en har-
monie, zowel in mentaal als in emo-
tioneel opzicht. 
Aan de hand van de door hem ont-
wikkelde innovatieve, energetische 
methodes kunnen trauma’s ver-
werkt, maar ook voorkomen wor-
den. Met zijn aanpak streeft hij er-
naar om trauma’s tijdens 7 behan-
delmomenten, binnen 7 weken vol-

ledig te verwerken en ervoor te zor-
gen dat mensen, op prettige wijze, 
kunnen blijven deelnemen aan hun 
werk- en leefomgeving. Aalsmeer is 
centraal gelegen en dus een goede 
plaats om publiek vanuit alle wind-
streken te bereiken. De stichting er-
vaart dagelijks dat ieder mens emo-
tionele blokkades heeft en die graag 
zo snel mogelijk opgelost ziet. De 
bijeenkomst in Aalsmeer is dan ook 
geschikt voor iedereen die een trau-
ma of emoties wil verwerken, zoals 
in geval van depressies of een burn-
out, stress,verslavingen, geweld en 
overvallen, (massa)ontslag, echt-
scheiding, ervaringen tijdens na-
tuurrampen, terrorisme, sterfgeval-
len en ongevallen. Ook biedt Stich-
ting Trauma Care Europe onder-
steuning bij problemen in het au-
tisme spectrum en aanverwante 
stoornissen, o.a. AD(D)HD. De bij-
eenkomst 20 juni is in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. De entree-

prijs bedraagt 15 euro. Aanmelden 
kan telefonisch via 06–26503150                  
of per e-mail: anita@traumacareeu-
rope.com. Informatie: www.trauma-
careeurope.com

Pinksterdienst 
Rijse nhout - Op zondag 12 ju-
ni verleent het kerkkoor Rijk - Rij-
senhout  haar medewerking aan de 
dienst op eerste Pinksterdag in de 
Ontmoetingskerk. Er gaan prach-
tige liederen ten gehore gebracht 
worden. Het koor staat onder lei-
ding van organist en dirigent André 
Keessen. Voorganger in deze dienst 
is dominee P.J. Vrijhof en de dienst 
begint om 10.00 uur.
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“Onze inbreng lijkt niet gewaardeerd te worden”

WVAC wil meer dan alleen 
informatie van gemeente!
Aalsmeer - Eerder en beter com-
municeren met de gemeente, wil-
len de ondernemers van winke-
liersvereniging Aalsmeer Centrum. 
Constructief overleggen en niet al-
leen geïnformeerd worden, zoals 
de laatste maanden het geval is. 
Als voorbeelden noemen Jan Spar-
naaij en Ed Kriek de verkeerschaos 
in het dorp, de nieuwe marktinde-
ling en het Crown Business Centre. 
Voor al de verkeerschaos door eerst 
de afsluiting van de Dorpsstraat en 
nu door de werkzaamheden aan de 
Van Cleeffkade zit hoog. “We heb-
ben aangegeven als winkeliersver-
eniging mee te willen denken over 
de aanpak van de afsluiting van de-
ze belangrijke toegangswegen en 
de bebording voor de nodige om-
leidingen. Maar nee, we zijn alleen 
geïnformeerd over de werkzaam-
heden, de vertraging en de bebor-
ding. Over de nieuwe indeling van 
de markt zijn we ook alleen geïnfor-
meerd. Vrachtwagens van de markt-
kooplui sluiten nu de winkels op het 
Raadhuisplein af. De gemeente kon-
digde aan de markt anders te willen. 
HBD kreeg opdracht een rapport te 
maken. Alle ondernemers zouden 
hierbij betrokken worden. De rap-
portage is af, wij hebben niets meer 
gehoord en de verandering is door-
gevoerd. Wij hebben voorgesteld de 
winkels op het plein bij de markt te 
betrekken. Maar, hier is niets mee 
gedaan. Verder hebben wij de af-
gelopen maanden diverse malen 
gepoogd met de gemeente tot een 
open dialoog te komen over de ont-
wikkelingen bij Crown Business 
Centre. De aard en omvang van de 
nieuwe activiteiten kunnen conse-
quenties hebben voor het wonen en 
werken in het centrum. Geloof ons, 
we zijn voorstanders van een goe-
de invulling van het Crown Busi-
ness Centre, maar we willen graag 
met de gemeente samenwerken op 
het gebied van parkeren, verkeer, 
geluid en veiligheid. Het enige ant-
woord van de gemeente tot nu toe 
is: We overwegen u eventueel te in-
formeren. Echt, onze inbreng lijkt 
bij geen enkel onderwerp gewaar-
deerd te worden.” Natuurlijk weten 
de ondernemers dat de Van Cleeff-
kade een opknapbeurt nodig heeft 

en dat nu, in de zomer met de grote 
vakantie voor de deur, de beste pe-
riode is, maar ze hadden graag ge-
zien dat de gemeente de onderne-
mers meer zag als partner. 

Beetje failliet
“Twee weten meer dan één. We wil-
len alleen maar ook het beste voor 
de inwoners en voor ons winke-
lend publiek. Een collega onderne-
mer zei: Het vertrouwen is een beet-
je failliet. En zo voelt het. We wil-
len meedenken, absoluut niet tegen 
werken.” De WVAC is in de pen ge-
klommen en heeft het college van 
burgemeester en wethouders en al-
le fracties een brief gestuurd. “Ho-
pelijk worden we nu serieuzer ge-
nomen.” Half mei was een dele-
gatie van het bestuur door de ge-
meente geïnformeerd over de plan-
ning voor het wegenonderhoud in 
het centrum de komende maanden. 
Een week later verandert de plan-
ning omdat de werkzaamheden in 
de Dorpsstraat drie weken langer 
duurden, waardoor de herinrich-
ting van de Van Cleeffkade wordt 
opgeschoven. Tot en met 2 septem-
ber vindt de reconstructie plaats en 
blijft de Van Cleeffkade dicht voor al 
het verkeer. “Zeker is deze datum 
overigens niet”, zegt Sparnaaij som-
ber. “Er moet geen asbest of ander 
schadelijk materiaal gevonden wor-
den, zo heeft de gemeente ons la-
ten weten.” Verbijsterd waren de on-
dernemers overigens toen de mede-
deling kwam dat de Van Cleeffkade 
geheel afgesloten ging worden voor 
verkeer. “Gezegd is tijdens de eer-
ste besprekingen dat de weg voor 
de helft open zou blijven. We hou-
den ons hart vast.” 

Verkeerslichten bijstellen
Tijdens de afsluiting van de Dorps-
straat de afgelopen zes weken ont-
stonden nagenoeg elke dag lan-
ge rijen op de Van Cleeffkade. Nu 
de Dorpsstraat deze ‘stroom’ gro-
tendeels moet opvangen, zou de 
verkeerschaos nog wel eens gro-
ter kunnen worden. “We hebben 
de gemeente geadviseerd de ver-
keerslichten in de Dorpsstraat bij 
te stellen. Nu gaan er drie tot vier 
auto’s maximaal doorheen. Als ant-

woord kregen we dat de gemeente 
niet over de stoplichten gaat, maar 
de provincie. We gaan nu zelf maar 
proberen de provincie zover te krij-
gen. De gemeente lijkt echt niet te 
beseffen wat dit betekent voor ons 
winkelcentrum!” Afgelopen maan-
dag bleek al snel dat de gemeen-
te in ieder geval één bord verge-
ten was te maken. Het verkeer dat 
via de Dorpsstraat het centrum in-
rijdt, heeft nu volgens het bord bij 
de brug voorrang. Wie het dorp via 
deze route uit wil rijden, moet dus 
wachten. Gelijk op dag één schaart 
de rij zich ook op de brug. Gevolg: 
Muurvast, voor beide zijden. Borden 
met ‘Brug vrij houden’ zijn inmiddels 
geplaatst.

Verkeersregelaars
De winkeliersvereniging zag de-
ze bui al aankomen. De gemeente 
is in een schrijven gevraagd er op 
toe te zien dat de werkzaamheden 
niet leiden tot onnodige belemme-
ringen van verkeer op andere we-
gen in het centrum en gevraagd is 
per direct maatregelen te treffen 
wanneer blijkt dat door de wegaf-
sluitingen grote verkeersproblemen 
ontstaan. Als voorbeeld wordt de in-
zet van verkeersregelaars genoemd. 
In deze wordt de bal terug gekaatst 
naar de gemeente. “Tijdens de ge-
raniummarkt en de braderie in het 
centrum was het bijzonder druk 
en moesten bezoekers lang wach-
ten om van het Praamplein af te ko-
men. We kregen een boos telefoon-
tje van de gemeente hierover en met 
de tekst dat overwogen wordt vol-
gend jaar geen vergunning voor de-
ze activiteiten te geven. De Dorps-
straat zou deze datum open zijn. Dat 
deze weg langer dicht bleef, wisten 
wij niet, waren wij niet over geïnfor-
meerd. Te gek voor woorden, toch?! 
Overleg is echt nodig, we willen tot 
slot allemaal het beste voor ons 
dorp”, besluiten Sparnaaij en Kriek. 
Natuurlijk hopen de winkeliers dat 
publiek ‘gewoon’ blijft komen naar 
het centrum. Het centrum in en uit 
kan via de Dorpsstraat, het Praam-
plein en de Seringenstraat. Het dorp 
in kan verder ook via de Marktstraat 
en de Gedempte Sloot. 
Door Jacqueline Kristelijn 

Drie maanden gaat de reconstructie van de Van Cleeffkade duren. Er zijn overal omleidingsborden geplaatst.

Inloop over woningbouw 
op en rond gemeentewerf 
Aalsmeer - De Gemeente Aalsmeer 
organiseert een inloopavond over 
de plannen voor woningbouw op 
en rond de Gemeentewerf aan de 
Zwarteweg. De inloopavond vindt 
plaats op donderdag 16 juni van 
19.00 tot 20.30 uur in de kanti-
ne van de brandweerkazerne. Het 
‘deelplan Zwarteweg’ is onderdeel 
van het grotere project De Tuinen 
van Aalsmeer en wordt begrensd 
door de Burgemeester Kastelein-
weg, de brandweerkazerne, de wo-
ningen langs de Hortensialaan en 
de groenzone langs de Gloxinias-
traat. Belangstellenden kunnen ge-
durende de avond vrij binnen lopen 
om de aanwezige plantekeningen 
en maquette te bekijken. Tijdens de 
avond zijn medewerkers van Ont-
wikkelingsbedrijf &2=1, Gemeente 
Aalsmeer en het Stedenbouwkun-
dige ontwerpbureau Groosman & 
Partners aanwezig om nadere toe-
lichting en antwoord op vragen te 
geven. Tevens kunnen opmerkin-
gen achter gelaten worden op een 
reactieformulier. Achteraf reage-
ren kan via e-mail: info@detuinen-

vanaalsmeer.nl. Het getoonde plan 
is nog geen gereed stedenbouw-
kundig plan, maar ‘werk in uitvoe-
ring’. De bedoeling is dat na de in-
loopavond de plannen worden afge-
maakt, waarbij als dat mogelijk is de 
ideeën en eventuele bezwaren van 
bewoners worden meegenomen. 
Het resultaat is een zogenaamd 
‘Definitief Stedenbouwkundig Ont-
werp’ (DSO), dat door het gemeen-
tebestuur zal worden vastgesteld. 
Het DSO komt niet ter visie, maar 
vormt de basis voor het bestem-
mingsplan. Na vaststelling van het 
DSO zal de bestemmingsplanproce-
dure worden opgestart. Het (voor)
ontwerp bestemmingsplan komt 
vervolgens tweemaal ter visie. Hier-
op kunnen inwoners en belangheb-
benden te zijner tijd hun zienswij-
zen inbrengen. De plannen voor ‘De 
Tuinen van Aalsmeer’ worden uit-
gevoerd door Ontwikkelingsbedrijf 
&2=1, een samenwerking tussen 
Gemeente Aalsmeer en Bohemen 
B.V. Voor meer informatie: www.de-
tuinenvanaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op woensdag 1 juni aan het einde van de middag reed een 
vrachtwagen op de Hornweg en zag tot zijn verbazing de (nieuwe) tunnel 
op zich afgekomen. De borden dat vrachtverkeer niet mogelijk is vanwege 
deze nieuwe overgang voor de N201 heeft hij waarschijnlijk over het hoofd 
gezien. De vrachtwagen chauffeur kon op tijd stoppen, maar door het uit-
wijken, stond de vrachtwagen wel vast in de berm. Er zijn geen mensen ge-
wond geraakt. De politie heeft de vrachtwagen weer de weg op geholpen. 
Foto: Ronald van Doorn.

Vrachtwagen stopt op tijd

Inloopavond over concept 
Masterplan Herenweg
Aalsmeer - De Gemeente Aalsmeer 
organiseert op dinsdag 14 juni van 
19.30 tot 21.00 uur een inloopavond 
over het concept Masterplan He-
renweg en omgeving in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Aalsmeerders 
worden uitgenodigd om tijdens de-
ze avond mee te praten over de toe-
komstplannen voor dit gebied. In 
het concept Masterplan Herenweg 
en omgeving staan de uitgangs-
punten voor de verdere ontwikke-
ling van dit gebied. Zo zijn er bin-
nen het plan ‘gaten in het lint’ ge-
definieerd voor beide zijden van de 
weg, locaties waar de bouw van wo-
ningen wordt toegestaan. Tegelij-
kertijd wil de gemeente ervoor zor-
gen dat deze bouwplannen niet ten 
koste gaan van de bijzondere land-
schappelijke kwaliteit van de He-
renweg en heeft zij gezocht naar 
een landschappelijk verantwoorde 
inpassing van het grond- en bag-
gerdepot aan de zuidwestelijke zij-

de van de Herenweg. Ook ziet de 
gemeente kansen voor natuurlijke 
wandelroutes en mogelijkheden om 
de fietsroute langs de Westeinder-
plassen aantrekkelijker te maken. 
Omdat de gemeente het belangrijk 
vindt dat de plannen voor dit gebied 
breed worden gedragen, heeft het 
college het concept Masterplan vrij-
gegeven voor inspraak van 26 mei 
tot en met 24 juni. Tijdens de in-
loopavond 14 juni in het Dorpshuis 
Kudelstaart kunnen bewoners van 
Aalsmeer zich informeren over het 
plan en hun ideeën of eventuele be-
zwaren kenbaar maken. Deze pun-
ten zullen, als dat mogelijk is, wor-
den meegenomen in het definitieve 
Masterplan. Geïnteresseerden kun-
nen het concept Masterplan Heren-
weg inzien via www.aalsmeer.nl, bij 
de receptie van het gemeentehuis of 
tijdens de inloopavond. Een reactie 
op het plan sturen kan naar: caroli-
ne.jansen@aalsmeer.nl. 

Rake klappen 
in horecatent
Aalsmeer - Op donderdag 2 juni 
rond één uur in de nacht heeft een 
mishandeling plaatsgevonden in 
een horecagelegenheid in de We-
teringstraat. In het café ontstond 
een opstootje tussen medewerkers 
en een groepje van drie buitenland-
se inwoners. De mannen werd ge-
vraagd te vertrekken, waarna een 
van hen enkele rake klappen uit-
deelde aan de eigenaar. Degenen 
die geslagen heeft is een man uit 
Polen van ongeveer 25 jaar. Hij heeft 
kort, blond stekelhaar, is ongeveer 
1.80 meter lang, heeft een smal ge-
zicht en tenger figuur en heeft blau-
we ogen. Hij droeg een beige t-shirt 
en witte schoenen. De politie zoekt 
getuigen en tips: 0900-8844. De ei-
genaar heeft enkele lelijke blau-
we plekken aan de schermutseling 
overgehouden. 

Door open brug 
lange files!
Aalsmeer - Een maand geleden 
ongeveer wilde de brug over de 
Ringvaart plots niet helemaal meer 
dicht na open te zijn geweest voor 
de scheepvaart. Er ontstonden lan-
ge files aan beide zijden van de 
N201. Afgelopen vrijdag 3 juni wilde 
de brug opnieuw niet meer volledig 
dicht. Dit gebeurde in de ochtend, 
het verkeer is gestremd geweest 
tussen zes en zeven uur. Maandag 
6 juni weigerde de brug weer om 
volledig aan te sluiten op het weg-
dek. Rond half zes in de middag en 
mede door de spits werden de rijen 
wachtende auto’s steeds langer. Na 
ongeveer een uur was het euvel ver-
holpen en kan verkeer de weg weer 
vervolgen over de brug.

Beroving door 
nepbeveiligers
Aalsmeer - Op maandag 6 juni rond 
twee uur in de middag is een Pool-
se chauffeur van een vrachtwagen 
beroofd van zijn handelsgeld door 
twee mannen die zich voor deden 
als beveiligingsmedewerkers. Het 
tweetal reed in een personenauto 
met blauw zwaailicht en dwongen 
de chauffeur tot stop. De niets ver-
moedende trucker heeft de vracht-
wagen aan de kant gezet. Vervol-
gens is hij onder bedreiging beroofd 
van zijn handelsgeld. In de auto za-
ten twee mannen. Een van de man-
nen is 30 tot 25 jaar oud, is onge-
veer 1.70 meter lang en heeft don-
ker kort haar. Hij droeg een donkere 
broek en een overhemd in dezelfde 
kleur. De politie hoopt getuigen te 
vinden. Wie iets gezien heeft, wordt 
verzocht te bellen naar 0900-8844.

Winkelwagens 
vatten vlam
Aalsmeer - Op donderdag 2 juni, 
rond twee uur in de nacht, is gepro-
beerd de rij winkelwagens bij een 
supermarkt in de Ophelialaan in de 
brand te steken. De politie was tijdig 
ter plaatse en had het vuurtje snel 
onder controle. Een winkelwagen 
raakte zwaar beschadigd. De politie 
stelt een onderzoek in.

