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SERVICELIJN
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VAN DEN BERG
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• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• iso 9001

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:
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IN DE

INfoRmATIE:
✆	06-54216222
✆	0297-341900
✉	VERkoopAAlsmEER@
 mEERboDE.Nl

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Herenweg 51 Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

EUROGARANT

 Taxatie     Schade     Spuiten
lammers autoschade BV

het adres Voor allrisk autoschade en 
w.a. reparatie Voor een scherpe prijsuitzenden • werving & selectie

hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Oranje 
was altijd 

al onze 
kleur!!

Op het terrein van VVA aan de Dreef gaat een nieuwe school voor de Hoeksteen en de Wegwijzer verrijzen, evenals 
een trainings(sport)hal.

Financiële huishouding gemeente niet zorgeloos

Lentenota 2012: Eén voetbalvereniging, 
nieuw scholencomplex met sporthal
Aalsmeer - “Het is een stevig 
boekwerk geworden”, zo zei bur-
gemeester Pieter Litjens tijdens de 
presentatie van de Lentenota 2012 
afgelopen dinsdag 5 juni. De fi nan-
ciële huishouding van de gemeen-
te is voor de komende jaren in kaart 
gebracht en deze is niet zorgeloos. 
Duidelijk is inmiddels dat er fl ink 
bezuinigd moet worden, maar er is 
ook ruimte gecreëerd voor nieuwe 
ontwikkelingen. “We gaan niet al-
leen op de winkel passen”, vervolg-
de de eerste burger. Zo is het colle-
ge van mening dat een fusie tussen 
de voetbalvereniging VVA, RKAV 
en JAU van essentieel belang is 
voor het voortbestaan van de ver-
enigingen, er dan op een effi ciën-
tere manier gebruik gemaakt kan 
worden van de ruimte en uiteinde-
lijk kan bespaard worden op beheer 
en onderhoud. Gekozen is om rond 
de terreinen van RKAV aan de Beet-
hovenlaan een nieuw sportcomplex 
voor de fusieclub te maken en hier-
voor een investering te doen van 
totaal 3,7 miljoen euro. De nieu-
we vereniging met meer dan 1.000 
spelende leden heeft tot slot meer 
ruimte nodig. De gelden gaan on-
dermeer gebruikt worden voor aan-
koop van gronden, aanleggen van 
wegen, paden en (kunstgras)velden 
en de bouw van kleedlokalen. 

Hoeksteen en Wegwijzer
Op de locatie van RKAV mag van-
wege de luchthaven geen bebou-
wing plaatsvinden, op het com-
plex van VVA, tegen de Zwarte-
weg aan, wel en hiervoor hebben 
de bestuurders ook al een bestem-

ming gevonden. Er is de afgelopen 
jaren veel geïnvesteerd in het bou-
wen van scholen in Oosteinde en in 
Kudelstaart. Nu is het tijd om te in-
vesteren in een nieuw scholencom-
plex voor de basisscholen De Hoek-
steen in Zuid en De Wegwijzer in de 
Hornmeer en deze gebouwen gaan 
verrijzen op nu nog het hoofdveld 
van VVA. Bij het scholencomplex 
wordt ook een training(sport)hal 
gebouwd, waar zowel door de scho-
len als door verenigingen gebruik 
van gemaakt kan worden. Het colle-
ge vindt dit belangrijk, gezien de ve-
le sportactiviteiten die in Aalsmeer 
plaatsvinden. Bovendien hebben 
verschillende sportverenigingen al 
aangegeven dat er behoefte is aan 
zeker nog een sportaccommodatie. 

KCA en De Hint
Maar, zoals aangekondigd, er moet 
toch zeker ook bezuinigd worden 
en hier lijkt vooral de organisaties 
die ‘trakteren’ op kunst en cultuur 
de dupe van te worden. Wegens 
een bezuiniging van 66.000 euro zit 
er voor de stichting KCA niets an-
ders op dan culturele ondernemer 
te worden en kunstencentrum De 
Hint moet het huidige individue-
le muziekonderwijs omvormen naar 
ambulant onderwijs in de wijken en 
op scholen vanwege een bezuini-
ging van 60.000 euro. De gemeen-
te wil echter ook niet Aalsmeer cul-
tuurarm maken. Er wordt een nieu-
we netwerkorganisatie opgericht 
die het zenuwcentrum moet worden 
voor het ondersteunen van (nieu-
we) culturele initiatieven. In totaal 
dient 5,2 miljoen bezuinigd te wor-

Jasper uit Aalsmeer wint 
Jeugdjournaal-wedstrijd
Aalsmeer - De 12-jarige Jasper 
Leegwater uit Aalsmeer is de win-
naar van de presentatiewedstrijd 
van het Jeugdjournaal. Een vakju-
ry, bestaande uit Milouska Meu-
lens (presentatrice Jeugdjournaal), 
Marga van Praag (oud-presentator 
Jeugdjournaal) en de 11-jarige Hel-
een Lok (winnares editie 2011), koos 
unaniem voor Jasper als het presen-
tatietalent van 2012. In totaal kwa-
men donderdag 31 mei twintig leer-
lingen uit de groepen 6, 7 en 8 van 
het basisonderwijs naar Hilversum 
voor een screentest en alle presen-
taties werden ‘s avonds beoordeeld 
door de vakjury. Jasper, die volgens 
het drietal zelfverzekerd in beeld 
komt en durft te presenteren, werd 
vrijdag 1 juni vroeg in de ochtend 
uit bed gebeld. “Dat meen je niet”, 
was de eerste reactie van de jeug-
dige inwoner toen hij hoorde dat hij 
de wedstrijd gewonnen had. Daar-
na verliep vrijdag in een roes voor 
Jasper. Na de telefonische medede-
ling, volgde bezoek thuis. Milouska 
arriveerde met een cameraman en 
een heerlijke slagroomtaart bij zijn 
ouderlijk huis in Dorpshaven. Daar-
na volgde een telefoontje van radio-
zender Q-music of Jeroen van Inkel 
en Patricia hem ‘s middags moch-
ten interviewen. En Jasper mocht 
een stukje nieuws voorlezen. In de 
vroege ochtend van zaterdag 2 ju-
ni ging Jasper opnieuw naar Hilver-
sum. Zijn prijs in ontvangst nemen: 
De uitzending van de avond voorbe-
reiden en ‘s avonds presenteren met 
Milouska. De jeugdige Aalsmeerder, 
gekleed in groen met wit geruite 
blouse (via sms met de presentatri-

ce afgesproken) deed het prima op 
de buis. Hij vertelde over de Egyp-
tische president Mubarak, die le-
venslang heeft gekregen, het vlieg-
tuig-huis van een Amerikaan, kon-
digde luid de staatsomroepdag voor 
jongeren aan en mocht vragen stel-
len over de laatste oefeninterland 
van Oranje in de avond tegen Ier-
land. Het ging hem allemaal prima 
af. Op de vraag van Milouska hoe hij 
het had gevonden, klonk volmondig: 
“Helemaal geweldig” en met een 
echte Aalsmeers groet, “doei”, nam 
hij afscheid van de kijkers. Het zal 
niemand verbazen dat Jasper iets in 
de media wil gaan doen. “Presen-
teren voor de radio of de televisie”, 
zegt hij stellig. Jasper heeft ook al 
twee jaar zijn eigen programma bij 
Radio Aalsmeer. Iedere donderdag 
van 19.00 tot 20.00 uur en het aantal 
luisteraars is stijgende! 
De 12-jarige zit nu in groep 8 van 
basisschool Samen Een en gaat in 
het nieuwe schooljaar VWO+ (twee-
talig) volgen aan het Alkwin College. 
En daarna? “Journalistiek!” Ja, na-
tuurlijk. Na de bekendmaking vrij-
dagochtend ging de ‘winst’ van Jas-
per als groot nieuws door Aalsmeer. 
De telefoons in huize Leegwater 
hebben het hele weekend niet stil 
gestaan. Het ene gewenste tele-
foontje zat hier helaas niet bij. Jas-
per hoopt namelijk nog reactie te 
krijgen van de regionale omroep 
Haarlemmermeer. “Daar zou ik heel 
graag willen presenteren, maar ze 
zitten vol”, legt Jasper uit. Misschien 
nu ‘in eens’ wel plaats, want wie laat 
zo’n talent nou lopen?!
Door Jacqueline Kristelijn

Zwarteweg drie dagen dicht
Onderhoud kruisingen N201
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland voert tussen maandag 11 
en donderdag 21 juni groot onder-
houd uit aan vier kruispunten in 
Aalsmeer en Uithoorn. Het gaat om 
de kruisingen N201 met de Zwar-
teweg in Aalsmeer, de Noorddam-
merlaan, de Zijdelweg en de Poel-
weg in Uithoorn. De huidige N201 
moet nog een paar jaar mee, voor-
dat de omlegging een feit is. Tot dat 
moment worden her en der wegde-
len opgeknapt, zoals ook nu met de 
vier kruisingen gebeurt. De kruisin-
gen worden voorzien van nieuw as-
falt en indien nodig nieuwe belij-
ning. Bij het aanbrengen van asfalt 
is het bij twee kruisingen mogelijk 

om de nieuwe laag op de oude as-
faltlaag aan te brengen. Het onder-
houd met de kruising Zwarteweg 
staat gepland voor 12, 13 en 14 juni. 
Er wordt een nieuwe asfaltlaag aan-
gebracht op de bestaande laag. 

Doorgaand verkeer is mogelijk over 
de Burgemeester Kasteleinweg 
(N201). De Zwarteweg is tijdens het 
groot onderhoud aan beide kanten 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Onderhoud vindt plaats tussen 21 
uur ’s avonds en 05 uur in de och-
tend. Voor hulpdiensten zijn maatre-
gelen getroffen. Tijdens het onder-
houd aan het kruispunt Zwarteweg 
komt de bushalte hier te vervallen. 

den op allerlei budgetten. Voor 2013 
gaat dit vooralsnog lukken voor 4,9 
miljoen, 95 procent en dit kleine te-
kort wordt geaccepteerd. In de ja-
ren daarop volgend is de begroting 
wel sluitend. 

Belastingen en bruggen
Kwetsbare groepen blijft de ge-
meente ontzien en er worden geen 
extra inkomsten gecreëerd door bij-
voorbeeld de gemeentelijke belas-
tingen fors te verhogen. Deze tarie-
ven blijven in 2013, buiten een infl a-
tiecorrectie, nagenoeg gelijk. Tegen-
vallers tijdens het opmaken van de 
Lentenota 2012 bleken de uitkom-
sten van de opgemaakte beheers-
plannen voor wegen, beschoeiingen 
en bruggen. Er is sprake van aan-
zienlijk achterstallig onderhoud en 
om veiligheid te kunnen blijven ga-
randeren is extra investeren nood-
zakelijk. Het college verwacht de 
achterstand binnen vijf jaar op te 
lossen en het onderhoudsniveau op 
veilig kwaliteitsniveau te brengen. 
In totaal is hiervoor een bedrag be-
groot van 12 miljoen euro. Uitgangs-
punt in deze blijft wel sober en doel-
matig. Een fl inke bezuiniging tot slot 
gaat uitgevoerd worden op de por-
tefeuille beheer en onderhoud. Met 
de Meerlanden zijn innovatievoor-
stellen op papier gezet om uiteinde-
lijk 500.000 euro te kunnen bezuini-
gen. Maar, zo beloofde burgemees-
ter Litjens: “Inwoners krijgen weer 
een keurig aangeharkt Aalsmeer.” 

Op donderdag 21 juni wordt de Len-
tenota 2012 in de vergadering van 
het beraad behandeld. En deze bij-
eenkomst gaat, ook als het Neder-
lands elftal moet voetballen, door 
(zonder schermen of radio’s)! Op 
donderdag 12 juli volgt de behan-
deling en vaststelling van de nota in 
de raad.

Door Jacqueline Kristelijn
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
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ingezonden brief dient echter 
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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
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sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

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

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-
vertolking en vertaling in Engels om 
10u. met Martijn Piet. Aparte bijeen-
komst voor kinderen.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. K. Muller en 18.30u. 
met ds. C.J. van Rhijn uit Amstel-
veen.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10u. euch.viering in zorgcentrum 
Aelsmeer met L. Seeboldt. Zater-
dag 17u in Kloosterhof woord com-
munieviering met N. Kuiper. Zon-
dag 10.30u. woordcommunievie-
ring olv parochianen en 14u. Pool-
se dienst met Christoff in Karmel-
kerk. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen viering.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. G. van 
de Meeberg uit Zwanenburg.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. oecumenische dienst met 
RKDES.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. oecumenische dienst mmv 
gelegenheidskoor.

Bijbelstudie Begra Aalsmeer
Gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. 
Bijbelstudie-avonden vanaf 24 sep-
tember.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag dienst om 10u. met David 
Bouwman. Tevens crèche en peu-
terdienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zon-
dag dienst om 10u. Spreker Mar-
tijn Mosselman. Speciale dienst 
voor kinderen. Om 19.30u. Specia-
le dienst.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. M. Hogenbirk en 16.30u. 
met ds. J.G. Brienen. 

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. A.M. Visser uit Amsterdam. 
Extra collecte voor Wereldwerk.

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
E.J. Westerman en 18.30u. 10R-
dienst. Organist H. van Noord. 
Oost: Oosterkerk, ‘t Anker, Oost-
einderweg 372. Zondag 10u. dienst 
met ds. O.J. v/d Ploeg uit Rotter-
dam. Organist Cees Verschoor.

Zondag 10 juni

Aandacht ANGO 
in ziekenhuis
Amstelveen - Van 10 tot en met 16 
juni is het folderrek bij het Infocen-
trum van Ziekenhuis Amstelland in-
gericht met informatie voor gehan-
dicapten. Dit in het kader van de 
actieweek van de Algemene Ne-
derlandse Gehandicapten Orga-
nisatie (ANGO). Het Infocentrum 
bevindt zich in de centrale hal van 
het ziekenhuis en is tevens te be-
reiken onder telefoonnummer 020-
7557118 of via emailadres infocen-
trum@zha.nl.

Fietstocht van 
pedaalridders
Aalsmeer - Donderdag 14 juni 
gaan de pedaalridders van de OVAK 
weer op pad. Dit keer gaat de tocht 
gaat richting Zevenhoven. De groep 
vertrekt vanaf de parkeerplaats 
van het zwembad aan de Dreef om 
10.00 uur.

Zonnebloem zoekt vrijwilligers 
voor vakantieweek in september
Aalsmeer - Elk jaar organiseert 
de regionale afdeling Amstelland 
van de Zonnebloem een vakantie-
week voor deelnemers uit haar ne-
gen lokale afdelingen. De deelne-
mers zijn 24 personen met een fy-
sieke beperking door ziekte, leef-
tijd of handicap. De vakantieweek 
is gepland in een aangepaste loca-
tie voor zieke en fysiek gehandicap-
te gasten tw. de Heihoef te Eindho-
ven in de week van 17 tot en met 22 
september. De gasten worden bege-
leid door gekwalificeerde medewer-

kers, die allemaal vrijwilligers zijn bij 
de Zonnebloem. Het huidige Hoofd 
Vakantiewerk en Hoofdverpleegkun-
dige hebben aangegeven dat zij na 
12 jaar het stokje willen overdragen 
aan een ander. Daarom is het be-
stuur van de regio Amstelland drin-
gend op zoek naar vrijwilligers die 
één van beide functies ambieert. In-
formatie over de functies is te vinden 
op de website regio-amstelland.zon-
nebloem.nl. Aanmelden kan via 020-
4534025 of 06-53202154 of via am-
stelland-zonnebloem@hotmail.com

Gehandicapten mogen uitwaaien
Booteigenaren gezocht voor 
botendag Dag van je Leven
Aalsmeer - Stichting Dag van je 
Leven organiseert haar jaarlijkse bo-
tendag op zaterdag 16 juni, waar-
voor lichamelijk en/of verstandelijk 
gehandicapten uit onze regio wor-
den uitgenodigd. In samenwerking 
met Stichting Ons Tweede Thuis en 
jachthaven Kempers bij Leimuiden 
wordt een rondvaart met vele boten 
georganiseerd op de Westeinder-
plassen. Ieder jaar is Stichting Dag 
van je Leven hard op zoek naar en-
thousiaste booteigenaren, die bereid 
zijn een paar uurtjes te varen op de 
Westeinderplassen met aan boord 
één of meer gehandicapten verge-
zeld door hun familie of begeleiding. 
Gelukkig zijn er veel booteigenaren, 
die het zo leuk vinden dat ze zich ie-
der jaar weer aanmelden. Maar om-
dat ook het plezier voor de gehandi-
capten zeer groot is, stijgt dit aan-

tal ieder jaar ook. Daarom hoopt 
de organisatie dat het ook dit jaar 
weer lukt om minimaal 60 boten 
bij elkaar te krijgen. Het evenement 
wordt voor de negende keer geor-
ganiseerd en het belooft weer een 
groots spektakel te worden met mu-
ziek en veel gezelligheid. Want voor 
en na het varen is er altijd leuke mu-
ziek in de loods op het jachthaven-
terrein van Kempers Princessepavil-
joen. Vele polonaises worden er al-
tijd gelopen. Heeft u een boot en wilt 
u 16 juni tussen 10.30 en 13.00 uur 
gastheer of gastvrouw zijn en bijdra-
gen aan een fantastische dag voor 
de gehandicapten en hun familie? 
Kijk dan voor meer informatie en 
aanmelding op www.dagvanjeleven.
org,. U kunt ook een email sturen 
naar info@dagvanjeleven.org of bel-
len met het nummer 06-12393458.

Peuter-Instuif bij 
Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 13 ju-
ni is er van 9.30 tot 11.30 uur in-
loop en ontmoeting onder het ge-
not van koffie en thee bij de Oost-
Inn in de Mikado aan de Cathari-
na Amalialaan. Van 9.30 tot 10.30 
uur wordt ook weer de peuter-in-
stuif gehouden. Een uur gezellig-
heid met elkaar. Voor inlichtingen: 
0297-325636, 0297-345413 of kijk 
op www.oosterkerk.info.

Voorlichting over 
gezondheid man 
Amstelveen - In Ziekenhuis Amstel-
land geeft dr. Y. Reisman (uroloog) op 
maandag 11 juni een lezing voor al-
le mannen met die hun gezondheid 
serieus nemen. Want, zo zegt de ti-
tel van de voordracht: ‘de gezondheid 
van de man is een verwaarloosd ge-
bied’; plasklachten en seksuele stoor-
nissen. De bijeenkomst start om 19.00 
uur in de Ontmoetingsruimte van Zie-
kenhuis Amstelland. De zaal is open 
vanaf 18.30 uur. Mensen kunnen zich 
aanmelden voor deze bijeenkomst 
door een mailtje aan website@zha.nl 
van de afdeling voorlichting van Zie-
kenhuis Amstelland of door een tele-
foontje 020-7556313.

Jongerendienst in Karmelkerk
Aalsmeer - Astrid, Wendy en Ri-
anne zijn drie jonge dertigers, die 
sinds 2006 enkele malen per jaar in 
de Karmelkerk een speciale dienst 
voorbereiden voor jongeren. Door 
middel van begrijpelijk woorden en 
swingende liedjes hopen zij jong en 
oud een inspirerende dienst te bie-
den. De thema’s die gekozen wor-
den, gaan over de problemen van 
alledag of onderwerpen waar ieder-
een mee te maken heeft. Zondag 10 

juni wordt vanaf 10.30 uur stil ge-
staan bij de vraag: Wat voor mens 
ben jij? Zit je lekker in je vel, of heb 
je een negatief zelfbeeld? Loopt al-
les op rolletjes in je leven, of laat je 
het beter voordoen dan het werke-
lijk is? Sta je open voor iedereen 
of heb je snel een oordeel over ie-
mand? Hopelijk kan na afloop van 
deze dienst geconcludeerd worden 
dat ieder mens uniek is! Iedereen is 
zondag van harte welkom.

Rode Kruis zoekt collectanten
Aalsmeer - Het Rode Kruis gaat 
in de week van 24 tot 30 juni aan-
staande huis-aan-huis collecteren. 
De opbrengst is voor de activiteiten 
van het Rode Kruis in Aalsmeer. Het 
bekende rolstoelwandelen, huisbe-
zoeken aan chronisch zieken, soos-
middagen, telefooncirkel voor al-
leenwonenden, ontmoetingsgroep 
beginnend dementerende oude-
ren, uitstapjes en de boottocht zijn 
daar voorbeelden van. Sinds vorig 
jaar jaar is er het project ‘snelle in-
terventieboot’ voor hulp bij hartpro-
blemen op de Westeinderplassen 
bijgekomen. De collecte wordt ook 

dit jaar gedaan door een team en-
thousiaste collectanten. De afdeling 
is nog op zoek naar nieuwe collec-
tanten om zoveel mogelijk straten in 
Aalsmeer en Kudelstaart te berei-
ken. Wie wil zich in de week van 24 
tot 30 juni twee á drie uurtjes inzet-
ten door te collecteren voor het Ro-
de Kruis in Aalsmeer? Veel mensen 
vinden samen collecteren prettiger. 
Misschien is het een goed idee om 
samen met uw partner, broer, zus, 
vriend of vriendin met de collecte-
bus rond te gaan. Aanmelden kan 
bij Diederik Plas via 06-30221703 of 
per email via pluss@hotmail.nl.

Ango en lokale projecten slaan handen ineen

Nationale collecte Handicap.nl 
Aalsmeer - De landelijke collecte 
van Handicap.nl vindt dit jaar plaats 
van 11 tot en met 16 juni. Het geld 
dat Handicap.nl ophaalt gaat onder 
andere naar het Ango fonds. Vanuit 
dit fonds wordt individuele financië-
le hulpverlening betaald aan mensen 
die buiten andere regelingen val-
len. Ook lokale initiatieven worden 
met de opbrengst ondersteund. Bo-
vendien geeft de Ango sociaal, juri-
disch, financieel en belasting advies 
aan mensen met een handicap. Han-
dicap.nl verzorgt de fondsenwerving 
van de Algemene Nederlandse Ge-
handicapten Organisatie (Ango). De 
Ango wil medemensen met hun be-
perking of chronische ziekte een vol-
waardig leven geven. Eigen regie en 
niet (altijd) afhankelijk te zijn van an-
deren. Dit kan met een sta-op stoel 
of een goed matras, maar ook met 
een autoaanpassing zodat iemand 
zijn mobiliteit terugkrijgt en weer 

kan gaan werken en een eigen inko-
men kan verdienen. Ook vinden wij 
het sociale aspect belangrijk en kan 
men bijvoorbeeld een bijdrage vra-
gen voor de aanschaf van een com-
puter om via het internet contac-
ten te leggen of voor een hobby of 
(vrijwilligers)werk. De Ango komt al 
sinds 1927 op voor gehandicapten 
en chronisch zieken. 
De Ango springt bij waar nodig is. 
Met individuele financiële hulp, maar 
ook met juridisch advies en belas-
tingadvies. In het hele land zijn daar-
toe Ango-afdelingen en adviseurs 
die mensen met raad en daad bij-
staan. Veel lokale verenigingen die 
betrokken zijn bij gehandicapten en/
of chronisch zieken organiseren de 
Handicap.nl collecte. Een deel van 
de opbrengst wordt door deze ver-
enigingen besteed aan eigen activi-
teiten. Meer informatie: www.ango.
nl/steun of bel naar 033-4654343.

Project modeshow succes!
Aalsmeer - Woensdagmiddag 30 
mei organiseerden vier meiden van 
de Westplas Mavo in samenwerking 
met een jongerenwerker van stich-
ting de Binding een modeshow. Hun 
opdracht was om zelf van A tot Z 
een modeshow te organiseren. 

Op de Westplas Mavo volgen de 
leerlingen de eerste twee jaar pro-
jectonderwijs. Dit betekent dat ze in 
groepjes werken aan door hen zelf 
gekozen projecten. Ze maken hun 

eigen planning en de docenten ver-
vullen daarbij slechts een coachen-
de rol. Door deze projecten leren de 
leerlingen hun vaardigheden te ont-
wikkelen en ervaren ze waar ze te-
genaan lopen bij het organiseren 
van in dit geval een modeshow. En 
ze ontdekken wat ze leuk en wat 
ze niet leuk vinden. De vier meiden 
hebben ontzettend hun best ge-
daan en een leuke modeshow neer-
gezet. Echt een resultaat om trots 
op te zijn!

 

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

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

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

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

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

Gevonden:
- Jac. P. Thijsenlaan: Moederpoes, zwart-wit met 6 kittens.
- Hoofdweg : Bruin-zwarte poes.
- Aalsmeerderweg: Langharige rode poes met 4 witte voetjes. 
 Ze heeft 2 witte vlekken op de buik en wit snuitje.

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

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
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	 Op	maandag	25	juni	a.s.	zal	de	receptie	van	het	
	 gemeentehuis	vanaf	15.00	gesloten	zijn.	
	 Dit	betekent	o.a.	dat	ook	de	gemeente	telefonisch	
	 niet	bereikbaar	zal	zijn.

Vergadering informatief oVerleg 

“Op	 donderdag	 7	 juni	 a.s.	 vindt	 om	 20.00	 uur	 een	 Infor-
matief	 Overleg	 plaats	waarin	 het	 college	 de	 gemeenteraad	
informeert	over	belangrijke	onderwerpen.	Dit	keer	staat	op	
de	agenda	het	 voorstel	 van	de	Stadsregio	Amsterdam	voor	
vernieuwing	van	de	regels	rondom	de	verdeling	van	sociale	
huurwoningen.	 Er	 wordt	 vanuit	 de	 Stadsregio	 een	 toelich-
ting	op	het	voorstel	gegeven.	De	vergadering	is	openbaar	en	
vindt	plaats	in	de	raadskelder.”

Programmabegroting 2013 Van de g2

Op	 29	 mei	 2012	 hebben	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	
Aalsmeer	besloten	aan	de	raad	de	programmabegroting	2013	
van	de	G2	voor	te	leggen	voor	een	zienswijze	en	de	jaarre-
kening	2011	van	de	G2	ter	kennis	te	nemen.	De	stukken,	die	
hierop	betrekking	hebben	 liggen	ter	 inzage	bij	de	afdeling	
Vergunningen,	Handhaving	en	Dienstverlening	balie	5	tot	21	
juni	2012:
-	 De	programmabegroting	2013	en	het	meerjarenperspec-

tief	2014-2016	van	het	Samenwerkingsverband	Aalsmeer-	
Uithoorn,	de	G2.

-	 De	 jaarrekening	 2011	 van	 het	 Samenwerkingsverband	
Aalsmeer-	Uithoorn,	de	G2

met ingang Van woensdag 23 mei 2012 geldt het 
Volgende: 

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

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

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

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

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

Achtergrondinformatie
Met	ingang	van	26	juni	2012	vervalt	de	geldigheid	van	alle	
kinderbijschrijvingen	in	paspoorten.	Vanaf	die	dag	heeft	ie-
der	kind	een	eigen	paspoort	of	een	Nederlandse	identiteits-
kaart	nodig	om	te	reizen.	Voor	aanvragen	voor	een	reisdo-
cument	van	kinderen	jonger	dan	13	jaar	en	8	maanden,	die	
bijgeschreven	zijn	in	een	paspoort	waarvan	de	geldigheid	op	
of	na	1	juli	2012	vervalt	berichten	wij	u	het	volgende.	Indien	
deze	aanvraag	ná	1	mei	2012	is	ingediend	vindt	levering	naar	
alle	waarschijnlijk	pas	ná	1	september	2012	plaats.		
Door	het	grote	aantal	aanvragen	van	reisdocumenten	loopt	
de	levertijd	sterk	op.	Ter	ondersteuning	van	deze	maatregel	
kan	 de	 beslisboom	 gebruikt	 die	 hieronder	 als	 download	 is	
bijgevoegd.

