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GREENPORT AALSMEER 
KIJKT VOORUIT NAAR 2025

Om het sierteelt- en businesscomplex in Aalsmeer toekomstbe-
stendig te maken, heeft de gemeente Aalsmeer samen met an-
dere regiogemeenten en partijen (Samen Stuurgroep Greenport 
Aalsmeer) een toekomstvisie Greenport Aalsmeer gemaakt. De 
stuurgroep heeft de ruimtelijk-economische visie voor Greenport 
Aalsmeer gepresenteerd in het veilingcomplex van FloraHolland. 
Greenport Aalsmeer is hierbij de eerste van de vijf Nederlandse 
Greenports die haar ruimtelijk-economische visie klaar heeft en 
daarmee één van de afspraken met minister Verburg in het lande-
lijke Greenport Manifest (21 juni 2007) nakomt. 

Het visiedocument gaat in op drie hoofdpunten: uitbreiding van het 
gebied, herinrichting van de bestaande glastuinbouw en de bereik-
baarheid van Greenport. Hierbij staat duurzaamheid voorop. Het be-
staande landschap en de bestaande cultuurhistorische waarden vormen 
de kaders voor de verdere ontwikkeling van Greenport. De beschikbare 
ruimte wordt zo effi ciënt mogelijk gebruikt. Naast de behoefte vanuit 
de Greenport, zijn ook de woningbouwopgaven en de natuur- en recre-
atieplannen van Amstelgroen geïntegreerd in de visie.
De Ruimtelijk- Economische Visie, MLT 2025 Middellangetermijnvi-
sie 2025 geheten, ligt tot 1 augustus ter inzage bij de gemeente 
Aalsmeer. U kunt tot die tijd uw zienswijze omtrent dit onderwerp 
kenbaar te maken. Dit kunt u doen middels het sturen van een brief 
aan de gemeente Aalsmeer (Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) of mid-
dels het sturen van een mail naar info@aalsmeer.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0297-387575.
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Regelmatig krijgt de gemeente te maken met 
vandalisme. Onder vandalisme wordt verstaan 
het opzettelijk kapotmaken of beschadigen 
van objecten zonder dat dit enig voordeel ople-
vert. Per ongeluk een bal door de ruit schoppen 
bij een partijtje voetbal is dus geen vandalisme. 
De ruiten van een bushokje intrappen, het vertrap-
pen van bloemenperkjes of het bekladden van muren 
wel. De kosten van de vernielingen vindt u vanaf nu 
maandelijks terug op deze plek.

Vandalisme heeft de gemeente in de maand mei 1.840 euro ge-
kost. Deze kosten zijn onder andere ontstaan door in brand gestoken prul-
lenbakken en het vernielen van straatmeubilair en bomen. De totale kosten 
van vandalisme voor 2008 komt hiermee op 37.095 euro.
Vandalisme leidt tot overlast en zorgt voor de nodige kosten vanwege her-
stelwerkzaamheden. Dit betekent dat de gemeente, en dus u als inwoner, 
opdraait voor de kosten van vandalisme. Dit jaar is de gemeente daarom ge-
start met het registreren van het vandalisme aan gemeente-eigendommen. 
De politie probeert vandalisme zoveel mogelijk te bestrijden maar kan niet 
overal tegelijkertijd zijn. Als u een vernieling ziet gebeuren: bel 112. Indien 
het even geleden is, kunt u bellen met 0900-8844. Voor een spoedig herstel 
van vernielingen kunt u contact opnemen met de Servicelijn van de ge-
meente Aalsmeer 0297-38 75 75 of mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575
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Aalsmeer
Aalsmeerderweg 213

IJmuiden
Lange Nieuwstr. 401/A

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

Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za 09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

OPEN DAG
OP ZATERDAG

14 JUNI
van 10.00 tot 16.00 uur

Industrieweg 5 in Mijdrecht

KOM VAN WALRAVEN ZIEN!

Met demonstraties, een banenmarkt
en activiteiten voor kinderen

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

voor verkoop, aankoop, verhuur en taxaties

NVM taxatierapport  175,- 
plus  25,- kosten excl. btw.