Boten gered van 
harde wind
Aalsmeer - Een behoorlijke stevi-
ge wind waaide er afgelopen vrij-
dag 3 juni. Op de Westeinder Plas-
sen werd windkracht 5 gemeten en 
hier hadden niet alle watersporters 
op gerekend. Nabij de Herenweg 
trof de vaarsurveillance van de po-
litie een boot met een echtpaar en 
twee kinderen, die dreigde tegen 
een stenen beschoeiing te slaan. 
Het gezin uit Den Haag kreeg de 
boot niet meer weg. De politie wist 
de boot ook niet uit de hachelijke si-
tuatie te bevrijden. Met hulp van de 
brandweer kon uiteindelijk toch vei-
lig de haven van Kempers Roef be-
reikt worden. Ook heeft de politie ‘s 
middags nog een gestrande boot 
naar Stenhuis gesleept.

79 Kilometer op 
Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Op vrijdag 3 juni vanaf 
vier uur in de middag heeft de po-
litie snelheidscontroles gehouden 
in de Lakenblekerstraat en op de 
Hornweg en de Aalsmeerderweg. Er 
zijn in totaal 22 bekeuringen uitge-
schreven. De hoogst gemeten snel-
heid was 79 kilometer.

Zorgen om komst discotheek!
Aalsmeer - Een groep verontruste 
buurtbewoners is in de pen geklom-
men en roept andere bewoners van 
het centrum op om burgemeester en 
wethouders te verzoeken geen ver-
gunning te verlenen voor de in sep-
tember te openen discotheek in het 
Crown Business Centre aan de Van 
Cleeffkade. In het voormalige stu-
diocomplex gaan allerlei activitei-
ten plaatsvinden. Zo is de parkeer-
garage deels verhuurd aan 123 par-
king, sinds enkele maanden is hier 
een bedrijfsschool in gekomen en 
binnenkort opent een dansschool 
haar deuren. Naast deze activiteiten 
gaat in september het theater draai-
en, komt er horecagelegenheid met 
een restaurant en foyers en opent 
een discotheek haar deuren. “Voor-
al het laatste punt, de discotheek, 
maken wij ons als bewoners grote 
zorgen over. De andere zaken kun-
nen best een verrijking worden voor 
ons centrum. Mits de parkeergele-
genheid ook de aantallen bezoekers 
kunnen bergen. De discotheek waar 
1400 mensen in kunnen, en dat 52 
weken per jaar, kan voor vele pro-
blemen in het centrum gaan zor-
gen. We zijn beslist niet tegen in-
vullingen van het gebouw, maar een 
discotheek heeft naar onze mening 
geen enkele toegevoegde waarde.” 
De verontruste buurtbewoners ver-
wachten een ruime verdubbeling 
van het uitgaanspubliek, onnodi-
ge mensenstroom van de ene uit-
gaansgelegenheid naar de ander, 
parkeeroverlast in de straten, luid-

ruchtigheid op straat en eventueel 
een stijging van vernielingen en/of 
vandalisme. Bovendien vragen de 
buurtbewoners zich af of de politie 
snel, adequaat en met genoeg men-
sen aanwezig kan zijn als er iets ge-
beurd. De Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum heeft onlangs 
samen met de wijkraad en horeca-
vertegenwoordigers een brief ge-
stuurd naar alle fracties in de ge-
meenteraad en vragen gesteld over 
de ontwikkelingen in het Crown 
Business Centre. “Wij zijn niet persé 
tegen dit soort initiatieven. Wel vin-
den wij dat een eerlijke en open af-
weging van belangen dient plaats te 
vinden. Een afweging van wat mo-
gelijk is en past binnen het cen-
trum, hoe dit veilig kan plaatsvin-
den, binnen eerlijke concurrentie-
verhoudingen en rekening houdend 
met de bestaande parkeerdruk. He-
laas hebben wij het gevoel dat de 
gemeente deze belangenafweging 
ernstig afhankelijk laat zijn van de 
bepalingen en de ruimte/mogelijk-
heden in de wet- en regelgeving en 
het bestaande bestemmingsplan.” 
De winkeliers en wijkraad verzoe-
ken de fracties tot slot het college 
opdracht te geven voor een open 
communicatie over de ontwikkelin-
gen in het Crown Business Centre. 

Bijeenkomst 20 juni
In een reactie laat Huijbert Kralt we-
ten een hekel aan onrust te hebben 
en zegt wel alvast te willen proberen 
enigszins de gemoederen te sussen. 

De parkeergarage biedt plaats aan 
750 auto’s, op eigen (buiten)terrein 
kunnen ook nog eens zo’n 100 au-
to’s gestald worden. Bij de opening 
in september van het theater, de ho-
recagelegenheid en de discotheek 
verdwijnt 123 parking. “De garage 
hebben we tijdelijk aan dit bedrijf 
verhuurd om beveiliging rond ons 
centrum te hebben.” Ook de disco-
theek krijgt haar ingang via de Van 
Cleeffkade. De entree komt welis-
waar aan de kant van het pand aan 
de Weteringstraat, maar het twee 
meter hoge hek hier blijft pertinent 
dicht. Kralt wijst er verder op dat de 
activiteiten elkaar gaan afwisselen. 
De school en het danscentrum zijn 
overdag actief, de voorstellingen in 
het theater duren hooguit tot half 
elf, ook het tijdstip dat het restau-
rant haar deuren sluit en het mo-
ment dat de discotheek op gang 
gaat komen. En: Mensen komen 
nooit alleen. 800 Stoelen in de ho-
recagelegenheid betekent geen 800 
auto’s, hooguit de helft. Om alle ver-
ontruste buurtbewoners en belang-
stellenden inzicht te geven in al-
le activiteiten wordt op maandag 
20 juni een bijeenkomst georgani-
seerd in het Evenementen Centrum. 
Vanaf 20.00 uur is de ontvangst, in-
gang Van Cleeffkade. Rene Mar-
tijn, initiatiefnemer van het theater 
tot slot: “Geef het een kans. Het zet 
Aalsmeer op de kaart en kan zowel 
voor de ondernemers en de hore-
ca in het centrum een aanvulling en 
verrijking zijn.”

Trottoir Oosteinderweg 
opnieuw aangepast
Aalsmeer - Op 25 en 26 mei is de 
trottoirbandenlijn langs de Oost-
einderweg ter hoogte van de on-
derdoorgang met de nieuwe N201 
in opdracht van de gemeente 
Aalsmeer aangepast. 

De uiteinden van de banden zijn cir-
ca 30 centimeter naar buiten toe 
verplaatst, waardoor over de gehele 
tunnel een gelijke breedte beschik-
baar is voor het verkeer. De ban-
den zijn op een normale zichthoog-
te geplaatst van 12 centimeter. In de 
bocht aan de zijde van Oosteinde 
zijn de banden verlaagd tot straat-
niveau om aanrijschade te voorko-
men. De gemeente heeft dit aange-
past om de verkeersveiligheid voor 

de voetgangers en het autoverkeer 
te vergroten. In de week van 19 mei 
waren de nieuwe trottoirbanden ge-
plaatst in opdracht van de Provincie 
Noord-Holland. Na realisatie bleek 
echter dat de banden niet conform 
afspraak waren gerealiseerd. Hier 
is direct door de gemeente actie op 
ondernomen, maar deze aanpassing 
bleek niet afdoende. Bij de werk-
zaamheden moest namelijk reke-
ning worden gehouden met een be-
tonfundatie die onder de grond zit. 
Na klachten van omwonenden be-
sloot de gemeente de situatie ver-
der te verbeteren. Wethouder Ver-
burg: “Ik ga ervan uit dat deze ver-
keerssituatie nu naar tevredenheid 
is opgelost.”



Bijzondere klant van maand mei
Auto Maas zet familie 
Versteeg in het zonnetje
Aalsmeer - Onlangs heeft Auto 
Maas wederom een klant bedankt 
voor hun loyaliteit. Deze keer ging 
de prijs naar Mijndert en Corrie Ver-
steeg uit Nieuw Vennep. “Het bij-
zondere aan hen is dat ze zó ge-
woon zijn en dát is een waarde die 
niet is uit te drukken in geld”, aldus 
Wil Maas. Mijndert is altijd een Au-
di- man geweest, maar Wil Maas 
wist zicht te herinneren dat er ook 
wel eens een Seat Cordoba is aan-
geschaft voor zijn vrouw.
De familie Versteeg is al sinds 1972 

klant. Ook vrienden en bekenden 
werden altijd vriendelijk doorverwe-
zen naar het autobedrijf door Mijn-
dert, die samen met zijn zoon Mar-
tijn het mooie TW steel horloge met 
inscriptie en de mooie bos bloemen 
in ontvangst nam. 

Mijndert bedankte op typische ‘Ver-
steeg wijze’ Auto Maas voor het ca-
deau en vertelde bijzonder vereerd 
te zijn met de geweldig mooie ges-
te, welke hij best ‘emocion’ vond. De 
dank ligt geheel bij Auto Maas!

Blijf fit, vitaal en vrolijk!
Organisatie gezondheidsmarkt
Aalsmeer - Wat is het toch heerlijk 
om fit, vitaal en zelfstandig door het 
leven te gaan. 
Daar word je vrolijk van! En hoe be-
reik je dat, wat kun je daar zelf aan 
doen en welke hulp is daarbij be-
schikbaar? De antwoorden hierop 
worden binnenkort aan Aalsmeer-
ders van 55+ gegeven! Op initiatief 
van de Aalsmeerse praktijk voor fy-
siotherapie Ben van der Sluis/Tigra 
is een initiatiefgroep gevormd met 
Amstelring en de Gemeente Aals-
meer om een gezondheidsmarkt te 
organiseren.Daarvoor worden in-
woners en aanbieders van hulp 
van harte uitgenodigd mee te doen. 
De initiatiefnemers willen een aan-
tal dingen bereiken, waaronder be-
wustwording van een gezonde le-
vensstijl, leren hoe de gezondheid 
bevorderd kan worden, informeren, 
weten wat er aan hulp beschikbaar 
is en activeren om in beweging te 
komen. “Om ervoor te zorgen dat we 
gezond blijven, lekker kunnen blij-
ven werken, recreëren en een fij-

ne oude dag hebben moeten we 
goed voor ons lichaam en voor on-
ze geest zorgen. Bij sommigen gaat 
dat goed en helemaal vanzelf. An-
deren hebben daarbij hulp en voor-
lichting nodig. Dat weet u zelf beter 
dan wie ook. Maar dat is niet voor 
iedereen even normaal, men weet 
soms gewoon niet op welke manier 
men nog beter voor zichzelf kan zor-
gen of men weet gewoon niet wat 
er allemaal beschikbaar is. Wij ne-
men het initiatief om deze gezond-
heidsmarkt te organiseren, zodat we 
een steentje bijdragen aan een ge-
zond en vitaal leven”, legt project-
leider Bernhard Schellenberger uit. 
De planning is op september ge-
richt en de initiatiefnemers hopen 
op medewerking van de gemeen-
te, zodat de gezondheidsmarkt in 
het gemeentehuis plaats kan vin-
den. Voor vragen en suggesties kan 
contact opgenomen worden met 
projectleider Bernhard Schellenber-
ger via bernhardschellenberger@ 
hotmail.com 

Win broodbakmachine bij 
kaasafdeling C1000 Koster
Aalsmeer - Wie nu een stuk verse 
Maaslander bij C1000 Koster koopt, 
maakt kans op een Tefal Broodbak-
machine. Deze actie loopt tot 16 ju-
ni. Afgelopen maand was er ook al 
een leuke actie bij de verse kaas-
afdeling van C1000 Koster. Bij aan-
koop van een stuk verse Old Am-
sterdam maakten klanten kans op 
een luxe brunchset ter waarde van 
100 euro. De familie Kraan uit Ku-
delstaart won deze set, bestaande 
uit een broodrooster, eierkoker, ci-
truspers, broodplank, broodmes en 
kaasschaaf. Dat de actie met Old 
Amsterdam werd gedaan, is niet 
gek. De kaas is uniek onder de oude 
kaassoorten. Jorinde Zaal, van de 
kaasafdeling: “Je proeft de smaak 

van oud, maar de kaas is niet droog 
en zout, wat meestal wel het geval is 
bij oude kaas. Niet verwonderlijk dat 
deze kaas al drie jaar achter elkaar 
de Superior Taste Award heeft ge-
wonnen. Dit is de Michelinster on-
der de kazen.” De kaasafdeling van 
C1000 Koster heeft een zeer uit-
gebreid assortiment bijzondere en 
gangbare kazen. Jorinde Zaal: “Te-
genwoordig snijden we ook de be-
kende kaassoorten vers af, zoals Old 
Amsterdam, Maaslander en Milner. 
Die hadden we altijd al wel voorver-
pakt, maar er gaat niets boven de 
verse variant. Probeer het zelf maar. 
En zeker nu klanten een broodbak-
machine kunnen winnen bij een 
vers stuk Maaslander.”

Meter eten in Strandpaviljoen
Aalsmeer - “Ik kan niet kiezen”, is 
een veel gehoorde kreet. Maar de-
ze zomer kan er in restaurant Het 
Strandpaviljoen in The Beach geno-
ten worden van maar liefst 1 meter 
eten! De meter gerechten bestaat 
uit een selectie van voor- en hoofd-
gerechten, welke beiden op een 
plank van 1 meter geserveerd wordt. 
Het idee van de ‘1 meter gerechten’ 
is begin mei geboren tijdens de in-
troductie van de vernieuwde menu-
kaart in restaurant Het Strandpavil-
joen. 

Chefkok Edwin Hoogeveen presen-
teerde hierbij een proeverij van ge-
rechten op een plank van 1 meter. 
Door de enthousiaste reacties op 
deze proeverij, is besloten om de 1 
meter gerechten deze zomer op de 

menukaart te zetten. Ruud Vismans, 
eigenaar, vertelt dat hij met het idee 
van 1 meter eten graag de veelzij-
digheid van de keuken van res-
taurant Het Strandpaviljoen wil la-
ten proeven. De chef stelt elk pla-
teau persoonlijk samen en neemt 
je mee op een culinair avontuur! 
Als het weer het toe laat, worden 
de gerechten buiten op het terras 
geserveerd met uitzicht op de bui-
tenstrand van The Beach. Bij slecht 
weer kan er gewoon binnen in res-
taurant Het Strandpaviljoen geno-
ten worden van de meter gerechten. 
Restaurant Het Strandpaviljoen en 
The Beach zijn dagelijks geopend 
voor lunch en diner. Reserveren is 
gewenst: 0297-347444. Surf voor 
meer informatie naar www.beach.
nl of ga langs: Oosteinderweg 247a.

Luilakkoopjes in Centrum
Aalsmeer - Over de symboliek en 
de herkomst van Luilak bestaan 
verschillende interpretaties, maar 
de viering komt hoogstwaarschijn-
lijk voort uit de traditie dat in Noord 
Holland de langslaper, degene die 
het laatst uit bed kwam, op de za-
terdag voor Pinksteren de anderen 
uit het gezin of de familie op luilak-
bollen (warme broodjes met stroop) 
moest trakteren. De kinderen die het 
vroegst op waren gingen de straat 
op om langslapers wakker te maken 

en ze te bespotten met onder ande-
re rijmpjes en liedjes. In Aalsmeer 
Centrum gaat een aantal winkels tij-
dens Luilak op zaterdag 11 juni al 
om 7.00 uur ‘s morgens open. Tus-
sen 7.00 en 9.00 uur zijn er leuke 
Luilakaanbiedingen voor de vroege 
vogels. De Djembikkels komen naar 
Aalsmeer Centrum om iedereen 
wakker te trommelen! Neem een 
kijkje op www.aalsmeercentrum. 
nl voor de winkels die open gaan en 
hun Luilakkoopjes.

Voordeelactie in De Ichtusshop
Aalsmeer - De hele maand juni 
houdt boekhandel De Ichtusshop de 
voordeelactie hoogspanning. Bij aan-
koop van één van de tien spannende 
toptitels krijgt de klant het prachti-
ge dikke boek Ooggetuige van Athol 
Dickson ter waarde van 12,50 euro er 
gratis bij. Athol Dickson is onmisken-
baar een spannende boekenschrij-
ver. Zijn manier van schrijven is origi-
neel, heeft hier en daar een humoris-
tische kwinkslag, bevat genoeg wen-
dingen in de plot om de vaart er flink 

in te houden en laat de lezer tot het 
eind in het ongewisse. Meer infor-
matie over de actie Hoogspanning, 
het actieboek, de toptitels, en een 
lijst met alle christelijke spannende 
boeken, is te vinden op www.span-
nendeboek.nl. De Ichtusshop is ge-
opend op dinsdag, vrijdag en zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur. De win-
kel is gevestigd in gebouw Irene in 
de Kanaalstraat 12 en is telefonisch 
bereikbaar via 0297-363353. Website 
is: www.ichtusshop.nl.

Ontdek de kracht van lachen!
Regio - Lachclub M.A.T.S (Make 
A Thousand Smiles) start op zon-
dag 26 juni met een eerste lach-
sessie buiten tussen de bomen van 
het Bloesempark in het Amsterdam-
se Bos. Het gezegde ‘lachen is ge-
zond’ kent nagenoeg iedereen. Als 
je lacht maken je hersenen endor-
fine aan en dat heeft een gunstige 
werking op lichaam en geest. Dit 
gebeurt ook wanneer je nep lacht! 
Eén minuut lachen heeft hetzelf-
de effect als tien minuten sporten. 
Meestal lachen mensen om een 

grap. Tijdens de sessie gaan ze la-
chen zonder reden. Er worden aller-
lei speelse oefeningen gedaan om 
de lach op gang te brengen. Het la-
chen wordt gecombineerd met een-
voudige ademhalings- en strekoefe-
ningen. De lachsessie 26 juni is van 
10.30 tot 12.00 uur in het Bloesem-
park in het Amsterdamse Bos. Deel-
nemers worden verzocht een hand-
doek en iets te drinken mee te ne-
men. Geïnteresseerd? Aanmelden 
kan tot 25 juni via lachclubmats@
gmail.com of 06–22822296. 

Open dag brandweer weer in trek!
Aalsmeer - De brandweer mag ab-
soluut niet klagen over de belang-
stelling voor de open dag afgelopen 
zaterdag 4 juni. De hele dag moch-
ten vele bezoekers, jong en oud, 
verwelkomt worden. Het weer was 
de brandweer goed gestemd, een 
heerlijke zonnige dag, prima weer 
voor een buitenuitje. 