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.	

Evenementenvergunning
Op	grond	van	artikel	2.25	van	de	Algemene	Plaatselijke	Ver-
ordening	is	de	vergunning	verleend	voor:
-	 Het	plaatsen	van	vier	statafels	voor	café	Sportzicht	op	9,	

13	en	17	juni	2012	i.v.m.	EK	2012;
-	 Boekenmarkt	in	de	Zijdstraat	op	6	oktober	2012;
-	 Decembermarkt	in	de	Zijdstraat	en	op	het	Molenplein	op	

14	december	2012;
Datum verzending vergunning 5 juni 2012

wet algemene bePalingen omgeVingsrecht 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	de	volgende	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	
zijn	ontvangen:
-	 Aalsmeerderweg	247,	het	kappen	van	een	boom;
-	 Beethovenlaan	2,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
-	 Begoniastraat	26,	het	kappen	van	een	boom;
-	 Bilderdammerweg	81,	het	verhogen	van	de	woning;
-	 Citroenvlinderstraat	 127,	 het	 plaatsen	 van	 een	 dakop-

bouw;

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

-	 Hendrikstraat	40,	het	plaatsen	van	een	schutting;
-	 Herenweg	28,	het	bouwen	van	een	woning;
-	 J.	Schaperstraat	14	en	16,	het	plaatsen	van	een	carport;
-	 Korfstraat	110,	het	aanleggen	van	een	uitrit;
-	 Lijnbaangebied,	het	aanleggen	van	8	bruggen;
-	 Marconistraat	4,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
-	 Oosteinderweg	247,	het	wijzigen	van	de	gevel;
-	 Spoorlaan	kavel	7	en	8,	het	bouwen	van	2	woningen;
-	 Stommeerweg	78,	het	wijzigen	van	de	gevels;
-	 Uiterweg	94,	het	kappen	van	bomen;
-	 Uiterweg	100,	het	uitbreiden	van	de	woning;
-	 Uiterweg	173;	het	vergroten	van	de	woning;
-	 Uiterweg	263,	het	wijzigen	van	de	gevels;
-	 Zijdstraat	22,	het	bouwen	van	winkelruimte	en	een	ap-

partement.

Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere 
Procedure

Een	omgevingsvergunning,	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken,	 ligt	 zes	 weken	 na	 de	 dag	 van	 verzending	 ter	 inzage	
bij	 de	 afdeling	 vergunningen,	 handhaving	 en	 dienstverlening,	
balie	9,	tel.	0297-387698,	de	openingstijden	zijn	op	dinsdag	en	
donderdag	tussen	8:30	en	14:00	uur.	U	kunt	een	afspraak	maken	
voor	een	gesprek	binnen	deze	tijden	met	een	medewerker	van	de	
afdeling	vergunningen	voor	uw	vragen	over	bouwen	en	vergun-
ningen.	Op	grond	 van	 artikel	 7:1	Algemene	wet	 bestuursrecht	
kan	een	belanghebbende	binnen	zes	weken,	na	de	dag	van	ver-
zending	van	het	besluit,	schriftelijk	een	gemotiveerd	bezwaar-
schrift	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:
-	 Aalsmeer	Dorp	en	Stommeer,	het	aanleggen	van	kabels	en	

leidingen;
-	 Citroenvlinderstraat	 127,	 het	 plaatsen	 van	 een	 dakop-

bouw;
-	 Kudelstaart-Zuid,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Machineweg-Japanlaan	 (Greenpark),	 het	 aanleggen	 van	

kabels	en	leidingen;
-	 Molenpad	2,	het	kappen	van	een	boom;
-	 Oosteinderweg	82b,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidin-

gen;
-	 Schweitzerstraat,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 7 juni 2012.   

Verdagen	(verlenging)	beslistermijn	aanvraag	
omgevingsvergunning
Krachtens	artikel	3.9,	lid	2,	van	de	Wet	algemene	bepalingen	
omgevingsrecht	kan	het	bevoegd	gezag	de	in	het	eerste	lid	
bedoelde	termijn	(acht	weken)	eenmaal	met	ten	hoogste	zes	
weken	verlengen.	De	beslissing	op	de	volgende	aanvragen	is	
met	toepassing	van	artikel	3.9,	lid	2	van	de	Wabo	met	zes	
weken	verdaagt:
-	 Einsteinstraat	79-85,	ontvangen	op	10	april	2012;
-	 Oosteinderweg	225,	ontvangen	op	19	april	2012;
-	 Uiterweg	achter	245,	ontvangen	op	5	april	2012;
-	 Uiterweg	403,	ontvangen	op	19	april	2012.

kennisgeVing ontwerP beschikking, wet 
algemene bePalingen omgeVingsrecht, 
omgeVingsVergunning

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	 zij	 in	het	 kader	 van	de	Wet	 algemene	bepalingen	om-
gevingsrecht	voornemens	zijn	een	omgevingsvergunning	te	
verlenen	voor	het	bouwen	van	een	woning	aan	de	Uiterweg	
420	te	Aalsmeer.	Het	college	van	Burgemeester	en	wethou-
ders	heeft	in	haar	vergadering	van	29	mei	2012	besloten	om	
het	bouwplan	positief	te	benaderen.	

De	aanvraag,	de	ontwerpbeschikking	en	het	raadsbesluit	en	de	
bijbehorende	stukken	liggen	met	ingang	van	vrijdag	8	juni	2012	
gedurende	 zes	weken	 ter	 inzage	 in	het	gemeentehuis	 te	Aals-
meer,	balie	9.	Gedurende	deze	termijn	kan	een	belanghebbende	
schriftelijk	en/of	mondeling	zijn	zienswijze	tegen	het	ontwerp-
besluit	 naar	 voren	 brengen.	 De	 schriftelijke	 zienswijze	 wordt	
ingediend	 bij	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 de	 gemeente	
Aalsmeer,	postbus	253,	1430	AG,	Aalsmeer.	Degene	die	buiten	
de	openingstijden	inzage	wil	hebben	en	degene	die	mondeling	
zijn	 zienswijze	 naar	 voren	 wil	 brengen,	 kan	 contact	 opnemen	
met	de	afdeling	 vergunningen,	handhaving	en	dienstverlening	
via	telefoonnummer	(0297)	387	698.

kennisgeVing ontwerP beschikking, wet 
algemene bePalingen omgeVingsrecht, 
omgeVingsVergunning

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	 zij	 in	het	 kader	 van	de	Wet	 algemene	bepalingen	om-
gevingsrecht	voornemens	zijn	een	omgevingsvergunning	te	
verlenen	voor	het	 realiseren	van	een	kinderdagverblijf	met	
buitenruimte,	een	parkeerterrein	en	een	geluidsscherm	van	
2,5	meter	aan	de	Van	Cleeffkade	15	te	Aalsmeer.	De	gemeen-
teraad	heeft	in	zijn	vergadering	van	31	mei	2012	besloten	
om	het	bouwplan	positief	te	benaderen.

De	aanvraag,	de	ontwerpbeschikking	en	het	raadsbesluit	en	de	
bijbehorende	stukken	liggen	met	ingang	van	vrijdag	8	juni	2012	
gedurende	 zes	weken	 ter	 inzage	 in	het	gemeentehuis	 te	Aals-
meer,	balie	9.	Gedurende	deze	termijn	kan	een	belanghebbende	
schriftelijk	en/of	mondeling	zijn	zienswijze	tegen	het	ontwerp-
besluit	 naar	 voren	 brengen.	 De	 schriftelijke	 zienswijze	 wordt	
ingediend	 bij	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 de	 gemeente	
Aalsmeer,	postbus	253,	1430	AG,	Aalsmeer.	Degene	die	buiten	
de	openingstijden	inzage	wil	hebben	en	degene	die	mondeling	
zijn	 zienswijze	 naar	 voren	 wil	 brengen,	 kan	 contact	 opnemen	
met	de	afdeling	 vergunningen,	handhaving	en	dienstverlening	
via	telefoonnummer	(0297)	387	698.

officiële mededelingen
7 juni 2012

ontheffingen ingeVolge de wet ruimtelijke 
ordening

De	 onderstaande	 ontwerpbesluiten,	 met	 de	 daarop	 betrekking	
hebbende	 stukken,	 liggen	 met	 ingang	 van	 aanstaande	 vrijdag	
gedurende	6	weken	tussen	9.00-11.30	uur	ter	inzage	in	het	ge-
meentehuis	 te	 Aalsmeer.	 Gedurende	 deze	 termijn	 kan	 een	 be-
langhebbende	schriftelijk	en/of	mondeling	zijn	zienswijze	tegen	
het	ontwerpbesluit	naar	 voren	brengen.	De	 schriftelijke	 ziens-
wijze	wordt	 ingediend	bij	burgemeester	en	wethouders	van	de	
gemeente	 Aalsmeer,	 postbus	 253,	 1430	 AG,	 Aalsmeer.	 Degene	
die	buiten	de	openingstijden	inzage	wil	hebben	en	degene	die	
mondeling	zijn	zienswijze	naar	voren	wil	brengen,	kan	contact	
opnemen	met	de	afdeling	vergunningen,	handhaving	en	dienst-
verlening	via	telefoonnummer	(0297)	387	698.

Ontwerpbesluit	buitenplanse	ontheffing	en	bouwvergunning
Burgemeester	en	wethouders	van	Aalsmeer	maken	bekend	dat	
zij	voornemens	zijn	om,	met	toepassing	van	artikel	3.23	van	
de	Wet	ruimtelijke	ordening	en	artikel	40	van	de	Woningwet,	
ontheffing	van	het	geldende	bestemmingsplan	“Uiterweg	–	
Plasoevers	2005”	en	bouwvergunning	te	verlenen	voor:
-	 Herenweg	 32a	 te	 Kudelstaart:	 het	 vernieuwen	 van	 een	

botenhuis	en	een	veranda.

welstandscommissie

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

kennisgeVing

onteigening van onroerende zaken in de gemeente 
aalsmeer ten behoeve van de uitvoering van het 
bestemmingsplan “noordvork”
De	 burgemeester	 van	 Aalsmeer	 maakt	 bekend,	 dat	 inge-
volge	 artikel	 78,	 zevende	 lid,	 van	 de	 onteigeningswet,	 in	
het	 gemeentehuis	 van	 Aalsmeer	met	 ingang	 van	 vrijdag	 8	
juni	2012	tot	en	met	donderdag	19	juli	2012	ter	inzage	ligt	
een	afschrift	van	het	koninklijk	besluit	van	23	maart	2012,	
nr.	 12.000655.	 De	 in	 het	 koninklijk	 besluit	 ten	 name	 van	
de	gemeente	Aalsmeer	 ter	 onteigening	aangewezen	onroe-
rende	zaken	zijn	nodig	voor	de	uitvoering	van	het	bestem-
mingsplan	 “Noordvork”.	 De	 door	 de	 Kroon	 ter	 onteigening	
aangewezen	 gronden	hebben	 de	 bestemming	 “Verkeer”.	 Op	
de	te	onteigenen	gronden	zullen	werken	en	werkzaamheden	
ten	behoeve	van	die	bestemmingen	worden	uitgevoerd.	Het	
koninklijk	besluit	is	geplaatst	in	de	Staatscourant	van	2	mei	
2012,	nr.	7361.	Tegen	het	besluit	staat	geen	beroep	open.
Een	afschrift	van	het	koninklijk	besluit	ligt	ter	inzage	op	de	
volgende	locaties:
-	 Centrale	balie	van	het	gemeentehuis,	Drie	Kolommenplein	

1	te	Aalsmeer	van	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	08.30	
uur	tot	14.00	uur;

-	 Rijkswaterstaat	 Corporate	 Dienst,	 Griffioenlaan	 2	 te	
Utrecht	van	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	9.00	uur	tot	
16.00	uur.	Bij	de	receptie	kunt	u	vragen	naar	de	afdeling	
BJV,	team	Publiekrecht,	toestelnr.	71329	of	71310.	

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
balie 5 ( week 23)

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

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

t/m	8	juni	 APV	Standplaatsvergunning:	de	verkoop	van	aard-
appelen,	groenten	en	fruit	op	vrijdag	bij	het	win-
kelcentrum	Kudelstaart;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t/m	18	juli	 Evenementenvergunning:	 Het	 plaatsen	 van	 vier	
statafels	voor	café	Sportzicht	op	9,	13	en	17	juni	
2012	i.v.m.	EK	2012;	Boekenmarkt	in	de	Zijdstraat	
op	 6	 oktober	 2012;	Decembermarkt	 in	 de	 Zijds-
traat	en	op	het	Molenplein	op	14	december	2012;

t/m	19	juli	 Kennisgeving/Koninklijk	Besluit	Onteigening	van	
onroerende	 zaken	 in	 de	 gemeente	 Aalsmeer	 ten	
behoeve	van	de	uitvoering	van	het	bestemmings-
plan	“Noordvork”;

t/m	20	juli	 Programmabegroting	2013	van	de	G2.

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

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

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

afsPraken burgemeester en wethouders
Wilt	u	een	afspraak	maken	met	de	burgemeester	of	met	een	
van	de	wethouders,	dan	kunt	u	dit	doen	via	het	bestuurs-
secretariaat.	 Voor	 een	 afspraak	 met	 de	 burgemeester	 drs.	
P.J.M.	Litjens:	tel.	387511.	Voor	een	afspraak	met	een	van	
de	wethouders:	tel.	387512.	Raadpleeg	voor	de	portefeuil-
leverdeling	www.aalsmeer.nl	of	uw	gemeentegids.

fractiesPreekuur
Twee	keer	per	maand	 is	het	mogelijk	om	de	 fracties	geza-
menlijk	 te	 spreken	 tijdens	 een	 fractiespreekuur,	 dat	 voor-
afgaand	 aan	 de	 fractievergaderingen	 plaatsvindt	 op	 de	
dinsdagen.	 Dit	 gesprek	 zal	 maximaal	 15	 minuten	 duren.	
Voor	een	afspraak	dient	u	minimaal	één	week	voorafgaand	
aan	het	 spreekuur	 contact	op	 te	nemen	met	de	griffie	via	 	
griffie@aalsmeer.nl	of	via	0297-387660.	De	volgende	frac-
tiespreekuren	vinden	plaats	op	12	juni	en	3	juli	2012.

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

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

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar	buiten	openingstijden	en	in	het	weekend.	Bereik-
baar	via	het	hoofdnummer:	0297-381777.

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

serVicePunt beheer en uitVoering 
ProVincie noord-holland
Voor	al	uw	klachten	over	provinciale	wegen	en	bruggen:	tel.	
0800-0200600	of	mail	naar:	infobu@noord-holland.nl.
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Muziek/Theater
Donderdag 7 juni:
* Dansavond o.l.v. saxofonist Rob-
bert Tuinhof in Oude Veiling, Markt-
straat van 20.30 tot 23.30u.
Vrijdag 8 juni:
* Seniorenmiddag t.g.v. 80 jaar RK-
DES in feesttent, Wim Kandreef. Met 
theatergroep Mooi Weer v/a 14u. 
Vanaf 20.30u. Aprèsski feestavond.
* Captain Morgan in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 22u.
* Metal-avond met optredens drie 
bands in N201, Zwarteweg v/a 21u.
Zaterdag 9 juni:
* Play-in Sursum Corda, Aalsmeers 
Harmonie en Flora in kader Week 
van Amateurkunst in burgerzaal, 
gemeentehuis vanaf 16u. Om 15u. 
optreden Djembikkels.
* Feestavond t.g.v. 80 jaar RKDES 
met Django Wagner v/a 20.30 uur in 
feesttent, Wim Kandreef.
* Partynight in café de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u.
Zondag 10 juni:
* The Veldman Brothers in Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 15.30u
* Salsa party in The Beach, Oostein-
derweg 247a van 19.30 tot 23.30u.
Donderdag 14 juni:
* Nieuwe Aalsmeerse band Lemon 
Curry in de Praam, Zijdstraat, 21u.
Zaterdag 16 juni:
* Renaissance concert Kaaijk en Co 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.

Exposities
7 en 8 juni:
* Tentoonstelling 100 jaar bloemen-
veilingen Aalsmeer in Historische 
Tuin. Ingang Praamplein. Donder-
dag en vrijdag 10 tot 16.30u.
* Expositie trendontwikkeling en fo-
tografie bloemen en planten en fo-
totentoonstelling in kader 100 jaar 
bloemenveilingen in Oude Veiling, 
Marktstraat. Donderdag en vrijdag 
15 tot 21u.
* Fotopresentatie en films over Bloe-
menlust in bedrijf in The Beach, 
Oosteinderweg 247a. Donderdag en 
vrijdag 9 tot 01u.
Zaterdag 9 juni:
* Crash museum aan Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug open 
van 11 tot 16u. 
9 en 10 juni:
* Tentoonstelling 100 jaar water-
sportvereniging Nieuwe Meer in 
watertoren. Zaterdag en zondag van 
14 tot 17u. Ook 16 en 17 juni.
* Zomerexpositie met beelden, 
schilderijen en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke 
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
Tot en met 17 juni:
* Expositie met Jànos Demeter 
Lóránt uit Hongarije en Lous Stuijf-
zand in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open do. t/m zo. 14-17u. Op 
Kinderkunstzolder bloementekenin-
gen van schooljeugd. Vrijdag 16u. 
prijsuitreiking. 

Diversen.
Donderdag 7 juni:
* Film over oude tuinbouwbedrij-
ven in kader 100 jaar veilingen in 

Aalsmeer in The Beach, Oosteinder-
weg 247a. Aanvang 20u.
* Beach handbaltoernooi in The 
Beach, Oosteinderweg v/a 19.30u.
* Kienavond t.g.v. 80 jaar RKDES in 
kantine Wim Kandreef v/a 20u.
Vrijdag 8 juni:
* In kader 100 jaar bloemenveilin-
gen demonstraties en workshops 
bloemschikken o.l.v. arrangeurs in 
Wellant College, Linnaeuslaan van 
13 tot 17u. Deelname 5 euro.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Tafeltennistoernooi van ATC Bloe-
menlust en turn- en trampoline-de-
monstraties Omnia en TVA in kader 
100 jaar bloemenveilingen v/a 19u.
Zaterdag 9 juni:
* Extra open huize route Aalsmeerse 
makelaars van 11 tot 15u.
* Laatste rondje, toerrit voor oldti-
mers. Start 10.30-11.30u. Konnet-
laantje. Retour rond 15u. Diverse 
activiteiten vanaf 13u. o.a. busje be-
schilderen voor jeugd, 12-16u.
* Autopuzzelrit en fietstocht t.g.v. 80 
jaar RKDES. Start 10-11u. terrein 
Wim Kandreef, Kudelstaart.
* Presentatie jubileumboek ‘t Boei-
ervolk van WV Nieuwe Meer in 
Boekhuis, Zijdstraat om 10.30u.
* Waterpolotoernooi in Het Ooster-
bad, Jac. Takkade vanaf 13u.
Tot en met 9 juni:
* Week van de Amateurkunst met 
diverse activiteiten. Onder andere 
etalagetentoonstelling in Zijdstraat.
Zondag 10 juni:
* Familiedag 80 jaar RKDES met di-
verse activiteiten en optreden Jan 
Leliveld in feesttent, Wim Kandreef 
van 13 tot 16.30u.
* Oldtimerrit Aalsmeer Roest Niet. 
Vertrek 9u. bij Beach, Oosteinder-
weg 247. Bezichtigen 14-19u. Met 
v/a 15u. optreden de Hucksters voor 
Chariot.
Tot en met 10 juni:
* Feestweek Rijsenhout met diverse 
activiteiten en optredens voor jong 
en oud. Tent in Konnetlaantje.
Woensdag 13 juni:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Buitenspeeldag voor jeugd in Ku-
delstaart, Proosdijstraat en Graaf 
Willemlaan, 14-16u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Ire-
ne, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrij-
ven: 19.30u.
* Baanloop bij atletiekvereniging 
AVA in Sportlaan. Start exact 20u.
Donderdag 14 juni:
* Fietsdagtocht OVAK richting Ze-
venhoven. Start 10u. vanaf Dreef.

Vergaderingen
Donderdag 7 juni:
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan v/a 19.30u.
* Algemene ledenvergadering Flora 
Holland in veilinggebouw aan Leg-
meerdijk 313 v/a 19.30u.
Dinsdag 19 juni:
* Algemene ledenvergadering VVD. 
Tevens discussie over lentenota. In 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

AGENDAVeel animo voor viering ‘100 jaar veilingen’

Csizik-beker Vaktentoonstelling 
krijgt plek in gemeentehuis
Aalsmeer - De viering van ‘100 
jaar veilingen in Aalsmeer’ is afge-
lopen zaterdag 2 juni muzikaal ge-
opend door Con Amore en Jan Le-
liveld tijdens een druk bezoch-
te bijeenkomst in het Crown The-
ater. Het mannenkoor trakteer-
de op bloemenliedjes in de Engel-
se en Duitse taal en eindigde het 
korte optreden met de meezinger 
‘Tulpen uit Amsterdam’. Jan Leliveld 
bracht met ‘Oud Aalsmeer’ een ode 
aan de schrijver van dit lied en be-
kend muzikant in de jaren zestig in 
Aalsmeer: Klaas Tas. Het officiële 
moment was verrassend. Niet om-
dat de organisatie, KMTP Groei & 
Bloei, alle festiviteiten met sponso-
ring van bedrijven heeft weten op te 
zetten en burgemeester Pieter Lit-
jens daarom namens de gemeen-
te trakteerde op de eerste ‘borrel’, 
maar omdat de Csizik-beker ‘bo-
ven water’ werd getoverd. De beker 
werd jaarlijks uitgereikt tijdens de 
Vaktentoonstelling, jarenlang de be-
kendste bloemen- en planten-beurs 
in Nederland, in de bloemenveiling 
van Aalsmeer. Op het moment dat 
besloten werd de beurs voortaan in 
Amsterdam te houden, werd de be-
ker ‘werkloos’. Maar nu krijgt de-
ze prijs een officiële plek in het ge-
meentehuis. Voorzitter Wim van Vliet 
reikte de bokaal uit aan burgemees-
ter Litjens en de eerste burger be-
loofde de Csizik-beker een mooie 
plaats te geven. 

Tentoonstellingen en films
Het programma rond de viering ‘100 
jaar veilingen in Aalsmeer’ is divers 
en kan nog meegemaakt worden 
door alle inwoners tot en met aan-
staande vrijdag 8 juni. In de Histo-
rische Tuin is vandaag, donderdag 
7 juni, en morgen de tentoonstel-
ling over 100 jaar bloemenveilingen 
te zien tussen 10.00 en 16.30 uur, de 
Oude Veiling presenteert, eveneens 

beide dagen tussen 15.00 en 21.00 
uur, een expositie over trendontwik-
keling en fotografie van bloemen 
en planten en een fototentoonstel-
ling over dit Centrale veilinggebouw 
in de Marktstraat. Ook in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a, de vei-
ling in Oost, worden donderdag en 
vrijdag films en fotopresentaties ge-
geven over ‘Bloemenlust in bedrijf’. 
Binnen wandelen kan tussen 09.00 
en 01.00 uur. 

Dansavond, smalfilm en sport
Verder organiseert de Oude Vei-
ling vanavond tussen 20.30 en 23.30 
uur een dansavond met saxofonist 
Robbert Tuinhof en in The Beach 
kan deelgenomen worden aan 
een beach handbaltoernooi of ou-
de bedrijfsfilms door de Aalsmeer-
se Smalfilmclub bekeken wor-
den. Beide activiteiten beginnen 
om 19.30 uur. In het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat zijn vandaag 
van 14.00 tot 17.00 uur tekeningen 
van kinderen te zien, die deelgeno-
men hebben aan de tekenwedstrijd 
‘Het Bloemenfeest’. Vrijdag 8 juni om 
16.00 uur is de prijsuitreiking voor 
de kinderen. 
In het Wellant College in de Lin-
naeuslaan worden vrijdag demon-
stratie en workshops bloemschik-
ken gegeven onder leiding van be-
kende bloemenarrangeurs. Deelna-
me kost 5 euro en de eigen crea-
tie mag mee naar huis. De middag 
is van 13.00 tot 17.00 uur. De vie-
ring ‘100 jaar veilingen in Aalsmeer’ 
wordt vrijdagavond sportief afgeslo-
ten met een tafeltennistoernooi van 
ATC Bloemenlust en demonstraties 
turnen en trampoline springen door 
Omnia en TVA in The Beach vanaf 
19.00 uur. Alle drie de verenigingen 
hebben vele jaren gesport in het ou-
de veilinggebouw. Voor meer infor-
matie, zie de website 100jaarbloe-
menveilingenaalsmeer.nl. 

Ruim 190 klassiekers aan de start
Aalsmeer Roest Niet viert 
5-jarig jubileum zondag
Aalsmeer - Op zondag 10 juni 
wordt de vijfde editie van Aalsmeer 
Roest Niet gereden. Het evenement 
in Amstelland met klassieke auto’s 
en motoren was de vorige vier jaar 
met 200 deelnemers een groot suc-
ces. De combinatie van een toer-
rit van 100 mijl door de regio met 
start en finish bij The Beach aan de 
Oosteinderweg trekt elk jaar veel 
deelnemers en publiek. Met ruim 
190 ingeschreven klassieke au-
to’s en motoren van vóór 1 januari 
1987 verschijnt er ook dit jaar weer 
een prachtig deelnemersveld aan 
de start. De eerste deelnemer ver-
trekt zondag om 9.00 uur bij The 
Beach, de laatste deelnemers ver-
trekken rond 12.00 uur. Vanaf cir-
ca 13.30 uur worden de eerste deel-
nemers al weer terug verwacht. Na 
de finish worden de auto’s en moto-
ren op het parkeerterrein naast The 

Beach opgesteld waar het publiek 
de deelnemende auto’s en moto-
ren kan bezichtigen onder het ge-
not van een drankje en een hap-
je. De laatste deelnemers wor-
den rond 16.30 uur terug verwacht 
bij The Beach, ruim op tijd voor de 
prijsuitreiking om 17.30 uur. Ook bij 
het vijfde jaar Aalsmeer Roest Niet 
weer de hele middag en avond pro-
minent met vinyl en olievaten aan-
wezig: Kees Markman! En uiteraard 
’s avonds in The Beach verder met 
een Aalsmeer Roest Niet Afterpar-
ty.Ter gelegenheid van Aalsmeer 
Roest Niet heeft Hotel Chariot de 
Aalsmeerse band de Hucksters uit-
genodigd. Van 15.00 tot 19.00 uur 
speelt het vijftal live voor Hotel Cha-
riot, de toegang is gratis! Kom vooral 
op de fiets, het parkeerterrein is niet 
beschikbaar. Meer informatie: www.
aalsmeerroestniet.com.