Aemstelpunt Makelaardij o.g.
Wilhelminakade 59 Uithoorn
Tel. 0297-522959
www.aemstelpunt.nl

Met o.a.: N.K. Springen Junioren en Young Riders  N.K. 
Dressuur Ruiters met een lichamelijke beperking  Dressuur- 
en Springwedstrijden  Showavond Grote Prijs van Haarlem-
mermeer  Strodorp, fair, kermis Live optredens Kevin en 
Roselle  zie ook www.concourshoofddorp.nl

ConCours Hippique Hoofddorp

12 t/m 15 juni in 
het H’meerse Bos

TOEGANG

GRATIS

GESLAAGD??
Geslaagde 

VOOGEStaart
12 personen

voor maar 15,-JE
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Bewoners en sportvereniging bundelen krachten

Actie voor meer speelruimte 
in nieuwbouwwijk Oosteinde
Aalsmeer - De bewoners van de 
nieuwbouwwijk Nieuw-Oosteinde 
en eredivisie-handbalvereniging FI-
QAS Aalsmeer hebben de handen 
ineen geslagen. Voorzover bekend 
is dat uniek in Nederland. Beide 
partijen vinden dat kinderen tegen-
woordig te weinig (kunnen) bewe-
gen. Gezamenlijk voerden zij gister-
middag actie bij het tijdelijke speel-
veld aan de Vlinderweg. Sportver-
enigingen, zoals FIQAS Aalsmeer, 
merken dat kinderen tegenwoordig 
minder goed kunnen bewegen. De 
kids krijgen op school minder (goe-
de) gymlessen en zitten na school 
vaak achter de (game)computer of 
de televisie. Dat komt mede om-
dat in de wijken weinig ruimte is 
om buiten te spelen en zij bij hun 
sportclub slechts één of twee keer 
per week trainen (of ze het aanbod 
van de vereniging niet attractief ge-
noeg vinden). 

Sporten uitproberen
Maar vaak bewegen is enorm be-
langrijk. Kinderen die dat wel doen 
zitten lekker in hun vel, zijn gezon-
der, doen het beter op school, heb-
ben meer vrienden, etc. In Aalsmeer-
Oost zijn daarom twee initiatieven 
genomen. Handbalvereniging FI-
QAS Aalsmeer, dé topsportver-
eniging in de regio, biedt aan jon-
ge meisjes en jongens in Oost de 

mogelijkheid om onder deskundi-
ge leiding vrijblijvend allerlei spor-
ten uit te proberen in de nabijgele-
gen sporthal de Bloemhof, zodat ze 
met veel plezier eerst leren goed te 
bewegen. Dit voelt voor de kinderen 
als buitenspelen en is voor de toe-
komst van de club van groot belang. 
Het is voor FIQAS Aalsmeer echter 
moeilijk om voldoende zaalruimte 
en genoeg geld te krijgen voor dit 
sport-initiatief.
 
Speelveld blijvend!
Het andere initiatief is van de bewo-
ners van de nieuwbouwwijk Nieuw-
Oosteinde die actie voeren voor 
goede speelplekken in hun wijk. 
Zij vinden het belangrijk dat er op 
meerdere plaatsen in de wijk ge-
noeg speelruimte is, waaronder een 
groot grasveld waar kinderen van 6 
tot 12 jaar allerlei sport- en spelac-
tiviteiten kunnen doen. Daarom 
zijn ze van mening dat het tijdelij-
ke speelveld achter de Vlinderweg 
(richting de Aalsmeerderweg) moet 
blijven bestaan. Ook als het nu nog 
onbebouwde gedeelte van de wijk, 
waarin dit veld ligt, ontwikkeld gaat 
worden. FIQAS Aalsmeer en de be-
woners van Aalsmeer-Oost voer-
den woensdag dus gezamenlijk ac-
tie om te zorgen dat kinderen meer 
(kunnen) bewegen. De handbalclub 
deed met de kinderen uit de wijk al-

lerlei balspelletjes op het speelveld 
achter de Vlinderweg om aandacht 
te vragen bij publiek en politiek voor 
de beide initiatieven. 
De bewoners hebben de leden van 
de gemeenteraad uitgenodigd om 
ter plekke een kijkje te komen ne-
men en met eigen ogen te zien hoe 
groot de behoefte bij de kinde-
ren is aan een groot grasveld in de 
wijk. Onder andere kwam wethou-
der Jaap Overbeek langs, evenals 
raadslid Wim Spaargaren. 