Er was van alles te doen, te zien en 
te beleven. Kinderen konden een 
brandje blussen, met een waterspuit 
sjoelen en natuurlijk mocht plaats-
genomen worden in de brandweer-
wagen voor een ritje door de ge-
meente. Er moest wel even ge-
duld getoond worden, want de ani-
mo hiervoor was groot. Bereid wa-
ren bezoekers ook om lang in de 
rij te staan voor een wijds uitzicht 
over Aalsmeer in de hoogwerker. De 
brandweer verzorgde diverse de-
monstraties, onder meer werd ge-
toond wat te doen bij vlam in de pan 
en hoe de brandweer te werk gaat 
als een slachtoffer uit een auto ‘ge-
knipt’ moet worden. 
Het terrein rond de kazerne aan de 
Zwarteweg was verder opgeluisterd 

met oude brandweerwagens en na-
tuurlijk gaven de diverse hulpdien-
sten acte de presence en gaven 
een kijkje in hun ‘keukens’. Een leu-
ke en informatieve dag, waaraan de 
brandweer hopelijk ook nieuwe vrij-
willigers aan overgehouden heeft! 
Kijk voor wat dit laatste betreft op 
www.vrijwilligbijdebrandweer.nl. 

Start collecteweek Maag 
Lever en Darm stichting
Aalsmeer - De collecteweek van de 
Maag Lever Darm Stichting start 13 
juni. Dit jaar vraagt de Maag Lever 
Darm Stichting in de aanloop naar de 
collecte aandacht voor coeliakie, of-
wel glutenintolerantie. De Maag Le-
ver Darm Stichting wil deze onbe-
kende ziekte aan het spijsverterings-
stelsel bekend maken. Naar schat-
ting lijden 160.000 mensen in Ne-
derland aan coeliakie, maar slechts 
25.000 weten het. Vanaf half mei voe-
ren de Maag Lever Darm Stichting 
en de Nederlandse Coeliakie Vereni-
ging campagne voor coeliakie. Op 
20 mei is de digitale zelftest gelan-

ceerd. Aan de hand van een digitale 
vragenlijst kunnen mensen uitsluiten 
of ze coeliakie hebben. De arts stelt 
uiteindelijk de diagnose. Coeliakie is 
in Nederland een nog niet ontdek-
te volksziekte die veel leed en scha-
de veroorzaakt. Wanneer de ziekte 
wordt gediagnosticeerd, kan de rela-
tief eenvoudige en goedkope behan-
deling worden gestart. Van 13 tot en 
met 18 juni gaan ruim 22.000 vrijwil-
ligers de straat op om te collecteren. 
Het geld dat wordt opgehaald, stelt 
de MLDS in staat wetenschappelijk 
onderzoek te financieren en voor-
lichting te geven.
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Sloepen en kruisers in jachthaven
Proefvaren bij Poelgeest
Oegstgeest - Dit Pinksterweekend 
organiseert Jachthaven Poelgeest 
uit Oegstgeest een proefvaart week-
end met haar gehele vloot sloe-
pen en kruisers. Tijdens dit week-
end staat het hele team van Poel-
geest paraat om publiek vrijblijvend 
kennis te laten maken met een rui-
me selectie A-merken. Van de Frie-
se sloepenbouwer Antaris liggen de 
klassieke sloepen, RB reddingssloe-
pen en Connery tenders klaar. Voor-
al met de Connery tenders heeft An-
taris de afgelopen jaren weer bewe-
zen trendsettend te zijn. 
Deze boten zijn met hun eigentijd-
se design, Italiaans aandoende lij-
nenspel en uitstekende vaareigen-
schappen een schitterende aan-
vulling in de complete serie open 
boten van Antaris. Van het ande-
re Friese topmerk Maril kan vanuit 
Oegstgeest gevaren worden met de 
sloepen 570, 625, 650 en 725. Sa-
men met Antaris staat Maril al ja-
ren aan de top van de sloepenmarkt, 
een degelijke uitstraling en superi-
eure Hollandse kwaliteit zijn ken-
merkend voor Maril. In 2011 is de 
650 succesvol geïntroduceerd, deze 
sloep met het vertrouwde Maril ge-
zicht biedt extra comfort door mid-
del van een goed geplaatste koel-
kast en toilet. Sedert de vorige eeuw 
importeert Poelgeest al motorkrui-

sers van het merk Inter uit Noorwe-
gen. De Inter 7700 en 9000 Sportivo 
zijn door Poelgeest gemoderniseerd 
en voorzien van typisch Nederland-
se tintjes zoals de kabelaring, luxe 
betimmering en een zeer lage door-
vaarthoogte. 
Met meer dan dertien boten in het 
water is een bezoekje aan de Poel-
geest Pinkstershow in Oegstgeest 
zeker de moeite waard. De show 
wordt gehouden van 10 tot en met 
13 juni elke dag van 11.00 tot 17.00 
uur. Jachthaven Poelgeest is te vin-
den aan de Hugo de Vrieslaan 1 te 
Oegstgeest of natuurlijk op www.
poelgeest.nl.



2e katern

Dierenbescherming: Korting 
op laten chippen van huisdier
Aalsmeer - Traditioneel staat de 
maand juni weer in het teken van 
chippen en registreren van huisdie-
ren. Voor de maand juni is bewust 
gekozen, omdat deze maand vooraf-
gaat aan de vakantieperiode en juist 
in deze periode blijken de mees-
te eigenaren hun huisdier als ver-
mist op te geven. Er wordt dan ook 
geadviseerd aan huisdiereigenaren 
om nog voor de zomervakantie hun 
huisdier te laten chippen. Honden- 
en katteneigenaren kunnen in de 
hele maand juni een korting krijgen 
op het laten chippen en registre-
ren van huisdieren. De Dierenbe-
scherming Aalsmeer en omstreken 
heeft hierover afspraken gemaakt 
met de dierenartsen in Aalsmeer en 
Uithoorn. Deze kortingsactie wordt 
mede mogelijk gemaakt door een fi-
nanciële bijdrage van de Dierenbe-

scherming. Tijdens de Chipmaand 
wordt tevens aandacht gevraagd 
voor het belang van het controleren 
van de geregistreerde adresgege-
vens. Want ook als een huisdier wel 
geregistreerd is, wordt er vaak niet 
aan gedacht om aan de databank 
een telefoonnummer- of adreswijzi-
ging door te geven. Bij het vermist 
raken van een dier heeft de vinder 
niets aan een chipnummer zonder 
de daaraan gekoppelde juiste gege-
vens van de eigenaar. Op de websi-
te www.chipnummer.nl kan gecon-
troleerd worden of het chipnummer 
van uw huisdier en de bijbehorende 
registratie nog kloppen. Het is wen-
selijk om dit voor de vakantie nog 
even te checken. Meer informatie is 
te vinden op www.chipjedier.nl. In-
formeer bij uw dierenarts of hij of zij 
meedoet aan deze actie.

AM Groep en De Meerlanden 
breiden samenwerking uit
Aalsmeer - Angeline Kierkels, di-
recteur Publiek Sector bij De Meer-
landen, en Anton van den Hoed, al-
gemeen directeur van AM Groep, 
hebben deze week hun handteke-
ning gezet onder een nieuwe in-
tentieverklaring, waarbinnen beide 
partijen gaan onderzoeken op wel-
ke gebieden de al bestaande sa-
menwerking kan worden uitgebreid. 
Momenteel betrekt De Meerlanden, 
actief in onderhoud van de openba-
re ruimte en afvalinzameling, in ver-
schillende werkvelden al personeel 
van het leerwerkbedrijf. 
“Wij hechten veel waarde aan de 
samenwerking met AM Groep, om-
dat ook wij het belangrijk vinden dat 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt kansen krijgen om hier-
aan volwaardig deel te nemen”, al-

dus Angeline Kierkels van De Meer-
landen.
Binnen de huidige samenwerking 
is een flink aantal mensen van leer-
werkbedrijf AM Groep werkzaam 
bij De Meerlanden. Te denken valt 
aan winkelpersoneel en vrachtwa-
genchauffers bij De Meerwinkel of 
medewerkers bij de groenvoorzie-
ning. De Meerlanden heeft zich bij 
de nieuwe intentieverklaring uitge-
sproken om bij een zich voordoende 
gelegenheid eerst te kijken of men 
mensen van AM Groep kan inzetten. 
Daarnaast wil men onderzoeken of 
er werkplekken binnen het bedrijf 
aan medewerkers van AM Groep 
aangeboden kunnen worden als 
werkervaringplek, met als doel het 
verkleinen van de afstand tot een 
reguliere baan op de arbeidsmarkt.

Altijd mooi weer bij 
Fotograaf Mirjam Dekker
Aalsmeer - Ze timmert al jaren aan 
de weg als zelfstandig fotografe en 
zit sinds 2011 in haar eigen studio. 
Mirjam Dekker, geboren en getogen 
op de vuurlijn in De Kwakel, heeft 
haar roots dus weer opgezocht, qua 
werkomgeving dan, want ze woont 
momenteel in Vinkeveen. Ze vertelt: 
“Na mijn HEAO studie heb ik een 
aantal jaren de zaterdagopleiding 
gevolgd aan de FotoVakschool in 
Apeldoorn. Ik heb gelukkig van mijn 
hobby mijn beroep weten te maken, 
want kon vervolgens als assistent 
aan de slag en werk sinds 2004 zelf-
standig.” Op een klein industrieter-
rein aan de Legmeerdijk heeft Mir-
jam haar fotostudio. Een flinke ruim-
te van tweehonderd vierkante meter 
met grote lichtstraten voor een per-
fect daglicht. “Die ramen zijn echt 
geweldig! Ik heb voor een prach-
tig buitentafereel als achtergrond-
decor gekozen met Hollandse lucht 
en wolken en er ligt een grasmat, 
dus met wat extra belichting maak 
ik bijzondere buitenfoto’s, maar dan 
dus gewoon binnen. Het is bij mij al-
tijd mooi weer! Ook heb ik een ou-
de witte Chevrolet gekocht, met zo’n 
laadbak en brede banden. Daar 
kunnen kinderen ook mee op de fo-
to, dat spreekt veel jongetjes (maar 
ook stoere meiden) ontzettend aan 
natuurlijk.” Mede door het bezit van 
deze auto heeft Mirjam de naam Fo-
toCowboys gekozen voor deze tak 
waarbij ze vaak kinderen fotogra-
feert, veel portretten maakt en fa-
milie- en groepsfoto’s (tot onge-
veer vijftig man), maar ze werkt ook 
voor het bedrijfsleven. “Ik maak dan 
over het algemeen veel actiefoto’s 
en sfeerbeelden voor bijvoorbeeld 
websites en brochures. De bedoe-
ling is dat ik me in zo’n bedrijf ver-
diep, weet hoe het in elkaar steekt 
en daar een weergave van op de ge-
voelige plaat vastleg. Daarvoor ben 
ik veel op pad. Gelukkig is dit goed 
te combineren met mijn gezin. On-
ze zoon is inmiddels anderhalf jaar 
oud. Van hem heb ik reeds ontelba-

re foto’s gemaakt.” Wie op zoek is 
naar een speciale fotograaf voor bij-
voorbeeld een bruiloft doet er goed 
aan om eens een afspraak te ma-
ken met Mirjam. Ze maakt prachti-
ge sfeerbeelden van de grote dag, 
geen standaard foto’s, echt iets bij-
zonders. 
Ook verzorgt ze, uiteraard in over-
leg met het bruidspaar, welke foto’s 
er gebruikt zullen gaan worden voor 
een ingebonden fotoalbum. “Hier 
heb ik mijn vaste inbinder voor ge-
vonden. Dit bedrijf in Limburg is in 
mijn ogen één van de beste in Ne-
derland. Ze maken zulke prachtige 
afdrukken en de kwaliteit is werke-
lijk top. 
Of het nu een leren band wordt, 
aluminium of afdrukken op canvas 
voor aan de muur, er is zoveel keus. 
Een andere optie is als schilderij. Ik 
heb een flink aantal voorbeelden 
van schilderijlijsten. Ikzelf doe altijd 
de opmaak, zij doen de rest. Laatst 
had ik een gezin met drie jongetjes. 
Ik had ze gefotografeerd in kor-
te broeken.” Ze lacht en vervolgt: 
“De blauwe plekken op die scheen-
beentjes heb ik even wat weg ge-
photoshopt hoor, dat kon echt niet. 
De klant was tevreden, het is een 
prachtig schilderij geworden.” Een 
reportage bij de fotostudio is al voor 
49 euro te boeken. 
Hiervoor is Mirjam een uur bezig. De 
foto’s worden gemaild, waarna een 
keuze gemaakt kan worden. “Mis-
schien een leuk idee voor aanko-
mende Vaderdag”, besluit Mirjam. 
“En als u voor die tijd nog geen tijd 
hebt om het te realiseren, dan maak 
ik een vrolijke tegoedbon die over-
handigt kan worden, een succes-
vol cadeau toch? En niet alleen voor 
Vaderdag.” Op de websites www.
mirjamdekker.com en www.foto-
cowboys.nl is nog veel meer infor-
matie vinden. Het bezoekadres is 
Legmeerdijk 276, Unit 5 te Amstel-
veen. Voor afspraken, bel met 06-
12518464.
Door Miranda Gommans

Visser Theo Rekelhof niet weg 
te denken van de Westeinder
Kudelstaart - Denk je aan paling, 
dan denk je ook meteen aan visser 
Theo Rekelhof uit Kudelstaart. Hij is 
de enige overgebleven beroepsvis-
ser op de Westeinder, wat best een 
reden is om trots op te zijn. Het is 
een zwaar beroep, waar je zeker niet 
rijk van wordt. Maar Theo is een vis-
ser in hart en nieren, die het met 
de paplepel ingegoten heeft gekre-
gen. Visserijbedrijf Rekelhof is een 
echt familiebedrijf dat vier genera-
ties geleden in 1830 is gestart en 
in 1991 is overgenomen door Theo. 
Sinds 1880 is het bedrijf al geves-
tigd aan de Herenweg 32. In bijna 
twee eeuwen tijd is er eigenlijk niet 
zoveel veranderd, want er wordt nog 
steeds traditioneel gevist met fui-
ken, netten en lijnen. Een echt tra-
ditioneel beroep dus, waarbij Theo 
is uitgeroepen tot beroepsvisser van 
het jaar. Het bedrijf is voor 70 pro-
cent afhankelijk van de vangst en 
verkoop van paling en de rest komt 
van de vangst van snoekbaars en in 
de winter ook brasem. De rest wat 
gevangen wordt, gaat weer over-
boord. Wat wel opvallend is, is dat 
Theo steeds meer meervallen in 
zijn fuiken vindt. Dit baart hem zor-
gen, want meervallen zijn echte ro-
vers die alles eten en zich makke-
lijk voortplanten. Maar als hij meer-
vallen vangt, moet hij ze weer terug 
gooien. Volgens Theo leeft er over 
tien jaar geen vis meer in de West-
einder als hier niets aan gedaan 
wordt. Dus hij hoopt dat de regels 
veranderen, zodat er wel meervallen 
gevangen mogen worden.

Niet altijd even makkelijk
Als visser is hij een graag geziene 
gast op de Plassen, maar helaas zijn 
er ook tegenstanders die het soms 
niet kunnen laten om de fuiken te 
legen of zelfs kapot te maken. En na 
een mooie dag op het water, heeft 
hij ook te maken met mensen die 
uit baldadigheid aan zijn fuiken zit-
ten. Toch laat hij zich niet zo makke-
lijk uit het veld slaan. Al wordt het 
hem door de vele regels niet altijd 
even makkelijk gemaakt. Zo mag er 
al jaren in de maanden september 
tot en met november niet op paling 

gevist worden. Op deze regel komt 
binnenkort een vervolg, wat ook 
kan inhouden dat vissers zich aan 
een jaarlijks quotum moeten hou-
den. Hierop hoopt Theo, want dan 
kan hij heel het jaar door op pa-
ling blijven vissen, wat meer conti-
nuïteit aan zijn bedrijf geeft. Uiter-
aard zorgt Theo ook voor het op pijl 
houden van de palingstand in de 
Westeinder, want jaarlijks zet hij, sa-
men met lokale sportvissers, glasaal 
uit. Dit doet hij ook als gebaar naar 
de consument en de omgeving. Hij 
heeft niet als doel alles weer terug 
te vangen van de uitgezette glasaal. 
Beheer en aalherstel vindt hij net zo
belangrijk. 

Op stap met de visser
Theo Rekelhof geeft regelmatig le-
zingen over zijn vak en de verschil-
lende vissoorten in de Westeinder. 
Ook heeft hij een goede samen-
werking met de Historische Tuin. 
Dit omdat zijn vak als palingvisser 
cultuur historisch gezien goed bij 
Aalsmeer past. Evenals vroeger de 
aardbeienteelt, seringen en violen. 
Maar voor de palingliefhebber oe-
fent Theo zijn beroep gelukkig nog 
met liefde uit. Het is een belevenis 
om een keer met de visser de West-
einder op te gaan, want dan hoor je 
pas echt veel over het wel en wee 
van de traditionele visserij. Theo is 
een geanimeerde gids, die je veel 
kan vertellen over de soorten vis in 
de Westeinder Plassen, het leven op 
en rond het water en alles wat hij zo-
al meemaakt als authentieke visser. 
En sinds kort kan iedereen dit ook 
beleven. Bij het VVV Aalsmeer kun-
nen voor vijftig euro cadeaubonnen 
gekocht worden die recht geven op 
een ontspannen ochtend mee vis-
sen, een rondleiding door het be-
drijf, paling roken en afsluitend kof-
fie met uiteraard een heerlijk brood-
je paling. Per keer kan Theo steeds 
twee volwassenen of één volwassen 
met twee kinderen mee het water 
op nemen. Misschien een leuk idee 
als vaderdagcadeau? 
Meer informatie is te vinden op 
www.rekelvis.nl.
Door Ilse Zethof

‘Met Belgerinkel naar de 
winkel’ nadert finish
Aalsmeer - De fietscampagne ‘Met 
Belgerinkel naar de winkel’ is bijna 
ten einde. De actie die het fietsen 
stimuleert levert niet alleen mooie 
prijzen op, maar is ook goed voor de 
gezondheid en het milieu. Deelne-
mers hebben nog tot en met zater-
dag 11 juni de kans om een spaar-
kaart vol te krijgen en in te leveren. 
Dit kan bij de deelnemende win-
kels. Enkele honderden spaarkaar-
ten zijn al ingeleverd bij de winke-
liers die enthousiast op de actie re-
ageren. Er kunnen leuke prijzen ge-
wonnen worden bij het inleveren 

van een volle en ingevulde spaar-
kaart. Elke spaarkaart geldt als een 
lot in de verloting van deze prijzen. 
Dit zijn onder andere twee Batavus 
fietsen, een barbecuepakket, een 
boodschappenpakket, waardebon-
nen en nog veel meer. De prijswin-
naars krijgen voor eind juni bericht. 
Meer prijzen en de deelnemen-
de winkels zijn te vinden op www.
aalsmeer.nl/belgerinkel. De beste 
foto voor de fotowedstrijd met het 
thema ‘Mijn fiets en ik’ is reeds ge-
kozen. De winnaar ontvangt binnen-
kort bericht. 