Aalsmeer - Elke tweede zon-
dag van de maand organiseert The 
Beach drukbezochte Salsa dans-
avonden. Komende zondag 10 ju-
ni staat de editie van deze maand 
op het programma. De avond be-
gint om 19.30 en om 23.30 uur 
wordt de laatste dans ingezet. Eén 
van de redenen waarom deze avon-
den zo in trek zijn, is de gratis work-
shop op de vooravond. Specia-
le voor de mensen die al wat lan-
ger salsa dansen, zal dit nu een Sal-
sa Advanced workshop zijn. Laat je 
meevoeren op de tropische ritmes, 
met swingende heupen, volop in-

teractie en vooral heel veel plezier. 
Na de workshop neemt DJ Mike de 
draaitafel over. Met zijn brede mu-
ziekkeus, van zwoele bachata, snel-
le merenque tot pittige salsa, belooft 
het een bruisende avond te worden. 
Hij zal de zaal trakteren op veel mu-
zikaal lekkers! Naarmate de avond 
vordert zal de muziek steeds meer 
up tempo nummers bevatten. Hier-
door komt iedere danser aan zijn of 
haar trekken. Iedereen is welkom, 
vrij parkeren voor de deur aan de 
Oosteinderweg 247a en de toegang 
is gratis. Voor meer informatie surf 
naar www.beach.nl. 

Elke tweede zondag van de maand
Salsa-avond in The Beach

The Whatts maakt indruk!
Aalsmeer - In het kader van het 
weekend ‘80 jaar cultuur in de Oude 
Veiling’ stond zaterdagavond 2 juni 
een optreden van The Whatts op het 
programma. De band, die in de jaren 
tachtig furore maakte, veel aanhang 
wist te vergaren, singles opnam, 
maar stopte na het trieste overlijden 
van zanger en gitarist Luuc van de 
Polder, was weer in de oefenruimte 
gekropen. De instrumenten hoefden 
niet uit het stof, de mannen maken 
nog steeds graag muziek en laten 
zich zien en horen in verschillen-
de formaties. Peter en André echter 
staan al 35 jaar samen op het podi-
um en hebben deel uit gemaakt van 
diverse bandjes. Dit jubileum von-
den zij een reünie waard. Een goed 
moment om weer voor het voetlicht 
te treden. André Alderden (zang/gi-
taar), George van Es (zang/bas) en 
Peter Geleijn (drums) completeer-
de The Whatts 2.0 met Bob Entho-
ven op gitaar. Het optreden maak-
te indruk en deed de tijd van wel-

eer herleven. ‘Sweet Yvon’ klonk als 
eerste en met deze destijds hit werd 
het eerste optreden ook weer afge-
sloten. Voor zowel de bandleden als 
het massaal gekomen publiek (volle 
zaal) een superavond en een avond 
inderdaad lijkend op een reünie. “Jij 
ook hier?” Het was top: Het optre-
den, de sfeer, helemaal leuk. The 
Whatts zijn er weer en een twee-
de optreden, tijdens bandjesavond, 
is het zeker waard om (weer) te be-
zoeken. De dag er na, zondag 3 ju-
ni, trakteerde de Oude Veiling op 
een muziekfestival met optredens 
van Remmelt, Muus en Femke en 
de Aalsmeerse blues & boogieman 
Hein Meijer. De bedoeling was bui-
ten een feestje te bouwen, maar 
op het laatste moment is besloten 
de muziek maar binnen de muren 
van de Oude Veiling te houden en 
dit bleek op deze regenachtige dag 
een prima beslissing. Ook deze op-
tredens kende hoge waardering van 
het gekomen publiek!

De Praam in de ban van EK Voetbal
Dj Henk, Captain Morgan 
en Boswandelingparty
Aalsmeer - De EK voetbal staat 
voor de deur en het team van ca-
fé de Praam is hier helemaal klaar 
voor. Vrijdag 8 juni start met een 
groots oranjefeest onder aanvoering 
van dj Henk en Captain Morgan en 
zijn Morganettis, uiteraard geheel 
in oranje gehuld. Zaterdag worden 
bezoekers verzocht om 18.00 uur 
te verzamelen in de Praam. Er wor-
den lootjes uitgedeeld bij de ingang, 
waarmee kans gemaakt wordt op 
allerlei prijzen. 
Bij alle wedstrijden van Oranje zijn 
verder Ice watches te winnen. Ook 
is er voor na de wedstrijd 6 liter bier 
te winnen die de winnaar zelf mag 
tappen. Er zijn oranje zonnebrillen, 
oranje voetbalshirts en velen an-
dere prijzen. Ook kunnen bezoe-
kers meespelen met de blinde pou-
le. Na de wedstrijd wordt de zater-
dagavond voortgezet met een Bos-
wandeling Oranje party met veel ca-
deaus. Natuurlijk gaan woensdag 
13 juni voor de tweede wedstrijd 

van Oranje de schermen en tele-
visies aan en worden allerlei leuke 
acties gehouden in het café in de 
Zijdstraat. Donderdag 14 juni trak-
teert de Praam op live-muziek. Dit 
keer verzorgt de nieuwe Aalsmeer-
se band Lemon Curry een optreden. 
Deze muzikale avond begint om 
21.00 uur en de toegang is gratis.

Zaterdag play-in in burgerzaal met
3 Muziekverenigingen uit 
Aalsmeer en Djembikkels
Aalsmeer - Tot en met 9 juni wordt 
voor de tweede keer de week van 
de amateurkunst (WAK) georgani-
seerd. Het is een landelijk project 
waarin iedereen in Nederland, die 
in zijn vrije tijd kunst beoefent, dit 
tijdens deze week kan laten horen 
en zien. Ook dit jaar wordt het geor-
ganiseerd op initiatief van muziek-
school De Hint. Als afsluiter van de-
ze WAK week organiseren de drie 
Aalsmeerse muziekverenigingen, 
Flora, Aalsmeers Harmonie en Sur-
sum Corda aanstaande zaterdag 9 
juni een play-in in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. Veertig enthousi-
aste muzikanten, die elkaar pas za-
terdagmorgen ontmoeten, stude-
ren onder leiding van Luciënne de 

Valk vier muziekstukken in. Zo kun-
nen bezoekers tijdens de presen-
tatie vanaf 16.00 uur luisteren naar 
het eerste deel van Fiori Musicali 
geschreven door Rob Goorthuis ter 
gelegenheid van het 100-jarig be-
staan van Flora, Robinson Crusoë 
van Bert Appermont, Land of make 
Believe, een grote hit van de Ame-
rikaanse bugellist, componist en di-
rigent Chuck Mangione en Dances 
With Wolves. Om 15.00 uur vindt 
eerst een spetterend djembé optre-
den plaats van de Djembikkels on-
der leiding van Kelsie. Kortom een 
gezellige middag boordevol muziek. 
Toegang tot dit concert is gratis en 
de organisatie hoopt veel muziek-
liefhebbers te mogen begroeten.

Polydrone, Gnadab en Hope Remains

Vrijdag metal in de N201
Aalsmeer - Het is vrijdag 8 juni 
weer tijd voor een avondje metal in 
de N201. Naast de bekende namen 
van Gnadab en Polydrone komt ook 
de jonge band Hope Remains op-
treden. Het zal weer een heerlijke 
avond vol dikke, pompende metal 
worden. Hope Remains is een jonge 
metalcore band die in 2011 is opge-
richt. Hoewel de bandleden door ve-
le verschillende soorten (metal)gen-
res worden beïnvloed, zijn voor hun 
de groove en melodie de basis prin-
cipes. Door middel van de positie-
ve houding en de opbeurende en 
inspirerende boodschappen van de 
nummers gaat Hope Remains zich 
zeker onderscheiden van de massa. 
Gnadab haalt sinds de oprichting in 
2008 inspiratie uit nieuwe en ou-
de metal, death metal, black metal 
en metalcore, en mixt deze tot een 
unieke sound die gekenmerkt wordt 
door de stuwende riffen en creatieve 
drums. Gnadab onderscheidt zich-
zelf van breakdown georiënteerde 
bands door het spelen van snelle 

technische gitaar riffs, slam break-
downs en experimentele maatsoor-
ten. Polydrone is een metalband van 
eigen bodem, die bestaat uit vijf ge-
talenteerde en gemotiveerde muzi-
kanten met een passie voor muziek. 
Zo brachten ze in juni 2008 een de-
mo uit in eigen beheer, opgeno-
men in een villa tijdens een week-
end gevuld met drank, spelletjes, 
weinig slaap en bitterballen. Door 
hun energieke live performances en 
de unieke sound die ze als mixed-
grill beschrijven hebben ze als eni-
ge metalband de finale van ‘Het Ge-
heim van Starsound’ bereikt. Na het 
eerste jaar veel te hebben opgetre-
den in zalen als Tivoli de Helling en 
Het Kasteel, hebben ze 2010 goed 
ingeluid als headliner in P60. Houd 
ogen en oren open, want van deze 
band ga je nog veel meer horen! De 
metal-avond in poppodium en jon-
gerencentrum N201 aan de Zwarte-
weg begint vrijdag om 21.00 uur. De 
entree bedraagt 6 euro aan de deur 
en 3 euro met kortingskaart.

Renaissance met 
Kaaijk en Co
Aalsmeer - Het vocaal ensemble 
Kaaijk en Co brengt zaterdag 16 
juni muziek met een lach en een 
traan uit Renaissance en Barokpe-
riode, waarin vrolijkheid de boven-
toon voert en de drank in het lied 
vaak rijkelijk vloeit! De Renaissance 
avond vindt plaats in cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat. En-
tree: uw gift. Zaal open: 20.30 uur. 
Aanvang: 21.00 uur.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

€ 25,90

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Microfoon-
statief

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
DÉ VIOOLSPECIALIST

Microfoon-
AANBIEDING:

€ 45,90

Telecaster-ukelele
‘Mahola’ incl. hoes

Klassieke gitaar
‘Salvador Cortez’ € 149,00

GLX-e� ectpedaal
Chorus € 39,00

Telecaster-ukelele
NIEUW:

Klassieke gitaar
NIEUW:

GLX-e� ectpedaal
WEER OP VOORRAAD:

van 29,95
voor
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Presentatie jubileumboek 
’t Boeiervolk in Boekhuis
Aalsmeer - Ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan van Water-
sportvereniging Nieuwe Meer is de-
ze week het prachtige jubileumboek 
’t Boeiervolk verschenen. In het 
boek wordt aan de hand van ver-
halen en meer dan 160 foto’s aan-
dacht besteed aan het reilen en zei-
len van de vereniging, maar ook aan 
de ontwikkeling van de watersport 
in Aalsmeer. Lees hoe mede door de 
turfstekers de Plassen zijn ontstaan. 

Kijk hoe het landschap verander-
de. Lees over de club en de haven 
tijdens de bezetting. Kortom, stap 
aan boord en beleef deze boeien-
de geschiedenis. Aanstaande zater-
dag 9 juni wordt in het Boekhuis in 
de Zijdstraat 12 een presentatie ge-
houden over het boek. De samen-
stellers vertellen over de totstand-
koming en er wordt een film ver-
toond. Iedereen is welkom! Aanvang 
is 10.30 uur en de toegang is gratis.

Aalsmeerse makelaars organiseren 
Extra open huizen route! 
Aalsmeer - Aankomende zaterdag 
9 juni staan tussen 11.00 en 15.00 
uur de deuren van maar liefst 54 
woningen in Aalsmeer, Kudelstaart, 
Rijsenhout en omgeving open voor 
geïnteresseerden en huizenko-
pers tijdens de extra Aalsmeerse 
open huizen route. Dit is echt een 
mooie kans om in zo’n groot aan-
bod van woningen eens rustig bin-
nen te kijken. Veel mensen oriënte-
ren zich bij de aankoop van een wo-
ning op Funda en andere huizensi-
tes. Eén van de organiserende ma-
kelaars licht toe: “Hoewel je tegen-
woordig een aardig beeld kan krij-
gen van een woning via internet is 
er toch maar één manier om je goed 
te oriënteren: Kijken! Foto’s geven 
vaak maar een beperkt beeld van de 
woning en de omgeving. Bij bezich-
tigingen horen we vaak: ‘het is veel 
ruimer dan op de foto’s’ of ‘ik wist 
niet dat de woning zo leuk is gele-
gen’. Dáárom zijn open huizendagen 
voor aspirant-kopers zo belangrijk: 

zonder een afspraak te maken kan 
je op je gemak een aantal woningen 
bezichtigen en zo het ‘gevoel’ bij de 
woning ervaren.” In het belang van 
de huizenkoper zaterdag dus even 
geen concurrentie, hebben de ma-
kelaars gedacht. Daarom organise-
ren de Aalsmeerse makelaars Man-
tel Makelaars, EKZ Makelaars, Van 
der Laarse Makelaardij en Hoogen-
doorn Makelaardij gezamenlijk deze 
extra open huizen route. Het maakt 
de huizenkoper per slot van reke-
ning niet uit bij welke makelaar zijn 
droomhuis te koop staat. Welke wo-
ningen er allemaal mee doen, is te 
zien in de advertentie elders in deze 
krant en op Funda. Natuurlijk kun-
nen ook de websites van de deel-
nemende makelaars bezocht wor-
den. De verkopers van de wonin-
gen ontvangen u hartelijk en geven 
u graag persoonlijk een rondleiding. 
Laat deze kans om bij 54 woningen 
binnen te kijken daarom niet voor-
bijgaan!

In goede handen bij Chinese Ling Xin 
Dragon Tuina Kudelstaart is uniek 
voor gezondheid en welzijn
Kudelstaart - Ze woont nog maar 
een paar jaar in Nederland, maar 
Ling Xin heeft al een zeer populai-
re reputatie opgebouwd door haar 
Tuina massages. Ze kwam vier jaar 
geleden voor de liefde naar Ku-
delstaart en is toen begonnen met 
Dragon Tuina. Aan haar huis in de 
Marconistraat 15 ontvangt ze haar 
klanten in een mooie en professio-
nele ruimte. In China volgde ze de 
opleiding voor traditionele Chine-
se geneeskunde aan de universiteit. 
Ze behaalde haar diploma voor me-
dicijnen, Tuina Massage, acupunc-
tuur en kruidengeneeskunde. Ook 
in China werkte ze als Tuina mas-
seuse. Chinese massage is een ou-
de traditie, die deel uitmaakt van de 
traditionele Chinese geneeskunde 
en Tuina is hier een onderdeel van. 
Deze effectieve en uitgebreide Chi-
nese manuele therapie richt zich op 
de behandeling van medische pro-
blemen en blokkades, maar kan ook 
zeer ontspannend zijn. Het lichaam 
wordt volgens de traditionele Chi-
nese geneeskunde gezien als een 
netwerk van energiebanen. Dit net-
werk vervoert de levensenergie, ook 
wel Qi genoemd. Pijn ontstaat als er 
geen vrije stroom van Qi en bloed 
meer is door blokkades. Deze blok-
kades weet Ling al snel te vinden en 
gaat deze behandelen. Ze verplaatst 
in feite de pijn, waardoor de levens-
energie en het bloed weer gaat stro-
men zoals het hoort.  De gifstoffen 
worden hierbij uit het lichaam ge-
dreven. Bij een Tuina massage wordt 
onder andere gebruik gemaakt van 
technieken als stevig drukken, wrij-
ven, kneden, draaien en knijpen en 
Ling gebruikt hiervoor haar vingers, 
handen, vuisten en zelfs haar elle-
bogen. Het komt dan ook regelma-
tig voor dat haar klanten met blau-
we plekken thuiskomen, want er 
wordt flink wat kracht gezet. “Na 
de pijn, wordt het lekker fijn”, al-
dus de kundige Ling. Die eerste pijn 
wordt bevestigd, maar is relatief vol-
gens vele klanten en zeker de moei-
te waard. Velen komen bij Dragon 
Tuina met verschillende problemen, 
waaronder gewrichts- en spier-
pijnen, hoofdpijn, hernia, migrai-
ne, vermoeidheid, gespannenheid, 
darm- en maagproblemen, stoppen 
met roken en nog veel meer. Ook 
behandelt Ling sinds een paar we-
ken iemand, die door de ziekte van 
Lyme een incomplete dwarsleasie 
heeft opgelopen. Hierdoor onder-
vindt ze veel beperkingen, zoals ze-
nuwpijn, bloedsomloopstoringen, 
huidpijn, verlammingsverschijnse-
len van de blaas en darm, met veel 
vervelende gevolgen als incontinen-
tie. Lopen is pijnlijk en gaat moei-
lijk. Toen ze een flyer van Dragon 
Tuina in haar brievenbus vond, heeft 
ze contact opgenomen met Ling 
en is zeer tevreden over de resul-
taten. Ling richt zich op de blokka-

des in haar milt, nieren en lever en 
varieert haar behandelingen tussen 
Tuina massages, hot stone massa-
ges en acupunctuur. Het ziet ernaar 
uit dat ze binnen korte tijd lange-
re afstanden kan gaan lopen. “Voor 
haar is het ook hard werken, want 
thuis moet ze oefeningen doen”, 
vertelt de opgewekte Ling. “Het is 
veel samenwerken en door haar ei-
gen sterke kracht komt ze er wel. Ik 
help haar alleen goed op weg”. Dit 
is typisch een voorbeeld van een 
zeer blije klant, maar er zijn nog ve-
le voorbeelden te noemen. Ieder-
een is te spreken over de professi-
onaliteit en kundigheid van Ling. Ze 
helpt haar klanten met veel enthou-
siasme en lijkt onvermoeibaar. Want 
naast haar salon aan huis, heeft ze 
ook een vestiging van Dragon Tuina 
in Hoofddorp opgericht. Een com-
binatiecentrum voor Health, Care 
en Wellness. Net als in Kudelstaart 
worden er Tuina massages, acu-
punctuur en voetreflexmassages 
gegeven, maar Hoofddorp beschikt 
ook over een professionele schoon-
heidssalon voor gezichtsbehande-
lingen, manicure en pedicure, een 
nagelstudio, Turks stoombad en een 
sauna. Ling is hier bijna iedere mid-
dag te vinden, maar heeft profes-
sionele mensen in dienst waaraan 
ze haar kennis graag overdraagt. In 
Kudelstaart behandelt ze de klanten 
zelf aan huis en iedere dag kan er 
een afspraak gemaakt worden tus-
sen negen uur ’s ochtends en tien 
uur ’s avonds. 
Dit kan telefonisch op nummer 
06-11333559 of via email: info@
dragontuina.nl. Meer informatie 
over de vele mogelijkheden is te vin-
den op www.dragontuina.nl.

Door Ilse Zethof 

Aalsmeer - Vrijdag 8 juni van 17.00 
tot 19.00 organiseert De Oude Vei-
ling in samenwerking met DoetZa-
ken een Netwerkborrel met als the-
ma het 100 jarig bestaan van de 
Bloemenveilingen Aalsmeer voor de 
ondernemers in de regio Amstelland. 
In De Oude Veiling in de Marktstraat 
is een tentoonstelling opgesteld over 

het 100 jarige bestaan van de Bloe-
menveilingen Aalsmeer. Een mooie 
aanleiding om andere ondernemers 
uit de regio te leren kennen en ken-
nis te nemen van de historie van de 
bloemendorp Aalsmeer onder het 
genot van een drankje. Voor meer 
informatie kan gekeken worden op 
www.doetzaken.nl.

Taart als dank voor realisatie extra 
parkeerplaatsen in Ophelialaan
Aalsmeer - Het heeft enige tijd ge-
duurd maar deze week is er echt een 
begin mee gemaakt: Er komen extra 
parkeerplaatsen bij de Ophelialaan. 
Tijdens de werkzaamheden is de Op-
helialaan gewoon bereikbaar. Om dit 
feestelijke feit te vieren gaven Kees 
Jan Koster (C1000) en Marco Hulle-
man een taart aan de medewerkers 
Eelco en Raphael. Voor de keet, die 
er de komende weken nog wel blijft 
staan, namen de mannen de taart 
blij in ontvangst. Kees-Jan Koster : 
“De winkeliers van de Ophelialaan 
zijn erg blij dat er extra parkeerplaat-
sen bij komen. Het blijft altijd een he-
kel punt in onze winkelstraat. Maar 
wij blijven ons er sterk voor maken. 
Met deze actie hopen we er binnen 
enige weken 20 parkeerplaatsen bij 
te hebben. En daar zijn wij heel trots 
op.” De extra parkeerplaatsen komen 
bij de winkel van Kruyswijk. “We heb-
ben alle mogelijkheden bekeken”, vult 
Marco Hulleman aan. “Maar echt veel 
ruimte is er niet. Deze optie was de 

beste voor dit moment.” Wanneer de 
feestelijke opening gevierd wordt, 
hangt van allerlei omstandigheden 
af. “Maar we laten het niet zo maar 
voorbij gaan”, vertelt Kees-Jan. “We 
zijn bezig met een actie die de klan-
ten zeker zal aanspreken. Wanneer en 
wat er precies gaat gebeuren maken 
we binnenkort bekend.”

Inge Saraswati presenteert 
Yoga Body and Mind workshop, 
Avatartraining en Chakra cursus
Aalsmeer - Inge Saraswati, spiritu-
eel leraar en auteur van het pas ver-
schenen boek De Onthulling – Het 
mysterie dat leven heet, organiseert 
binnenkort weer een aantal activitei-
ten. Zij geeft binnenkort in haar yoga 
en avatar centrum in Aalsmeer twee 
Yoga workshops een zomer chakra 
cursus en een Avatartraining. De Yo-
ga workshop is bedoelt voor kennis-
maken met haar Yoga onderricht en 
tevens biedt zij u de mogelijkheid om 
in te schrijven voor de Yoga cursus-
sen die in september weer van start 
gaan. Daarnaast kunt u informatie 
krijgen over de Avatar training en de 
Zomer Chakra cursus.

Kalm blijven
Yoga Body and mind is een vorm 
van de bekende Hatha-yoga en is 
door de deskundigheid van Inge Sa-
raswati omgevormd tot Yoga body 
and mind. In de cursus worden li-
chaamshoudingen, ontspannings- 
en ademhalingstechnieken beoe-
fend. Ook Pranayama, het onder be-
heersing brengen van de vitale ener-
gie, maakt onderdeel uit van de cur-
sus. Dit geeft positieve resultaten bij 
onder andere hyperventilatie, span-
ningshoofdpijnen, slaapstoornissen, 
stress, burn out en angststoornis-
sen. Het beoefenen van deze tech-
nieken geeft diepe rust waardoor 
ontspanning en levensblijheid toe-
nemen. Verder zal je lichaam er wel 
bij varen. Dus wat wil je nog meer, 
je spieren soepeler, je hoofd lekker 
kalm, wie wil dat nu niet? Inge Sa-

raswati is een ervaringsdeskundige 
op het terrein van Yoga en spirituali-
teit en heeft al vele jaren een groep 
van vaste studenten. Tevens biedt zij 
ieder jaar weer de mogelijkheid voor 
nieuwe mensen om zich aan te mel-
den. Inge Saraswati is gediplomeerd 
Yoga en Zwangerschapsyoga-do-
cente, Spiritueel healer en een Ava-
tar licensed Master. Zij is aangeslo-
ten bij de Vereniging Yogadocenten 
Nederland. Zij heeft haar onderricht 
ontvangen in de Oosterse traditie en 
is opgeleid door de Stichting Yoga en 
Vedanta. De yoga cursussen zijn op 
maandag, dinsdag en donderdag-
avond. Tevens is er een mogelijkheid 
overdag op donderdagochtend. 

Body and Mind Workshops
Om kennis te maken met Yoga kunt 
u zich opgeven voor de Yoga Body 
and Mind Workshop. Deze kan ge-
volgd worden op woensdagavond 
27 juni en donderdagavond 28 juni 
om 20.00 uur. Zo kunt u kennisma-
ken met Inge Saraswati en proeven 
van haar Yoga onderricht. De Zomer 
Chakra cursus is voor diegene die 
meer te weten willen komen over het 
inhoudelijke van Yoga en de relatie 
met de chakra’s. De Chakra Zomer 
cursus begint op maandagavond 18 
juni en duurt in totaal zeven maan-
dagavonden. Voor meer informatie 
over één van de activiteiten en voor 
opgave: Bel met Inge Saraswati yoga 
en avatarcentrum via 0297-328798 of 
mail naar info@ingesaraswati.com.  
Website is: www.ingesaraswati.com.

Netwerkborrel DoetZaken

Tot en met zondag diverse activiteiten

Kudelstaart knalt gestart!
Kudelstaart - Gisteren is de feest-
week van Kudelstaart van start ge-
gaan. Ondanks het slechte weer 
waren er woensdag ruim 800 kin-
deren aanwezig bij de feesttent 
aan de Wim Kandreef. De jeugd-
dag was een groot succes, de kin-
deren hebben verschillende sporten 
kunnen beoefenen. ’s Avonds was 
het tijd voor de bandjesavond. The 
Red Maddies, Rockband Got It! en 
DJ Meneer Marcel gaven een mooie 
show weg voor het aanwezige pu-
bliek. Ook RKDES-lid Nick Dekker 
heeft zijn kunsten kunnen vertonen. 
Vandaag, donderdag 7 juni, vervolgt 
de feestweek om 20.00 uur met kie-
nen, waar mooie prijzen zoals een 
fiets, een Led televisie, een barbe-
cue, een golfset, een officieel Ne-
derlands elftal shirts en onder ande-
re een compleet verzorgd diner voor 
twee mee te winnen zijn. Vrijdags 
staat er ’s middags om 14.00 uur de 
seniorenmiddag op het programma 
en ’s avonds is de eerste feestavond 

met de Apres Skihut en De Lawine-
boys. Zaterdag 9 juni  is een drukke 
dag tijdens de feestweek. Om 10.00 
uur kan er gestart worden met de 
autopuzzelrit, maar ook kan er ge-
fietst worden indien het weer een 
beetje meezit. Voor fietsliefhebbers 
zijn er fietstochten van 25, 40 en 80 
kilometer uitgezet. De autopuzzel-
rit brengt deelnemers op plaatsen 
waar zijn waarschijnlijk nog nooit 
gereden hebben. Om 17.30 uur is de 
tent geopend voor de EK wedstrijd 
Nederland tegen Denemarken. Daar 
na staat de tweede feestavond op 
het programma met Live on Tour en 
Django Wagner. Zondag 10 juni sluit 
de feestweek met een Oecumeni-
sche Dienst om 10.30 uur. Een zes-
tigkoppig gelegenheidskoor zal hier 
de liederen ten gehore brengen. Om 
13.00 uur start de familiedag met di-
verse spelletjes waar iedereen wel-
kom is. Om 16.00 uur verzorgt zan-
ger Jan Leliveld een optreden op het 
podium in de feesttent.