Problemen voorkomen
De bewoners zijn er van overtuigd 
dat goede speelvoorzieningen in de 
wijk en goede mogelijkheden om te 
sporten bij de club, kunnen bijdra-
gen aan het voorkomen van proble-
men met hangjongeren. Als het lukt 
om de huidige generatie kinderen 
van 6 tot 12 jaar aan het spelen te 
krijgen én te houden, verdient het 
geld zich over een aantal jaren dub-
bel en dwars terug.
 

Voetbal-
woede
Aalsmeer - Op zondagavond 
8 juni om kwart over elf in de 
avond is een 27-jarige bui-
tenlandse inwoner op de 
bon geslingerd wegens ver-
nieling. De man was zo be-
droefd over het voetbalverlies 
van zijn thuisland dat hij zijn 
woede uitte op een langs de 
Van Cleeffkade gestalde fi ets. 
De eigenaar van het rijwiel 
zag de man de fi ets slopen en 
belde direct de politie. Agen-
ten waren snel ter plaatse en 
konden de 27-jarige aanhou-
den. Hij moet de sloopschade 
aan de fi ets betalen.

Bekeuringen voor 
alcohol op straat
Aalsmeer - Op zaterdag 7 juni zijn 
twee heren zonder vaste woon- of 
verblijfplaats door de politie be-
keurd. Het tweetal van 21 en 24 jaar 
zat bij het busstation in de Hortensi-
alaan alcohol te drinken. Volgens de 
algemene plaatselijke verordening 
is dit verboden. De twee moesten 
de boete gelijk betalen.

MET SPOED GEVRAAGD

BEZORGER
voor omgeving Julianalaan/
Hendrikstraat/Irenestraat
Wij bieden een goede beloning!

Bel met Rogier of Marco

0251-674433
mailen kan ook info@verspreidnet.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. Eerst 
bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

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

TANDARTs-
DIENsTEN

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

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. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp, 
tel: 023-5622032, fax: 023-
5627126, stolga@zonnet.nl

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

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

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

www.meerbode.nl

Genezings
samenkomsten 
in de LEG
Schiphol-Rijk - Aanstaande don-
derdag-, vrijdag- en zaterdagavond 
vinden er genezingssamenkomsten 
plaats in de Levend Evangelie Ge-
meente. Stichting Ambassadors Mi-
nistries uit Aalsmeer heeft een echt-
paar, Bob en Sue Brasset, uit Cana-
da uitgenodigd deze avonden te ko-
men spreken. Bob en Sue komen 
zojuist uit Australië, waar ze een 
enorme kracht van genezing moch-
ten zien van God. Bent u ziek of kent 
u iemand die ziek is. Kom naar deze 
avonden! De toegang is gratis. De 
aanvang is elke avond om 19.30 uur 
en het adres van de Levend Evange-
lie Gemeente is Boeing Avenue 121 
in Schiphol-Rijk. Voor meer infor-
matie en een routebeschrijving kijk 
op www.ambasmin.org.

Derde schildpad in natuur?
Aalsmeer - “Afgelopen zondag was 
ik heerlijk aan het fietsen. Zo fietste 
ik langs de Lijnbaan in het centrum.
Altijd prachtig deze sloot vol met 
waterlelies. 
Plots zag ik op een blad in het zon-
netje een schildpad. Hij of zij lag 
heerlijk te zonnen. 

Of het dezelfde schildpad is die een 
tijdje geleden in jullie krant ver-
scheen weet ik niet. 
Ik heb er toch even een foto van ge-
maakt! Zo leuk”, aldus Willem Eve-
leens. Inderdaad, heel leuk, ook die-
ren genieten van het zonnetje. Een 
plekje in de Meerbode waard!