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
9 juni, houdt de coöperatieve bloe-
menveiling FloraHolland haar alge-
mene ledenvergadering. Het wordt 
een bijzondere vergadering in ver-
band met de viering van het 100-ja-

Het ‘Aalsmeersgezinspakket’  
Unieke verzekering exclusief 
voor Aalsmeers postcodegebied 
Aalsmeer - “Gezien het beperkte 
schadeverloop in deze regio kun-
nen wij een uiterst gunstige en 
voordelige pakketverzekering aan-
bieden met een zeer lage premie-
stelling, speciaal voor inwoners van 
Aalsmeer en omgeving. We zullen 
even uitleggen wat deze voordelen 
zijn en wat het pakket precies in-
houdt.” Aan het woord zijn Erik Ver-
beek van Verbeek Advies en Kees 
Otte, service-provider van de Van 
Kampen Groep uit Hoorn, die als fi-
nanciële dienstverlener één van de 
top vijf spelers is van Nederland, met 
ruim 3300 aangesloten tussenper-
sonen, waaronder Verbeek Advies. 
“Dit specifieke product is uniek in 
de markt en is speciaal ontwikkeld 
voor particuliere relaties. Het biedt 
een zeer ruime dekking aan onder 
andere inboedelverzekering, woon-
huis, aansprakelijkheid, rechtsbij-
stand, gezinsongevallen en door-
lopende reis- én annuleringsverze-
kering. De bedoeling is dat klanten 
kiezen voor minstens twee dekkin-
gen, elke combinatie is verder mo-
gelijk. Om maar een voorbeeld te 
noemen van een ruime dekking: 
Deze gaat tot één miljoen euro voor 
een woonhuis en inboedel. U hoeft 
ook geen waardemeter meer in (te 
laten) vullen voor het woonhuis en 
de inboedel. De aansprakelijkheid-
verzekering geeft een dekking van 
maar liefst twee miljoen euro en er 
is maximale dekking bij een reisver-
zekering. Niet nodig om apart aan 
te geven of het een zomer- dan wel 
een wintersportvakantie wordt (met 
alle extra die daarbij horen). De an-
nuleringskosten zijn standaard voor 
vijfduizend euro per reis meegedekt. 
U bent dus nooit onderverzekerd en 
het pakket heeft een laag eigen ri-
sico. Tevens kent de rechtsbijstand-
verzekering de meest uitgebreide 
dekking.”

Gratis Rondvaart 
De algemene kenmerken zijn ver-
der dat de contractsduur één jaar 
is zonder opzegtermijn en na het 
eerste jaar dagelijks opzegbaar is. 
Klanten ontvangen één overzichte-
lijk polisbladen beheren hun eigen 
pakket online. Verder zijn de een-
malige poliskosten laag, gelden er 
geen toeslagen voor termijnbeta-
lingen en per dekking is een apar-
te ingangsdatum mogelijk. Voor 
meer dekkingen ontvangt u pakket-
kortingen, dit kan oplopen tot tien 
procent, ook op de autopremie. De 
premie zal jaarlijks worden geïn-
dexeerd en er is een automatische 
incasso verplicht. “Maar dat maakt 

wel dat al die extra administratie-
ve rompslomp weg valt.” De heren 
kunnen er nog wel veel meer over 
zeggen, maar wijsheid is dat u de 
speciaal daarvoor bestemde web-
site eens bezoekt: www.aalsmeers-
gezinspakket.nl Hierop kan staps-
gewijs, kosteloos en exact bere-
kend worden wat de premie zal zijn. 
Wanneer u hierbij hulp nodig heeft 
of gewoon telefonisch advies, dan 
is dit uiteraard zeker mogelijk. Wie 
besluit over te gaan op dit unieke 
Aalsmeersgezinspakket, ontvangt 
een gratis rondvaart over de West-
einderplassen voor twee personen. 

Verbeek vijftig jaar
Bij Verbeek Advies kunt u uiteraard 
ook terecht voor overige verzeke-
ringskwesties en het bedrijf werkt 
op het gebied van pensioenen, hy-
potheken en inkomensverzekerin-
gen samen met Mark Vis van kan-
toor De Financiële Vis in Mijdrecht. 
Door deze bundeling van kennis en 
ervaring kunnen zij in elke situatie 
een weldoordacht advies uitbren-
gen. Erik Verbeek: “Kortom wij kij-
ken naar de beste verzekeringsop-
lossing, waardoor u bij ons altijd de 
juiste koers vaart. Aangezien het 
vaarseizoen weer is geopend bieden 
wij u momenteel exclusieve plezier-
vaartuigverzekeringen met collec-
tieve korting. De vertrouwde kwa-
liteit heeft u nu tegen een scherpe 
premie met veel aantrekkelijke voor-
waarden, ook weer speciaal afge-
stemd op uw wensen.” Het kantoor 
van Verbeek Advies is gevestigd in 
het havenkantoor van Rekreatie-
park Aalsmeer en biedt ruime par-
keergelegenheid voor de deur. Erik 
besluit met de woorden: “Dit jaar 
bestaan wij vijftig jaar. Mijn vader 
is destijds begonnen verzekeringen 
te verkopen en advies te geven. Dit 
deed hij, huis aan huis op de fiets. 
Wij staan nog steeds bekend om die 
persoonlijke aanpak en klantgerich-
te service en zijn daar trots op. Aan-
komende september gaan we ove-
rigens een jubileumactie voeren ter 
gelegenheid van dit vijftigjarig be-
staan als verzekeringskantoor. Houd 
daarvoor deze krant maar in de ga-
ten. Verder komen wij graag bij u 
langs voor een oriënterend gesprek, 
maar u bent natuurlijk ook van har-
te welkom op ons kantoor. Wellicht 
is dat het begin van een langduri-
ge relatie. Want wij zijn pas tevreden 
als ú dat bent!” Verbeek Advies is te 
vinden aan de Uiterweg nummer 
317, telefoonnummer 0297-327272 
www.verbeekadvies.nl 
Door Miranda Gommans

Erik Verbeek van Verbeek Advies (rechts) en Kees Otte van de Van Kam-
pen Groep.

rig bestaan van de bloemenveiling 
coöperatie. De vergadering wordt 
gehouden bij FloraHolland aan de 
Legmeerdijk 313 en begint om 19.30 
uur. Leden van de veiling en mede-
werkers zijn van harte welkom.

Ledenvergadering FloraHolland
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OBS Zuidooster naar NK 
Schoolhandbal in Emmen
Aalsmeer - Groep 7/8 van OBS De 
Zuidooster heeft zich net als vo-
rig jaar weten te plaatsen voor het 
NK Schoolhandbal te Emmen. Na-
dat eerst in November 2010 de eer-
ste plaats werd veroverd tijdens 
het schoolhandbaltoernooi in de 
Bloemhof, mocht deze groep deel-
nemen aan de voorrondes van Mid-
den Nederland. 
Deze wedstrijden vonden afgelo-
pen woensdag in Zaandam plaats. 
Nadat de eerste wedstrijd wat rom-
melig van start ging, waarschijnlijk 
toch een beetje zenuwen, werden 
alle wedstrijden met overtuiging ge-
wonnen. Het hing van de presta-

tie in de laatste wedstrijd af. Want 
ook deze tegenstander had alles 
gewonnen. In de beginfase hadden 
de jongens van de Zuidooster toch 
weer even wat moeite en kwamen 
ze wat laat op gang met doelpunten 
maken, maar uiteindelijk werd ge-
wonnen met 8-1 en mochten ze de 
beker wederom mee naar Aalsmeer 
nemen. Op naar zaterdag 18 juni 
aanstaande waar er gestreden zal 
worden om kampioen van Neder-
land te worden, maar niet voordat er 
eerst nog wat trainingsuren tegen 
aan gaan onder leiding van mees-
ter Mark van Leeuwen en coach Re-
ne van Vuren.

Van links naar rechts: Mitchell Huiskens, Toon van Middelkoop, Daan Mark-
man, Don Hartog, Kaj Hoogervorst, Sven van Vuren, Robin Drory, Lars de Beer 
en David Sargis. Achter coach Rene van Vuren.

Start clubkampioenschappen 
voor jeugd bij All Out
Aalsmeer - Op zaterdag 11 ju-
ni gaan de clubkampioenschappen 
voor de jeugd van tennisvereniging 
All Out van start. Er zal net als vo-
rig jaar weer behoorlijk gestreden 
gaan worden om de eerste plaat-
sen. De verwachting is dat veel jon-
gens en meisjes zich zullen inschrij-
ven. Streefaantal is 100 deelnemers. 
Helaas zit Pinksteren de organisa-
tie in de weg, want veel jongens en 
meisjes zijn naar allerlei Pinkster-
evenementen, zoals het vermaarde 
WKaatje bij RKAV (Jong Aalsmeer 
United) en het grote voetbaltoer-
nooi in België. Ook dit jaar worden 
de spelers niet op leeftijd, maar op 
sterkte ingedeeld. Dit heeft als voor-
deel dat de deelnemers altijd spelen 
tegen spelers van vergelijkbaar ni-

veau. Daarbij kan de leeftijd uiter-
aard nog wel eens verschillen. Ook 
dit jaar heeft All Out weer de kam-
pioenschappen voor de allerjong-
sten, de mini’s. Op zondag 26 juni 
zullen de voorwedstrijden en de fi-
nales voor de mini’s plaatsvinden. 
De wedstrijden in de diverse poules 
zullen doordeweeks gespeeld wor-
den tussen 16.00 en 18.00 uur en in 
het weekend verspreid over de hele 
dag. De wedstrijden die in de pou-
le gespeeld worden duren 1 uur. De 
halve finale en finale gaat over twee 
gewonnen sets. Gehoopt wordt dat 
de regen de deelnemers niet teveel 
dwars gaat zitten. Gelukkig kunnen 
de tennissers dan altijd nog uitwij-
ken naar de binnenbanen. Het zul-
len weer spannende weken worden.

JAU zoekt enthousiast 
voetballende meisjes
Aalsmeer - Het seizoen voor het 
competitievoetbal is ten einde en 
ook de toernooien, die als afsluiting 
van het seizoen op het programma 
stonden, zijn afgelopen. De voorbe-
reidingen voor het nieuwe voetbal-
seizoen zijn echter al in volle gang. 
Dit is ook het geval bij voetbalver-
eniging Jong Aalsmeer United. Voet-
bal is niet alleen leuk voor jongens, 
maar zeer zeker ook voor meisjes. 
Ook binnen Jong Aalsmeer Uni-
ted zijn volop mogelijkheden voor 
meisjes vanaf 6 jaar om te voetbal-

len. Voor het nieuwe voetbalseizoen 
is Jong Aalsmeer United op zoek 
naar enthousiaste meiden, die wil-
len voetballen. Vooral voor de elftal-
len meisjes C ( geboortejaar 1997 en 
1998) zijn nog nieuwe speelster no-
dig. Om bij de meisjes C twee elftal-
len te kunnen samenstellen zijn nog 
vier meisjes nodig. 
Voor inlichtingen kun contact op-
genomen worden met Anco Pothui-
zen tel. 0297-346606, 06-14526653 
of kijk op de website www.jon-
gaalsmeerunited.nl.

Zomerkamp in Otterlo
Aalsmeer - De voorbereidingen 
voor een fantastische week van 13 
tot 20 augustus zijn in volle gang. Er 
wordt hard gewerkt aan een actief, 
spannend en veelzijdig program-
ma. De kampweek, die bedoeld is 
voor jongens van 10, 11 of 12 jaar, 
is op boerderij de Woudegge in Ot-
terlo. Deze ligt direct aan de bos-
rand waardoor er geweldige moge-
lijkheden zijn om bosspelen te doen 
en heerlijk door de natuur te wan-
delen en te fietsen. In de week, die 
van zaterdag tot zaterdag plaats-
vindt, doet de groep heel veel met 
elkaar, maar de deelnemers kunnen 
ook lekker trampoline springen, ta-

feltennissen of een stripboek lezen. 
Naast de sport en spel activiteiten 
wordt ook een geestelijk thema pro-
gramma geboden, waar met elkaar 
gekeken wordt naar enkele van de 
vele beloften die God geeft. Kort-
om, een unieke kans om samen met 
leeftijdsgenoten een week te banje-
ren, te ravotten en bezig te zijn. Kijk 
snel op www.christelijkejeugdkam-
penaalsmeer.nl Op de site zowel het 
inschrijfformulier voor dit kamp als 
voor de andere zes kampen die er 
zijn voor andere leeftijdsgroepen. 
Verder ook veel informatie en foto’s. 
Altijd leuk om een kijkje te nemen 
en te genieten van alles wat je ziet.

Schermer Daniël Giacon wint 
internationaal toernooi
Aalsmeer - De tienjarige Daniël Gi-
acon uit Aalsmeer schermde afge-
lopen weekend in Wageningen op 
het Internationale Korenbloemtoer-
nooi. Dit is het laatste grote toernooi 
van het seizoen. Op de schermlo-
per was een sterk gemengd deelne-
mersveld van 23 floretschermers uit 
binnen- en buitenland bijeen in de 
categorie Benjamins (geboortejaar 
1999-2000). Daniël won alle partij-
en in twee poules en gaf heel wei-
nig punten weg. Hij stond daarmee 
eerste op het tableau en behaalde 
hiermee een vrijstelling voor de eer-
ste eliminatieronde. In de achtste fi-
nale won hij overtuigend met 10-4. 
In de kwartfinale trof hij een club-
genoot van SchermCentrum Am-
sterdam (SCA). Dat is altijd verve-
lend, want er kan er maar één door 
naar de halve finale. In dit geval was 
het Daniël, die vervolgens de strijd 
aan moest met een Duits jonge-
tje. Het was een spannende partij, 
die Daniël met 10-6 won. De fina-
le werd op een speciale finaleloper 
gespeeld met de namen van de spe-
lers op een scherm en vlaggen op 

de achtergrond. In deze sfeer wist 
Daniël het toernooi naar zich toe 
te trekken. Hij won relatief eenvou-
dig met 10-3 en mocht de grote fo-
tobeker vasthouden op het podium. 
Voor thuis kreeg hij een kleine be-
ker mee. 

Bloemenfestijn Weekaatje 
dit weekend bij RKAV
Aalsmeer - Aankomend weekend 
gaat het 34e weekaatje weer van 
start. Er hebben maar liefst 230 kin-
deren zich aangemeld om dit fan-
tastische weekend bij RKAV mee te 
beleven. Om 19.00 uur zal vrijdag 10 
juni het Bloemenfestijn op feestelij-
ke wijze geopend worden. Alle be-
langstellenden mogen hierbij aan-
wezig zijn. Na de opening gaan de 
groepen een speurtocht in de Horn-
meer lopen. Daarna voor de oudere 
kinderen nog een spooktocht in het 
Hornmeerpark. Op zaterdag gaat ie-
dereen het douanespel spelen en ’s 
middags heeft de organisatie weer 
een heuse Poldersport uitgezet. ’s 
Avonds zal de discomuziek gezel-
lig door de kantine knallen. Op zon-
dag staat er een tienkamp op het 
programma. Diverse luchtkussens 
en spelletjes staan verdeeld op het 
veld. ’s Middags is de kijkmiddag en 
als deze is afgelopen gaan alle kin-
deren de spullen pakken om na het 
avondeten lekker te gaan zwem-

men in De Waterlelie. Op maan-
dagochtend staat er een spelboe-
ket op het programma. De kinde-
ren kunnen in hun eigen tempo di-
verse Casino spelletjes doen. Vanaf 
15.00 uur is de sluiting van het Wee-
kaatje. De organisatie zal de eind-
uitslag bekend maken en geeft ie-
dereen nog een leuke herinnering 
mee. Op zondagmiddag tijdens de 
kijkmiddag, vanaf 15.00 uur, zijn al-
le ouders, opa’s, oma’s, andere fa-
milie, sponsors en andere belang-
stellenden van harte welkom. Voor 
wie voor 15.00 uur aankomt zal het 
hek nog dicht zitten, omdat de deel-
nemers en de leiding dan nog met 
het programma bezig zijn. Na drie 
uur kunnen bezoekers de kinderen 
nog even actief bezig zien tijdens de 
tienkamp. Rond 17.00 uur is de kijk-
middag weer voorbij. Het Weekaa-
tje is op het terrein van RKAV aan 
de Beethovenlaan 120. Wie aanwe-
zig wil zijn bij de opening of de kijk-
middag, is van harte welkom. 

De kampstaf (bloembinders) van links naar rechts: José Kruijer, Dave van 
Schip, Aster van den Bosch, Wendy van Schip, Kees van ’t Schip en Jan Pie-
terse.