Vandaag wielerronde en braderie
Feestweek Rijsenhout met  
oldtimerrit en familiedag
Rijsenhout - Nog tot en met zon-
dag 10 juni wordt jong en oud ver-
maakt met verschillende activiteiten 
tijdens de feestweek van Rijsenhout. 
Vandaag, donderdag 7 juni, staat de 
Wielerronde Rijsenhout op het pro-
gramma. Het spektakel start met de 
dikke bandenrace om 15.15 uur, Van-
af 16.30 uur rijden de licentiehouders 
en amateurs. Tevens wordt deze dag 
een gezellige braderie gehouden op 
de Werf vanaf 14.00 uur. De donder-
dag wordt afgesloten met een groot-
se Party Avond met onder andere de 
Party Animals en De Disco Dance Ex-
press. Het feest begint om 20.30 uur 
en de entree bedraagt 10 euro per 
persoon. Vrijdag 8 juni presenteert 
de organisatie ‘We are the future in-
door’. Dit jaar met: Artistic Raw en Gi-
ann Marino Tent open 20.30 uur. In 
de voorverkoop bedraagt de entree 
10 euro. Zaterdag 9 juni staat in het 
teken van de auto en de voetbal met 
als start de oldtimerrit ‘Het laatste 

rondje’ vanaf 10.00 uur. Vanaf 13.00 
uur is er auto wassen voor het goede 
doel, prijsvragen, presentatie van de 
garages uit Rijsenhout, autoruit repa-
reren, skelterrace voor de jeugd, Le-
vend tafelvoetbal, bijzondere auto’s, 
terras en eetgelegenheid, kofferbak-
verkoop en vrijmarkt, live muziek en 
nog veel meer. Entree gratis. Neder-
land speelt om 18.00 uur tegen De-
nemarken. Deze wedstrijd word live 
uitgezonden op groot scherm in de 
Feesttent. Entree gratis. De zaterdag 
wordt afgesloten met feestavond de 
derde helft met optredens van Jan 
Leliveld, de Lawine Boys en de Zwa-
re Jongens. Start 20.00 uur, entree 10 
euro. Zondag 10 juni tot slot weer de 
actieve en gezellige familiedag. Met 
onder andere de zeskamp, terras en 
eetgelegenheid, sport en spel, po-
ny rijden, en nog veel meer vermaak 
voor de kids en de rest van de fami-
lie. Voor meer informatie: www.feest-
weekrijsenhout.nl.

Botenshow en vuurwerk in modern jasje
Nieuwe website en awards voor 
‘Vuur en Licht op het Water’
Aalsmeer - Onlangs besloten de 
organisatoren van de jaarlijkse ver-
lichte botenshow en het vuurwerk 
de krachten te bundelen onder de 
naam Vuur en Licht op het Water. 

Als resultaat van deze samenwer-
king is er nu een nieuwe website: 
www.vuurenlichtophetwater.nl. De-
ze website is bedoeld om het pu-
bliek en de deelnemers aan de bo-
tenshow goed te informeren over 
het programma op 1 september, de 
startplaats, de route van de boten, 
het vuurwerk en nog veel meer. Via 
Facebook en Twitter wil de organi-
satie van Vuur en Licht op het Water 
op een actieve manier contact on-
derhouden met het publiek.De web-
site is ontwikkeld en gebouwd door 
‘Lab 35 | Aalsmeer.nu’. Bob van der 
Laarse: “We hebben deze website 
op maat gemaakt voor Vuur en Licht 
op het Water. Het is één geheel wat 
betreft lay-out, design en stijl. 

Het is natuurlijk ook een leuk on-
derwerp voor een website, we heb-
ben er met plezier aan gewerkt.” 
De website meldt als nieuwigheid 
dat de mooiste en indrukwekkend-
ste boot van de stoet verlichte bo-
ten de Vuur en Licht Award zal ont-
vangen. Kortweg, VLA. Er komt een 
VLA-Big voor de mooiste grote boot 

en een VLA-Mini voor de mooiste 
kleine boot. De twee winnaars va-
ren het volgende jaar mee voorin de 
stoet, direct achter de leidende boot 
Quo Vadis. Om in aanmerking te ko-
men voor een Award, dienen boten 
in de Ringvaart langs de VLA ju-
ry bij het Zorgcentrum Aelsmeer te 
varen. Hier beoordelen juryleden de 
voorbijkomende boten. De VLA ju-
ry bestaat uit drie personen. Eén ju-
rylid let vooral op de algemene in-
druk van de boten, een ander kijkt 
hoe origineel en creatief de aange-
brachte verlichting is en het der-
de jurylid zorgt dat alle boten eer-
lijk beoordeeld en vergeleken wor-
den. De juryleden worden binnen-
kort bekend gemaakt. 

Hoewel het nog bijna drie maan-
den duurt voordat Vuur en Licht op 
het Water plaatsvindt, zit er volop 
vaart in de organisatie van dit eve-
nement. Ook de belangstelling van 
sponsoren is groot. Nieuwe spon-
soren kunnen nog steeds inteke-
nen via Mike van der Laarse via 06 
53823719. Op de website wordt hen 
een VIP behandeling op de avond 
van Vuur en Licht op het Water in 
het vooruitzicht gesteld. Op 1 sep-
tember kunnen zij het vuurwerk van 
dichtbij bekijken tijdens een spon-
sorparty bij de Watertoren.

Van links naar rechts Martijn Vooges, Peter Sparnaaij en Bob van der Laarse 
van ‘Lab 35 | Aalsmeer.nu’.

Druktemaker 
de cel in
Aalsmeer - Op donderdag 31 mei 
om half zes in de avond is de hulp 
van de politie gevraagd voor een 
man die in bus 140 vreselijke amok 
maakte. De druktemaker bleek flink 
alcohol gebruikt te hebben en ver-
moed werd dat hij drugs had ge-
bruikt. De 41 jarige man uit Den 
Haag is in de boeien geslagen en 
ter afkoeling in de cel gezet. De cel 
heeft de amokmaker vervuild met 
urine en kots. Ook sloeg hij met zijn 
hoofd tegen de muur. De man was 
volkomen de weg uit en hulp is in-
geroepen van een psychiater. Deze 
gaf het advies de man zijn roes te 
laten uitslapen. De volgende och-
tend was de Hagenees ontnuchterd 
en is heengezonden. Hij zal zich nog 
wel moeten verantwoorden bij de 
officier van justitie.

Controle op water
Aalsmeer - Op vrijdag 1 juni heeft 
de politie weer een watercontrole ge-
houden op de Westeinderplassen. Om 
acht uur in de avond is bestuurder 
van een snelle motorboot tot stoppen 
gemaand. De captain had zijn vaarbe-
wijs niet bij zich. Hiervoor is een waar-
schuwing gegeven. Wel kon de man 
aantonen dat de boot zijn eigendom 
is. Ook de komende weken blijft de 
politie alert op het water. Met name 
gaat gelet worden op (te) snel varen!
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Foto: De Meerlanden, Jessica Wiebers.

Rondleidingen Meerlanden 
op landelijke groengasdag
Rijsenhout - In het kader van de 
eerste Landelijke Groengasdag op 
vrijdag 1 juni organiseerde De Meer-
landen, in samenwerking met CNG 
Net, voor belangstellenden een bij-
eenkomst met als thema Groengas 
en Mobiliteit. De bijeenkomst vond 
plaats op het terrein van De Meerlan-
den en duurde tot het begin van de 
middag. Onder de belangstellenden 
uit bedrijfsleven en overheid was ook 
oud-staatssecretaris en momenteel 
directeur bij Hill and Knowlton, Jack 
de Vries. Onderdeel van de bijeen-
komst was een presentatie met on-
derwerpen Hoe maak je van gft-af-
val groengas? en Groengas en mobi-

liteit. Ger de Jong (Algemeen Direc-
teur De Meerlanden) presenteerde 
aan de gasten het Meerlanden-con-
cept, waarbij ingegaan werd op de 
opwekking van duurzame energie uit 
afval en de voordelen van groengas 
ten opzichte van fossiele brandstof-
fen. Erik Kemink (Algemeen Direc-
teur CNG Net) sloot de presentatie 
af door uitgebreid de voordelen van 
groengas in de mobiliteit te behan-
delen. Aansluitend volgde een rond-
leiding over het terrein van De Meer-
landen langs de verwerkingsinstalla-
tie voor groente-, fruit- en tuinafval 
(gft), de vergister. De reacties van de 
geïnteresseerden waren enthousiast. 

Amstelveen - Bij de firma Edeltrend aan de Noorddammerweg 95 woont 
voor het derde jaar op rij alweer een gezond stel ransuiltjes. Ze zitten gedrie-
en in de boom op de parkeerplaats van het bedrijf. “Onze favoriet is de klein-
ste, maar ze zijn alle drie prachtig. Moeder uil kijkt in de naastgelegen boom 
waakzaam toe”, meldt André Spaargaren, die alle lezers graag kennis wil la-
ten maken met het drietal.

Kleintje voor ransuilpaar

Gedeputeerde Jan van Run bij een commode met kindertrapje: “Goede kin-
deropvang ontzorgt en is een stimulans voor onze economie.”

“Wezenlijke bijdrage aan economie”

VVD bezoekt Berenboot
Aalsmeer - Vrijdag 1 juni bezoch-
ten twintig VVD-leden Kindzorg De 
Berenboot. De bezoekers maken 
deel uit van de Statenfractie Noord-
Holland en de afdeling Aalsmeer. 
Zij gingen die dag op werkbezoek 
bij diverse bedrijven in Aalsmeer en 
sloten af bij Kindzorg De Berenboot 
aan de Schoolstraat. “Goede kin-
deropvang is een voorwaarde om 
hardwerkende ouders te ontzorgen 
en is mede daardoor een wezenlij-
ke bijdrage aan onze economie”, al-
dus gedeputeerde Jan van Run die 
ook een bezoek bracht aan De Be-
renboot. Kindzorg is verheugd dat 
een groep fractieleden van derge-
lijke omvang, met grote bestuurlijke 
verantwoordelijkheid, kwam kijken 
naar haar vestiging. “Het bezoek 
van de VVD- fractieleden was voor 
ons een mooie stap in het vergro-
ten van ons netwerk in Aalsmeer. 
Zij vertegenwoordigen de bedrij-
vigheid in de regio. Het feit dat zij 
hun werkbezoek afsloten bij ons 
aan de Schoolstraat is een teken 
dat ze Kindzorg De Berenboot be-
schouwen als één van de organi-

saties die ertoe doet”, reageert di-
recteur Cees Loggen. De Berenboot 
werd 16 jaar geleden opgericht en 
is een begrip in Aalsmeer. In okto-
ber 2011 kwam de kinderopvanglo-
catie door een overname onder de 
vleugels van Kindzorg. In een regio 
waar ambities en arbeidsparticipa-
tie relatief hoog liggen, is De Beren-
boot al die jaren een stabiele, seri-
euze partij geweest in de kinderop-
vang. Kindzorg De Berenboot is ge-
vestigd in een kenmerkend, monu-
mentaal pand in de vorm van een 
schip. Cees Loggen: “Een mooie 
plek om een werkbezoek te beslui-
ten.” Kindzorg is een middelgrote 
kinderopvangorganisatie met tien 
vestigingen in Zaanstad, Aalsmeer, 
Alkmaar, Amsterdam. Kindzorg 
werkt al jarenlang met succes vol-
gens de Gordon-methode: commu-
nicatie met kinderen, het bevorde-
ren van hun zelfredzaamheid en het 
versterken van hun gevoel van ei-
genwaarde staan hierin centraal. In 
Zaanstad heeft dezelfde organisa-
tie onder de naam FreeKids ook vier 
buitenschoolse opvang locaties.

Bloemrijke Talk of the town
Aalsmeer - Op Historische grond 
was er afgelopen dinsdag 5 ju-
ni een speciale talk of town. Hon-
derd jaar Veilingen was het the-
ma en voor Theodore van Houten 
een goede reden eens twee vetera-
nen Dirk van Leeuwen en Jaap van 
Andel in de bovenzaal van de Ou-
de Veiling aan het woord te laten. 
Dat er nog steeds veel belangstel-
ling bestaat voor het veilingverle-
den bewees het veeltallig publiek. 

Zij werden verwend met een film 
en mooie verhalen. Want boeiend 
waren de gesprekken van Van An-
del en Van Leeuwen. De gedegen 
voorbereiding van Theodore van 
Houten sneed hout. Een eenvou-
dige vraag was genoeg voor een 
uitgebreid en onderhoudend ant-
woord. Er bleek veel herkenbaar 
want de knikkende hoofden en de 
enthousiaste reacties van de aan-
wezigen gaven aan hoe men van 
dit bijzondere avondprogramma 
genoot.

Bloemenmode
Elize Eveleens oogstte bewonde-
ring met haar bloemrijke bijdrage. 
Naast een lange wand fraai gecom-
poneerde bloemenfoto’s, toonde zij 
aan de hand van een eeuw bloem-
schikken hoe ook bloemen in de af-
gelopen eeuw aan mode onderhevig 
waren. De originele versieringen aan 
het plafond, eveneens bedacht door 
Elize, zorgden voor een extra vrolijk 
aanzien. Elize Eveleens gaf met haar 
bijdrage een mooi visitekaartje af.

Bloemen als inspiratiebron 
Het smartlappenkoor ‘Denk aan de 
buren’ onder leiding van Frans Koers 
maakte de bloemrijke talk of the 
town compleet. Dat bloemen door 
de jaren heen ook voor tekstschrij-
vers een inspiratiebron zijn geweest 
bleek wel uit de keur van gezongen 
liedjes op een vrolijke wijze aaneen 
gepraat door de keramiste Anneke 
Harting.

Janna van Zon

Dippers zetten paling uit
Aalsmeer - Afgelopen najaar heb-
ben de Dippers (de Illegale Peur-
ders) een gezellige bingoavond ge-
houden en het batig saldo geschon-
ken aan het behoud van de paling-
stand in de Westeinderplassen. Theo 
Rekelhof, beroepsvisser en de lega-
le tegenhanger van de Illegale Peur-
ders, was zeer verheugd met de gift 
van 350 euro die gebruikt werd voor 
de aankoop van ongeveer een kilo 
glasaal (1500 stuks). Vorige maand 
werden deze aaltjes uitgezet op de 
Westeinderplassen, nadat ze al-
len van een persoonlijke naam wa-
ren voorzien: Aaltje 1 tot en met Aal-
tje 1500. Samen met Theo en twee 
hoofdsponsors (Johan en Martin 
van het Drijfhuis) werden ze stuk 
voor stuk netjes door de Dippers te 
water gelaten. Het werd een lange 
avond... Dit wel met de hoop dat ze 
deze aal na een jaar of vijf nog eens 
mogen aanschouwen, maar dan wel 
aan de Peur. Op dat moment echter 
kon geen van de aanwezigen nog 
denken aan echte paling. De glas-

aal deed nog het meeste denken aan 
een bak enigszins vergrote sperma-
tozoïden. Afgelopen Pinksterweek-
einde hadden de heren al weer spijt 
van hun (tegennatuurlijke) actie om 
aal overboord te zetten. Dus werd tij-
dens de eerste Peuravond van het 
seizoen weer geprobeerd om in ieder 
geval een deel van de paling weer te-
rug te vangen. Ondanks het prachti-
ge weer, de goede smering en de he-
vige drang om weer paling te vangen 
is dat voor 80% van de aanwezigen 
(4 van de 5, weer) niet gelukt. Alleen 
voorzitter van der Meer had de eer 
gelijk weer te laten zien wie de stok 
het beste kon hanteren. Na wat on-
handige pogingen van Henk, Peter, 
Henk-Willem en Cor was hij weer de 
eerste en enige die drie mooie pa-
lingen in de Praam kreeg. De Peur-
stekken waren trouwens zorgvuldig 
uitgekozen en kwamen wonderwel 
overeen met de muziek locaties van 
het Plaspop evenement wat deze he-
ren zaterdag 7 juli weer gaan organi-
seren op de Poel.

Aalsmeerse pramen nemen 
deel aan varend bloemencorso
Aalsmeer - Op initiatief van SPIE, 
de organisator van de Aalsmeerse 
Pramenrace, gaan drie pramen van 
3 tot en met 5 augustus deelnemen 
aan het varend corso in het West-
land.
Het hing al vele jaren in de lucht, 
maar uiteindelijk wordt de uitdaging 
aangegaan om in het mekka van de 
tuinbouw mee te gaan varen en pro-
motie te maken voor de Aalsmeer-
se pramenrace. “Het lijkt op vloe-
ken in de kerk, maar zo is het niet 
bedoeld”, verduidelijkt voorzitter Er-
na van de Heuvel. “Het Westland-
se corso is een driedaags feest, ook 
met oude ‘Westlanders’ waar vroe-
ger de kwekers vooral hun groen-
te naar de diverse veilingen in het 
Westland brachten. Dus, eigenlijk 
hetzelfde als de Aalsmeerse kwe-
kers dit deden naar de CAV in het 
dorp en Bloemenlust in het Farre-
gat. Het verschil is dat de Westlan-
ders gebouwd werden van staal en 
een binnenboord motor hadden en 
in Aalsmeer gebruik is gemaakt van 
houten schepen en een Penta als 
motor. Maar de eersten gingen ook 

weer zeilend naar de markt. Kortom. 
wij van SPIE hebben duidelijk toch 
wel een binding met oude schepen, 
feest en bloemen. Daarnaast heb-
ben we ook best nog wel een corso-
hart.” Met het thema in het achter-
hoofd, ‘Met 150 Pramen de Wereld 
rond’,, gaat SPIE een eerste etappe 
afleggen door de pramen via Leiden 
over het water te verslepen naar het 
Westland, alwaar ze door de orga-
nisatie van het varend corso in de 
bloemen, planten of groenten wor-
den gezet. Dit opbouwen gebeurt 
op donderdag 2 augustus. Waar is 
nog een beetje onbekend, maar het 
zal in de omgeving van Flora Hol-
land Honselersdijk zijn. Op 3 augus-
tus gaan om 13.00 uur de trossen 
los en wordt er gevaren vanaf het 
Trade Park Westland. De route de-
ze middag en avond is een 20 kilo-
meter lang. Diezelfde aantal kilome-
ters worden de volgende twee da-
gen ook afgelegd, op zaterdag zelfs 
tot in het hartje van Delft. Voor een 
volledige route kijk op www.varend-
corso.nl waar alle informatie over de 
dagen te vinden is. 

Surprise party voor pensioen
Aalsmeer - Op 1 april is Dirk van de 
Bent met (pre)pensioen gegaan. In 
1975 kwam hij als monteur werken 
bij de Mazda dealer in Kudelstaart. 
Toen op 1 april 1986 het bedrijf 
werd overgenomen, bleef Dirk wer-
ken als monteur. Na een paar jaar 
was het pand op de Kudelstaartse-
weg te klein en werd een groter on-
derkomen in de Visserstraat in ge-
bruik genomen. Dirk werd toen om-
gedoopt tot verkoper. Hier is hij in-
gegroeid door diverse cursussen te 
volgen bij de importeur. Als er weer 
een nieuw model kwam, ging Dirk 
op training, zodat hij wist wat hij 
verkocht om de klanten goed advies 
te kunnen geven. 

Dit heeft hij tot zijn pre-pensioen 
met veel toewijding gedaan. On-
danks dat Dirk uit Katwijk komt, is 
hij een echte Aalsmeerder. Hij kent 
heel veel mensen bij naam en toe-
naam en heeft een fotografisch ge-
heugen voor kentekens. Afgelopen 
zaterdag is Dirk verrast met een 
suprise party. Oud-collega’s heb-
ben hem thuis overvallen en mee-
genomen naar een locatie waar nog 
meer oud-collega’s hem opwach-
ten. Daar heeft de groep onder het 
genot van een hapje en een drank-
je nog even wat oude koeien uit de 
sloot gehaald tot laat in de avond. 
Terug gekeken kan worden op een 
geslaagd feestje.

Inloop 65+ers!
Aalsmeer - De inloop voor 65+ers 
uit Aalsmeer en omgeving is aan-
staande zondag 10 juni weer ge-
opend. Alle ouderen zijn van har-
te welkom in de Zijdstraat 55 (kerk-
gebouw van de Doopsgezinde Ge-
meente) om een kijkje te komen ne-
men en aan te schuiven. U wordt 
ontvangen met een kopje koffie 
of thee. De ontmoeting met elkaar 
staat in het eerste deel van de mid-
dag centraal. Er wordt een verhaal 
of gedicht gelezen en daarna staan 
er spellen voor u klaar. Onder het 
genot van een hapje en een drank-
je kiest u waar u zin in heeft om er 
zo met elkaar een gezellige middag 
van te maken. In inloop is van 15.00 
tot 16.30 uur en er wordt een vrijwil-
lige bijdrage van 2 euro gevraagd.
Voor vragen kan contact opgeno-
men worden met: Ellen van Houten, 
ouderenpastor, via 06-14144344.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 8 juni 
is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in de Roer-
domplaan 3. Het buurthuis gaat 
om 19.30 uur open voor koffie en 
thee, vanaf 20.00 uur worden ver-
volgens de kaarten verdeeld. De fa-
milie van Bemmelen heeft met 5129 
punten het koppelklaverjassen af-
gelopen 5 juni gewonnen. Op twee 
Ies Huijkman en Piet van Zuiverden 
met 5122 punten en op drie Corrie 
Balder en Kees Meekel met 5068 
punten. De poedelprijs was voor 
het koppel Kees Kuggelijn en Greet 
Haars met 3345 punten.

Aalsmeer - De door stichting O.V.G. 
georganiseerde Anjeractie van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, ge-
houden van 21 tot en met 26 mei, 
heeft in Aalsmeer en Kudelstaart 
met 94 collectanten het prachti-
ge bedrag van 4603,85 euro opge-
bracht. De 8 verenigingen, die zich 
hiervoor hebben ingezet, hebben in-
middels hun 1/3 aandeel hiervan ont-
vangen, terwijl 2903,41 euro aan 
het Cultuurfonds kon worden over-

Mooie opbrengst Anjerfonds
gemaakt. Alle gevers in Aalsmeer 
en Kudelstaart en alle deelnemen-
de verenigingen hartelijk dank voor 
jullie enorme inzet! De opbrengst in 
2011 met 129 collectanten bedroeg 
5401,28 euro. Helaas waren er dit 
jaar 35 collectanten minder.

Melomanie bij Cruquius festival
Rijsenhout - Ieder jaar verleent 
Drumfanfare Melomanie zijn muzi-
kale medewerking bij het Cruqui-
us festival. Afgelopen zaterdag 2 ju-
ni was op de Cruquius de officiële 
primeur van de samenwerking van 
Drumfanfare Melomanie en Show-
band Prins Willem Alexander een 
feit en is bijzonder goed verlopen. 
Beide verenigingen zijn kleine, ge-
zellige en hechte muziekvereni-
gingen die allebei staan voor “lief-
de voor muziek”, maar mede door-
dat beide verenigingen kampen met 
een kleine bezetting is het soms niet 
mogelijk om optredens aan te ne-
men en door deze samenwerking 
kan dit wel. Door de onderlinge 
vriendschappen en muzikanten uit-
wisseling van de afgelopen jaren is 
dit vrij gemakkelijk verlopen. Beide 
verenigingen behouden hun eigen 
identiteit en is er zeker geen spra-
ke van een fusie tussenbeide ver-
enigingen.

Tijdens het festival is er gekozen 
voor een lopend en staand optre-
den, zodat alle muzikanten met een 

of beide optredens mee kon doen. 
Binnen het repertoire was er naast 
de bekende marsmuziek ook plaats 
gemaakt voor meerdere herkenbare 
stukken zoals: Eye of the Tiger, Scot-
tish (wij houden van Oranje tune), 
Independence Day en een Gouwe 
Ouwe medley. Kortom, een veelzij-
dig repertoire waar iedereen van 
heeft kunnen genieten! Naast de 
drumfanfare heeft Melomanie ook 
een majorettegroep. Deze groep be-
staat uit 6 enthousiaste meiden van 
10 tot en met 17 jaar. Helaas waren 
niet alle meisjes aanwezig, maar de-
gene die er waren hebben met hun 
vlaggen en batons hun beste been-
tje voor gezet en maakten het ge-
heel compleet. Beide korpsen ston-
den onder leiding van Tambour-
maître Roland Temmingh en de ma-
jorettegroep onder leiding van Miss 
Majorette Eefke van der Luit. Van-
avond, donderdag 7 juni, zijn al-
le muzikanten en majorettes van 
Drumfanfare Melomanie weer te 
horen en te zien tijdens de intocht 
van de avondvierdaagse te Hoofd-
dorp van 19.00 tot 20.30 uur.
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Geen uitbreiding 
caravanstalling
Aalsmeer - Een aan de Snoek-
baarsstraat gevestigde caravan-
stalling mag niet uitbreiden. Burge-
meester en wethouders hebben be-
sloten de bouwvergunning en vrij-
stelling van het bestemmingsplan te 
weigeren. Het college vindt dat een 
volledig goede ruimtelijke onder-
bouwing ontbreekt.

Tribunestraat 
en Afmijnstraat
Aalsmeer - Op het terrein van Flo-
raHolland zijn twee nieuwe straten 
bijgekomen. Het gaat om wegen 
tussen de bestaande bouw van de 
bloemenveiling en de burgemeester 
Brouwerweg (nieuwe N201). 

Overeenkomst 
Waterwolftunnel
Aalsmeer - De Waterwolftunnel, 
onderdeel van de nieuwe N201, be-
vindt zich in twee gemeenten; die 
van Aalsmeer en van Haarlemmer-
meer. Beide gemeenten liggen te-
vens in twee verschillende veilig-
heidsregio’s, namelijk Kennemer-
land en Amsterdam-Amstelland. 
Op het moment dat zich een inci-
dent voordoet in de tunnel is het van 
groot belang dat tussen de twee ge-
meenten duidelijkheid bestaat over 
de verantwoordelijkheden van be-
trokken partijen. Afspraken daar-
over zijn vastgelegd in de Overeen-
komst bestuurlijke coördinatie Wa-
terwolftunnel’. Daarin zijn onder 
meer basisafspraken opgenomen 
tussen hulpdiensten. Overigens zal 
voor de openstelling van de tunnel 
geoefend worden op een mogelijk 
‘incidentenscenario’. 

Burgemeester bezoekt 60 jaar getrouwd echtpaar

Dick en Corry Lingbeek 
sinds dansles een paar!
Aalsmeer - Een brief van de Ko-
ningin, veel kaarten, bloemen 
van het gemeentebestuur en be-
zoek van burgemeester Pieter Lit-
jens. Het was feest afgelopen don-
derdag 31 mei in de Berkenlaan. 
Dick en Corry Lingbeek-Brouwer 
zijn 60 jaar getrouwd en dat is ze-
ker een feestje waard. Op dansles 
in Hoofddorp heeft het nog kwieke 
paar elkaar ontmoet. Corry woon-
de in Cruquius en wilde in Haar-
lem op dansles. Maar omdat na 
de bevrijding zo’n beetje iedereen 
op dansles ging, was het in Haar-
lem vol. In Hoofddorp was nog wel 
plaats. Dick woonde in Rozenburg 
en voor hem was Hoofddorp wel 
een logische plek om op dansles te 
gaan. Corry zag Dick helemaal zit-
ten. Dat hij al verkering had, maak-
te niet uit. Ze wist hem voor zich te 
winnen en na zeven jaar verkering, 
werd in 1952 besloten elkaar het ja-

woord te geven. Het bleek de juiste 
keuze. Nu zestig jaar later is het stel 
nog steeds gelukkig samen. Dick is 
vele jaren kweker geweest en Cor-
ry hielp mee in de kassen vol an-
jers en rozen. Zo’n 35 jaar geleden 
kon de familie de kwekerij verko-
pen aan autohandelaar Van Wijk. 
Dick kwam in dienst bij het autobe-
drijf, waardoor hij nog steeds in zijn 
eigen kassen liep, nu als beheerder 
en zonder bloemen om zich heen. 
Dick en Corry mochten zelfs in hun 
huis blijven wonen. Na zo’n drie jaar 
werd het bedrijf verkocht aan het 
Amerikaanse Hertz. Niet verwacht, 
maar de Rozenburger werd ook hier 
met open armen binnen gehaald. Hij 
werd housekeeper, verzorgde do-
cumentatie, bracht folders rond en 
sloot ‘s avonds de ‘tent’ af. “Het leek 
wel of ik voor mezelf werkte”, vertelt 
de bruidegom. Elfenhalf jaar heeft 
Dick hier met heel veel plezier ge-

werkt. Op 62 jarige leeftijd ging hij 
met de VUT. Het stel woont nu al-
weer 27 jaar in de Berkenlaan. Ze 
hebben lang gezocht naar een huis 
met een ruime garage om hun zo-
nen, Dick en Hans, een klusruimte 
te geven voor hun hobby, sleutelen 
aan brommers en motoren. De ma-
kelaar was opdracht gegeven om in 
Aalsmeer te zoeken, omdat beide al 
lange tijd op het bloemendorp ge-
oriënteerd waren. Tijdens de kwe-
kerij met bloemen naar de veiling en 
beiden zongen in het Aalsmeerse 
koor Kunst en Strijd. Nog steeds met 
veel plezier wonen Dick en Corry in 
de Berkenlaan, een prima stek vlak 
bij de winkels en op een mooi groen 
pleintje. Een heerlijk plek om de ou-
de dag door te brengen, met elkaar, 
met hun zonen en schoondochters 
en inmiddels ook drie kleinkinderen!