Ziekte van Alzheimer in 
bijeenkomst toegelicht
Aalsmeer - Veel mensen, vooral ou-
deren, krijgen te maken met klach-
ten als vergeetachtigheid, niet op 
woorden kunnen komen of slecht 
kunnen concentreren. Soms wordt 
dit veroorzaakt door een vorm van 
dementie. 
Dementie kent verschillende oorza-
ken waarvan de meest voorkomen-
de de ziekte van Alzheimer. Men-
sen vrezen vaak voor deze diagno-
se, hebben een beeld van een alz-
heimer patiënt die vaak niet over-
eenkomt met de werkelijkheid. Uit 
onderzoek is gebleken dat kennis 
over de ziekte van Alzheimer helpt 
het ziektebeeld te begrijpen, begrip 
helpt symptomen te herkennen en 
een plaats te geven.
De ontmoetingsgroep biedt onder-
steuning aan partners, kinderen en 
direct betrokkenen bij mensen met 
dementie, de zogenaamde mantel-
zorgers. 
De voornaamste vorm van onder-
steuning is het bieden van een dag-

programma aan de mensen met de-
mentie, daarnaast organiseert de 
ontmoetingsgroep gespreksgroe-
pen en informatiebijeenkomsten 
met name voor de mantelzorgers.
Vrijdag 13 Juni staat de informa-
tiebijeenkomst in het teken van de 
ziekte van Alzheimer. 
Er wordt een voorlichtingsfilm van 
Alzheimer Nederland getoond waar-
na vragen gesteld kunnen worden 
en eventueel ervaringen uitgewis-
seld kunnen worden. 
De bijeenkomst wordt begeleid 
door de coördinator van de ontmoe-
tingsgroep Ellen Millenaar en maat-
schappelijk werker van Vita welzijn 
en advies Kees Verhoeven. 
De bijeenkomst start om 10.00 uur in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat en 
om 11.30 uur is de afsluiting. Man-
telzorgers en anderzijds betrokke-
nen zijn van harte uitgenodigd. 
Voor informatie kunt u contact op-
nemen met Ellen Millenaar 06 
22468574.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer 
en omstreken: 0297-343618. Voor ver-
miste/gevonden huisdieren, klachten die-
renmishandeling en informatie over de hon-
denschool op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 
uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail 
inspreken. 
Dierenambulance: Voor informatie 
over vermiste of gevonden dieren: 023-
5626136. Spoedgevallen en gevonden 
honden: 06-54363000. 

 Vermist:
- Boomgaard in Aalsmeer, een langharige Ragdoll. Ze is crème-

kleurig- heeft blauwe ogen- een  donker kopje, pootjes en een 
donkerkleurige  staart en ze heet Benyi.

- Pontweg in Aalsmeer, een zwarte poes met een paar witte 
haartjes onder de kin, ze heet Minous, en is minstens acht jaar 
oud.

- Citroenvlinderstraat in Aalsmeer, wit mannetjes fret.
- Kas in Aalsmeer, grijs cyperse kater en poes. Beide zijn ze 6 

jaar. Ze heten Tom en Jerry.
- Leeghwaterstraat in Kudelstaart, zwart/witte poes met een 

blauw bandje. Ze heeft 3 poten.
- Julianalaan in Aalsmeer, grijs cyperse poes met 1 wit pootje 

achter.

Gevonden:
- Stommeerweg in Aalsmeer, een klein grijs konijntje
- Kudelstaartseweg t.h.v. nr. 228 in Kudelstaart, rood witte kat.

Goed tehuis gezocht:
- Spaanse waterhond van vier jaar. Door omstandigheden wordt 

voor deze lieve hond een goed tehuis gezocht. Hij ziet er heel 
leuk uit met al die krullen in z’n vacht, waardoor je z’n ondeu-
gende ogen bijna niet ziet. 