Geen tv of computer op 
buitenspeeldag Kudelstaart
Kudelstaart -Op woensdag 1 ju-
ni stond het buitenspelen, in de vo-
rige eeuw zo doodgewoon, centraal 
tijdens de nationale buitenspeeldag. 
De komst van meer tv’s, meer digi-
tale middelen, en dus meer afleiding 
binnenshuis maakt het buiten spe-
len door kinderen steeds uitzonder-
lijker. Om het goede voorbeeld te ge-
ven ging mede-organisator en jeugd-
zender Nickelodeon vorige week van 
13.00 tot 17.00 uur letterlijk `op zwart’. 
Kinderen werden zo gestimuleerd 
om naar buiten te gaan. “Want, lek-
ker buitenspelen is goed voor de ge-
zonde ontwikkeling van kinderen en 
vooral ook heel erg leuk”, aldus de 
Aalsmeerse onderwijswethouder Ul-

la Eurich. Zij sprak met kinderen en 
vrijwilligers over het buitenspelen. Een 
grote groep van 350 kinderen dartel-
de die dag rond in de afgezette Graaf 
Willemlaan en Proosdijstraat waar al-
lerlei activiteiten georganiseerd wer-
den. De kinderen lieten samen ballon-
nen los en roosterden onder andere 
hun eigen broodjes. De zon was deze 
dag de grote vriend van de buitenspe-
lers. Het was heerlijk weer. Volgend 
jaar zeker weer een buitenspeeldag. 
Zullen dan meer tv-zenders het voor-
beeld van Nickelodeon volgen? De 
buitenspeeldag is georganiseerd door 
stichting de Binding in samenwerking 
met stichting Cardanus, jeugdclub ’t 
Gilde en de bibliotheek Kudelstaart.

Neem allemaal een bellenblaas mee!

Vele aanmeldingen voor 
7e junior pramenrace
Aalsmeer - Er hebben zich al ve-
le teams aangemeld om mee te din-
gen naar de eeuwige roem als win-
naar van de juniorrace. Op zater-
dag 25 juni om 13.00 uur klinkt het 
startschot op het Stokkeland van 
alweer de zevende junior pramen-
race. Het thema dit jaar is Onderwa-
terwereld. Vele zeenimfen, zeewier-
tjes, onderwateracrobaten en wild-
water palingen zullen zich verzame-
len bij de start. Maar voordat het zo 
ver is, vindt op zaterdag 18 juni om 
14.00 uur de sportmiddag plaats bij 
jachthaven Stenhuis aan het einde 
van de Uiterweg waar de deelne-
mende teams zullen strijden om het 
startnummer. Ook bij slecht weer 
gaat de sportmiddag door, om-
dat Stenhuis een leeg staande bo-
tenloods beschikbaar heeft gesteld 
om de sportactiviteiten uit te kun-
nen voeren. Tevens is foto de Boer 
weer van de partij en worden de 
kinderen uiteraard verwent met de 
nodige versnaperingen. Nieuw dit 
jaar is dat de sportdag te volgen zal 
zijn via de webcam. Via de websi-
te http://www.juniorpramenrace.nl/ 
kan worden ingelogd om de deel-
nemende teams te volgen. Het be-
looft dit jaar een zeer spectaculai-
re sportmiddag te worden! De or-
ganisatie is lang bezig geweest met 
de opdrachten en de route. De rou-
te is dit jaar veranderd. Door de ve-
le deelnemende pramen is de route 
langer dan normaal. Om vertragin-
gen bij de opdrachten te voorkomen 
zal de race langer duren dan voor-
heen. Hierdoor kunnen alle teams 
meestrijden voor de hoofdprijs. Be-
langrijk voor de kapiteins is om een 

grotere voorraad pentapower benzi-
ne mee te nemen. Om alle opdrach-
ten met voldoende punten te beha-
len moeten alle deelnemers in de 
praam een bellenblaas meenemen. 
Tijdens de race zal deze bij een op-
dracht nodig zijn. Hier moeten zo-
veel mogelijk bellen worden gebla-
zen. Het aantal punten dat hier be-
haald kan worden, hangt af van het 
aantal bellen die geblazen worden. 
Dit kan alleen door zoveel mogelijk 
bellenblaas buizen mee te nemen. 
Zorg er dus tijdig voor dat alle kin-
deren, begeleiders en kapiteins een 
bellenblaas bij zich hebben.

Inleveropdracht
Ook dit jaar is er tijdens de race 
een inleveropdracht waar punten 
mee te verdienen zijn. De inleverop-
dracht dit jaar is een scheepswrak. 
Dit scheepswrak, wat door de deel-
nemers en deelneemsters zelf ge-
maakt moet worden, mag niet gro-
ter zijn dan 51x42x38 centime-
ter. Grotere scheepswrakken zullen 
niet worden ingenomen, kleinere ui-
teraard wel. Bij de finish zullen alle 
scheepswrakken worden tentoon-
gesteld waarna de jury ter plaatsen 
het mooiste scheepswrak zal uitkie-
zen. Het team met de mooiste inle-
veropdracht gaan met z’n allen uit 
eten bij the Beach. Wil je met een 
team graag meedoen, maar heb-
ben jullie nog niet ingeschreven? 
Haast je dan! Meedoen kan nog 
door je team in te schrijven en het 
inschrijfformulier te downloaden op 
www.juniorpramenrace.nl of door 
een email te sturen naar arnaud@ 
pramenrace.nl 
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Tekenen en hout bewerken 
voor tieners bij Binding Oost
Aalsmeer - Op dinsdag 14 ju-
ni start een workshop tekenportfo-
lio maken voor tieners bij de Bin-
ding Oost. Na de veertiende volgen 
nog twee avonden,op 21 en 28 juni. 
Er wordt gewerkt met wasco, ecoli-
ne, spatverf en stift. Er zijn nog vijf 
plekken beschikbaar, dus wil je mee 
doen geef je dan vlug op bij eveli-
ne@debinding.nl. Deze workshop 
is voor tieners van 10 tot en met 

15 jaar. Op woensdag 15 juni kun-
nen tieners komen hout bewerken. 
Met een soldeerbout kunnen gaat-
jes brand worden in het hout en de 
mooiste figuren gemaakt worden. 

Voor deze middag zijn nog drie 
plekken beschikbaar. Voor tij-
den of andere informatie over de 
Binding kan gekeken worden op  
www.debinding.nl.

Sneeuwwitje, wat ben je 
mooi’ in Poppentheater
Amsteveen - Op zondag 12 juni zal 
poppenspeelster Virga Lipman op 
feestelijke wijze haar afscheid vie-
ren. Om 14.30 uur speelt zij dan nog 
één keer haar voorstelling ‘Sneeuw-
witje, wat ben je mooi’. 

Een vrolijke voorstelling met een 
knipoog van het bekende sprook-
je naar deze tijd van make-overs en 
bling bling. Een verhaal vol visue-
le grappen, een schoonheidswed-
strijd, doldwaze dwergen, een ge-
mene stiefmoeder en een prachti-
ge prinses met sneeuwwit haar en 
haar vriendje en paleiskokkie Al-
fred. Ter ere van Virga is er een 
overzichtstentoonstelling te zien 
in de foyer van het Amstelveens 
Poppentheater met affiches, fo-
to’s en natuurlijk heel veel poppen. 
Feestelijke toegangsprijs is 7 eu-
ro per persoon. Telefonisch reser-
veren kan donderdag, vrijdag, za-

terdag en zondag van 10.00 tot 
14.00 uur via 020-6450439 of via  
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Voorstelling Manouk en 
Roy op Schiermonnikoog
Aalsmeer - Van 2 tot 5 juni was 
op Schiermonnikoog de vierde edi-
tie van de Circustheaterdagen. Het 
eiland bruiste van de circusacti-
viteiten. Een van de deelnemen-
de circusscholen was Jeugdcircus 
Acrobatico uit Badhoevedorp. De 
Aalsmeerse Manouk van de Hoven 
en Roy Huiskens zitten allebei bij 
dit jeugdcircus. Acrobatico was met 
21 artiesten naar dit festival geko-
men en zij waren de jongste deelne-
mers. Ze begonnen op donderdag 
met een workshop jongleren en als 
afsluiting bouwden alle 140 deelne-
mende artiesten een piramide. 
Op vrijdag 3 juni gaf Acrobati-
co maar liefst drie voorstelling. De 
voorstelling “Zo zwaar als een veer-
tje” is een vrolijke, verwarrende 
voorstelling waarin niets is wat het 
lijkt. Zaterdag hebben ze nog kun-
nen kijken bij andere optredens. En 
zondag was het festival al weer af-
gelopen. Mede dankzij het mooie 
weer was het zeer geslaagd. Voor 
meer informatie over het jeugd-

circus kan gekeken worden op de 
website www.acrobatico.nl.

Jeugdhandbalnieuws
Jongens B1 bekerwinnaar! 
Aalsmeer - Afgelopen zondag 5 ju-
ni speelden de jongens B1 van FI-
QAS Aalsmeer als enige Aalsmeer-
se ploeg de (jeugd)bekerfinale in de 
Bloemhof. De tegenstander was een 
bekende ploeg voor de jongens, na-
melijk SDS’99. Ze hadden twee da-
mes als scheidsrechter en zij had-
den na 10 minuten de wedstrijd al 
bepaald. In het begin liet FIQAS 
Aalsmeer zich niet afleiden en be-
gon goed. 
Veel verdedigingsacties werden 
snel afgefloten en hierdoor werd de 
wedstrijd een beetje dood gefloten. 
Toch gingen de Aalsmeerse jongens 
de rust in met een voorsprong van 
14-5. In de tweede helft werden er 
wat meer risico’s genomen, waar-
door SDS’99 iets meer kans kreeg 
om te scoren. Toch werd de wed-
strijd uiteindelijk dik verdiend met 
dubbele cijfers gewonnen: 30-15. 
De jongens kregen een mooie beker 
en kunnen zich dus opnieuw een 
(beker)winnaar noemen. De doel-
punten werden gemaakt door: Flo-
ris en Rein 6, Tim en Nigel 4, Rem-
co 3, Glenn, Jeff en Niels 2, Olav 1. F

NK veld op 18 juni! 
Dinsdagavond 7 juni moesten de 
jongens B1 van FIQAS Aalsmeer 
een beslissingswedstrijd spelen. De 
winnaar zou zich plaatsen voor het 
NK veldhandbal op 18 juni. FIQAS 
Aalsmeer moest tegen het onbe-
kende DSO uit Den Helder spelen. 
Deze ploeg was kampioen gewor-
den van de afdeling Noord-Holland-
Noord. Bij het ingooien was het 
kwaliteitsverschil al duidelijk te zien. 
De wedstrijd verliep dan ook vrij 
makkelijk. Na een 5-0 voorsprong 
liepen de Aalsmeerse jongens uit 
tot 11-2. Er werden veel breaks ge-
lopen en zo stond het bij rust al 18-
9. In de tweede helft lieten de jon-

gens weer mooie systeempjes en 
wissels zien. Omdat het scorebord 
maar tot 25 liep, werd snel een an-
der scorebord van zolder gehaald. 
Uiteindelijk werd gewonnen met 39-
14. Zaterdag 18 juni hopen de man-
nen opnieuw een mooie prijs binnen 
te halen. De doelpunten werden ge-
maakt door: Remco 12, Rein 7, Ni-
gel 6, Tim 5, Floris en Jeff 3, Glenn 
2 en Niels 1.

Derde in Panningen
Het is inmiddels een jarenlange tra-
ditie. Elk jaar, rond Hemelvaartsdag, 
verzamelen de beste jeugd talen-
tenteams tot 21 jaar zich in Pannin-
gen voor het Bruurs Beloftentoer-
nooi. Ook FIQAS Aalsmeer doet hier 
al jaren aan mee en heeft het toer-
nooi ook al eens gewonnen. Het or-
ganiserende Eurotech Bevo had de 
vier hoogst geklasseerde eredivisie-
ploegen uitgenodigd, waaronder FI-
QAS Aalsmeer. Winnaar werd uit-
eindelijk het belofteteam van Lim-
burg Lions, op basis van een beter 
doelsaldo ten opzichte van Volen-
dam. De Aalsmeerse beloften de-
den het ook neit slecht: ze eindig-
den als derde. 

Jeugdteams naar Ruhr Cup 
In het komende Pinksterweekend, 
van 10 tot 12 juni, zullen zes jeugd-
teams van FIQAS Aalsmeer deelne-
men aan het internationale jeugd 
handbaltoernooi om de Ruhr Cup 
in het Duitse Bochum. De jongens 
A1, B1 en C1 en de meisjes A1, B1 
en C1 zullen daar gaan strijden om 
de prijzen. 
De ploegen reizen met een bus en 
dankzij een fantastische sponse-
ring van maar liefst 1000 euro van 
de supportersvereniging van FIQAS 
Aalsmeer is dit weekend zeer be-
taalbaar. 

foto: Don Ran

Met ’t Gilde op zomerkamp
Aalsmeer - Na het schminken 
op een zonnige, drukke en leuke 
staatspeeldag, gaat ’t Gilde zich nu 
weer concentreren op het jaarlijkse 
zomerkamp. 

Er is nog plaats in de grote blokhut 
De Zwerfkei in de Brabantse plaats 
Bladel. Er is weer een leuk progam-
ma bedacht met nieuwe en span-
nende spellen. Zo staan een vos-

senjacht en een bonte avond met 
gezellige muziek op het program-
ma. Het zomerkamp is van zondag 
24 tot zaterdag 30 juli. Alle jongens 
en meisjes mogen mee, je hoeft dus 
geen lid van ’t Gilde te zijn. Lijkt het 
je leuk om mee te gaan? Opgeven 
kan via info@jeugdclubgilde.nl of bij 
Gillian, tel. 06-30725711. Voor meer 
informatie kan de site www.jeugd-
clubgilde.nl bekeken worden.

Tennis jeugd
Carmen 1 in voorjaarscompetitie 
Aalsmeer - Carmen (9jr) uit groep 
6a van de Oosteinderschool is kam-
pioen geworden in de voorjaars-
competitie in de regio Noordwest, 
district IJmond. 
De 9-jarige speelde samen met Fa-
bian, Isaia, Phillip en Nika in een ge-
mengd team tot en met 10 jaar in 
de eerste klasse. Het team heeft alle 

partijen gewonnen: 4-1 tegen Fes-
tina, 5-0 tegen All Out, 4-1 tegen 
Badhoevedorp, 3-2 tegen Tie Brea-
kers, 5-0 tegen Ouderkerk, en 3-2 
tegen de Kegel. Omdat het team in 
de eerste klasse speelt, mag het vijf-
tal op 15 juni de finale spelen om 
het kampioenschap van het District 
IJmond.

Jaarlijkse sportdag De Brug
Aalsmeer - Woensdag 25 mei vond 
de jaarlijkse sportdag van basis-
school de Brug plaats. Hiervoor gin-
gen de leerlingen van de onder-
bouw naar het veld bij de Snoek-
baarsstraat. De bovenbouw was te 
vinden bij sporthal de Bloemhof. 
In alle vroegte waren de juffen en 
meesters in touw om alles voor de 
kinderen klaar te zetten. Er waren 
dit jaar nieuwe materialen voor de 
kinderen, zoals een kruiptunnel, een 
rupsband, heel grote zakken voor 
zaklopen en kogels van 1 of 2 kilo 

voor kogelstoten. Na een warming-
up op het schoolplein en het terrein 
bij de Bloemhof kon de sportdag 
echt gaan beginnen. 

De kinderen gingen enthousiast aan 
de slag en genoten. Het was prach-
tig zonnig weer! Mede dankzij de 
hulp van veel ouders is de sportdag 
een groot succes geworden! De vol-
gende dag kregen alle kinderen als 
herinnering hun sportdagdiploma 
met daarop de uitslag van de be-
haalde prestaties mee naar huis.

Solenne Köhler en (rechts) Selina Kok.

Sportvereniging Omnia 2000
Plaatsingspunten NK voor 
twirlsters Solenne en Selina
Aalsmeer - Zaterdag 4 juni heb-
ben Solenne Köhler en Selina Kok 
SV Omnia 2000 voor het eerst ver-
tegenwoordigd op een CBSD wed-
strijd. De CBSD is één van de drie 
landelijke muziekfederaties. Sa-
men met de KNFM zullen zij het 
NK organiseren. De professione-
le organisatie was in handen van 
twirlvereniging Destiny uit Hoorn. 

Als eerste stond het onderdeel 
1-baton op het programma. Se-
lina behaalde de eerste plaats bij 
de juvenile met 75,5 punten en So-
lenne werd eerste bij de pre-teen 

met 75,1 punten. Dit zijn belangrij-
ke plaatsingspunten voor het NK. 
Daarna was het onderdeel 2-baton 
aan de beurt. Ook hier lieten So-
lenne en Selina een goed optreden 
zien. Solenne werd derde met 68,9 
punten bij de pre-teen en Selina 
werd eerste met 69,6 punten bij de 
juvenile. De volgende wedstrijd is 
zaterdag 18 juni in Zwijndrecht. Lijkt 
het je ook leuk om te komen twir-
len? Voor meer informatie over twir-
len kan contact opgenomen worden 
met de Productgroep Coördinatoren 
Sandra Kok of Linda Nederstigt per 
e-mail: twirlen@svomnia.nl. 
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De prijswinnaars van de AVA Baan-
competitie bij de mannen, van links 
naar rechts: Wim Metselaar, John 
van Dijk en Theo van Rossum.