Door Jacqueline Kristelijn

“Alleen herstellen is onvoldoende en onacceptabel”

Dakpannen na zomer vast
Aalsmeer - De AB-fractie maak-
te donderdag 31 mei gebruik van 
de mogelijkheid van de rondvraag 
en wilde van wethouder Ulla Eu-
rich weten of er, naar aanleiding van 
een tweetal incidenten met dakpan-
nen op respectievelijk 26 maart en 
14 april, nog overleg is geweest met 
vertegenwoordigers van Schiphol 
en de fractie wilde graag weten wat 
eventueel de uitkomst daarvan is 
geweest. Verder wilde de fractie we-
ten of er behalve het aanbieden van 
verontschuldigingen aan de bewo-
ners ook maatregelen zijn genomen 
om persoonlijke ongelukken in het 
gebied te voorkomen. De wethouder 
kon melden dat er diverse gesprek-
ken zijn geweest met verschillen-
de partijen, zoals Luchtverkeerslei-
ding Nederland, de Schipholgroep 
en Leefbaar Schiphol. Het resul-
taat hiervan is geweest dat de dak-
pannen worden vastgezet op kosten 
van Leefbaar Schiphol. De eigenaar 
van de betreffende woningen, Eigen 
Haard, heeft daar toestemming voor 
gegeven en na de zomer gaan de 
werkzaamheden plaatsvinden.

Turbulentie
Er is onderzocht of het vliegtuig op 
26 maart daadwerkelijk te laag heeft 
gevlogen of uit koers was. Hiervan 
was in beide gevallen geen sprake. 
De dakpannen zijn van het dak ge-
vlogen door turbulentie die onder 
het vliegtuig is ontstaan. Ook de on-

derzoeksraad voor verkeersveilig-
heid is gevraagd om onderzoek uit 
te voeren naar de beide incidenten, 
maar dat verzoek is afgewezen in 
afwachting van al eerder genoemde 
onderzoeken. Wethouder Ulla Eu-
rich verwacht dan ook niet dat het 
alsnog zal plaatsvinden. Mede van-
wege het gegeven dat er een pre-
ventieve oplossing bereikt is door 
het vastzetten van de dakpannen. 
Wethouder Ulla Eurich: “Als Vor-
tex-schade niet kan worden voorko-
men is het des te belangrijker dat er 
structurele maatregelen worden ge-
troffen om de kans op persoonlijk 
letstel zo klein mogelijk te maken. 
Daar heb ik bij de luchtvaartsector 
op aangedrongen. Niets doen en al-
leen achteraf materiele schade her-
stellen is onvoldoende en onaccep-
tabel vanwege het potentiele gevaar 
voor de omwonenden. Ik ben blij dat 
aan ons verzoek gehoor wordt ge-
geven en dat Stichting Leefomge-
ving Schiphol het preventief vast-
zetten van dakpannen voortvarend 
oppakt.” Binnenkort zullen alle ei-
genaren van woningen in het ge-
troffen gebied een brief ontvangen 
van Stichting Leefomgeving Schip-
hol met een eenmalig aanbod om 
de dakpannen vast te laten zetten. 
Bij incidentele schadegevallen zal 
Schiphol die natuurlijk blijven her-
stellen. Mocht u schade hebben die 
veroorzaakt is door luchtturbulen-
tie van vliegtuigen kunt u dit melden 

op het storingsnummer van Schip-
hol: 020-6012555.

Geluidshinder
Naar aanleiding van informatie-
avond over geluidshinder die in het 
Crown Business theater heeft plaats 
gevonden kwam er ook een ant-
woord op tal van vragen van ver-
schillende bewoners die aan de 
rand van sloopzone wonen en die 
deze avond hun angst en bezorgd-
heid hadden geuit over het vlieg-
tuiglawaai rond hun huizen. De be-
loofde gesprekken hebben plaats-
gevonden en wethouder Ulla Eu-
rich kon melden dat Hans Alders 
zich wel degelijk aan zijn woord 
heeft gehouden. Het resultaat hier-
van is dat de gemeente Aalsmeer 
nog een aantal schrijnende geval-
len mag voordragen die in aanmer-
king kunnen komen voor compen-
satie. De termijn hiervoor is eigenlijk 
al verstreken. 
Het is echter niet gezegd dat ze 
daadwerkelijk compensatie krijgen 
en ook niet in welke vorm. Bepaal-
de Aalsmeerse gevallen worden in 
ieder geval meegenomen in de be-
oordeling en de bewoners ontvan-
gen binnenkort een brief waarin de 
concretere maatregelen zijn aange-
kondigd. De individueel gedupeer-
den moesten zelf een aanvraag in-
dienen. Om wat meer kracht bij te 
zetten heeft de gemeente deze taak 
nu overgenomen. 

Nachtwakers oog in 
oog met inbrekers
Aalsmeer - Vrijdagnacht 28 mei 
rond kwart over een hoorden de 
nachtwakers van het Weekaatje 
in de Beethovenlaan heel dichtbij 
glasgerinkel. Vermoed werd dat er 
werd ingebroken bij de midgetgolf-
club. De mannen gingen polshoog-
te nemen en kwamen oog in oog te 
staan met twee mannen. Ze kwa-
men uit de bosjes gerend, riepen 
klootzakken en haasten zich naar 
hun auto. Het kenteken is door de 
nachtwakers genoteerd. Het poli-
tieonderzoek is in volle gang. Bij de 
midgetgolfclub is een ruit ingesla-
gen en buitenlamp kapot gemaakt. 
In het gebouw is geprobeerd het 
rolluik naar de bestuurskamer open 
te wrikken, maar dit is niet gelukt. 
Voor zover bekend zijn geen goede-
ren ontvreemd.

Bromfietsdief 
betrapt
Aalsmeer - Op vrijdag 1 juni rond 
zes uur in de avond heeft een bewo-
ner van het Poldermeesterplein een 
brommerdief betrapt. Gezien werd 
dat de jongen een schroevendraai-
er en een tang bij zich had en zat te 
rommelen bij een bromfiets. Toen de 
jongen werd gevraagd wat hij deed, 
koos hij voor het hazenpad en rende 
weg richting Hendrikstraat. De jon-
gen is ongeveer 17 jaar, heeft een 
licht getinte huid en donkere haren. 
Hij droeg een donkere tas. Bij het 
slot van de bromfiets werd een los 
zittende schroef ontdekt.

Arm verbrijzeld
Aalsmeer - Op woensdag 30 mei 
om twee uur in de middag heeft een 
aanrijding plaatsgevonden op de 
Oosteinderweg, ter hoogte van het 
Schinkeldijkje. Een 70 jarige auto-
mobilist uit Hoofddorp is vermoe-
delijk door een hersenbloeding te-
gen de achterzijde van de voor hem 
rijdende bromfiets gereden. De be-
stuurder, een 52 jarige man uit 
Aalsmeer, kwam ten val en raakte 
behoorlijk gewond. Hij en de Hoofd-
dorper zijn in ambulances naar het 
ziekenhuis vervoerd. De Aalsmeer-
der heeft door de botsing zijn lin-
kerarm verbrijzeld en liep een forse 
hoofdwond op.

Gestolen fiets 
meegenomen
Aalsmeer - Op zondag 3 juni rond 
kwart over negen hebben agenten 
een gestolen fiets aangetroffen in 
een tuin aan de Pontweg. Het rij-
wiel was in september vorig jaar ge-
stolen in Limburg. De eigenaar ver-
klaarde de fiets gekocht te hebben 
van een collega. Het rijwiel is in be-
slag genomen en gaat richting eige-
naar in Limburg.

Litjens gaat landelijke politiek in
Aalsmeer op zoek naar 
nieuwe burgemeester!
Aalsmeer - Pieter Litjens heeft zich 
kandidaat gesteld voor de VVD in 
de Tweede Kamer en zijn aanmel-
ding heeft het partijbestuur be-
loond met plek 26. En dit betekent 
dat Aalsmeer zonder burgemeester 
komt te zitten. Een klein jaartje eer-
der dan verwacht, want op 15 au-
gustus 2013 loopt zijn ambtster-
mijn na zes jaar af. En Litjens is, zo-
als hij zelf zegt, geen man die veer-
tig jaar op dezelfde plek blijft zit-
ten. Langer dan zes jaar was hij 
dus toch geen burgemeester geble-
ven in Aalsmeer. Voor veel inwoners 
best wennen met voorheen eerste 
burgers Brouwer en Hoffscholte, 
die tot hun pensioen de Aalsmeer-
se ambtsketting trouw bleven. Pie-
ter Litjens, nu 44 jaar, is al vanaf de 
middelbare school lid van de VVD. 
In Uden zette hij zijn eerste politie-
ke stappen. Naar Amsterdam ver-
huisde de Brabander voor een ho-
recaopleiding, maar toch kreeg uit-
eindelijk politiek weer de voorkeur. 
“De politiek zit diep. Ik mis nu de 
debatten. Ik praat wel veel, maar 
mijn ambt laat het niet toe partijstel-
ling te nemen. Ik mis in mijn func-
tie nu de partijpolitiek.” De landelij-
ke politiek vindt Litjens interessant, 
de Tweede Kamer is tot slot qua be-
sturen het hoogste orgaan. Litjens 
wil graag voor de VVD zijn stem la-
ten horen op het gebied van de sier-
teelt, “ik heb Greenpark van dichtbij 
mogen mee maken”, openbare orde 
en veiligheid of jeugdzorg, maar wat 
dit betreft heeft hij het niet voor het 
zeggen. “Dat is afwachten.” Natuur-
lijk heeft ‘onze’ burgemeester ook 
gemengde gevoelens. Eerste burger 
zijn van Aalsmeer vond hij een eer, 
evenals dat hij de portefeuille finan-
ciën heeft mogen beheren en onder 
andere de ambtelijke samenwer-
king met Amstelveen heeft weten te 
verwezenlijken. Het werk in deze is 
nog niet af, maar Litjens heeft hier 
alle vertrouwen in. “Volgens reacties 
tot nu toe, verloopt het prima.” 

Samenwerking
Zijn vertrek heeft overigens, aldus 
eigen zeggen, niets te maken met 
het feit dat de samenwerking met 
Amstelveen in de toekomst verder 
gaat dan alleen ambtelijk niveau. 
“Het is de voorwaarde geweest 
van de wethouders en de fracties. 
Aalsmeer blijft zelfstandig en dit be-
tekent met een eigen gemeente-
raad en een eigen college van bur-
gemeester en wethouders.” Voorals-

nog is niet zeker dat Litjens zijn stem 
mag gaan laten horen in de Tweede 
Kamer. Dit hangt af van de verkie-
zingsuitslag in september en of de 
VVD weer in de coalitie gaat (mag) 
plaatsnemen. Litjens is echter po-
sitief gestemd en hij gaat er vanuit 
dat Den Haag zijn nieuwe werkge-
meente wordt. En zo niet, dan maakt 
hij zijn burgemeestersperiode, “met 
volle overgave”, vol, maar verlengen 
ziet hij niet als een optie. “Dat zou 
niet geloofwaardig zijn. Je moet de 
mensen niet voor gek houden. Dan 
zoek ik een andere carrière.” 

Hart voor Kudelstaart
Wie misschien nu denkt dat Litjens 
geen ‘hart’ heeft voor de gemeen-
te Aalsmeer, heeft het echt hon-
derd procent mis. In 2010 heeft hij 
twee keer het aanbod gekregen om 
de landelijke VVD te komen verste-
vigen, maar dit heeft hij geweigerd 
vanwege zijn taken in Aalsmeer. Hij 
heeft er voor gekozen om zich nu 
kandidaat te stellen, omdat hij nog 
vier jaar later, bij de dan volgende 
verkiezingen in 2016, te ver weg 
vindt. “Ik ben ongeduldig en am-
bitieus.“ Pieter Litjens is echter wel 
in de ban geraakt van ‘onze’ hechte 
gemeenschap, zo blijkt: “Als lid van 
de Tweede Kamer hoef ik niet te 
verhuizen en kan ik in Kudelstaart 
blijven wonen. Mijn vrouw heeft 
hier haar werk en m’n kinderen 
kunnen op dezelfde school blijven.” 
En zo wordt het best uniek in de-
ze gemeente. Eén oud-burgemees-
ter in Aalsmeer en één oud-burge-
meester in Kudelstaart. Waar gaat 
de nieuwe burgemeester zich vesti-
gen en wie gaat het leiderschap op 
zich nemen? De Commissaris van 
de Koningin van Noord-Holland 
gaat dit bepalen, samen met uitein-
delijk de gemeenteraad. De vaca-
tureprocedure gaat binnenkort in 
werking gezet worden. 
Door Jacqueline Kristelij n

Fiets terug bij eigenaar!
Aalsmeer - Op donderdag 31 mei 
ontdekte een bewoner uit de Dorps-
straat rond half negen in de och-
tend zijn vorige avond gestolen fiets 
in de Rozenstraat. Het rijwiel was 
vastgeketend aan een andere fiets. 
De bewoner heeft de politie gebeld 
en omdat hij duidelijk kon aantonen 
dat het zijn eigendom was hebben 
agenten het slot los geknipt. De ei-

genaar kon richting huis op zijn ei-
gen fiets. Het andere rijwiel stond 
op slot, maar is tot meegenomen 
door de agenten. 
De fiets wacht op het politiebureau 
aan de Dreef op haar of zijn eige-
naar. Het betreft een damesfiets 
van het merk Malibu, type Avan-
ger en zwartgrijs met wit van kleur 
(zie foto). Als de sleutel past op het 

slot, mag de eigenaar het bureau op 
haar of zijn fiets verlaten.

Vreemde man 
blijkt vriend
Aalsmeer - Op woensdag 30 mei 
rond kwart over tien in de ochtend 
kreeg de politie een telefoontje dat 
op de Vlinderweg al een tijdje een 

verdacht persoon liep. Hij nam al-
le huizen uitgebreid op en schreef 
nummers op. 
De wijkchef heeft de man aange-
sproken, die zo bleek uit Bogota 
te komen en op zoek te was naar 
een vriend. Er is contact opgeno-
men met de betreffende persoon 

en er bleek inderdaad sprake van 
vriendschap tegen deze twee. Dit 
keer was het dus vals alarm, maar 
wie verdachte personen in de wijk 
ziet, hoeft niet te schromen om de 
politie in te schakelen. Het kan bij-
dragen aan het verijdelen van inbra-
ken of diefstallen.

2 Gewonden na 
mishandeling op 
de Zwarteweg
Aalsmeer - Op zaterdag 2 juni rond 
kwart over vier in de ochtend heeft 
een mishandeling plaatsgevonden 
op de Zwarteweg. 
Twee jongens van 20 en 21 jaar uit 
Amstelveen en Aalsmeer hebben 
klappen gekregen van een 21 jari-
ge inwoner. De drie jongens hadden 
ruzie gekregen. 
Allen hadden alcohol gedronken. 
De twee jongens zijn met een ge-
broken jukbeen of oogkas en 
scheuren in de lippen per ambulan-
ce naar het ziekenhuis vervoerd.

Wielrenner 
tegen paaltje
Aalsmeer - Op woensdag 30 mei 
om zeven uur in de avond is in de 
Bachlaan een wielrenner tegen een 
paaltje gereden en ten val gekomen. 
De 40 jarige wielrenner stuurde om 
twee fietsers heen en zag hierbij het 
paaltje over het hoofd. In eerste in-
stantie bleef de man op de grond 
liggen. 
Omstanders hebben de hulp van 
ambulancemedewerkers ingeroe-
pen. Uiteindelijk krabbelde de man 
zelf weer op en is zelf naar de hulp-
dienst gegaan om zich te laten be-
handelen voor snij- en schaafwon-
den. 

Supermarkten voorlopig 
nog niet open op zondag
Aalsmeer - De VVD-fractie maak-
te donderdag 31 mei gebruik van de 
rondvraag om maar eens te vragen 
hoe het nu zat met openstelling van 
twee supermarkten op zondag. Eind 
januari had een ruime meerderheid 
een motie van de VVD aangeno-
men, alleen de CDA-fractie was om 
principiële redenen tegen, waarin 
de oproep werd gedaan om een ver-
gunning voor een zondag openstel-
ling vanaf 16.00 uur aan twee super-
markten in de gemeente Aalsmeer 
toe te kennen. Bij deze gelegen-
heid werd door wethouder Ad Ver-
burg namens het college de belof-
te gedaan om op korte termijn met 
een rapport te komen over de con-
crete invulling. Ruim vier maanden 
geleden werd door de indieners nog 
gehoopt dat de openstelling al de-
ze zomer van kracht kon zijn en dat 
was met het oog op de toeristen die 
gekozen hebben om Aalsmeer als 
vakantiebestemming te bestempe-
len bijzonder prettig. Maar die toe-
risten zullen geduld moeten heb-
ben en het ziet er naar uit dat zij vol-
gend jaar pas aan de beurt komen. 
Volgens wethouder Ad Verburg is er 
tijd voor nodig en hij geeft aan dat 
alles in de loop van dit jaar zal wor-
den geregeld. Er komt voor de zo-
mer dus geen zondagopenstelling 

en volgens de wethouder zitten er 
nogal wat haken en ogen aan de 
zondagopenstelling. Het is de ambi-
tie alles dit jaar te regelen en zorg-
vuldigheid staat hierbij bovenaan. 
Volgens de wethouder klink dit laat-
ste geluid ook bij ondernemers en 
ondernemersverenigingen. 

Informatieavond
Op 28 juni aanstaande is er een in-
formatiebijeenkomst met onderne-
mers en op de agenda staan dan 
ook de onderwerpen duur van de 
ontheffing en de gewenste slui-
tingstijd. 

September in raad
Het ziet er naar uit dat de twee su-
permarkten die in aanmerking ko-
men na een bepaalde tijd het stokje 
aan en ander moeten geven omdat 
er meerdere gegadigden zijn. Het 
zijn er heel veel, ook uit gebieden 
waar je het niet van verwacht, vol-
gens de wethouder die aankondig-
de dat het college op 13 september 
aanstaande met een voorstel naar 
de raad komt. Daarna volgt nog een 
terinzagelegging en er wordt vol-
op gewerkt om het allemaal zo snel 
mogelijk te realiseren volgens wet-
houder Ad Verburg. Maar er liggen 
nogal wat meningsverschillen. 
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Eerste publieke oplaadpaal 
voor elektrische auto’s
Aalsmeer - Donderdag 31 mei 
hebben de wethouders Ulla Eu-
rich van duurzaamheid en Ad Ver-
burg van verkeer de eerste publie-
ke oplaadpaal voor elektrische au-
to’s aan het Drie Kolommenplein of-
ficieel in gebruik genomen. Dit de-
den zij door een elektrische auto 
van de Gemeente Amstelveen aan 
de oplaadpaal te koppelen. Ulla Eu-
rich: “De plaatsing van oplaadpalen 
is een goede stimulans voor men-
sen om een elektrische auto aan 
te schaffen. Per paal kunnen twee 
elektrische auto’s tegelijkertijd wor-
den opgeladen. 
De oplaadpaal zal straks ook wor-
den gebruikt door werknemers van 
de gemeente Aalsmeer en Amstel-
veen als zij met een tweetal elek-
trische dienstauto’s heen en weer 
rijden tussen de verschillende lo-
caties.” Ook Wethouder Ad Ver-
burg is blij met de oplaadpunten in 
Aalsmeer: “Om het elektrisch ver-
voer in Nederland mogelijk te ma-
ken is het van belang dat er basis-
infrastructuur van publieke oplaad-
punten wordt aangelegd. Dit is een 
goede stap in de richting van het 
elektrisch rijden.” Op dit moment 
rijden er ongeveer 1300 elektri-
sche personenauto’s in Nederland. 
En dat worden er elke dag meer. 
De samenwerkende netbeheerders 
in Nederland willen zich voorberei-
den op de grootschalige introduc-
tie van het elektrisch rijden en heb-
ben hiervoor de stichting E-laad in 
het leven geroepen. Deze stichting 
heeft als doel om maximaal 10.000 
openbaar toegankelijke oplaad-
punten in Nederland te realiseren 
en plaatst deze gratis voor elektri-

sche auto’s op strategische plekken 
in steden en dorpen waar veel au-
tomobilisten komen. De gemeente 
Aalsmeer komt in aanmerking voor 
drie publieke oplaadpalen. De eer-
ste hiervan is nu geplaatst op het 
Drie Kolommenplein, de twee ande-
re oplaadpalen zullen in overleg met 
de wijkraden een plek in Aalsmeer 
krijgen. 

Gratis oplaadpunten 
Naast de drie publieke oplaadpun-
ten in Aalsmeer kunnen ook bezit-
ters van een elektrische auto een 
oplaadpaal aanvragen. Stichting E-
laad plaatst zo’n gratis oplaadpaal, 
niet op eigen terrein maar bij een 
openbare parkeerplek in de buurt 
van de aanvrager, zodat ook ande-
re elektrische rijders gebruik kun-
nen maken van het oplaadpunt. 
De gemeente bepaalt gezamenlijk 
met stichting E-laad en de aanvra-
ger op welke locatie de oplaadpaal 
moet komen te staan en reserveert 
hier een parkeerplaats voor. Inmid-
dels zijn er al vier particuliere pa-
len geplaatst in Aalsmeer en zijn 
er nog drie aanvragen in Aalsmeer 
en Kudelstaart in behandeling. Uit-
eindelijk is het de bedoeling dat er 
een dekkend net aan oplaadpunten 
voor elektrische auto’s komt. Heeft 
u zelf een elektrische auto of bent 
u van plan om een elektrische auto 
aan te schaffen? Neem dan contact 
op met stichting E-laad via www.e-
laad.nl of met de heer Kreukels van 
de gemeente Aalsmeer om de mo-
gelijkheden te bekijken. In 2012 kan 
dit nog gratis. Het is niet zeker of 
het aanbod van een gratis oplaad-
paal ook in 2013 nog geldt. 

Extra korting met biebpas 
Aalsmeer - Alle leden van de Bi-
bliotheek Amstelland krijgen van-
af 1 juni op vertoon van hun bi-
bliotheekpas korting op een dag-
je of avondje uit in Noord- en Zuid-
Holland, Gelderland of Brabant. 
Het kortingsprogramma ‘Voordeel 
met je biebpas’ gaat vanaf die da-
tum in Noord- en Zuid Holland van 
start. In Brabant en Gelderland is 
het programma al een aantal jaren 
succesvol. 
Nu sluiten ook de Noord- en Zuid-
Hollandse bibliotheken zich aan. 
Bedrijven als Cobra Museum, Ar-
cheon, Corpus, Sea Life, Museum 
Boijmans van Beuningen en veel 
anderen hebben hun medewer-
king toegezegd en bieden biblio-
theekleden in de startmaand juni 
extra kortingen. De leden van de 
Noord- en Zuid-Hollandse, Gelder-
se en Brabantse bibliotheken kun-
nen in deze provincies terecht voor 
een aanbieding op het gebied van 

cultuur, recreatie, educatie, sport, 
wellness en natuur. Op vertoon 
van hun bibliotheekpas krijgen zij 
korting of iets extra’s bij onder an-
dere theaters, dierenparken, mu-
sea, pretparken en festivals. Op de 
website www.voordeelmetjebie-
bpas.nl staat alle informatie over 
het programma, de deelnemen-
de bedrijven en de aanbiedingen. 
“Als bibliotheek gaan we ook hier-
in met de tijd mee en maken we 
het lidmaatschap voor onze leden 
nog aantrekkelijker. In Amstelveen 
doet het Cobra Museum mee, aan-
biedingen van andere organisaties 
zijn welkom. Het levert een dubbel-
voordeel op. De deelnemende or-
ganisaties profiteren van ons grote 
bereik van meer dan 2,5 miljoen le-
den in deze vier provincies en van 
ons gevarieerd ledenbestand. En 
onze leden, die gaan met voordeel 
uit”, besluit Victor van Honk van de 
bibliotheek Amstelland.

Wethouder Verburg onthult 
1e reclamebord nieuwe stijl 
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
heeft, na een aanbesteding, beslo-
ten de exploitatie van een vast net-
werk van reclameborden voor tien 
jaar te gunnen aan Event Support 
Holland uit Woerden. Na deze pe-
riode volgt een nieuwe aanbeste-
dingsronde. Tot op dit moment wer-
den door verschillende bedrijven 
nog kartonnen borden om lichtmas-
ten geplaatst, de zogenaamde drie-
hoeksborden. Dit kon vaak tot een 
rommelig aanzien leiden en in be-
paalde gevallen tot verkeersgevaar-
lijke situaties, doordat borden op de 
weg waaiden. Event Support Hol-
land heeft mooie metalen frames 
geplaatst. Op 29 mei heeft Wethou-
der Ad Verburg het eerste recla-
mebord nieuwe stijl in de gemeen-
te onthuld. Wethouder Ad Verburg: 
“Door deze overeenkomst met Event 
Support Holland komt er een een-
duidige en mooie uitstraling van re-
clameborden. Ook de verkeersvei-
ligheid wordt hierdoor vergroot. Het 
is een bedrijf dat duurzaam werkt 
en ook op zal treden tegen wild-
plakken. Door deze overeenkomst 
wordt de beoogde bezuiniging die 
afgesproken is voor dit onderdeel 
in ‘Spoor 2’ ruimschoots gehaald.” 
Volgens de overeenkomst worden, 
net zoals nu het geval is, maximaal 
twee series van 25 reclameborden 
geplaatst in de gemeente. Omdat 
de frames van de reclameborden 
van gegalvaniseerd staal zijn ge-

maakt, zijn deze weers- en vanda-
lismebestendig. Bij elke wissel van 
reclame-uitingen vindt regulier on-
derhoud plaats: schoonmaken van 
de frames, verwijderen van zwerf-
vuil en verwijderen van graffiti en 
wildplak in een straal van tien meter 
om het reclamebord. Binnen 24 uur 
wordt eventuele schade aan borden 
of frames hersteld. 