Zeer geslaagde reünie van 
Jozefschoolklas uit 1965
Aalsmeer - Zaterdag 7 juni  is in de 
Jozefschool een reünie gehouden 
van leerlingen uit  klas zes in 1965. 
Van de in totaal 42 leerlingen wa-
ren er 30 aanwezig om na 43 jaar 
van elkaar te vernemen hoe het ze is 
vergaan in al die jaren. De afwezige 
oud klasgenoten (ten gevolge van 
vakanties e.d.) waren, op een enke-
ling na, zeer betrokken bij de voor-
bereidingen en hebben allerlei ver-
halen en foto’s ingeleverd waar een 
waardevol herinneringenboekje van 
is samengesteld. 
Alles was er aangedaan om de her-
inneringen op te frissen, te delen en 
op te roepen met foto’s en verha-
len uit die schooltijd zoals de sinter-
klaasvieringen (in de grote filmzaal 
van de Drie Kollommen), de carna-
valsfeesten, het ‘groot aannemen’, 
de ‘sliert jongens’ die de schoolmelk 
ophaalden, de uitgehaalde grap-
pen en grollen inclusief de reacties 
(veelal straf) van de juf of meester. 
De verhalen werden zeer levendig 
en overtuigend opgehaald, ook over 
de juffen en meesters met hun (her-
kenbare) hebbelijkheden. 
Uiteraard kwamen serieuzere zaken 
eveneens aan de orde. In de afgelo-
pen 43 jaar is er heel veel. gebeurd. 

Er is onder andere stilgestaan bij 
een klasgenoot die al, veel te vroeg, 
is overleden. 
Klas zes uit 1965 van de Jozefschool 
kan terugzien op een zeer geslaag-
de reünie die, zo werd gezegd, voor 
herhaling vatbaar is.

Geertje wint 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  
Klaverjassen, jokeren en ook biljar-
ten staan op het programma. 
Afgelopen donderdag is het kla-
verjassen gewonnen door Geer-
tje Koopstra met 5627  punten, ge-
volgd door Alie van Weerdenburg 
met 5385  punten. 
Op de derde plaats is Gerrit van der 
Geest geëindigd met 5368 punten 
en vierde was Willem Buskermolen 
met 5126 punten. 
Bij het jokeren  is Saar Looy winna-
res geworden met 121 punten, op de 
tweede plaats eindigde Janny Lub-
bert met 137  punten.

 

Zondag 15 juni
 

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. thema-
dienst, vg. Marco Wittenberg uit 
Amstelveen.
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 10u. The-
ma-dienst. Crèche voor de klein-
sten, speciaal programma oudere 
kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds A. Jansen en 
om 16.30u. ds. J. Jonker, Hoorn.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. S.P. van 
der Meulen. Extra collecte voor 
doopsgezind Wereldwerk.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Om 19u. br. C. Terpstra, 
Hendrik Ido Ambacht.
 
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.

Hervormde Gemeente Zuid en 
Geref. Kerk Aalsmeer 
10u. dienst, ds. T.H.P. Prins in Zui-
derkerk, Hortensialaan.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, dhr. P.J. Verhagen, 
Harderwijk.
Oost: 10u. dienst, ds C.G. Graafland. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
10. ds. A. van Vuuren en 18.30u. ds. 
B.J. van Vreeswijk, Veenendaal. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
ven-vertolking, kinderoppas en kin-

KERKDIENSTEN
der-praisedienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
10u. en 18.30u. diensten, vg. ds. K. 
Muller.

Nieuw-Apostolische Kerk, Am-
stelveen
Diensten op zondag 10u. (zondags-
school om 10u.) en woensdag om 
20u. 

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
geen dienst. 

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel 
euch. viering olv karmelieten. Om 
10u. euch.viering, vg. L. Seeboldt in 
Zorgcentrum Aelsmeer. Zaterdag 
17u. in Kloosterhof woordcomm. 
viering, vg. M. van Zoelen. Zondag 
10.30u. Karmelkerk dienst olv jon-
geren mmv gelegenheidskoor. Om 
14.30u. Poolse viering.
Rijsenhout: geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. dienst, ds. R.F.H. Praamsma 
mmv kerkkoor.

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u., 
zondag 10.30u en woensdag 9u. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst, ds. R. Poesiat, viering 
H.A. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zat. geen dienst. Zondag 10.30u. 
Oec.viering in De Spil mmv dames- 
en herenkoor. 

Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in Kruiskerk aan V/d Veerel-
aan 30a om 19u. vg. ds. Tim Vreug-
denhil.  