John van Dijk en Els Raap winnaars
Spannend slot tijdens AVA 
Baanloopcompetitie 
Aalsmeer - Het slot van de AVA 
Baanloopcompetitie (BACO) werd 
een warme en spannende avond. Bij 
de BACO worden de tijden op basis 
van leeftijdscategorie en het daarbij 
behorende Nederlands record om-
gerekend naar punten. Vervolgens 
wordt een BACO-klassement opge-
maakt over de beste drie prestaties 
van een 800 en 1500 meter en 3 en 
5 kilometer, gelopen op vier woens-
dagavonden op de atletiekbaan aan 
de Sportlaan. 
Het laatste onderdeel, de 5 kilo-
meter, leverde voor de derde ach-
tereenvolgende keer de winst op 
voor John van Dijk, die ondanks de 
warmte een vlakke race liep en fi-
nishte in 16 minuten en 42 secon-
den. Daarmee scoorde de AKU-er 
net genoeg BACO-punten om in het 
klassement de kop over te nemen 
van Veenloper Theo van Rossum die 
met 18:22 derde werd op de 5 kilo-
meter, achter AVA-er Erwin Metse-
laar (17:49). Uiteindelijk bleek Theo 
van Rossum exact één punt tekort 
te komen op John van Dijk om zijn 
BACO-titel van vorig jaar te prolon-
geren. Derde in het eindklassement 
werd Wim Metselaar, die op zijn 
beurt zijn zoon Erwin precies één 
BACO-punt voor bleef. Bij de dames 
was het minder spannend al kwam 
Desiree Verschuren nog dichtbij de 

derde plek van Saskia Roode. Kom-
bij-ster Els Raap en Marjan van Gin-
kel van AVA waren voor de slotaf-
stand eigenlijk al zeker van hun eer-
ste en tweede plaats. 
De volledige uitslagen, standen en 
foto’s staan op www.avaalsmeer.nl

Aalsmeerders naar Emsdetten 
voor handballer Jeffrey
Aalsmeer - Na de teleurstelling 
in december, toen het reisje naar 
Emsdetten niet door ging in verband 
met het weer, is zaterdag 21 mei met 
een bus vol handballiefhebbers van 
FIQAS Aalsmeer naar Duitsland af-
gereisd om naar een wedstrijd van 
TV Emsdetten (de nieuwe club van 
Aalsmeerder Jeffrey Boomhouwer) 
te gaan kijken. Nadat iedereen een 
oranje t-shirt met opdruk van Jef-
frey had aangedaan, vertrok de bus. 
Onderweg liet Jeffrey via de sms al 
doorschemeren dat hij toch licht-
jes gespannen was. Om 16.45 uur 
kwamen de Aalsmeerders aan bij 
de Emshalle, precies gelijk met Jef-
frey. Na even snel een “Hoe gaat het 
en ben je in vorm?” kreeg iedereen 
z’n entreekaart. Om 17.45 uur ging 
iedereen naar binnen om de show 
van Jeffrey te aanschouwen. De te-
genstander was het als elfde ge-
klasseerde Dessau-Roßlauer HV 06 
en dit team moest winnen om in de-
ze klasse te blijven. Voor Emsdet-
ten daarentegen stond er, buiten de 
eer en het vermaken van het thuis-
publiek, niets op het spel. De entree 
van de Aalsmeerders in de hal was 
niet onopgemerkt gebleven, want 
bij binnenkomst werd het roei-num-

mer van Kees Markman en ‘Tulpen 
uit Amsterdam’ gedraaid! De wed-
strijd begon met Jeffrey in de ba-
sis. Iedereen hoopte natuurlijk dat 
Jeffrey een paar goals zou maken. 
Nou, dat liep even anders. De eer-
ste goal van de wedstrijd was een 
break out gevolgd door een schitte-
rende draaibal van Jeffrey waar de 
keeper alleen maar naar kon kijken. 
De druk was er af en Jeffrey ging 
los. Hij scoorde de in de eerste helft 
vier keer. Zijn ploeg nam een voor-
sprong, maar Dessau kwam terug 
in de wedstrijd, ruststand 14-13. Na 
de rust begon Emsdetten weer goed 
en liep uit naar een voorsprong van 
drie doelpunten. Jeffrey scoorde 
de 15-13, 16-14, 17-14, 18-15, 19-
15, en de 23-22! De bezoekers ga-
ven de strijd echter niet op en wis-
ten uiteindelijk zelfs te winnen met 
29-31. Desondanks was Jeffrey zon-
der twijfel ‘Man of the Match’ en het 
spandoek met de woorden ‘MVP’ 
was dan ook zeker op zijn plaats, 
want Jef wist wel 12 doelpunten te 
scoren! Na afloop trok Jeffrey ook 
een oranje t shirt aan, maakte een 
praatje, dronk een biertje en ging 
met iedereen op de foto. Terug in 
de bus was iedereen vol lof over de 

Tennisvereniging Kudelstaart

Titels in jeugdcompetitie
Kudelstaart - De jeugd van Kudel-
staart heeft zich kranig geweerd in 
de voorjaarscompetitie tennis, ge-
organiseerd door de KNLTB. Er zijn 
dit jaar twee titels binnen gehaald, 
door de meisjes tot en met 14 jaar 
en door het mix team tot en met 14 
jaar. Een heel goede prestatie van 
deze teams! Het meisjesteam be-
staat uit: Kim Millarson, Sasha van 
Verseveld en Amy Buck en zij heb-
ben in vijf wedstrijden de kampioen-
stitel binnen gehaald. Het mix team 
bestaat uit: Noa Postma, Louise de 

Vos, Jasper Versteegh, Cas Busker-
molen en Rick Veenemans. Tot de 
laatste wedstrijd was het voor dit 
team zeer spannend of ze nu wel 
of niet kampioen zouden worden, 
maar het is het ze gelukt. 

Toppie! Van de elf jeugdteams die 
voor TVK dit jaar uitkwamen in de 
voorjaarscompetitie zijn naast de-
ze twee eerste plaatsen, vijf teams 
tweede geworden, drie teams vierde 
en één team zesde. Al met al hele-
maal geen slechte prestaties.

Competitie gehandicapten zwemmen

Beker voor Oceanus
Aalsmeer - Zaterdag 28 mei de-
den zes zwemmers van Oceanus 
mee met de finale van de landelijke 
competitie gehandicapten zwem-
men. Dit werd georganiseerd in het 
Pieter van den Hoogenband Zwem-
stadion in Eindhoven. De zwemmers 
zijn, aan de hand van de zwaarte 
van hun handicap, in verschillende 
klassen verdeeld. In elke klasse is 
een eerste, tweede en derde plaats 
te behalen. Voor Anya Dekker was 
het de eerste wedstrijd na haar ope-
ratie. Tot haar eigen verbazing zwom 
ze een prachtig persoonlijk record 
op de 100 meter borstcrawl met een 
tijd van 1:38,58 en goed voor een 
gouden medaille. Deborah mocht 
voor de eerste keer een wedstrijd 
in dit zwembad zwemmen, wat voor 
haar heel spannend was. Ondanks 
de spanning zwom ze naar een gou-
den medaille in de handicap klasse 
S14. Mike Engel en Naresh Mur-
li zwemmen beide in de klasse S8. 
Op de 100 meter wisselslag zwom-
men ze naast elkaar, wat een prach-
tige strijd opleverde. Naresh kon 
een voorsprong pakken bij de eer-
ste baan vlinderslag. Maar al tijdens 
de rugcrawl zwom Mike hem voor-

bij. Uiteindelijk tikte Mike vijf se-
conden eerder aan dan Naresh. Wel 
zwommen ze beide een persoon-
lijk record. In de klasse S8 behaal-
de Mike een zilveren en Naresh een 
bronzen medaille. Naresh wist naast 
de wisselslag ook op de borstcrawl 
en vlinderslag een enorm persoon-
lijk record neer te zetten! Lorenzo 
Kliffen kwam uit op drie afstanden. 
Hij kon drie keer zijn tijd verbeteren. 
De wisselslag zwom hij twee se-
conden sneller dan zijn snelste tijd 
tot dan toe. Lorenzo kreeg hiervoor 
een zilveren medaille in de klasse 
S14. Thymen komt uit in klasse S4 
en zwom 100 meter rugcrawl en 50 
meter schoolslag. Erg bijzonder was 
dat hij een zwemmer uit Groningen, 
in klasse S5, kon voor blijven. Dit le-
verde dan ook een gouden medaille 
op! Aan het einde van de individue-
le competitie uitslagen werden ook 
de verenigingsuitslagen bekend ge-
maakt. Tot grote vreugde van alle 
zwemmers en trainers heeft Ocea-
nus de meeste punten gehaald. An-
ya mocht de beker in ontvangst ne-
men, die een mooie plaats krijgt in 
de prijzenkast in thuiszwembad De 
Waterlelie.

Geertje wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er door ouderen ge-
kaart in het Dorpshuis. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Mensen die 
graag willen rummikubben of har-
tenjagen zijn ook van harte welkom. 

Op donderdag 1 juni is het kla-
verjassen gewonnen door Geer-
tje Koopstra met 5692 punten, ge-
volgd door Eef van Mourik met 5264 
punten en Gemma van As met 5026 
punten. Bij het jokeren wist Wim Pet 
met 148 punten de hoogste eer te 
behalen.

Kaarten om kampioenschap

Roda ‘23 zoekt 
voetbalmeiden
Bovenkerk - Bij Roda ‘23 in Boven-
kerk is het dames- en meisjesvoet-
bal de laatste jaren sterk in ontwik-
keling. Voor volgend seizoen is Ro-
da ’23 nog op zoek naar MA junio-
ren, geboortejaar 1993/1994. Meis-
jes en dames van andere geboorte-
jaren zijn natuurlijk ook van harte 
welkom, maar omdat Roda ’23 vol-
gend seizoen twee A-teams wil la-
ten spelen, kan de voetbalclub voor-
al hier nog meiden plaatsen. Wie in-
teresse heeft, kan voor meer infor-
matie contact opnemen met Kees-
Jan Schutte, tel. 020-6432827 of kijk 
op de website www.Roda’23.nl.

Fit en veilig op de fiets
Aalsmeer - Onder het motto ‘Fit en 
veilig op de fiets’ waren leden van 
de fietscommissie van ANBO en 
PCOB op 1 juni uitgenodigd voor 
een landelijke werkbijeenkomst in 
Bunnik. De dag werd georganiseerd 
door Blijf Veilig Mobiel (BVM) on-
der auspiciën van het Ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport 
met als doel een samenwerkings-
verband van tien landelijke belan-
genorganisaties een impuls te bie-
den aan de verkeersveilige mobi-
liteit van senioren! Natuurlijk was 
de fietsersbond uitgenodigd, on-
getwijfeld de belangrijkste deelne-
mer, en onder andere ouderenbon-
den als ANBO en PCOB. Er waren ‘s 
morgens en ‘s middags vier work-
shops met gevarieerde fietsactivi-
teiten plus fietsdemonstraties, zo-
als de elektrische E-bike, fietscheck 
en routeschouw. Er werd even ge-
sproken over het feit dat de elek-
trische fiets niet gevaarlijk is, maar 

dat de berijder de verantwoordelijke 
is. Veelal wordt onderschat dat een 
elektrische fiets gemiddeld zo’n 10 
tot 12 kilo zwaarder is dan een ge-
wone fiets en dat geeft in bepaal-
de situaties nog wel eens complica-
ties. Na de lunch werd door de deel-
nemers actief fietsgymnastiek be-
oefend en werden diverse vormen 
van rijvaardigheid gedemonstreerd 
en getest. Ook het laatste onder-
deel, organiseren en begeleiden 
van fietstochten, was een nuttig en 
praktisch onderwerp dat goed aan-
sloot op de praktijk. Al met al een 
leerzame en geslaagde dag. 

De fietscommissie van de beide 
bonden gaat proberen in de toe-
komst de aangeleerde punten in 
praktijk te brengen met als doelstel-
ling om fietsen zo gezond en veilig 
mogelijk te houden. Hopelijk over-
tuigt dit veel meer leden om vaker 
de fiets te pakken.

Kudelstaart - Komend weekend 
viert VZOD de afsluiting van het 
seizoen. Dit jaar een bijzondere ge-
beurtenis, omdat het samenvalt met 
een nieuwe traditie van VZOD: Het 
kampeerweekend. Het grasveld op 
het prachtige sportcomplex van de 
Kudelstaartse korfbalvereniging 
verandert voor één weekend in een 
gezellige camping. Naast het tradi-
tionele familiemixtoernooi op zater-
dag 11 juni wordt dit keer op vrij-

Eerste regen, later droog 
bij Dorpentocht
Aalsmeer - De 1100 deelnemers 
aan de 34e versie van de Dorpen-
tocht hebben een regenachtig be-
gin gekend. Het is 15 weken droog 
en uitgerekend op de dag van de 
Dorpentocht regent het van 9.30 tot 
12.00 uur. Een slechter begin kon 
het bestuur zich niet bedenken. De 
deelnemers die wel starten heb-
ben een leuke dag gekregen, want 
na 12.00 uur werd het droog en was 
het lekker fiets weer. Om de vijf à 
zes kilometer was er een start- of 
controlepost, waar men als bewijs 
van deelname een stempel met een 
letter ontving. Alle tien de letters 
op een rij vormden het codewoord 
van de dag ‘Emmatoneel’ bij 55 ki-
lometer en ‘Toneel’ bij 35 kilometer. 
Een volle stempelkaart gaf na afloop 
bij inlevering recht op het bekende 
erelint. Op meerdere plaatsen kon-
den de deelnemers eten of drinken 
kopen of gebruik maken van sani-
taire voorzieningen. Maar veel fiet-
sers hebben de schoonheid van het 
gebied benut en hebben langs de 
kant van de weg genoten van de uit-
zichten. Het Goede Doel van dit jaar 
was de stichting Gilat. Deze stich-
ting stelt zich ten doel om een kin-
dertheater in het Emma Kinderzie-
kenhuis AMC te realiseren. Dit kin-
dertheater moet voor de patiënt-
jes een droomwereld creëren waar 
ze alle pijn en narigheid even kun-
nen vergeten. Het moet een centra-
le plaats in het ziekenhuis krijgen 
waar kinderen gewoon kind kun-
nen zijn. De faciliteiten moeten zo 
gecreëerd worden dat alle kinde-
ren samen iets beleven. Of ze nou 
op een theaterstoel zitten of in een 

rolstoel. Of zelfs misschien in een 
bed moeten liggen. Alle patiëntjes, 
hun vriendjes en vriendinnetjes of 
broers en zussen moeten mee kun-
nen gaan naar een voorstelling. Ge-
woon, zoals ‘in het echt’. Dit is het 
magische van wat theater met zieke 
kinderen doet. Theater is een medi-
cijn die niet door een arts kan wor-
den voorgeschreven. Op zondag-
avond, direct na de fietstocht, kon 
de voorzitter Marco de Knegt van 
de Dorpentocht in aanwezigheid en 
onder luid applaus van alle vrijwil-
ligers -symbolisch- een bedrag van 
3.000 euro overhandigen aan verte-
genwoordiger van de Stichting Gi-
lat, die deze gift met gepaste dank-
baarheid aanvaarden. Het was op-
nieuw een fietstocht waar zeer ve-
le mensen met veel plezier op zullen 
terugkijken. De volgende, 35e, dor-
pentocht is op zondag 3 juni 2012. 
En dat wordt weer een jubileum-
tocht met extra spektakel. Zet deze 
datum dus alvast in de agenda. Kijk 
voor foto’s op www.dorpentocht.nl. 

dagavond 10 juni een koppelklaver-
jastoernooi gespeeld. Koppelklaver-
jassen doe je met teams van twee 
personen. De kaarters zitten als 
team aan tafel met andere teams. 

Zoals gebruikelijk zal ook deze 
avond niemand zonder prijsje naar 
huis gaan. Aanvang 19.30 uur in de 
VZOD-kantine aan de Wim Kand-
reef. Opgeven kan nog bij Sietze 
Fokkema via sietze@vzod.nl. 

Aalsmeer - Met haast 400 punten 
voorsprong was het meesterkoppel 
Henk Been en Theo Nagtegaal af-
gelopen vrijdag iedereen de baas 
tijdens de speelavond van buurtver-
eniging Hornmeer. 
Op twee zijn Wobby en Klaas van 
Berkel geëindigd met 4893 pun-
ten en op drie Wil ter Horst en Ans 
Doeswijk met 4888 punten. De poe-

delprijs is uitgereikt aan het kop-
pel Ben Johannessen en Siem Bur-
gers met 3688 punten. Morgen, vrij-
dag 11 juni, wordt er gekaart om het 
open kampioenschap van de Horn-
meer. Iedereen kan meedoen. Om 
20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld in het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. De zaal is open vanaf 
19.30 uur.

Koppel klaverjassen bij VZOD vrijdag 
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Goud voor bmx-rijder Rens 
Uithoorn - Voor het eerst sinds tij-
den weer eens een bmx-wedstrijd 
die begon in de regen afgelopen 
zondag 5 juni in Velsen.Het publiek 
had er duidelijk geen rekening mee 
gehouden, want bijna iedereen was 
in zomerse kledij. De rijders hadden 
er duidelijk zin in. Die lieten zich 
door die regendruppels niet ont-
moedigen en gingen er flink tegen-
aan. In een aantal spannende man-
ches werd hard gestreden om de 
felbegeerde finaleplaatsen. Er de-
den 51 rijders van UWTC mee en 
een groot aantal kwam ook in de fi-
nale terecht. In de categorie boys 5 
en girls zes ging het er spectaculair 
aan toe. Jur de Beij lag in gewonnen 
positie, maar in de laatste bocht gin-
gen de eerste drie onderuit waar-
door nummer vier met de eerste 

plaats naar huis ging. Bij de boys 
6 en girls 7 was het een heel span-
nende finale tussen twee UWTC-
ers. Rens Grommel en Joel Rijne-
ker reden schouder aan schouder 
op de finish af. Met een half wieltje 
voorsprong werd Rens de winnaar. 
In de klasse boys 7 en girls 8 was 
het een volledig UWTC veld, want 
de enige rijder van een andere ver-
eniging kwam ten val zodat deze fi-
nale de eerste zeven plaatsen tel-
de. Ferdi Cevahir werd de winnaar. 
In totaal zijn door zes UWTCers eer-
ste plaatsen behaald. Ook een groot 
aantal rijders mochten met zilver of 
brons naar huis. Komende week is 
er weer een Noord Holland cup. De-
ze wordt gereden op de thuisbaan 
in Uithoorn. Voor meer informatie en 
uitslagen: www.uwtc.nl.