Een andere besparing van deze 
overeenkomst is dat er bijna geen 
inzet meer nodig is van de afde-
ling Vergunningen van de gemeente 
voor het uitgeven van vergunningen 
voor de reclameborden. Eenmalig 
wordt een omgevingsvergunning 
verstrekt aan Event Support Hol-
land. Het plaatsen van driehoeks-
borden door andere bedrijven is, 
buiten de nog bestaande afspraken, 
niet meer mogelijk. Adverteerders 
hoeven dus geen vergunning meer 
aan te vragen en precario te beta-
len. Zij kunnen direct contact op-
nemen met Event Support Holland. 
Event Support Holland verzorgt het 
gehele traject, van concept tot aan 
de uiteindelijke plaatsing. Wie meer 
informatie wil over het plaatsen van 
reclameborden kan kijken op www.
eventsupportholland.nl. Tot 1 janua-
ri 2013 is nog sprake van een over-
gangsperiode. Al afgesproken en 
lopende campagnes zullen door 
Event Support Holland worden be-
handeld en gerespecteerd. 

Bas van der Putten Directeur Event Support Holland en Wethouder Ad Ver-
burg van de gemeente Aalsmeer bij het eerste reclamebord nieuwe stijl.

100 Jaar watersport in Aalsmeer
‘Schuitje Varen’ in watertoren
Aalsmeer - De opkomst van 120 
belangstellenden, genodigden en 
leden van WV Nieuwe Meer is een 
veelbelovende start van de tentoon-
stelling ‘Schuitje varen’ die op zon-
dag 3 juni is geopend. De markan-
te watertoren verleent onderdak 
aan de weergave van 100 jaar wa-
tersport in Aalsmeer met het ten-
toonstellen van oude prenten, fo-
to’s, documenten en objecten van 
de oudste watersportvereniging 
die Aalsmeer rijk is. Een groot aan-
tal vrijwilligers binnen WV Nieuwe 
Meer heeft het 100 jaar oude archief 
gelezen, opgeschoond, gerubri-
ceerd, gedigitaliseerd en uiteindelijk 
in boekvorm vastgelegd en waarvan 
160 tentoongestelde objecten een 
representatief beeld geven van de 
geschiedenis van WV Nieuwe Meer. 
De openingshandeling werd ver-
richt door Henk van Leeuwen, onder 
het toeziend oog van burgemees-
ter Litjens van Aalsmeer, bescherm-
heer van WV Nieuwe Meer en mu-
zikaal ondersteund door de Dippers. 
In zijn openingswoord kon Henk van 
Leeuwen het niet laten een aantal 
typeringen te plaatsen waarmee de 
plaats van WV Nieuwe Meer binnen 
de Aalmeerse gemeenschap werd 
gekarakteriseerd. 

Humorvolle opmerkingen met een 
vette knipoog. “De Nieuwe Meer-
ders, ‘t Boeiervolk, zitten altijd op 
een eiland. Ze worden fysiek ge-
scheiden door het water, zijn alleen 
bereikbaar per pont en dat func-
tioneert als een ophaalbrug over 
een slotgracht. Maar met deze ten-
toonstelling slaat de WV Nieuwe 
Meer als het ware een brug naar de 
Aalsmeerders door deze lustrum-
tentoonstelling op het vaste land te 
laten plaatsvinden. Deze vereniging 
is in het lustrumjaar spontaan en 
succesvol aan het inburgeren gesla-
gen. De Nieuwe Meer komt naar u 
toe deze zomer en met dit 100 jarig 

jubileum behoort de Nieuwe Meer 
tot het Aalsmeers cultureel erfgoed.” 
Speciaal van deze gelegenheid heb-
ben de Dippers het lied ‘Aan de voet 
van de watertoren’ ingestudeerd. 

Tentoonstelling
De tentoonstelling in de watertoren 
is gratis te bezoeken in de weekein-
den van 9 en 10 juni en 16 en 17 ju-
ni van 14.00 tot 17.00 uur en het ten-
toongestelde is te koop en kan na 
afloop van de tentoonstelling wor-
den afgehaald bij Remko Rietveld, 
de havenmeester van de Nieuwe 
Meer. U moet dan wel even met het 
pontje over maar dat is een mooie 
gelegenheid om even op de haven 
rond te kijken.  

Thema-ochtend
De in het boek ‘t Boeiervolk neer-
geschreven historie van 100 jaar WV 
Nieuwe Meer geeft een goed beeld 
van de geschiedenis van de vereni-
ging en haar plaats binnen de ge-
meente Aalsmeer. Van de 144 pagi-
na’s tellende jubileumuitgave is op 
de tentoonstelling een inkijkexem-
plaar beschikbaar. Tijdens een the-
ma-ochtend in het Boekhuis in de 
Zijdstraat 12 op zaterdag 9 juni van-
af 10.30 uur zal Nieuwe Meer lid 
Shimon Borensztajn een toelich-
ting geven op de inhoud ervan en 
de wijze waarop het tot stand geko-
men is. Het boek probeert antwoord 
te geven op vragen die betrekking 
hebben op de rol van de turfstekers 
bij het ontstaan van de Westeinder-
plassen, de verandering in het land-
schap, de vereniging en de haven 
tijdens de bezetting, de toertoch-
ten met zeil- of motorboot, de zeil-
wedstrijden van recreanten en de 
kampioenen. Kortom, een boek voor 
eenieder die geïnteresseerd is in de 
geschiedenis van de watersport in 
Aalsmeer en hoe de gemeente en 
de Aalsmeerders daarbij nog steeds 
betrokken zijn. 

Nieuwendijk stunt tijdens kampioenschap

Tijdens EK voetbal extra 
voordeel op nieuwe Twingo 
Aalsmeer - Tijdens het Europees 
kampioenschap voetbal geldt bij 
Renault Nieuwendijk tijdelijk een 
scherpe EK actie. De Twingo Col-
lection is extra rijk uitgerust en tij-
dens het EK enorm in prijs ver-
laagd. Naast veel voordeel kan 
men ook gebruik maken van een 
gedeeltelijk uitgestelde betaling 
tegen 0 procent rente. 

Tijdens het EK geldt er bij al-
le Nieuwendijk vestigingen een 
scherpe EK-actie op de nieuwe 
Renault Twingo. De prijs van een 
gloednieuwe Renault Twingo Col-
lection is tijdelijk verlaagd naar 
8.950 euro. Het voordeel op de nor-
male prijs bedraagt 2.100 euro. De 
Twingo is rijk uitgerust met onder 
andere airconditioning, radio en 
cruise control. Daarnaast kan men 

er voor kiezen om gebruik te ma-
ken van de 50/50 deal, met 0 pro-
cent rente. Dit alles is geldig tot 15 
juli. Meer informatie is te vinden op 
www.renault-nieuwendijk.nl

Twingo 2012
De compacte Nieuwe Twingo heeft 
een sprankelende persoonlijk-
heid en is ontworpen voor het le-
ven in de stad. Behalve aan rijcom-
fort, is er veel aandacht besteed 
aan ruimte en aanpassingsvermo-
gen. De auto biedt diverse handige 
opbergplekken in het interieur en 
een kofferbakinhoud van 959 liter 
(wanneer de twee achterstoelen 
voorover geklapt zijn). Eigentijds, 
pittig en praktisch, de kenmer-
ken van de nieuwe Renault Twingo 
Phase II. Uniek in zijn soort en tij-
delijk extra scherp geprijsd. 

Primeur voor voorintekenaars 
Fotoboek over 100 jaar 
veilingen nu verkrijgbaar
Aalsmeer - Zaterdag 2 juni was het 
een gezellige drukte in de Histori-
sche Tuin. Zo’n 200 voorintekenaars 
kwamen de door hen bestelde jubi-
leumboeken over 100 jaar veilingen 
in Aalsmeer ophalen. De overige 
ruim 100 mensen die vooraf hebben 
ingetekend, kunnen (tegen betaling 
van 20 euro) het boek op werkda-
gen ophalen bij EKZ Makelaars aan 
het Praamplein. Ook mensen die 
niet vooraf hebben ingetekend kun-
nen bij EKZ terecht, maar zij beta-
len dan 22,50 euro per boek. Sinds 
afgelopen maandag zijn de boeken, 
eveneens voor 22,50 euro, tevens 
verkrijgbaar in de Aalsmeerse boek-
handels. Het boek is van de hand 
van Hans Alderden (Oud Aalsmeer) 
en Cees van Dam (Historische Tuin) 

en is verschenen als nummer 10 in 
de Aalsmeerse Historische Reeks. 
Het boek schetst, in 150 foto’s met 
uitleg, niet alleen een chronologisch 
beeld van een eeuw bloemenhan-
del en veilingen in Aalsmeer, maar 
illustreert ook andere aspecten als 
aanvoer per praam en afvoer per 
vliegtuig. 

De illustraties in het boek vormen 
tevens de basis voor een speciale 
foto-expositie over een eeuw veilin-
gen in de Historische Tuin. De expo-
sitie is inbegrepen in een museum-
bezoek. De Historische Tuin is van 
dinsdag tot en met vrijdag geopend 
van 10.00 tot 16.30 uur en in de 
weekenden van 13.30 tot 16.30 uur. 
Op maandagen is de Tuin gesloten.

Zaterdag was het een komen en gaan van mensen die vooraf bestelde boeken 
kwamen ophalen. Rechts in beeld Frans Janssens en Jacco van der Laarse, be-
stuursleden van Oud Aalsmeer, die de administratie van de verkoop bijhielden.

Gemeente feliciteert de 
Aalsmeerse jachthavens
Aalsmeer - Jachthaven Stenhuis 
in Aalsmeer, Kempers Watersport in 
Kudelstaart en Kempers Watersport 
in Leimuiden hebben afgelopen vrij-
dag 25 mei een Blauwe Vlag gekre-
gen. Tijdens een plechtigheid waar-
bij ook de Prins van Oranje aanwe-
zig was hebben ze de onderschei-
ding Blauwe Vlag in ontvangst ge-
nomen. Voor Jachthaven Stenhuis 
van de familie Brouwer was het de 
eerste keer dat ze de onderschei-
ding verdiende. Bart en Joost Kem-
pers van Kempers watersport zijn 
wat dat betreft meer ervaren. Voor 
de derde keer op rij haalden zij een 
Blauwe Vlag. De Blauwe Vlag is 
een internationale onderscheiding 
die jaarlijks wordt toegekend aan 
stranden en jachthavens die veilig 
en schoon zijn. In de praktijk bete-
kent dit dat genomineerden moeten 
voldoen aan een aantal belangrij-
ke criteria zoals schoon (zwem)wa-
ter, goede sanitaire voorzieningen 
en een hoge mate van veiligheid. 
De Blauwe Vlag is één jaar geldig: 
jaarlijks wordt opnieuw aan de hand 

van controles bekeken of de stran-
den en jachthavens nog aan de ver-
eisten voldoen.

Gemeente trots 
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven van recreatie en toerisme is er 
trots op dat drie jachthavens in de 
gemeente Aalsmeer voldoen aan de 
strenge regels die de internationale 
Jury voor de Blauwe Vlag van Foun-
dation for Environmental Education 
hanteert. 
Van der Hoeven: “Want, er zijn dit 
jaar in Nederland maar 88 Blau-
we Vlaggen toegekend aan jacht-
havens. Drie hiervan liggen aan de 
Westeinderplassen en dat is bijzon-
der. Ik vind dat we als Aalsmeerders 
trots mogen zijn op deze onderne-
mers die er voor zorgen dat water-
sport en recreatie in onze gemeen-
te op positieve aandacht van de wa-
tersportwereld kan rekenen.” Gert-
jan van der Hoeven is woensdag 30 
mei op bezoek geweest om beide 
ondernemers namens de gemeen-
te te feliciteren. 
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Aalsmeer - Vorige week donder-
dag 31 mei was het een leuke dag 
voor de kinderen van combinatie-
groep 7/8 van basisschool Samen 
Een. Zij mochten naar het Neder-
lands Instituut voor Beeld en Ge-
luid op het Media Park in Hilversum. 
Voor hun klasgenoot Jasper Leeg-
water van de hoogste groep was 
het vooral een spannende dag. Hij 
had een professionele screentest 
gewonnen voor het Jeugdjournaal. 
Maanden geleden was hierover 
een oproep op televisie en Jasper 
wilde hier dolgraag aan meedoen. 
Zijn juf Karin vertelt: “Wij hoefden 
er niets aan te doen. hij heeft zelf 
een cameraopname gemaakt en in-
gestuurd. De verrassing was groot 
toen wij bericht kregen van de re-
dactie van het Jeugdjournaal dat er 
van de 430 inzendingen 20 finalis-
ten over waren gebleven waar Jas-
per er dus één van was. We vinden 
het ontzettend leuk om zo’n talent 
in de klas te hebben. En dat we er 
een leuke dag aan over hebben ge-
houden is helemaal geweldig.” Al-
hoewel het schoolvakantie was zijn 
er toch een aantal ouders en leer-
krachten gevonden die de 27 kin-
deren naar Hilversum wilde vervoe-
ren. Daar aangekomen was er een 
feestelijk programma in elkaar ge-
zet. Zo was er een ‘meet en greet’ 
met de gehele huidige crew van het 
bekende programma, waarbij ook 
oud gediende Marga van Praag een 
woordje sprak. Verder mochten de 
kinderen een uur door de Experien-
ce heen wandelen en allerlei film-
pjes bekijken en zelf opnemen en 
tijdens de speciale Jeugdjournaal-
markt waren er leuke activiteiten. 
De kinderen konden als een ech-
te cameraploeg op stap, voor een 

blauw scherm een foto laten nemen 
waar later een achtergrond in werd 
gemonteerd, zich professioneel la-
ten opmaken en het weer presente-
ren. Allemaal leuke bezigheden. En 
voor iedereen was er een hapje en 
drankje. Voor Jasper was er natuur-
lijk een ander programma. Hij werd 
met zijn medekandidaten netjes 
voorgesteld op het podium en werd 
vervolgens meegenomen naar het 
mediapark waar in de NOS studio 
de screentest werd afgenomen. Jas-
per: “Ik was helemaal niet zenuw-
achtig, vond het vooral allemaal erg 
interessant. We kregen bijvoorbeeld 
een rondleiding door alle studio’s. Ik 
wilde en mocht als eerste naar de 
regiekamer, daar kon ik tien minu-
ten oefenen op mijn tekst en toen 
kon ik beginnen. Het ging hartstik-
ke goed, gelukkig was er een auto-
cue. Dat is handig. Ik heb er wel va-
ker mee gewerkt. Toen ik klaar was 
kon ik naar de ontspanningsruim-
te, daar werden we goed in de wat-
ten gelegd! We zijn ook nog naar de 
montagekamer geweest. Het was al 
met al een fantastische ervaring.” ’s 
Avonds werd een compilatie uitge-
zonden op het Jeugdjournaal. Jas-
per was veelvuldig in beeld. Dat be-
loofde veel goeds. De volgende dag 
was de uitslag en, jawel, ‘onze’ Jas-
per heeft gewonnen! Hij mocht af-
gelopen zaterdag 2 juni het ech-
te Jeugdjournaal presenteren. Ho-
pelijk hebben veel mensen dat ge-
zien en anders zeker kijken op uit-
zending gemist.nl. Uiteraard zijn alle 
leerlingen en leerkrachten van OBS 
Samen Een bijzonder trots op medi-
atalent Jasper Leegwater en zij niet 
alleen…
 
Door Miranda Gommans

Jasper (rechts voor) met groep 8 van basisschool Samen Een. Links voor zijn 
broertje Joris.

Nationaal Regenboog Evenement
Kennismaking schooljeugd met 
watersportdorp Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 6 juli wordt voor 
de tweede keer het National Regen-
boog Evenement in Aalsmeer ver-
zeild. Aan de start komen vijftien 
schippers die strijden om de eer 
van hun gemeente. Aalsmeer wordt 
evenals vorig jaar vertegenwoor-
digd door Marc Blees. Er wordt ge-
varen in de Regenboog, een typisch 
Hollands ontwerp van de befaamde 
jachtontwerper G de Vries Lentsch 
junior uit 1917. De acht meter lange 
schepen worden van hout gebouwd, 
zien er perfect uit en met het gro-
te gaffeltuig en spinnaker komen 
ze tot maar liefst 70 vierkante me-
ter zeiloppervlak. Ze worden wel de 
Koningin van het Water genoemd en 
zijn vooral met veel wind zeer foto-
geniek. De wedstrijden worden ge-
varen op de Grote Poel vlak langs 
de wal bij het surfeiland en zijn voor 
het publiek goed te volgen. Over-
dag wordt er van alles georgani-
seerd, zowel op de wal als op het 
water. Nelleke Beerman, betrokken 
bij APPM, sponsor van wedstrijdzei-
ler Pieter Jan Postma die ons land 
in de Finnklasse gaat vertegen-
woordigen bij de Olympische Spe-
len, coördineert als lid van de Re-
genboogwalcommissie de activitei-
ten. Zij zet zich specifiek in voor de 
jeugd. Kinderen van groep 7 uit de 
Aalsmeerse en Kudelstaartse scho-
len worden uitgenodigd om ’s och-
tends kennis te maken met de wa-
tersport. In samenwerking met Zeil-
school Aalsmeer kunnen zij een 
rondje varen in de Optimist, het 
jeugdzeilbootje bij uitstek. Boven-
dien zal er een puzzeltocht wor-
den uitgezet, waarbij de kinderen in 
een rondvaartboot van Westeinder 
Rondvaart specifieke vragen over 
Aalsmeer en de Westeinderplassen 

moeten beantwoorden. ‘s Middags 
volgt de wedstrijd ‘bouw je boot-
je’. Geïnspireerd op de Aalsmeerse 
praam gaan de leerlingen in kleine 
groepjes voor het mooiste en goed 
drijvende model aan de slag. Tus-
sendoor is er dan nog tijd voor een 
springkussen, de aquabubble, een 
doorzichtige luchtballon waarmee je 
over het water kan lopen, en het on-
der begeleiding vrij varen in de Op-
timist. “Het lijkt ons heel leuk om 
de kinderen op deze manier te ver-
welkomen bij het evenement”, aldus 
Nelleke. Zeilschool Aalsmeer laat de 
kinderen varen in de buurt van het 
surfeiland. Afhankelijk van de wind 
is dat voorlangs of wat meer be-
schut in de kom van het eiland. “Wij 
hebben 42 Optimistjes beschikbaar, 
alle herkenbaar aan de fel geel ge-
kleurde zeiltjes”, vertelt Bettine Cle-
mens. “Als zeilschool leiden wij op 
volgens het landelijk erkende CWO-
systeem. Dat kan in Aalsmeer bij 
ons of bij de grotere watersportver-
enigingen. Jonge beginnertjes gaan 
voor CWO-1. Na drie tot vijf lesda-
gen hebben ze de grondbeginselen 
van zeilen wel te pakken en kunnen 
ze zelf, onder begeleiding, varen. Er 
zijn diverse vervolgcursussen. Ple-
zier in het varen staat naast veilig-
heid bovenaan bij ons! We zijn trots 
dat we als omlijsting van het Regen-
boog Evenement de jeugd op deze 
manier kennis laten maken met de 
watersport. Zo kunnen we Aalsmeer 
als watersportdorp sterker op de 
kaart zetten!”

Surf voor alle informatie en het de-
finitieve dagprogramma naar www.
nationaalregenboogevenement.nl.

Theo van Mierlo

Tenniscompetitie
All Out 2 jeugd kampioen!
Aalsmeer - Het is ze gelukt, de mei-
den en jongens van Tennisvereni-
ging All Out zijn kampioen gewor-
den. Afgelopen vrijdag 1 juni werd 
de laatste wedstrijd gespeeld en er 
moest gewonnen worden om eerste 
te worden. Met een glorieuze 5-0 
overwinning werd DDV verslagen. 
Na de wedstrijd waren er bloemen 

vanuit de club en ook van de trotse 
begeleidsters kregen de kampioe-
nen Jesse, Nick, Nils, Ilse en Char-
lotte een mooie bos bloemen uitge-
reikt. Ook de vaste begeleidsters Bi-
anca en Corine, tennistrainers Peter, 
Marvin en Femke zijn bedankt voor 
hun inzet en bijdrage aan dit kam-
pioenschap.

Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 
werd door de Rotaryclub een wan-
deltocht door de Haarlemmermeer 
georganiseerd. De opbrengst hier-
van is bestemd voor de voedsel-
bank. De juffen Annet en Lenie van 
peuterspeelzaal ‘t Roefje uit Rijsen-
hout hebben ook mee gelopen met 
de wandeltocht ‘Feet for Food’ en 

zo hun steentje bij gedragen. Het 
weer was uistekend en dat bracht 
de stemming er goed in. Door on-
derweg nog getrakteerd te wor-
den op een appel en een flesje wa-
ter werd de tocht tot het einde goed 
vol bracht. Dankzij de muzikale ont-
vangst op het Raadhuisplein waren 
de pijnlijke spieren snel vergeten.

Tweede atletiekwedstrijd voor junioren

Goede prestaties van Inger, 
Eline, Famke en Dominique 
Aalsmeer - Op een zonovergo-
ten zaterdag 26 mei vond de twee-
de D-Junioren competitie wedstrijd 
plaats. Deze keer vormden de AV 
Aalsmeer atleten Inger van Dok, Eli-
ne van Veen, Famke Gerritsen en 
Dominique Lakerveld het Aalsmeer-
se team. Ze moesten uitkomen in de 
diverse atletiekonderdelen en wis-
ten mooie prestaties neer te zetten. 
De dag begon al goed met een esta-
fette over 4 keer 60 meter, het stok-
je werd goed doorgegeven in de wis-
selvakken en ze wisten dan ook een 
mooie tijd neer te zetten van 36.58 
seconden. Daarna was het de beurt 
aan Eline bij het hoogspringen. Ze 
sprong een uitstekende wedstrijd 
met een nieuw persoonlijk record 

door over de 1,30 meter te sprin-
gen. Later op de dag kwam zij ook 
nog uit bij het speerwerpen. En ook 
bij dit onderdelen wist zij, door een 
meter meer te werpen dan de vori-
ge wedstrijd, een nieuw persoonlijk 
record neer te zetten met 16,73 me-
ter. Famke kwam uit in het voor haar 
relatief nieuwe onderdeel discuswer-
pen en wist een mooie afstand van 
12,35 meter te werpen. Later op de 
dag mocht ze aantreden bij één van 
haar favoriete onderdelen de 60 me-
ter sprint, die ze afraffelde in mooie 
tijd van 9,35 seconden, een verbete-
ring van haar persoonlijk record. In-
ger startte op de 1000 meter, vlak 
voor de wedstrijd was het vooral be-
langrijk om koel te blijven in de zo-

merse omstandigheden. Met de dui-
delijke opdracht om niet te snel te 
starten wist ze een geweldige 1000 
meter te lopen en haar persoonlijke 
record met 8 seconden te verbeteren 
tot 3.38,87. Vrij snel na de 1000 me-
ter moest Inger weer aan de bak bij 
het verspringen. Maar ook dit wist zij 
af te sluiten met een nieuw persoon-
lijk record met een afstand van 3.44 

meter. Dominique trad na een afwe-
zigheid van 5 maanden en slechts 
een week training naast de estafette 
ook aan op de 60 meter sprint. De-
ze werkte zij af in een persoonlijk re-
cord van 10,80 seconden. Al met al 
een succesvolle dag voor de meiden 
met veel persoonlijke records. De 
volgende competitie wedstrijd vindt 
plaats op 23 juni.

Schermer Daniël Giacon wint 
op Korenbloem Toernooi
Aalsmeer - Voor de tweede keer 
op rij heeft Daniël Giacon (11) uit 
Aalsmeer het Internationale Koren-
bloemtoernooi in Wageningen ge-
wonnen. Daniël schermde afgelo-
pen zondag op zijn wapen floret bij 
de benjamins, kinderen uit 2000 en 
2001. De laatste tijd heeft hij veel 
meegedaan bij de categorie met ou-
dere kinderen, maar vlak voor het 
NJK wilde hij weer even gevoel krij-
gen bij de concurrenten in zijn eigen 
leeftijdscategorie en schermen met 
het daar vereiste kortere wapen. In 
de twee poulerondes won Daniël al-
le partijen en kreeg hij maar 3 tegen-
punten. Daarmee stond hij eerste op 

het tableau van 34 schermers. De eli-
minaties tegen gingen hem goed af 
en in de finale trof hij een meisje uit 
België. De partij werd op een speci-
ale finaleloper gespeeld met vlaggen 
van deelnemende landen en de na-
men van de finalisten op een scherm. 
Daniël had zijn tegenstandster al in 
de eliminaties zien spelen en ging 
voorzichtig te werk. Bijna om beur-
ten maakten ze een punt, uiteinde-
lijk behaalde geen van beide de 10 
punten die tot een overwinning lei-
den, maar won Daniël omdat de tijd 
om was met 7-6. Hij mocht op de foto 
met een enorme beker en nam een 
kleiner exemplaar mee naar huis.

Juffen actief voor ’Feet for Food’Mediatalent van OBS Samen Een 
Jasper Leegwater winnaar 
screentest Jeugdjournaal!

Clubkampioenschappen Flower Shuttle
Roland en Jeroen beste spelers 
van badmintonvereniging
Aalsmeer - Aan het einde van het 
badmintonseizoen speelt de jeugd 
van Flower Shuttle de jaarlijks te-
rugkerende clubkampioenschap-
pen. Dit is het moment van het jaar, 
dat de spelers zich kunnen me-
ten aan elkaar. Er zijn veel partij-
en gespeeld. Overwegend waren 
het spannende partijen. Bij de sin-
gle partijen is Roland Ralten op één 
geëindigd, Hans Lubsen behaalde 
plaats twee en het brons is uitge-

reikt aan Kiebron Bekurezion. Ro-
land en Jeroen Buis zijn de win-
naars van de dubbel spelen. Op 
twee Hans Lubsen en Kiebron en 
op de derde plaats eindigden Lau-
rens van Rijssel en Paul Hunink. 

De winnaars hebben allemaal een 
mooie beker uitgereikt gekregen. 
En iedereen die meegedaan heeft, 
kreeg nog een medaille voor de 
moeite. 

Van links naar rechts Paul, Laurens, Hans en Kiebron. Onder Jeroen en Roland.
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Bij groep 1/2 van De Zuidooster
Hond voor de klas op OBS
Aalsmeer – Een veilige omgang 
tussen hond en kind. Dat is het 
doel van het Sophia Snuffel College, 
een scholenproject van de Konin-
gin Sophia Vereeniging tot Bescher-
ming van Dieren. Met dit project 
kunnen hondenbeten bij kinderen 
voorkomen worden en neemt angst 
voor honden af. Bovendien draagt 
het Sophia Snuffel College bij aan 
meer begrip en respect voor honden 
en andere dieren. Onder andere op 
vrijdag 8 en 15 juni is er een Snuffel-
vrijwilliger met haar hond op bezoek 
bij groep 1/2 van OBS De Zuidoos-
ter aan de Catherina Amalialaan. In 
Nederland vinden jaarlijks 150.000 
bijtincidenten plaats, vooral bij jon-
ge kinderen. Uit internationaal on-
derzoek is gebleken dat de kans op 
een hondenbeet met 86% afneemt 
als kinderen het gedrag van honden 
juist interpreteren. Hoe dat moet, 
wordt uitgelegd bij het Sophia Snuf-
fel College. Snuffel-vrijwilliger Sa-
bien Alonso komt daarvoor samen 
met haar cane corso Indy naar De 
Zuidooster. In drie lessen leert zij de 
kinderen de lichaamstaal van hon-
den begrijpen en er op een goede 

manier op te reageren. Bij het eer-
ste bezoek laat Sabien de kinderen 
kennismaken met een handpop. Tij-
dens de tweede en derde les komt 
Indy mee de klas in en wordt de the-
orie in praktijk gebracht. Hoe zie je 
of een hond boos is, of verdrietig? 
Wanneer mag je een hond aaien en 
wanneer kun je hem beter met rust 
laten? Spelenderwijs worden de be-
langrijkste regels voor de omgang 
met honden uitgelegd. Alle kinde-
ren die dat willen, mogen oefenen 
met aaien, borstelen en brokjes ge-
ven. Na afloop van de lessenreeks 
krijgt iedereen een Snuffel-diploma 
en een werkboekje met spelletjes en 
informatie voor de ouders. Indien u 
als leerkracht, ouder of vrijwilliger 
interesse heeft in het Sophia Snuf-
fel College kijk dan op www.sophi-
asnuffelcollege.nl. Tijdens kantoor-
uren kan contact opgenomen wor-
den met de Sophia-Vereeniging via 
telefoonnummer 020-6236167 of 
stuur een e-mail naar snuffelcolle-
ge@sophia-vereeniging.nl. Aan het 
project zijn voor basisscholen geen 
kosten verbonden, zodat de lessen 
voor ieder kind toegankelijk zijn.

Zilver voor turner Chariff
Aalsmeer - De 8-jarige Charif Ah-
med, leerling van basisschool de 
Brug, heeft afgelopen zondag 3 juni 
een zilveren medaille behaald op het 
NK turnen te Nijverdal. Charif zit in 
de A-selectie van SV Pax, die traint 
in Haarlem. Na met ruim 150 topta-
lenten te zijn begonnen in de 1/8 fi-
nale, belandde Charif uiteindelijk bij 
de top veertien van Nederland. Za-

terdag stond Charif na vijf onderde-
len tweede en na het laatste onder-
deel, ringen, eindigde Charif uitein-
delijk als zevende. Op zondag wach-
te de finale vloer, waar Charif op de 
vierde plaats eindigde op 0,05 van 
het brons. Uiteindelijk slaagde Cha-
rif er in om een mooie zilveren plak 
te bemachtigen op zijn favoriete on-
derdeel: voltige.

Feestweek Rijsenhout presenteert
Graffiti-kunst voor jeugd
Rijsenhout - Altijd al een graffi-
ti willen spuiten op een bestelauto? 
Op zaterdag 9 juni kan dit. Garage 
Rijsenhout stelt een bestelbusje be-
schikbaar om te laten beschilderen. 
Alle jongeren tussen de 12 en 16 
jaar oud kunnen hieraan meedoen. 
De Feestweek Rijsenhout zorgt voor 
de milieuvriendelijke spuitbussen 
en de deelname is gratis. 

Vanaf 13.00 uur wordt er met het 
kunstwerk begonnen op het par-
keerterrein aan het Konnetlaan-
tje in Rijsenhout. Na 15.00 uur 
zal de beschilderde bus wor-
den tentoongesteld tussen de au-
to’s die aan ‘Het Laatste Rond-
je’ hebben meegedaan. Ga voor 
meer informatie naar de website  
www.feestweekrijsenhout.nl.

Zaterdag sportmiddag voor 
deelnemers juniorpramenrace 
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
9 juni vindt de sportmiddag van de 
juniorpramenrace bij Jachthaven 
Stenhuis aan het einde van de Ui-
terweg plaats.
Ieder team moet bij aanvang van de 
sportmiddag een lege koffer inleve-
ren, duidelijk voorzien van je team-
naam. Bij het inleveren van de koffer 
zijn de eerste punten binnen voor 
het behalen van de felbegeerde 
eerste prijs. Ook bij slecht weer zal 
de sportdag doorgaan, omdat Sten-
huis een leeg staande botenloods 

beschikbaar heeft gesteld om de 
sportactiviteiten uit te kunnen voe-
ren. Nieuw dit jaar is dat de sport-
dag te volgen is via de webcam. Via 
de website http://www.juniorpra-
menrace.nl/ kan over de hele wereld 
worden ingelogd om de deelnemen-
de teams te volgen. De start van de 
juniorpramenrace is een week later, 
op zaterdag 16 juni. Om 13.00 uur 
wordt bij het Stokkeland, achter het 
gemeentehuis, het startschot gege-
ven. Ongeveer om 16.00 uur zal hier 
de prijsuitreiking plaatsvinden.

Ontdekken tijdens vierdaagse
Aalsmeer - In heel Nederland lo-
pen ruim 200.000 kinderen de 
avondvierdaagse. Ook in Aalsmeer 
is jaarlijks de animo groot. Vanuit 
vooral scholen wordt door kinde-
ren onder begeleiding vijf of tien ki-
lometer gelopen. Afgelopen maan-
dag 4 juni was de start van de wan-
delvierdaagse en dit was door de re-
gen geen fijn begin om Aalsmeer te 
gaan ontdekken. Want naast spor-
tief bezig zijn, is de avondvierdaag-
se voor de jeugd Aalsmeer ontdek-
ken. De organisatie zorgt ieder jaar 
weer voor een nieuwe route door de 
gemeente en gezien de diverse ver-
anderingen met onder nieuwbouw 
en herinrichting kan deze ontdek-

kingsreis nog vele jaren voortge-
zet worden. Dinsdag kon er geluk-
kig gelopen worden onder een zon-
netje en het was droog. De ‘rit’ ging 
onder andere door het Baanvak, 
over de Stommeerkade en de Sta-
tionsweg langs de eerste aanvang 
van de nieuwbouw in en achter de 
Zijdstraat. Gisteren, woensdag, was 
het ook niet al te best wandelweer. 
Moed houden, sommigen denken 
misschien gelukkig, anderen jam-
mer, want vanavond, donderdag 8 
juni, is de finish en zoals gebruike-
lijk zullen familieleden en vrienden 
de lopers belonen met bloemen. En 
de prijzenkast kan aangevuld wor-
den met weer een medaille!

NK Ritmisch Gymnastiek
Goud voor Anahit, Manouk 
en Fleur van Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 2 juni vond in 
Hillegom, in sportcentrum De Vos-
se, de landelijke finale plaats van 
Ritmisch Gym categorie C. Er deden 
24 verenigingen uit heel Nederland 
mee. SV Omnia 2000 was goed ver-
tegenwoordigd met 10 meiden die 
mee mochten doen aan dit NK. In 
de ochtend vond de wedstrijd cate-
gorie 1C en 3C plaats. Hier deden 
Fabiënne Roof en Josje Buren aan 
mee. Fabiënne liet twee individuele 
oefeningen zien, één met hoepel en 
één met knots en een duo bal oefe-
ning samen Josje. Aan het einde van 
de ochtend vond de prijsuitreiking 
plaats en individueel heeft Fabiënne 
met haar oefeningen een 12e plaats 
behaald en samen met Josje een 
mooie 5e plaats. Na een korte pauze 
begon de wedstrijd voor de catego-
rieën 2C en 4C. Een lange wedstrijd, 
want er deden 22 meiden in catego-
rie 2C en 23 meiden in categorie 4C 
mee. Daarnaast stonden 22 duo oe-
feningen op het programma. Manon 
van der Ploeg vertegenwoordig-
de SV Omnia 2000 in de categorie 
2C en voor 4C waren dat Manouk 
van den Hoven, Jikke van der Meer, 
Sanne Cleveringa, Anahit Organi-
sjan, Joan Gerritsen, Marta Rente-
naar en Fleur Redegeld. De meiden 
lieten stuk voor stuk mooie oefenin-
gen zien. Ieder presteerde naar zijn 

beste kunnen en dat was een feest 
om te zien. Ze maakten het de con-
currentie zeker moeilijk. Na de indi-
viduele oefeningen kwamen de duo 
oefeningen met bal aan de beurt. 
Hier had SV Omnia 2000 drie duo’s: 
Anahit en Marta, Sanne en Joan 
en Manouk en Fleur en ook zij lie-
ten nette oefeningen zien. En dan 
de prijsuitreiking. Het gevoel dat SV 
Omnia 2000 het goed had gedaan 
werd bevestigd. Alle meiden zaten 
bij de beste 10 van Nederland, een 
hele prestatie. Manon haalde in 2C 
een 6e plaats. In categorie 4C had 
Joan een 9e plaats, daarna kwam 
Jikke met een prachtige 8e plaats. 
Manouk en Sanne hadden het bei-
de evengoed gedaan en hadden sa-
men de 4e plaats. Toen stonden er 
ook nog twee meiden op het podi-
um: Marta behaalde de zilveren me-
daille en Anahit was de topper met 
goud. Anahit is naast districtskam-
pioene nu ook Nederlands kampi-
oen geworden een terechte win-
nares. Aansluitend werden de prij-
zen uitgereikt aan de duo’s. Anahit 
en Marta hadden de 8e plaats be-
haald en Sanne en Joan een mooie 
4e plaats. Manouk en Fleur moch-
ten op het podium op de 1e plaats 
gaan staan en kregen de gouden 
plak omgehangen, super! Een NK 
om met trots op terug te kijken. 

Twirlwedstrijd SV Omnia 2000
Drie keer goud en drie keer 
zilver voor Solenne en Selina 
Aalsmeer - Zaterdag 2 juni waren 
twee twirlsters van SV Omnia 2000 
ingeschreven voor een regiona-
le wedstrijd in Voorhout: Selina Kok 
en Solenne Köhler. Op drie verschil-
lende onderdelen moesten Selina en 
Solenne hun soloroutines aan de ju-
ry laten zien: 1-baton, 2-baton en 
rhythmic dancetwirl en tussendoor 
was er tijd om zelf even op de tribu-
ne naar de tegenstanders te kijken 
of om tricks te trainen. De wedstrijd-
uitslag werd om 17.00 uur bekend 
gemaakt en dat was best spannend, 
want de concurrentie was groot. Bij 
het onderdeel 1-baton was de gou-
den medaille voor Solenne en de zil-
veren medaille voor Selina. De routi-
ne van Solenne werd zelfs beloond 
met een promotie naar de ‘advan-
ced’ klasse. Bij het volgende onder-
deel, 2-baton, was het precies an-
dersom: Selina goud en Solenne zil-
ver. De rhythmic dancetwirls wer-
den door de jury beoordeeld met 
een gouden medaille voor Solenne 
en een zilveren voor Selina. In totaal 
dus drie keer goud en drie keer zil-
ver voor deze kanjers van SV Om-
nia 2000. Op zondag 3 juni was de 

beurt aan Rachel Vianen. Zij verte-
genwoordigde SV Omnia op een re-
gionale wedstrijd in Alkmaar. De jury 
beloonde haar rhythmic dancetwirl 
met een eerste plaats en haar 1-ba-
ton routine met een derde plaats.

De meiden van zilver en goud: 
Solenne en Selina.

Vakantieknutsels Binding Oost
Aalsmeer - In de meivakantie heb-
ben tieners bij Binding Oost lekker 
zitten knutselen. Van allerlei kleuren 
stof werden harten gemaakt. Deze 
werden genaaid en gevuld met kus-
senvulling. Er kwam een lintje aan 
met een belletje, zodat het makke-
lijk opgehangen kan worden. Tij-
dens het knippen en naaien was er 
weinig tijd om te kletsen, de mei-
den waren erg geconcentreerd be-

zig. Toen ze waren uitgeknutseld, 
werd er actief op de voetbaltafel ge-
speeld. Vanaf juni kan meegedaan 
worden aan een EK poule bij Bin-
ding Oost. Vul het formulier in en 
neem een lolly mee. Er wordt een 
pot gevuld met de lolly’s en dege-
ne die de beste uitslagen ingevuld 
heeft, wint de EK pot! Wie mee wil 
doen, kan mailen naar eveline@de-
binding.nl.

Buitenspeeldag in Kudelstaart
Kudelstaart - Op woensdagmid-
dag 13 juni organiseert stichting de 
Binding in samenwerking met on-
der andere stichting Click F1, korf-
balvereniging VZOD, openbare bi-
bliotheek Kudelstaart, SG. Panta 
Rhei en de Westplas Mavo, de jaar-
lijkse buitenspeeldag in Kudelstaart. 
Het doel van de buitenspeeldag is 
dat kinderen een middag veilig op 
straat kunnen spelen, zonder reke-
ning te hoeven houden met het ver-

keer. De buitenspeeldag vindt plaats 
in de Graaf Willemlaan en de Proos-
dijstraat. Er is weer van alles te be-
leven: springkussen, schminken, 
voorlezen, knutselen, sporten, spe-
len en nog veel meer. Deelname aan 
de buitenspeeldag is gratis. De mid-
dag begint om 14.00 uur en duurt 
tot 16.00 uur. Vanaf 10.00 uur wordt 
een deel van de Graaf Willemlaan 
en de Proosdijstraat afgesloten voor 
verkeer. 

Veel bekers handbal jeugd
Aalsmeer - Op zaterdag 2 en zon-
dag 3 juni werden in de Bloemhof in 
Aalsmeer en de nieuwe Bankrashal 
in Amstelveen de jeugd bekerfina-
les van de afdeling Midden Neder-
land gespeeld. Acht teams van FI-
QAS Aalsmeer hadden zich voor de-
ze finales weten te plaatsen en maar 
liefst zeven van hen gingen er ook 
daadwerkelijk met de beker van-
door! Een zeer succesvol weekend, 
dus! Alleen de jongens C2 - die za-
terdag het eerst in actie kwamen – 
redden het niet tegen het sterkere 
Fulmen/Fidelitas, de andere FIQAS 
teams wonnen allemaal overtuigend.

NK Veld in Aalsmeer
Het komend weekend, van 9 en 10 
juni, wordt op verschillende plaat-
sen in Nederland gestreden om het 
Nederlands Kampioenschap veld-
handbal. 

De senioren komen in actie bij ver-
eniging Tornado in Heerhugowaard, 
de A-jeugd strijdt om de titels op de 
velden van Westlandia in Naaldwijk 
en de B-jeugd doet dit bij FIQAS 
Aalsmeer op de buitenvelden naast 
de Bloemhof. 
Ook de eigen jongens A1 en B1 
doen mee om de landstitel!



eindigen. Aangezien het de laatste 
wedstrijd van het Almeers Triathlon 
Circuit was, kon het eindklassement 
worden opgemaakt. Davy heeft zijn 
titel van 2011 met glans kunnen ver-
dedigen en wist de eerste 4 wed-
strijden te winnen. Hierdoor had hij 
de maximaal aantal punten behaald. 
Op de 3e plek mocht een trotse Jus-
tin zijn beker in ontvangst nemen, 
gevolgd door Mexs op een 4e plaats.

korte afstand, 250 meter zwemmen, 
11 kilometer fietsen en 2,5 kilometer 
lopen, stonden de twee multi-atle-
ten Mexs Schellingerhout en Justin 
Heijsteeg aan de start. Mexs debu-
teerde op de triathlon. En dat deed 
hij niet onverdienstelijk. Hij liet zien 
dat met de juiste inzet je kan komen 
tot een schitterende 3e plaats. Jus-
tin had meer last van het weer, maar 
wist tocht op een mooie 6e plaats te 
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Trampolinespringen
Goede prestatie SV Omnia 
op internationaal niveau
Aalsmeer - In het pinksterweekend 
van 26 en 27 mei reisden vele sprin-
gers van SV Omnia 2000 af naar 
Sörup in Duitsland, voor de jaarlijks 
terugkerende Ostseepokal. Een po-
pulair internationaal toernooi met 
veel deelnemers. Op zaterdag wer-
den de individuele wedstrijden ge-
sprongen. In de klasse Jugend B 
sprongen Mila van Bruggen en San-
ne van de Schraaff een goede wed-
strijd. In een sterk bezet veld be-
haalden zij met hun oefeningen de 
plaatsen 21 en 20. Danischa Goe-
de kwam uit in dezelfde klasse. Een 
goede prestatie in de voorrondes le-
verde haar een finaleplekje op. Hier 
sprong zij zich met 39,890 punten 
naar een mooie zevende plaats, een 
knappe prestatie. In de Jugend B 
Elite behaalde Ebbie Tam een mooie 
twaalfde plaats met 77,915 punten. 
Robin van As behaalde hier zelfs 
een finaleplek, waar zij met 43,160 
punten achtste werd. In de Jugend 

A klasse kwamen vier springsters 
voor Omnia uit. Hier werd Fleur 
Brommer 45e met 38,80 punten, Sa-
bine de Jong 34e met 44,3 punten, 
Rowana Moenis 24e met 49,8 pun-
ten en Bente Geleijn 18e met 52,00 
punten. In dezelfde klasse voor de 
heren werd Marvin Arendzen 16e 
met 43,70 punten. Melvin Dokter 
wist in deze klasse een finaleplek-
je te bemachtigen. Ook hier sprong 
hij een mooie en moeilijke oefening, 
wat met 31,30 uiteindelijk leidde tot 
een mooie zevende plaats. Bij de se-
nioren kwamen Marthijs Veltman en 
Yanaika Holst in actie. Marthijs werd 
hier 19e met 79,650 punten, terwijl 
Yanaika 29e werd met 50,280 pun-
ten. Op zondag werden twee syn-
chroon wedstrijden gehouden. In 
de Jugend B klasse werden Mila en 
Danischa 18e. In deze klasse zou ei-
genlijk nog een synchroon paar uit-
komen, namelijk Sanne en Naomi 
van de Coolwijk. Naomi blesseerde 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag 
van de OVAK is op woensdag 13 ju-
ni vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het klaverjas-
sen op 30 mei is gewonnen door Dirk 
Tromp met 5449 punten. Op twee Ger-
rit van der Geest met 4894 punten en 
op drie Gerrit Kraan met 4856 punten.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het hele jaar door 
wordt er op woensdagavond gezel-
lig gekaart in het Dorpshuis. Nieuwe 
gezichten heet klaverjasclub De Ge-
luksvogels van harte welkom. Gezel-
ligheid troef, is het motto. Vanaf 20.00 
uur worden de kaarten verdeeld. Op 
30 mei is het klaverjassen gewonnen 
door Marco van der Jagt met 5508 
punten. Op twee Gerard Presser met 
5502 punten en op drie Toon van Es 
met 5285 punten. De poedelprijs is uit-
gereikt aan Ria Uhh met 3904 punten. 

Weer baanloop bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 13 juni kan 
iedereen weer meedoen met de 5 
kilometer Florimex baanloop. Deze 
baanloop wordt al jarenlang op elke 
tweede woensdag van de maand ge-
houden bij AVA. Alle dames en he-
ren, jongens en meisjes en natuurlijk 
ook de veteranen zijn van harte wel-
kom. Test je conditie door eens op 
recreatieve wijze 5 kilometer te lo-
pen op de baan van atletiek vereni-
ging Aalsmeer. Probeer de twaalf en 
halve ronden te volbrengen met lek-
ker hardlopen in je eigen tempo. Bij 
de finishlijn staan ervaren juryleden 

om de juiste tijden te noteren. Het 
startschot wordt exact om 20.00 uur 
gegeven. Eerder komen is raadzaam, 
bijvoorbeeld om alvast warm te lo-
pen of een kopje koffie te drinken 
in de gezellige kantine. Het complex 
is geopend vanaf 19.15 uur. De kos-
ten bedragen 2 euro voor niet-leden 
van AVA. De atletiekbaan is te vinden 
aan de Sportlaan 43a en kleedka-
mers met douches zijn aanwezig. Na 
afloop wordt een groot aantal plan-
ten verloot onder de deelnemers aan 
de hand van de inschrijvingen. Voor 
meer informatie: www.avaalsmeer.nl.

Gerrit wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma. Er is ook gelegen-
heid voor rummicub en hartenjagen. 
Op donderdag 31 mei is het klaver-
jassen gewonnen door Gerrit Kraan 
met 5556 punten, gevolgd door 
Daan Sandee met 5275 punten en 
An Uiterwaal met 4940 punten. De 
beste jokeraar bleek Gerard de Wit 
met 58 punten. De ouderensoos is 
van 13.30 tot 16.30 uur. Voor inlich-
tingen kan gebeld worden naar me-
vrouw R. Pothuizen via 0297-340776. 

zich helaas tijdens het inspringen, 
waardoor zij niet mee kon doen. In 
de Jugend A klasse werden Robin 
en Bente 21e, Sabine en Ebbie 26e 
en Rowana en Fleur 27e. Marvin 
sprong in de Jugend A klasse syn-
chroon met Thom Tamboer (Cleton 
Sports). Zij behaalden een mooie 
zesde plaats. Yanaika sprong samen 
met haar zus Nikita (DFS Hooge-
zand) bij de senioren goed genoeg 
voor een plekje in de finale. Zij wer-
den hier uiteindelijk achtste. Ook de 
mannen deden het goed bij de se-
nioren. Beide paren haalden een fi-
nale plekje waar Marthijs samen 
met Chris Moerman (Triffis) achtste 
werd, terwijl Melvin samen met Jim-
my Demmers (TVIJ) goed genoeg 
sprong voor een zesde plaats. Na 
de synchroon wedstrijd werd nog 
een gemixte synchroonwedstrijd 
gehouden, waar jongens en meis-
jes samen synchroon mogen sprin-
gen (dit mag normaal niet). Bij deze 
wedstrijd sprongen Perry Alderden 
en Mirjam van der Leeuw mee. Zij 
zijn al een tijdje gestopt met sprin-
gen en zijn inmiddels trainers, maar 
besloten toch hun jaarlijkse traditie 
voort te zetten. Dit pakte goed uit, 
want zij werden knap 16e. Marvin 
en Bente deden samen hun eigen 
zelfbedachte gekke oefening die 
enthousiast ontvangen werd door 
het publiek. Zij werden hiermee 15e. 
Nikita en Chris sprongen ook sa-
men en behaalden een 13e plaats, 
terwijl Yanaika en Marthijs tien-
de werden. Robin en Melvin waren 
met deze wedstrijd het meest suc-
cesvol. Zij behaalden knap de fina-
leplaats, mede doordat zij zelfs twee 
keer een maximale 10 scoorden 
voor synchroniteit, wat betekent dat 
zij alle sprongen precies tegelijk uit-
voerden. Dit leverde hun uiteinde-
lijk een mooie achtste plaats op. Na 
de wedstrijd was het tijd voor ont-
spanning. Een heerlijk buffet en een 
gezellig feest waren een mooie af-
sluiting van een sportief en gezel-
lig weekend. De springers zullen nu 
doortrainen om over twee weken te 
schitteren op het NK Trampoline-
springen in AHOY Rotterdam.

Geslaagd weekend voor 
AVA-atleten in Huizen
Aalsmeer - Op vrijdag 1 juni heeft 
C-junior Corné Timmer tijdens een 
avondwedstrijd bij AV Zuidwal 
in Huizen het clubrecord van AV 
Aalsmeer op de mijl bij de jongens 
C-junioren verbeterd. Een dik per-
soonlijk record voor Corné natuur-
lijk, maar ook een mooie verbete-
ring van het bestaande clubrecord 
uit 2007. Zijn tijd was 5.06.31 minu-
ten. Op zaterdag 2 juni nam Evert 
Bunschoten, uitkomend bij de jon-
gens junioren B, deel aan het NK ju-
nioren, dat dit jaar werd georgani-
seerd door AV Sprint te Breda. On-
der uitstekende weersomstandig-
heden liep Evert in zijn serie op de 
400 meter naar een vijfde plaats in 
een nieuw persoonlijk record van 
55.90 seconden. Evert kwam helaas 

net tekort voor de halve finale, maar 
voor hem was dit een prima eerste 
deelname aan een nationaal kampi-
oenschap.

8 Medailles voor leerlingen 
sportschool Wassanim
Aalsmeer - Zondag 3 juni is in Arn-
hem het feestje van het EK dunne-
tjes overgedaan, maar liefst 5 gou-
den medailles werden om de nek-
ken van de leerlingen van sport-
school Wassanim gehangen! Remzi 
Bras behaalde goud bij het sparren. 

Eerder op de dag behaalde hij brons 
bij de loopvormen. Lulu Jiang be-
haalde ook goud bij het sparren. 
Goudhaantje Floor Sparnaaij ver-

overde twee maal goud, bij de loop-
vormen en bij het sparren. Joep 
Sparnaaij behaalde goud bij het 
sparren en brons bij de loopvormen 
Lucas Onclin wist zilver te bemach-
tigen bij het sparren. Totaal acht 
medailles rijker en een super trot-
se leraar die de leden een verdiende 
schouderklop kon geven. Verdere 
informatie is te vinden op www.was-
sanim.nl of bel met hoofdinstructeur 
Johan vd Nald via 06-51987470.