Internationaal Paralympisch 
Sportkamp in Noord-Holland 
Aalsmeer -De Paralympische 
sportweek vindt dit jaar van 24 sep-
tember tot en met 1 oktober plaats 
in Graft in De Rijp in Noord-Hol-
land. Tijdens het kamp komen jon-
geren met een beperking uit acht 
verschillende landen samen om te 
sporten, plezier te maken en met én 
van elkaar te leren. Voor het Neder-
landse team zijn maximaal 10 deel-
nemers nodig die Nederland willen 
vertegenwoordigen. Er zijn wel een 
aantal eisen waar de deelnemers 
aan moet voldoen, namelijk: gebo-
ren tussen 1993 en 1997, lichame-
lijke of visuele beperking, elke dag 
willen sporten, kennis van Engel-
se taal, redelijk zelfstandig en be-
schikbaar in de genoemde perio-
de. Wil jij een week sporten en je in-
zetten voor de gehandicaptensport 
en voldoe jij aan het profiel? Meld 
je dan voor 17 juni aan bij Rins-
ke de Jong, via youthcamp@npcof-

thenetherlands.nl of telefonisch via 
026–4834776. Mensen uit Amstel 
en Meerlanden die een beperking 
hebben en graag willen sporten, 
maar niet bij het kamp terecht kun-
nen, kunnen contact opnemen met 
Sportservice Noord-Holland voor 
een sportadvies op maat. In de Am-
stel en Meerlanden zijn op dit mo-
ment 59 sportactiviteiten voor men-
sen met een lichamelijke en/of visu-
ele beperking. Omdat al deze sport-
aanbieders bekend zijn bij Sportser-
vice is er de kans groot dat een leu-
ke sportvereniging gevonden wordt. 
Kijk voor meer informatie op de 
website www.aangepastsporten.in-
fo, of neem contact op met de regio-
medewerker aangepast sporten van 
Sportservice Noord-Holland in de 
regio Amstel en Meerlanden, Wik-
ke van Stam via wvanstam@sport-
servicenoordholland.nl of bel 023–
5576955. 

Triathlon Almere Hout
Podium gevuld met Multi’s
Aalsmeer - Na een paar mooie da-
gen tijdens het hemelvaartsweek-
end kwam er een omslag in het 
weer op zondag 5 juni. Op deze dag 
werd er in Almere-hout een tria-
thlon georganiseerd, welke deel uit-
maakte van het Almeers Triathlon 
Circuit. Het circuit over vijf wed-
strijden, was door de jeugd van het 
Multi Triathlon team goed bezet. In 
het circuit wisten drie Aalsmeerse 
jeugdatleten, Davy Heysteeg (1e), 
Michael Dal (2e) en Justin Heysteeg 
(3e), het podium te bezetten. Om 
10.45 uur klonk het startschot voor 
de mini-afstand (250 meter zwem-
men), waarbij de drie Aalsmeerse 
circuitdeelnemers aangevuld met 
Niek Heldoorn het Multi Triathlon 
Team vertegenwoordigden. Davy 
nam al snel de leiding in het deel-
nemersveld en kwam na een sterk 
zwemonderdeel als eerste uit de 
vaart, gevolgd door Niek Heldoorn 
op een derde plaats. Michael (4e) en 
Justin (6e) hadden uit voorzorg een 
wetsuit aangetrokken om zich te 
beschermen tegen het koude water. 
Op de 10 kilometer lange fietsron-
de werden de grote verschillen ge-
maakt. Daar waar Davy zijn leidende 
positie kon vergroten, was het voor 
Justin en Niek lastig om zich op te 
warmen met de wind en de regen. 
Michael had zijn ritme goed gevon-
den en schoof op naar de twee-
de plaats, gevolgd door Niek. Tij-
dens de afsluitende 2,5 kilometer 
lopen hield Davy goed stand en be-
reikte als eerste de finish in een tijd 
van 38.32 minuten. Michael en Niek 
moesten helaas nog een plek afge-
ven en kwamen als 3e (43.53 min.) 
en 4e ( 44.19 min) over de streep. 
Justin kon zich tijdens het fietsen 
niet meer opwaren en besloot na 
het fietsonderdeel te stoppen om 

op zoek te gaan naar het warme 
trainingspak. Nu de laatste uitslag 
van het circuit bij de jeugd bekend 
was, kon ook het klassement wor-
den opgemaakt. Hierbij werd Da-
vy gehuldigd als de meest constan-
te atleet van het Jeugd circuit, ge-
volgd door een tweede plaats voor 
Michael Dal. Justin werd gedeeld 
derde, maar vanwege de uitslag op 
de triathlon moest hij genoegen ne-
men met een plek net naast het po-
dium. Aan de start van de 1/8 tria-
thlon (750 meter zwemmen, 20 km 
fietsen en 5 km lopen) stonden vijf 
Multi’s aan de start. Deze wedstrijd 
voor atleten vanaf 14 jaar werd ver-
tegenwoordigd door Niels van Bun-
ningen, Pieter van de Meer, Fedor 
Exman en de broers Freek en Joost 
de Boer. De broers de Boer gaven 
de wedstrijd kleur in een nogal grijs 
en regenachtig decor. Zij namen na 
het zwemmen de leiding en wisten 
na het fietsonderdeel in de top-5 
te starten aan de afsluitende 5 ki-
lometer hardlopen. Voor Niels was 
deze wedstrijd een nieuw begin na 
een aantal weken blessure leed. Hij 
besloot na het zwemmen te stop-
pen om zijn knie extra rust te ge-
ven. Voor Pieter en Fedor was de-
ze triathlon om weer wedstrijdrit-
me op te doen. De uitslag was als 
volgt: Joost de Boer (2e in 1.03.22), 
Freek de Boer (3e in 1.03.43), Pie-
ter (15e in 1.10.55) en Fedor Exman 
( 27e in 1.16.20). Aalsmeerder Hyl-
ke Sietsema wist zich goed te nes-
telen in het deelnemersveld van de 
triathlon over de olympische afstand 
(1500 meter, 40 km en 10 km). 
Vanwege het onweer werd de start 
van de wedstrijd met een half uur 
uitgesteld. Sietsema finishte de 
wedstrijd uiteindelijk in 2.22.13 uur 
als 33e. 

Davy Heysteeg en Michael Dal op het podium voor het Almeers Triathlon Circuit. 

Tennniscompetitie
All Out Heren 5 kampioen
Aalsmeer - In een bijna onnavolg-
bare reeks van overwinningen is het 
vijfde heren tennisteam van All Out 
erin geslaagd het kampioenschap te 
behalen. De heren presteerden het 
om alle speeldagen als winnaar af te 
sluiten. Slechts 2 van de 42 partijen 
gingen verloren. De voorsprong op 
de andere teams was dermate groot 
dat op de voorlaatste speeldag het 

kampioenschap al werd behaald. 
Derhalve was de laatste speeldag 
op zaterdag 4 juni jongstleden een 
formaliteit. De heren hebben zich 
kranig gehouden en ook deze wed-
strijd met een 6-o overwinning af-
gesloten. Het kampioensteam be-
staat uit Rene Maarse, Frank de 
Kruijf, Jorg Veen, Rob de Veij en 
captain Frans de Bies.

Korfbalcompetitie
Geen stunt VZOD tegen 
kampioenkandidaat Korbis
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag werd onder een felle zon en 
een strakke wind de laatste korfbal 
competitiewedstrijd van dit seizoen 
gespeeld. VZOD trad aan tegen 
Korbis uit Waddinxveen. Korbis kon 
deze zaterdag kampioen worden 
en kwam daardoor met een bus vol 
supporters naar Kudelstaart. Ook 
VZOD had traditiegetrouw veel sup-
porters langs het veld, dus de sfeer 
zat er direct goed in. Vorige week 
ontbrak aanvoerder Martijn Vervark, 
deze wedstrijd opende hij de score 
uit een vrije bal. 

Dit gebeurde na ruim tien minuten 
spelen. Beide ploegen waren gedre-
ven, scherp en er werd veel gescho-
ten. Toch kwam het weinig tot sco-
ren. De teams waren aan elkaar ge-
waagd en dit betekende een boei-
ende en spectaculaire wedstrijd. 
De manschappen van coach Klaas 
Bosman waren net iets scherper 
in het eerste half uur van de wed-
strijd en dit was ook te zien aan de 
stand. VZOD liep langzaam uit en 
met nog 20 minuten te spelen in 
de eerste helft stond het 5-3 voor 
de Kudelstaarters. Korbis deed nog 
iets terug aan het einde van de eer-
ste helft en zo gingen beide ploe-
gen met een gelijke stand de rust in, 
5-5. Korbis, dat moest winnen om 
het kampioenschap naar zich toe 
te trekken, had nog een zware klus 
aan VZOD/vd Boon. VZOD liet in de 
afscheidswedstrijd van Klaas Bos-
man zien wat ze waard was. De zon, 
die nog steeds fel scheen, maakte 
samen met de harde wind de wed-
strijd niet gemakkelijker. Ook de 
tweede helft waren de twee teams 
fel en scherp en gingen tot het 
gaatje om de twee punten uit de-
ze wedstrijd naar zich toe te trek-

ken. Na weer flink gewacht te heb-
ben op het eerste doelpunt, kwam 
het deze keer van Korbis-zijde. 
Maar door een mooi afstandsschot 
van de vertrekkende Donja Passies 
kwam VZOD meteen weer op gelij-
ke hoogte. Korbis miste niet veel la-
ter hun tweede strafworp. Toch keek 
VZOD halverwege de tweede helft 
tegen een achterstand van 6-8 aan. 
Waar het voor rust nog met twee 
punten voor stond, moest het nu te-
gen een achterstand van twee pun-
ten aan kijken. 

De scherpte werd, richting het einde 
van de wedstrijd, wat minder maar 
de Kudelstaartse korfballers kon-
den nog goed meekomen met kam-
pioenskandidaat Korbis. Bart Ver-
heul bracht met een doelpunt VZOD 
nog terug in de wedstrijd, maar Kor-
bis liet meteen van zich spreken en 
bracht de stand weer naar 7-9. In 
de laatste secondes van de wed-
strijd liep Korbis uit naar 7-10 en 
trok zo de wedstrijd definitief naar 
zich toe. VZOD/vd Boon speelde 
een prima wedstrijd, goed spel met 
veel energie en was in staat dat tot 
het eind vast te houden. Helaas was 
een stunt tegen Korbis net niet mo-
gelijk. VZOD sluit dit seizoen af met 
wisselende resultaten, maar coach 
Klaas Bosman blikt met een tevre-
den gevoel terug op twee seizoenen 
VZOD, waarbij vorig jaar het kampi-
oenschap binnengehaald werd. Na 
de zomerstop neemt John van Duu-
ren zijn taken over. 

Hij zal het dan moeten doen zonder 
‘sterspelers’ Martijn Vervark, Mi-
chelle van Leeuwen, Eline Reussink 
en Donja Passies. Om verschillende 
redenen keren zij volgend seizoen 
niet terug in de Kudelstaartse basis. 

Met bloemen heeft VZOD afscheid genomen van ‘sterspelers’ Martijn Ver-
vark, Michelle van Leeuwen, Eline Reussink en Donja Passies.

Ritmische gymnastiek
Duo Elise en Britt het NK
Aalsmeer - Zondag 29 mei vond de 
tweede voorronde van categorie 3A 
(de hoogste categorie voor geboor-
tejaren 1996 en 1997) van de ritmi-
sche gymnastiek plaats. Namens SV 
Omnia 2000 namen Elise Wanner en 
Britt Wagenaar aan deze wedstrijd 
deel. Inzet van de twee voorrondes 
was een plaats op de Nederlandse 
Kampioenschappen, die op 25 en 26 
juni in Amsterdam gehouden zullen 
worden. 

Eerst mochten Elise en Britt als 
duo aantreden. Op het program-
ma stond een lastige, maar voor alle 
deelneemsters verplichte oefening 
met touw. De meiden eindigden op 
een mooie vijfde plaats en wisten 
zich hierdoor te plaatsen voor het 
NK! Na de duo’s was het tijd voor de 
individuele oefeningen. In deze ca-
tegorie hebben de meisjes getraind 
op een oefening met bal een oefe-
ning met knotsen en een oefening 

met lint. Het totale deelnemersveld 
bestond uit 17 meisjes en van de-
ze 17 meisjes mochten er uiteinde-
lijk 10 door naar het NK. Britt mocht 
als eerste de spits afbijten met haar 
knotsoefening. Deze oefening werd 
mooi uitgevoerd. Elise volgde eni-
ge tijd later met bijna dezelfde oefe-
ning. Ook bij haar zag het er prach-
tig uit. Daarna moesten beide da-
mes nog de lintoefening laten zien. 
Britt liet een aardige oefening zien. 

Zelf was ze niet helemaal tevre-
den, maar de jury beloonde haar 
met een redelijk hoge score. Eli-
se had soms iets meer moeite met 
het bedwingen van haar lint, ook zij 
liet een paar heel mooie elementen 
zien. Na een spannende dag werd 
bekend dat Britt zich had geplaatst 
voor het NK. Elise had het deze keer 
niet gehaald, maar volgend jaar mag 
zij nog een keer uitkomen in cate-
gorie 3A.

Landelijke C-finale ritmische gymnastiek

Goud voor Sanne en Anahit
Aalsmeer - Op zaterdag 28 mei ver-
trokken Priscilla Rietheide, Domini-
que Roof, Juliet Oganisjan, Kirsten 
van Gulik, Anahit Oganisjan en San-
ne Koopmans samen met hun fa-
milie naar Scheemda in Groningen 
voor de landelijke C-finale ritmische 
gymnastiek.
 Dominique wist met haar oefening 
zonder materiaal de zilveren me-
daille te winnen. Daarna was het de 
beurt aan Priscilla met een oefening 
knots en een oefening touw. Priscil-
la behaalde met haar twee oefenin-
gen een mooie derde plaats.
 ‘s middags was het de beurt aan 
Sanne Koopmans. Haar oefening 
zonder materiaal werd beloond met 
een verdiende gouden medaille. 
Sanne werd daarmee Nederlands 
Kampioen categorie 4C, Ritmisch 
Gym 2011. Na alle individuele oefe-

ningen kwamen de duo oefeningen. 
Juliet en Kirsten kwamen voor SV 
Omnia 2000 als eerste de vloer op 
in categorie 3C. Het duo wist de ne-
gende plaatst te veroveren. Uitein-
delijk na een lange dag van wachten 
en oefenen was het de beurt voor 
Anahit en Sanne met hun oefening 
duo hoepel in categorie 4C. Het duo 
liet een hele nette oefening zien en 
werden hiervoor beloond met een 
gouden medaille. Ook voor hun dus 
de titel Nederlands Kampioen duo 
hoepel 4C. Tevens waren alle meis-
jes die dag ingedeeld in verschillen-
de teams. Dominique, Juliet, Kirsten 
en Priscilla zaten daarmee ook nog 
eens in het team die tweede zijn ge-
worden. Door de goede prestaties 
van Dominique, Priscilla en Sanne 
mogen zij volgend jaar naar het B-
niveau. 

Beachvolleyball
Fire Dragons winnaars 9e 
regionale bedrijven toernooi
Aalsmeer - Het team van de Fire 
Dragons heeft het negende regio-
nale beachvolleybal bedrijventoer-
nooi gewonnen in The Beach! In 
een spannende finale wonnen de 
Fire Dragons van het team 
De Nationale Beeldbank en verdien-
den hiermee de hoofdprijs: een cli-
nic verzorgd door de toppers van 
Beach Team Aalsmeer! Voor aan-
vang van de wedstrijden verzorgden 
de beachvolleyballers van Beach 
Team Aalsmeer een gezamenlijke 
warming up op de outdoor Beach-
courts. Hier kregen de spelers tips 
en tricks mee voor het toernooi. 
Rond 19.00 uur barstte de strijd los! 

De finalisten, die zich de afgelopen 
4 dinsdagen wisten te kwalificeren, 
speelden drie voorronde wedstrij-
den om zich te kwalificeren voor de 
finalerondes, die verdeeld waren in 
een Pro, Future en Fun poule. Na het 
spelen van de voorrondes wisten de 
spelers van Beach Team Aalsmeer 
met een spetterende demonstratie 
de teams te inspireren om alles in 

de strijd te gooien tijdens de span-
nende finale wedstrijden. In de Pro 
poule ging de finale uiteindelijk tus-
sen het team Fire Dragons en de 
Nationale beeldbank. 
Tot een stand van 11-11 

ging de strijd gelijk op. In de slot-
fase wisten de Fire Dragons echter 
uit te lopen en wonnen met 19-14 
de finale in de Pro poule. Met de ti-
tel op zak en een geheel verzorgde 
beachvolleybal clinic verzorgd door 
de dames en heren van Beach Team 
Aalsmeer gingen de heren vol trots 
de feestavond in. In de Future- en 
Fun poule gingen de prijzen naar 
het team Redactie Partners en het 
team Pro-Wave! Deze beide teams 
wonnen een waardebon voor het 
hele team om lekker te komen eten 
in restaurant Het Strandpaviljoen! 
Na de prijsuitreiking in de bar van 
The Beach werden de eerste num-
mers ingezet op de karaoke set en 
werd er tot laat gezellig feest ge-
vierd in The Beach. Surf voor de fo-
to’s naar: www.beach.nl

Aalsmeer - Op vrijdag 10 juni or-
ganiseert midgetgolfclub Aalsmeer 
haar jaarlijks 45+ toernooi, voor le-
den van de Nederlandse MINIgolf 
bond. Deze wedstrijd start om 10.00 
uur. Er staan 4 omlopen op het pro-
gramma. Daar het dus een bonds-
wedstrijd betreft, is de baan gedu-
rende dit evenement gesloten voor 

recreatiespelers. Bij goed weer 
wordt verwacht dat om ongeveer 
15.00 uur de baan voor de recrean-
ten kan worden opengesteld.
Op maandag 13 juni, Tweede Pink-
sterdag, is de golfbaan gewoon ge-
opend tussen 13.00 en 17.00 uur.
Adres: Beethovenlaan 116, tel. 0297-
340433

Jaarlijks 45+ toernooi
Midgetgolfbaan later open
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“Hoogtepunt van toerismebeleid in Aalsmeer”

Wethouder enthousiast 
over zeilevenement
Aalsmeer - Van 29 juni tot en met 
3 juli vindt het Nationaal Regenboo-
gevenement plaats op diverse plas-
sen in Utrecht, Noord- en Zuid-Hol-
land. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven van toerisme kijkt met veel 
enthousiasme uit naar dit zeilevene-
ment. “In nauwe samenwerking met 
het bedrijfsleven en Watersportver-
eniging Aalsmeer werken we aan 
de uitvoering van het toerismebe-
leid van de gemeente. Deze zeilrace 
is daar een prachtig onderdeel van.” 
Op vrijdag 1 juli doet het Regenboo-
gevenement de Westeinderplassen 
aan. Voorafgaand aan de zeilwed-
strijd wordt een ochtendprogram-
ma georganiseerd voor kinderen uit 
groep zeven van een aantal basis-
scholen, waarbij de kinderen onder 
andere zeilles krijgen en een puz-
zeltocht maken. In de middag vormt 
Surfeiland Vrouwentroost het de-
cor voor tal van activiteiten. Men 
kan de Regenbogen bezichtigen en 
genieten van een demonstratie van 
de waterskivereniging en de brand-
weer. De zeilrace, die om twee uur 
van start gaat, is te volgen via grote 
schermen in de centrale tent. Tegen 
vijf uur vindt hier ook de prijsuitrei-
king plaats, gevolgd door een afslui-
tende borrel met muzikale omlijs-
ting. Van der Hoeven: “We hebben 
de commissaris van de koningin in 
Noord-Holland, Johan Remkes, be-
reid gevonden de prijzen uit te rei-
ken. Daar zijn we natuurlijk heel blij 
mee. Ook in andere provincies zijn 
de commissarissen van de koningin 
bij het evenement aanwezig, waar-
mee het provinciale karakter van het 
evenement goed tot zijn recht komt.”