Veel regen tijdens Dorpentocht
Amstelland - Op zondag 3 juni werd 
al weer voor de 35e maal de Dorpen-
tocht verreden. De weersomstandig-
heden waren niet al te best, het re-
gende bijna continue en daarom 
hebben dit jaar minder mensen deel-
genomen aan de jubileumeditie van 
de bekendste recreatieve fietstocht 
uit deze regio. Op de route van 55 ki-
lometer (en die van de 35 km) kon-
den de deelnemers op maar liefst 
acht verschillende startplaatsen een 
deelnemerskaart met routebeschrij-
ving kopen. De opbrengst van de dag 
was zoals gebruikelijk voor een Goed 
Doel. Dit jaar Stichting Haarwensen. 
Deze organisatie schenkt pruiken, 
gemaakt van echt haar, aan kinde-
ren die door medische behandelin-
gen of door een ernstige haarziek-
te hun eigen haar zijn verloren. Voor 
deze pruiken gebruikt de Stichting 

vele afgeknipte vlechten en staar-
ten van kinderen en volwassenen die 
met veel liefde een flink stuk van hun 
haar hebben willen afstaan. En Dor-
pentocht zal Dorpentocht niet zijn als 
er geen bijzondere aandacht besteed 
werd aan de jubileumtocht. Dus had 
het bestuur deze keer een prijsvraag 
in het teken van fietsen opgesteld. Er 
moesten in totaal zeven vragen wor-
den beantwoord. Zes ervan hadden 
betrekking op de grote professio-
nele wielerronden, zoals de Tour de 
France. De laatste vraag moest het 
verschil maken en de winnaar ople-
veren; aan de 35 edities van de Dor-
pentocht hebben in alle 35 editie in 
totaal 82.270 betalende fietsers deel-
genomen. Winnaar wordt voor 10 ju-
ni op de website geplaatst en contact 
mee opgenomen. Hij of zij mag van 
stichting Dorpentocht een nieuwe 

Multi’s Mexs en Menno 
derde bij Triathlon Almere
Aalsmeer - Zondagochtend ston-
den verschillende jeugd en junio-
ren van het Oceanus Multi Triathlon 
Team aan de start van de afslui-
tende wedstrijd in het Almere Tria-
thlon Circuit. De wedstrijd over ver-
schillende afstanden voor de ver-
schillende leeftijdsgroepen werd 
gehouden in de Flevolandse pol-
der. De wedstrijd werd extra zwaar 
doordat er gefietst werd onder zwa-
re omstandigheden. De thermome-
ter gaf niet meer dan 10 graden Cel-
sius aan en met de nodige regen-
buien was het een barbaarse wed-
strijd geworden. Vele deelnemers 
hadden te maken met ‘onderkoe-
ling’ en moesten vroegtijdig de wed-
strijd staken om de lichaamstempe-
ratuur weer op peil te krijgen. Op de 
Midden afstand stonden bij de 105 
deelnemers, vier Multi’s aan de start. 
Menno Koolhaas, Niels van Bunnin-
gen, Niek Heldoorn en Davy Heijs-

teeg gingen in wetsuit het water 
in voor een afstand van 750 meter 
zwemmen. Menno (6e) zat goed van 
voren. Je kon goed zien dat de vele 
ZSC Oceanus trainingen zijn vruch-
ten afwerpen. Niek (13e) had ook 
een goede zwemtijd neergezet. Da-
vy (36) en Niels (48) volgden op en-
kele minuten om zich ook te bege-
ven op het 22 kilometer lange fiets-
parkoers. Menno was er op gebrand 
om een goede wedstrijd te draaien. 
Het vooraf ingestelde wedstrijdplan 
werd nauwkeurig gevolgd en na een 
boeiende race, finishte Menno op 
een mooie 3e plaats in de leeftijd ca-
tegorie H14+. Niels en Niek hadden 
erg veel last van de winterse tempe-
raturen en hadden besloten om de 
wedstrijd vroegtijdig te verlaten. Da-
vy voltooide zijn eerste 1/8 triathlon 
met een goed gevoel op een 12e 
plaats (H14+). Zijn opdracht was er-
varing opdoen en finishen. Op de 

Team Timmerman in Limburg
Aalsmeer - Vrijdagavond 1 juni ver-
trokken de fietsers van Team Tim-
merman richting Limburg, want op 
het programma voor zaterdag stond 
de mooiste klassieker van Nederland, 
Limburgs Mooiste, te wachten. Om 5 
uur klonk hiervoor zaterdag de wekker! 
De meesten hadden niet heel goed ge-
slapen, maar gelukkig was daar ’s och-
tend niets van te merken, want ieder-
een was vrolijk en had er ontzettend 
veel zin in. Om kwart 6 ging de auto 
richting Kerkrade, waar de auto’s wer-
den geparkeerd bij het Roda JC sta-
dion. Om kwart voor 7 gingen Huib, 
Henk, Andy, Arjan, Ton en Ivo vervol-
gens over de start. Het weer hielp ont-
zettend mee, want het was meer dan 
heerlijk fietsweer. Er werd hier dan ook 
volop van genoten, alsmede van het 
schitterende uitzicht. Rond half 10, na-
dat de groep het drielandenpunt al ge-

passeerd was, werd een korte pau-
ze gehouden. Hierna werd de tocht 
voortgezet in een prima sfeer. Net over 
de 100 kilometer kwamen de fietsers 
langs hun camping. Hier werd geno-
ten van een bak koffie en een heerlijke 
appelpunt met slagroom! De laatste 50 
kilometers waren zeker niet de makke-
lijkste. Helaas gingen drie wielrenners 
vlak voor het einde nog de verkeer-
de kant op, wat uiteindelijk een kleine 
vertraging opleverde. Maar dit mocht 
zeker de pret niet drukken, want het 
was een meer dan geslaagde dag. Om 
half 4 ging het zestal gezamenlijk de fi-
nish over. “Het was echt een super leu-
ke en gezellige ervaring. Volgend jaar 
zijn we zeker weer van de partij”, aldus 
Huib, Henk, Andy, Arjan, Ton en Ivo na 
afloop.Voor meer informatie over Team 
Timmerman kijk op: teamtimmerman.
webnode.nl.

Carla van Rooijen derde 
op NK halve triatlon
Aalsmeer - Het Oceanus/Multi Tri-
athlon Team heeft op het Neder-
lands kampioenschap halve triat-
lon in Nieuwkoop goed gepresteerd. 
Het slechte weer maakte het tot 
een zware wedstrijd, maar de Mul-
ti’s lieten zich daardoor niet uit het 
veld slaan. Carla van Rooijen werd 
knap derde dame op het NK. Annika 
Fangmann behaalde de Nederland-
se titel in haar leeftijdscategorie. Di-
ana Gorter was goed voor het zilver 
in haar categorie. Carla van Rooijen 
zag vooraf wel een beetje op tegen 
de wedstrijd. Het zou een slechte 

dag worden afgelopen zondag. Die 
weersvoorspelling kwam uit, maar 
toch viel het deels mee. Het bleef 
koud, maar het regende niet de he-
le dag. Het was voor de Aalsmeer-
se triatlete wel even wat anders dan 
de Ironman van Lanzarote waar ze 
twee weken terug knap negende 
werd. De halve van Nieuwkoop (2,5 
km zwemmen, 80 km fietsen en 20 
km lopen) werd op de koudste zo-
merdag sinds 1975 afgewerkt. Van 
Rooijen wist na het zwemonderdeel 
haar tempo te vinden en kon zo po-
sities opschuiven. Ze kwam als vier-

Carla van Rooijen op de fiets. 

fiets ter waarde van 250 euro uitzoe-
ken. Alle goede antwoorden van de 
prijsvraag zijn te vinden op de websi-
te www.dorpentocht.nl. Over de uit-
slag wordt niet gecorrespondeerd. 
De organisatie van de Dorpentocht 
bedankt alle 50 vrijwilligers die op de 

één of andere manier hebben gehol-
pen om deze recreatieve fietstocht te 
doen slagen. Maar de grootste dank 
gaat uit naar de vele fietsers die de-
ze tocht gefietst hebben. Want alleen 
dankzij hen was het mogelijk om zo’n 
dag te organiseren. 

de dame, achter een Belgische, van 
de fiets en wist tijdens de 20 kilo-
meter lopen ook nog een plek te 
winnen. Na 4:25:29 uur bereikte ze 
als derde dame de finish. Ook in 
haar leeftijdscategorie behaalde ze 
daarmee het brons op het NK. Di-
ana Gorter kwam in haar leeftijds-
categorie Dames 40 ruim een hal-
ve minuut eerder uit het water dan 
haar grootste concurrente. Op de 
fiets verloor ze drie minuten op haar 
en moest ze de koppositie afgeven. 
Met een sterk looponderdeel wist 
ze de schade te beperken tot iets 
meer dan twee minuten achterstand 
op de Nederlands kampioene in de 
categorie D40. De Amstelveense fi-
nishte in 4:39:58 uur op de twee-
de plek. Annika Fangmann finish-
te nog iets achter haar teamgenote 

in 4:44:20 uur, en behaalde daarmee 
de Nederlandse titel in de categorie 
Dames onder de 23 jaar. 

Foto: Pieter van der Meer



Kudelstaart - Zondag 10 juni or-
ganiseert RKDES Handbal namens 
het Nederlands Handbal Verbond 
(NHV) het afdelingskampioen-
schap beach handbal op haar ei-
gen, speciaal hiervoor ontwikkel-
de beachveld. De Kudelstaartse 
vereniging is er trots op dat zij, na 
het nodige lobbywerk bij het NHV, 
er in geslaagd is om de organisa-
tie van dit evenement binnen te ha-
len. Vanaf 9.30 uur zullen aanstaan-
de zondag zowel dames- als heren-
teams strijden om de afdelingstitel. 
Inmiddels is het deelnemersveld 
compleet en heeft de organisatie 
het programma bekend gemaakt. 
Met name bij de heren belooft het 
dit jaar een interessant toernooi te 
worden. Naast de thuisploeg RK-
DES, die door blessures helaas 
niet in staat is om haar sterkste 
team op te stellen, zal buurman Fi-
qas Aalsmeer met een Goud-van-
Oud team aanwezig zijn en komen 
de Amsterdamse studenten (US) 
en SV Baarn van Mark Roest (ex-
Aalsmeer) naar Kudelstaart. Op 
voorhand is niet direct een favoriet 
voor de titel aan te wijzen. Bij de 
dames is de thuisploeg uiteraard 
ook van de partij. Zij spelen, net als 
de heren van RKDES, tegen Baarn 
en het altijd sterke US, maar komen 
gedurende het toernooi verder ook 
BDC, NEA en Westsite tegen. Wie 
naast de dames van US de mees-

te aanspraak maakt op de titel, dat 
is vooralsnog onduidelijk. De bes-
te teams van de afdeling Midden-
Nederland mogen twee weken la-
ter meedoen aan het NK in Juliana-
dorp. Een evenement waar de he-
ren van RKDES zich in het verle-
den een aantal keer voor wisten te 
plaatsen. Dat zal er dit seizoen ver-
moedelijk niet in zitten, maar wel-
licht dat de dames van RKDES zon-
dag voor een verrassing kunnen 
zorgen! Het toernooi aan de Wim 
Kandreef is zondag gratis te bezoe-
ken en belangstellenden zijn dan 
ook van harte welkom. 
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FC Utrecht uitje voetbalfans 
met Stichting Dag van je Leven
Aalsmeer - Twee FC Utrecht fans 
mochten samen met hun begelei-
ders via Stichting Dag van je Le-
ven wedstrijden bijwonen van hun 
favoriete club. Ons Tweede Thuis 
bewoners Hans Dinkgreve en Paul 
Jansen gingen onlangs naar het 
Utrecht stadion. Ze waren onder de 
indruk van het grote stadion en ge-
noten van de wedstrijd waarbij FC 
Utrecht overtuigend van Groningen 
won. Paul had een rolstoelplek toe-
gewezen gekregen en Hans genoot 
van het enorme uitzicht op de hoog-
ste rij. Ook mochten er wat spulle-
tjes gekocht worden in de fanshop, 
wat de feestvreugde alleen maar 
groter maakte. Het bestuur van 
Stichting Dag van je Leven is blij dat 
ze dit hebben mogen regelen. “Het 
is voor velen van ons de gewoonste 
zaak om een voetbalwedstrijd bij te 
wonen, maar mensen met een ver-
standelijke beperking genieten al-
tijd extra van dit soort uitstapjes.” De 
Stichting roept Aalsmeerders dan 
ook op om hier eens bij stil te staan 
en als de mogelijkheid tot gratis 
kaarten zich voordoet voor bijvoor-
beeld een voetbalwedstrijd, bios-

coop, theater, pretpark of dieren-
tuin, aan Stichting Dag van je Leven 
te denken. Het bestuur zorgt er voor 
dat de kaarten bij de juiste mensen 
terecht komen. “U gunt mensen met 
een beperking toch ook de dag van 
hun leven?!” Meer informatie: www.
dagvanjeleven.org.

Wedstrijdzeilen
Arjan Willemsen wint in 
Vrijheidsklasse op Poel
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werd op de Westeinderplassen het 
klassenevenement verzeild voor de 
Vrijheid- en de Spankerklasse. De 
organisatie op het water was in 
handen van de Stichting Westeinder 
Zeilwedstrijden en op de wal trad de 
W.V. Aalsmeer als gastheer op. 
Door de vele winddraaiingen op za-
terdag was het voor comité van Jan-
Willem Alberts en de zeilers nog een 
hele opgave om tot fraaie wedstrij-
den te komen. Uiteindelijk was de 
wind te zwak voor een derde race, 
die op zondag moest worden inge-

haald. Pech voor de zeilers, die met 
krachtige wind en heel veel regen 
een echte werkdag hadden. In de 
Vrijheidsklasse won Arjan Willem-
sen met een totaal van 11 punten 
voor Ferry Batenbrug met 14 pun-
ten. In de Spankers werd Horrevoets 
gedecideerd winnaar; hij zeilde een 
sterke serie van 4, 2 en vervolgens 
vier keer 1. Tweede werd Kees de 
Vries, die met twee eerste plaatsen 
weliswaar sterk opende, maar voor-
al in de laatste races op zondag wat 
moest toegeven. 
Theo van Mierlo

In Het Oosterbad
Waterpolotoernooi om de 
Lucassen Trofee zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 9 juni organiseert Het Ooster-
bad voor de 28e keer het oergezel-
lige waterpolotoernooi. Wat ooit be-
gon als een polomiddag – Het Oos-
terbad tegen Snackbar de Poel – 
groeide uit tot een waterpolotoer-
nooi voor bedrijven, waarbij gezel-
ligheid en sportiviteit centraal ston-
den. Je hoeft zéker niet te kunnen 
waterpoloën, sterker nog het is be-
ter van niet. Dus: Stel een team sa-
men van vrienden en vriendinnen of 

collega’s en geef je team op bij Het 
Oosterbad. Om 13.00 uur gaat het 
toerunooi zaterdag van start. Wie 
wint dit jaar de Lucassen Trofee? 
Dit sportieve treffen wordt georga-
niseerd in samenwerking met Goos 
Bartels. De activiteiten na het water-
polotoernooi zijn op woensdagmid-
dag 20 juni de kinderspelletjes en 
zaterdagavond 23 juni het midzo-
mernachtzwemmen. Hou voor meer 
informatie de website in de gaten: 
www.hetoosterbad.nl

Beachvolleybal
TNO wint bedrijventoernooi 
Aalsmeer - Afgelopen week is de 
finale van de tiende editie van het 
Beachvolleybal bedrijventoernooi 
gespeeld in the Beach. Maar liefst 
18 bedrijventeams uit de omgeving 
wisten zich via 1 van de 3 voorron-
des te plaatsen voor deze drukke en 
vooral gezellige finale avond. Uit-
eindelijk wisten de Schiphol Beach 
Boys, de Nationale Beeldbank, De 
Fire Dragons en TNO zich te plaat-
sen voor de halve finales. Na 2 leuke 
halve finales mochten de Fire Dra-
gons en De Nationale Beeldbank 
met elkaar de strijd aan gaan om de 
derde en vierde plaats. Deze wed-
strijd werd gewonnen door de Fire 
Dragons! De grote finale ging tus-
sen de Schiphol Beach Boys en het 
team van TNO. Beide teams wis-

ten eerder al een voorronde op hun 
naam te schrijven! Nu namen zij het 
tegen elkaar op in een ontzettend 
spannende finale en dankzij een 
prachtige comeback van TNO trok-
ken de Schiphol Beach Boys aan het 
kortste eind! Het bedrijven beach-
volleybal toernooi 2012 is gewon-
nen door TNO! 
Tijdens de prijsuitreiking werden de 
nummer twee en de drie van de ran-
king getrakteerd op 1 meter eten in 
het Strandpaviljoen en kregen de 
winnaars van het toernooi een com-
pleet verzorgd Beach toernooi voor 
het bedrijf! Ook een keer deelnemen 
aan een toernooi in the Beach? Kijk 
dan snel op de website voor meer 
info! Ook de foto’s zijn te vinden op 
www.beach.nl!

Veldkorfbalcompetitie
VZOD grijpt laatste kans 
en degradeert niet!
Kudelstaart - Na een moeilijk be-
gin van het seizoen stond VZOD, 
na de eerste helft van de compe-
titie, met twee punten stijf onder-
aan en leek degradatie naar de vier-
de klasse onvermijdelijk. Onder lei-
ding van trainer en coach Frits Vis-
ser werden de laatste weken echter 
regelmatig punten gehaald en werd 
twee weken geleden door de over-
winning op NIO de rode lantaarn 
overgedragen aan DKV. Afgelo-
pen zaterdag stond de laatste wed-
strijd tegen het Mijdrechtse Atlan-
tis op het programma. Om degrada-
tie definitief te ontlopen, en daarbij 
niet afhankelijk te zijn van punten-
verlies van DKV, moest er gewon-
nen worden. VZOD begon enigszins 
gespannen aan de wedstrijd, en was 
de eerste 10 minuten niet bij de les. 
Enkele opgelegde kansen werden 
gemist en de verdediging was niet 
scherp genoeg. Als gevolg hiervan 
stond er na 7 minuten een 2-0 stand 
op het scorebord. Het was de deze 
wedstrijd afscheid nemende Willem 
Mast die zijn team via een afstands-
schot de weg wees. Kort daarna trok 
Anika van Os na een mooie actie de 
stand gelijk. Dit seizoen heeft Jo-
sine Verburg een snelle ontwikke-
ling doorgemaakt, wat tot uitdruk-
king komt in de door haar geno-
men vrije ballen. Deze weet zij vaak 
om te zetten in een doelpunt, zo ook 
nu: 3-4. Wouter Vermeulen had de 
eerste helft moeite zijn sterke direc-
te tegenstander het scoren te belet-
ten, een goed afstandsschot bracht 
na 22 minuten de partijen weer in 
evenwicht. Inmiddels was bij de be-
geleiding van VZOD bekend dat 
DKV op een 4-0 voorsprong was ge-
komen tegen het alleen voor de eer 
spelende Madjoe. VZOD moest het 
dus zelf doen. Langzaam maar zeker 
kwam VZOD beter in de wedstrijd, er 
werden meer persoonlijke duels ge-
wonnen en de rebound werd beter 
verzorgd, waardoor herhaald schie-
ten mogelijk werd. Het was de sterk 
spelende Donja Passies die met 2 
afstandsschoten VZOD op voor-
sprong bracht. Direct na de vakwis-
sel was het aanvoerder Bart Verheul 
die, na een goede combinatie met 
Nils van Os, de marge op 3 bracht in 
Kudelstaarts voordeel. In de laatste 
minuten voor de rust bracht Atlan-
tis de spanning met twee doelpun-
ten volledig terug, ruststand: 5-6. 
De rust had de Kudelstaartse for-
matie goed gedaan, er werd agres-
sief gespeeld en scherp verdedigd. 
Anne Verheul wist door regelma-
tige onderscheppingen de aanval 
van Atantis te ontregelen, dit gaf de 
blauw-zwarte aanval meer gelegen-
heid om tot scoren te komen. Met 

name de VZOD dames waren hun 
tegenstandster in de tweede helft 
duidelijk de baas, Josine Verburg, 
Anika van Os en Donja Passies wis-
ten de korft te vinden en VZOD op 
een comfortabele 5-10 voorsprong 
te brengen. Daarna scoorden bei-
de ploegen nog twee keer waar-
door het scorebord 6 minuten voor 
tijd een 7-12 stand liet zien. VZOD 
dacht de buit binnen te hebben liet 
de teugels iets vieren. Het gevolg 
hiervan was dat Atlantis, na enkele 
wissels, drie keer op rij scoorde en 
de spanning weer enigszins terug-
bracht: 10-12. 
VZOD verdedigde de voorsprong 
echter met zoveel inzet dat meer-
dere spelers krampverschijnselen 
kregen. Uiteindelijk kreeg Willem 
Mast pas in de laatste minuut zijn 
publiekswissel. Na het laatste fluit-
signaal uiteraard tevreden gezich-
ten bij de Kudelstaarters omdat zij 
degradatie op eigen kracht had-
den weten te voorkomen. Opval-
lend daarbij is, nogmaals gezegd, 
het sterkere spel van de VZOD da-
mes, van de 12 Kudelstaartse doel-
punten kwamen er 10 voor reke-
ning van het ‘zwakke geslacht’. Wat 
nu volgt is een welverdiende vakan-
tie waarna de selectie, volgend jaar 
weer onder leiding van Frits Visser, 
weer in de derde klasse zal aantre-
den. De jeugd was al klaar met het 
seizoen, de laatste uitslagen van 
de senioren en junioren: Atlantis 
1-VZOD 1 10-12, Atlantis 2-VZOD 
2 12-14, TOP 6-VZOD 3 7-8, VZOD 
A1-ZKV A1 8-14.

Afscheid van een legend. Willem Mast 
speelde zijn laatste wedstrijd bij VZOD.

P.V. de Telegraaf
Weer snelste duif van John
Aalsmeer - Onder goede weers-
omstandigheden werden afgelopen 
weekend twee duivenvluchten ge-
vlogen. Op de midfondvlucht Nan-
teuil was de snelste duif voor John 
van Duren. Deze man speelt elke 
week in het snuitje van de uitslag en 
heeft de grote forme te pakken. 
Op de overnachtvlucht vanuitt Ber-
gerac kergen de duiven het niet ka-
do. Een strook slecht weer op de 
Franse grens gooide flink roet in het 
eten. De overwinning van Jos van 
Ackooij kwam voor velen als een 
verrassing. Vlak een oude strijder 
nooit uit!

De uitslag van Nanteuil:
1 J. v. Duren
2 Comb. v. Ackooij
3 G. v.d. Bergen
4 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
5 J. en P. Spook
6 D. Baars
7 A. v.d. Wie

8 J. v. Dijk
9 Th. v.d. Wie
10  C. van Vliet
11 A. Kok
12 J. Vijfhuizen
13  M. de Block
14 H. Spaargaren
15 S. Vonk
16 P. v.d. Meijden
17 H. Kluinhaar

De uitslag van Bergerac:
1 J.v. Ackooij
2 J. Kluinhaar en dr.
3 P. v.d Meijden
4 J. v. Dijk
5 H. Spaargaren

De tussenstand in het 
ploegenklassement:
1  Bosman 5800 pnt
2 A.A. Sloopwerken 5505 pnt
3 Amb. Bakker v. Leeuwen 5227 pnt
4 C. va. Vliet Holding 4979 pnt
5 Oerlemans Confectie 4481 pnt

45+ Toernooi bij 
Midgetgolfclub
Aalsmeer - Vrijdag 8 juni organi-
seert de midgetgolfvereniging haar 
jaarlijks 45+ toernooi voor leden 
van de Nederlandse minigolfbond. 
Om 10.00 uur wordt het startsein 
gegeven voor ronde één van in to-
taal vier. Ongeveer 25 à 30 perso-
nen worden aan de start verwacht. 
Gedurende de wedstrijd is de baan 
voor recreanten gesloten. Na afloop 
van dit toernooi is de baan weer 
open. Vermoedelijk zo rond 15.00 
uur. Info: Beethovenlaan 116, tel. 
0297-340433

Afdelingskampioenschap zondag
Beachhandbal bij RKDES

Visie behoud Seringenpark 
ontwikkeld, nu uitvoeren!
Aalsmeer - De werkgroep Behoud 
Seringenpark e.o. heeft een visie 
ontwikkeld en doelen gesteld. Dit 
document is tijdens de maandelijkse 
bijeenkomst aangeboden aan me-
vrouw M. Kerstens van de afdeling 
Maatschappij en Ruimte bij de ge-
meente en kan dienen als leidraad 
naar een mooi resultaat. De visie van 
de werkgroep is het park, ontworpen 
in 1951 door tuin- en landschapsar-
chitect Christiaan Pieter Broerse en 
door de dienst gemeentewerken 
van Aalsmeer in de opdracht uitge-
voerd, in oude luister te herstellen. 
De doelstelling is het park en de om-
geving weer aantrekkelijk te maken, 
zodat de mensen uit de wijde omge-
ving weer kunnen recreëren, sociali-
seren en genieten van dit bijzondere 
erfgoed. In dit rapport staan tevens 
aanbevelingen over onder andere 
de drainage, omdat bij geringe hoe-

veelheid regen het park blank staat, 
het zorgelijk beleid betreffende het 
onderhoud van het park, de bankjes 
weer terugplaatsen en een vissteiger 
langs de Molenvliet realiseren, die 
ook toegankelijk voor personen met 
een beperking is. Deze werkzaam-
heden zijn nog maar het begin van 
herstel, er moet nog heel veel werk 
worden verzet. De werkgroep heeft 
dan ook de nadrukkelijke wens dat 
de verantwoordelijken voor het Se-
ringenpark e.o. van de gemeente 
Aalsmeer zich aansluiten in de visie 
en doelstellingen van de werkgroep 
en zich sterk maken voor de uitvoe-
ring daarvan! Voor de uitvoering van 
de vissteiger is de werkgroep geno-
mineerd door het Eigen Haardfonds, 
een opsteker na de donatie van de 
ANWB voor de info borden voor het 
Seringenpark. Nu is de gemeente 
Aalsmeer aan zet!

Prachtige dagtocht PCOB
Aalsmeer - Op 30 mei vertrokken 
54 leden van de PCOB richting Am-
sterdam. Op het Spui stapten ze uit. 
Na een kleine wandeling werd de 
groep zeer hartelijk welkom gehe-
ten in de Alle Dag Kerk op het zo 
bekende Begijnhof. Na een uitleg 
over deze Engelse Hervormde Kerk, 
die inmiddels al ruim 400 jaar be-
staat, maakten zij de middagpauze-
dienst mee. Dominee A.F.Troost was 
de voorganger en Everhart Zwart 
begeleidde de samenzang. Hierna 
vervolgden de leden hun tocht naar 
het Rokin, waar de rondvaartboot 
klaar lag en werd er veel verteld van 

al het moois in Amsterdam. Bij velen 
kwamen de oude herinneringen, tij-
dens de boottocht, over Amsterdam 
weer boven. 
Aan het einde van de rondvaart 
stond de bus hen alweer op te 
wachten en ging de reis richting 
Heemstede, om een bezoek te bren-
gen aan het museum de Cruqui-
us. Voor velen zeer interessant om 
dit technisch hoogtepunt van het 
stoomtijdperk in Nederland, uit 
1849, te bezichtigen. Na een heer-
lijk diner in het daarnaast gelegen 
theehuis gingen allen met fijne her-
inneringen huiswaarts.

Nog twee plaatsen vrij in 
Rode Kruis vakantiehotels
Aalsmeer - In de twee vakantieho-
tels van het Rode Kruis, hotel IJs-
selvliedt in Wezep en hotel De Paar-
destal in Rheden zijn in de komen-
de maanden nog een aantal plaat-
sen vrij. Het Rode Kruis Aalsmeer 
heeft al eens een beeld geschetst 
van de geweldig mooie en luxe ho-
tels waar mensen met een beper-
king of chronisch zieken een week 
lang van een volledig verzorgde va-
kantie kunnen genieten. 

Hotel IJsselvliedt beschikt over 
twintig kamers, een salon, biblio-
theek, restaurant, sauna, zonne-
bank en nog veel meer (luxe) din-
gen. Hotel De Valkenberg, vlakbij 
Arnhem, beschikt over zesentwin-
tig kamers en is vergelijkbaar met 
het hotel IJsselvliedt, maar dit ho-
tel heeft zelfs een verwarmd zwem-
bad en een zeer mooi terras waar 
het heerlijk toeven is. 
Voor gasten die erop uit willen zijn 
er elektrische- en duo-fietsen be-
schikbaar. Tevens beschikt dit ho-
tel over vijf rolstoelbusjes waarmee 
excursies worden gedaan en wor-

den ze gebruikt als een soort taxi 
als mensen ergens speciaal naar 
toe gereden willen worden. De kos-
ten daarvan zijn allemaal in de to-
taalprijs van de vakanties inbegre-
pen. Het overgrote deel van de zorg 
in de hotels wordt gedaan door vrij-
willigers, veelal oud verpleegkun-
digen of mensen werkzaam is de 
zorg. Uiteraard zijn er ook beroeps-
krachten aanwezig, want niet alles 
kan en mag door vrijwilligers ge-
daan worden. 
Vrijwilligers kunnen ook ingezet 
worden in de recreatiesfeer of om 
de bedden op te maken óf te hel-
pen met andere huishoudelijke za-
ken.
De luxe van de hotels, de fantasti-
sche tuinen rondom de gebouwen, 
de gastvrijheid, de geweldige maal-
tijden, de enthousiaste vrijwilligers 
maken allemaal samen dat de gas-
ten van een super vakantie kun-
nen genieten. Inlichtingen over de 
nog vrije weken en de kosten die 
eraan verbonden zijn, kunnen op-
gevraagd worden bij Dicky Eve-
leens-DeGeus via 326534.