Grote inzet ondernemers 
 “De basis voor deelname aan het 
Regenboogevenement is gelegd 
door mijn voorganger Jaap Over-
beek”, vervolgt Van der Hoeven. “Hij 
heeft ervoor gezorgd dat Aalsmeer 
lid is geworden van het Utrechts-
Hollands plassenberaad. Medio 
vorig jaar hebben we de toezeg-
ging gedaan om een Regenboog 
te adopteren. En al snel bleek dat 
het Aalsmeerse bedrijfsleven, Wa-
tersportvereniging Aalsmeer en de 
Stichting Westeinder Zeilwedstrij-
den zich vol enthousiasme ontferm-
den over het initiatief. Het is gewel-
dig om te zien hoe het evenement, 
oorspronkelijk een initiatief van de 
gemeente, nu opgepakt en naar 
een hoger niveau getild wordt door 
Aalsmeerse ondernemers, vrijwilli-
gers en liefhebbers van de water-
sport. De Stichting Walevenement 

Aalsmeer heeft veel sponsoren be-
reid gevonden om het evenement fi-
nancieel te ondersteunen en daar-
door mogelijk te maken. Door de 
grote inzet van alle betrokken, is het 
voor de gemeente mogelijk om in de 
toekomst een stapje terug te doen 
in de organisatie van het evene-
ment. We blijven natuurlijk wel be-
trokken in de samenwerking met al-
le andere gemeenten en organisa-
ties voor wat betreft de promotie 
van het Hollands-Utrechts Plassen-
gebied. Dat is en blijft de basis van 
het Regenboogevenement.”
Toerisme en cultuurhistorie
Wethouder Van der Hoeven bena-
drukt dat het regenboogevenement 
geen op zichzelf staand project is. 
“In nauw overleg met het bedrijfs-
leven is de gemeente Aalsmeer be-
zig handen en voeten te geven aan 
het toerismebeleid op de lange ter-
mijn. Aalsmeer staat bekend als 
Bloemendorp, maar we willen het 
ook op de kaart zetten als Water-
dorp. Het college ziet namelijk goe-
de kansen om toerisme en recrea-
tie als een van de economische pij-
lers voor Aalsmeer te ontwikke-
len. We hebben al een aantal stap-
pen gezet om het toerisme in de ge-
meente te bevorderen. Sinds een 
aantal jaar werkt Aalsmeer samen 
met de gemeenten in het Hollands-
Utrechts Plassengebied om het va-
ren in het Groene Hart te promo-
ten, dit jaar sluit Aalsmeer aan op 
een eerder uitgezet sloepennet-
werk in de regio en dankzij de on-
langs geplaatste watersportborden 
langs de Ringvaart, kunnen recre-
anten in één oogopslag zien in welk 
deel van de Westeinder ze zich be-
vinden.” Voor de toekomst heeft Van 
der Hoeven nog voldoende idee-
en en plannen. “Binnenkort worden 

de passantenvoorzieningen aan het 
Praamplein verbeterd. Maar behal-
ve voor watersporters, heeft de ge-
meente ook veel te bieden aan lief-
hebbers van cultuurhistorie en ar-
chitectuur. Denk hierbij niet alleen 
aan de watertoren, maar ook aan de 
Historische Tuin, de voormalige vei-
linggebouwen, de Stelling van Am-
sterdam, Calslagen en de vele ge-
bouwen die Berghoef heeft ontwor-
pen. Volgens mij liggen er voor het 
toerisme enorme kansen op het ge-
bied van nieuwe media, die nu nog 
nauwelijks benut worden. Zou het 
niet geweldig zijn wanneer een be-
zoeker die langs al die monumenta-
le panden fietst, via zijn smartpho-
ne direct toegang heeft tot achter-
grondinformatie over het gebouw? 
Het is een grote wens van mij om de 
mogelijkheden op dit gebied verder 
uit te zoeken en te benutten.”

Ervaren zeilers
Maar het eerste punt op de toeristi-
sche agenda is het Regenboogeve-
nement. Welke verwachtingen heeft 
de wethouder eigenlijk van de zeil-
race? “Behalve dat het een gewel-
dig evenement wordt, hoop ik na-
tuurlijk dat we een prijs kunnen 
winnen. De bemanning, bestaan-
de uit Marc Blees, Joost Houwe-
ling en Hilbert van Dijk, heeft haar 
sporen verdiend in het Nederland-
se wedstrijdzeilen en heeft nauwe 
banden met Aalsmeer. Het is een 
eer dat zij Aalsmeer willen verte-
genwoordigen. De wedstrijd nog 
winnen ook, zou een extra feeste-
lijk tintje geven aan de festiviteiten.” 
Voor meer informatie over het eve-
nement en het programma: www.
nationaalregenboogevenement.nl of  
www.walevenementaalsmeer.nl.
Door Marret Los

Badmintonvereniging Flower Shuttle

Gezellig invitatie toernooi 
Aalsmeer - Op 6 juni werd tradi-
tiegetrouw de laatste (maandag) 
speelavond van dit seizoen afge-
sloten met een invitatie toernooi. Bij 
dit toernooi mochten alle leden van 
badmintonvereniging Flower Shuttle 
een (niet) badmintonner meenemen 
naar de sporthal. 
Zo waren er buren, ouders, ooms, 
tantes en collega’s onder de deel-
nemers. Iedere zeven minuten werd 

tegen andere tegenstanders ge-
speeld. Helaas betekende het ein-
de van de avond ook gelijk het ein-
de van het seizoen. Gelukkig kan op 
de woensdag nog tot eind juni ge-
traind worden! 
Vanaf medio Augustus is iedereen 
van harte welkom bij een nieuwe 
seizoen badmintonnen in sporthal 
De Bloemhof! Kijk voor meer infor-
matie op www.flowershuttle.nl.

Tennisvereniging Kudelstaart

Gemengd 4 na 17 jaar 
eindelijk kampioen
Kudelstaart -Na 17 jaar is het dan 
eindelijk gelukt. Na een zeer span-
nend slot van de competitie is
het zaterdag team TVK Gemengd 4 
35+ ongeslagen kampioen gewor-
den. Na een rit op een platte kar 
door het dorp, werd het team gehul-
digd in het clubgebouw aan de Bil-
derdammerweg. Daar werden ze in 

het zonnetje gezet en kregen ze een 
mooi boeket bloemen. 

Op de foto, voorste rij van links naar 
rechts: Laura Winters, Nel van den 
Hoek, Mimie Verhoeve en Nicole 
Zorn. Op de achterste rij van links 
naar rechts Dré Maas, Eddy Winters 
en Peter Spaargaren.

P. v.  de Telegraaf
Brammetje is 

glorieuze 
overwinnaar

Aalsmeer - Op zaterdag 4 juni 
werden in Nanteuil 264 duiven om 
7.55 uur in vrijheid gesteld. Door de 
straffe noord-oosten wind werd het 
bepaald geen makkie! Op een af-
stand van 375 kilometer was het de 
gekende 070 van Bram van de Wie, 
die zich het sterkste toonde.  Na de 
nodige tweede plaatsten, wat hem 
de naam Brammetje Zoetemelk op-
leverde, werd hij nu de glorieuze 
overwinnaar van deze pittige wed-
strijd.

De uitslag:
 1 A. v/d Wie
 2 Comb. v Leeuwen -v Grieken
 3 J. v Duren
 4 Comb. v Ackooy
 5 J. en P. Spook
 6 M. de Block
 7 J. v. Dijk
 8 D.Baars
 9 G. v/d Bergen
10 J. Vijfzhuizen
11 H. Spaargaren
12 Comb. Wiersma en Zn
13 J. Kluinhaar en Dr.
14 C. v. Vliet
15 Th. v/d Wit
16 S. Vonk
17 A. Kok
Tussen deze duiven door konden de 
duiven van de overnachtvlucht Ber-
gerac thuiskomen. Het was de ro-
de doffer van Jan van Dijk die zich 
als eerste meldde van deze titanen-
strijd. Het beestje was zo blij dat hij 
thuis was dat hij eerst nog een paar 
grote ereronden boven het winkel-
centrum maakte.

De uitslag:
 1 J. v. Dijk
 2 J. Kluinhaar en Dr.
 3 H. Spaargaren
 4 J. Vijfhuizen
 5 J. v. Ackooy
 6 P. v/d Meyden
 7 S. Vonk
Het is voor de duiven te hopen dat 
het komend weekend wat makkelij-
ker verloopt. Met wat extra verzor-
ging en een krachttraininkje, moet 
dit gaan lukken

Tussenstand:
 1  A.A. Sloopwerken 5752 pnt
 2 Bos - E markt 5569 pnt
 3 C. v. Vliet 5471 pnt
 4 Bosman kassenbouw 4835 pnt
 5 Oerlemans Confectie 4800 pnt

Aalsmeer - De wedstrijd van da-
mes 1 die gepland stond voor zater-
dag 4 juni in de Bloemhof, kon he-
laas (nog) niet doorgaan. Het zou 
de eerste ontmoeting geweest zijn 
in een best-of-two met de num-
mer tien uit de eredivisie om pro-
motie naar die hoogste klasse. De 
tegenstander zou bekend zijn na 
de laatste wedstrijd in de eredivi-
sie tussen de Handbal Academie 
en Kwiek/Raalte, maar doordat die 
wedstrijd in een 29-29 gelijkspel 
eindigde, kwamen Kwiek en For-
tissimo allebei op 12 punten uit in 
het eindklassement. Het NHV regle-

ment bepaalt dat bij het gelijk ein-
digen op een voor promotie of de-
gradatie beslissende plaats, er een 
beslissingswedstrijd moet komen. 
Kortom: Kwiek en Fortissimo spelen 
nu eerst een beslissingswedstrijd 
om uit te maken wie uiteindelijk de 
nummer 10 wordt en dus tegen FI-
QAS Aalsmeer gaat spelen. 
De eerste van de best-of-two is 
daardoor verschoven naar zaterdag 
18 juni. Dan beginnen de Aalsmeer-
se dames met een thuiswedstrijd in 
de Bloemhof om 20.00 uur. Ze kun-
nen heel veel steun gebruiken, dus 
mis het niet! 

Handbal eredivisie 18 Juni
Promotiewedstrijd dames

Marrie Bonhof met wedstrijdleider Gerrit Splinter.

Midgetgolf
Baanrecord Marrie Bonhof!
Aalsmeer - Op donderdag 2 juni 
werd op de prachtig gelegen mini-
golfbaan aan de Beethovenlaan al-
weer voor de 14e keer het Smit toer-
nooi georganiseerd. Dit toernooi 
wordt gespeeld over drie ronden en 
alle deelnemers doen mee in een en 
dezelfde categorie. 
Drie heren wilden de eerste ronde 
niet voor elkaar onder doen en gin-
gen flitsend van start. Henk Busker-
molen, Jaap van Heteren en Gerrit 
Splinter begonnen de dag alle drie 
met een goede score van 29 sla-
gen. Op enige afstand volgden Els 
van der Stroom (31), Marrie Bon-
hof (32) en Jaap Zuijderhoudt (32). 
Henk Buskermolen wist zijn goede 
prestatie door te zetten en zette de 
tweede ronde zowaar een nog bete-
re score neer door binnen te komen 
met een rondje 28. Hiermee sloeg hij 
een gat met zijn directe concurren-
ten. Jaap van Heteren kwam binnen 
met een rondje 32 en Gerrit Splin-
ter met een druilerige 39. Na dit te-
leurstellende resultaat kon Gerrit, 
onlangs nog glorieus winnaar van 
het Eierentoernooi, meteen het ere-
metaal op zijn buik schrijven. Maar 
minigolf zou minigolf niet zijn als er 
niet ineens een verrassing om de 
bocht kwam zetten. Waar de heren 
elkaar na de eerste ronde sterk in 
de gaten hielden was daar ineens 
de verrassing van dag. Marrie Bon-
hof kwam binnen met een score van 

24 slagen, echt een extreem goede 
ronde waarbij je maar zes tweeën in 
een ronde slaat en de overige twaalf 
banen vallen dan in een keer. Na de-
ze ronde kwam zij uit op een totaal 
van 56 slagen en werd zodoende 
koploper met slechts een slag voor-
sprong op Henk Buskermolen. De 
derde ronde zou dus weer bijzonder 
spannend en alles beslissend wor-
den. In de laatste ronde tikte Mar-
rie alle tegenstanders echter nog 
een keer helemaal zoek. Zij kwam 
weer binnen met een rondje 24 en 
liet een geweldig baanrecord note-
ren van 80 slagen (gemiddeld 26.67 
slagen) over de drie ronden. Henk 
liet een mindere score van 33 sla-
gen noteren en gaf zodoende Jaap 
van Heteren nog de gelegenheid 
om langszij te komen met een goe-
de ronde van 29 slagen. Zowel Henk 
als Jaap van Heteren kwamen dus 
uit op een totaal van 90 slagen, een 
goede score die helaas een beetje 
verbleekte door het geweldige eind-
totaal van Marrie. 
Henk wist de beslissende te win-
nen en werd zodoende tweede en 
Jaap van Heteren moest genoe-
gen nemen met de derde plaats. Op 
een gedeelde vierde plaats met een 
score van 97 slagen eindigden Jaap 
Zuijderhoudt, Els van der Stroom en 
Klaas Boekel. Hekkesluiter van het 
geheel was Lianne van Schaik met 
een eindtotaal van 157 (54, 55, 48).

Versterking dameshandbalploeg
Teuntje en Roza Schaefers 
naar FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - De damesselectie van 
FIQAS Aalsmeer wordt het volgend 
seizoen versterkt met de komst van 
de Hoofddorpse zussen Teuntje en 
Roza Schaefers. Beide speelsters 
zijn afkomstig van het Amsterdam-
se V.O.C., waar ze de succesperiode 
van de club meemaakten. Teuntje 
(23 jaar) en haar jongere zus willen 
echter wat dichter bij huis handbal-
len en hebben na gesprekken met 
de nieuwe trainer/coach van FIQAS 
Aalsmeer, Zoran Jovanovic, beslo-

ten de overstap te maken. Mid-op-
bouw speelster Teuntje is bij V.O.C. 
jaren lang basisspeelster geweest 
en staat bekend om haar scorend 
vermogen. De linkshandige Roza 
is een (rechter)hoekspeelster. Bei-
de dames worden gezien als een 
prima aanvulling en versterking op 
de Aalsmeerse selectie voor het ko-
mend seizoen. Zeker na het vertrek 
van Sharelle Maarse die gaat spelen 
voor de Handbal Academie en Ve-
nus/Nieuwegein. 

Inschrijven nog mogelijk
Sprietlopen over Drecht
Leimuiden - Op zaterdag 11 juni 
wordt sprietlopen over de Drecht ge-
houden. Het sprietlopen begint om 
14.00 uur. Inschrijven kan die dag 
vanaf 13.00 uur in de feesttent bij de 
Tolbrug en tot 13.00 uur in café en 
partycentrum Keijzer aan de Dorps-
straat 30. Eerder inschrijven kan ook. 
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar 
bij Keijzer, ook is een formulier opge-
nomen in het programmaboekje van 
de feestweek en is het formulier te 
downloaden van de site www.oclei-

muiden.nl. Over de Drecht komen 
twee sprieten (houten palen) te lig-
gen, van oever naar oever. De deel-
nemers, bij voorkeur verkleed, lopen 
vanaf de Drechtkade over de paal 
naar de overzijde. Deelnemers die 
droog overkomen, gaan door naar 
de volgende ronde. Uiteindelijk gaat 
het natuurlijk allemaal om het beha-
len van dé eer van 2011 en om het 
winnen van de Wisselspriet! Som-
mige deelnemers bereiken zo een-
voudig de overkant dat de organi-

satie het een stukje moeilijker voor 
ze maakt. De technische commissie 
heeft al in 2006 een constructie uit-
gedacht waarbij de spriet een klein 
stukje wordt opgetild met behulp 
van een ketting en daardoor insta-
bieler wordt: de Sprietlift. In 2007 is 
de Sprietwip uitgevonden en in 2010 
de Spriet-beschoeiing-verlenger. Dit 
jaar is wederom iets bedacht om de 
deelnemers sneller in het water te 
krijgen.
 
Nieuwe regel
Senioren mogen dit jaar drie maal de 
oversteek wagen. Twee keer droog 
over betekent door naar de volgende 
ronde. Één maal droog over en één 
maal nat betekent een herkansing. 

Deelnemers die van de oversteek 
een act maken, en dat juicht de or-
ganisatie toe, en hulpstukken ge-
bruiken, mogen twee maal de over-
steek maken. Willen ze ook meedoen 
in de wedstrijd dan moeten ze bij 
hun wedstrijdoversteek het gebruik 
van hulpstukken achterwege laten.
 
Categorieën en prij zen
Deelnemers worden ingedeeld in 
vier categorieën, afhankelijk van 
leeftijd en geslacht. Per categorie 
zijn drie prijzen beschikbaar plus 
een heuse wisselspriet! Verder is er 
een prijs voor de meest onfortuin-
lijke deelnemer en de best verklede 
deelnemers bij de jeugd en de seni-
oren. 

GEEN KRANT?
BEL: 0251-674433