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

Klaverjas eer voor 
Cor bij ANBO
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de ANBO-soos op 4 juni in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat is 
gewonnen door Cor Kooij met 6049 
punten. Op twee is de heer A. Olie-
mans geëindigd met 5952 punten, 
op drie de heer A.  Hollander met 
5371 punten en op vier mevrouw E. 
Jongkind met 5343 punten. Bij het 
pandoeren is de hoogste eer be-
haald door de heer W. Buskermolen 
met 665 punten. Hij werd gevolgd 
door de heer K. van  de Meer, me-
vrouw D. Wittebol en de heer T. Ver-
laan met resp. 620, 575 en 540 pun-
ten.

Jeugdmiddag 
in The Beach
Aalsmeer - Zondag 29 juni kan 
de jeugd van 12 tot 18 jaar van 
Aalsmeer voor de laatste keer voor 
de zomervakantie gezellig komen 
darten, poolen, tafeltennissen of ta-
felvoetballen in The Beach aan de 
Oosteinderweg. Deelname kost 1 
euro en dit bedrag is inclusief twee 
consumptiemuntjes. Er zijn leuke 
prijzen te winnen. De jeugdmiddag 
is van 16.00 tot 18.00 uur.

Laatste dienst in Zuiderkerk
Aalsmeer - Op zondag 29 juni wordt 
vanwege de fusie tussen de her-
vormde wijkgemeente Zuid met de 
gereformeerde kerk de laatste kerk-
dienst gehouden in de Zuiderkerk 
aan de Hortensialaan. De dienst be-
gint om 10.00 uur en thema is ‘Gods 
trouw door de jaren heen’. 
De eigen wijkpredikant, dominee 
J. van Popering zal voorgaan in de 
dienst. Gemeenteleden, die vele ja-
ren naar de diensten in de kerk zijn 
geweest, worden uitgenodigd voor 
deze laatste samenkomst. 
Na afloop wordt er koffie en thee 
geserveerd in De Schakel. Op zon-

dag 6 juli vindt vervolgens de eer-
ste gezamenlijke dienst van de pro-
testantse gemeente in de nog gehe-
ten Triumphatorkerk aan de Opheli-
alaan plaats. 

Nieuwe naam
Om 9.45 uur zal de nieuwe naam, 
Open hof kerk, worden onthuld door 
de twee dames die deze naam heb-
ben voorgedragen. 
Daarna begint om 10.00 uur de 
dienst met thema ‘doortocht’ en de-
ze wordt geleid door de predikan-
ten van beiden kerken, de dominees 
T.H.P. Prins en J. van Popering.
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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 publiekszaken. Op grond van artikel 7:1 
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaar-
schrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank 
(voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 
voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoek-
schrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

riskeert U een DwangBeVel
onroerenD-ZaakBelastingen 2008

Per dagtekening 23 mei jl. is aan de burgers die de aanslag onroe-
rend-zaakbelastingen (OZB) 2008 nog niet hadden betaald, een aan-
maning gestuurd. De kosten van deze aanmaning bedragen 6,00 en 

13,00 (voor verschuldigde bedragen van 454,00 en hoger). Voor 
zover u nog niet had betaald, kreeg u nog tien dagen de gelegenheid 
om te betalen zonder extra kosten. Aangezien deze termijn inmid-
dels verstreken is, heeft de invorderingsambtenaar van de gemeente 
Aalsmeer inmiddels dwangbevelen uitgevaardigd. Binnenkort zullen 
deze dwangbevelen ter betekening aan de Belastingdeurwaarder wor-
den overhandigd. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen 
minimaal 35,00. U kunt deze extra kosten voorkomen door alsnog 
direct de nog verschuldigde OZB te betalen bij de centrale balie. Be-
taling (zonder extra kosten) ná bezoek van de deurwaarder betekent 
dat de deurwaarder het aan u betekende dwangbevel voor het bedrag 
van de extra kosten alsnog verder ten uitvoer zal brengen. Ook dit 
gaat weer gepaard met extra kosten voor u.
nogmaals: “Directe Betaling kan U 
alsnog De eXtra kosten BesParen”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers 
van de afdeling financiën, tel. 0297-387533 en 387527

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde aan-
vragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de ope-
ningstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Dahliastraat 6, het plaatsen van een dakkapel;
• Hendrikstraat 24, het vergroten van een woning;
• Kanaalstraat 42, het vergroten van de woonkamer van een wo-

ning;
• Ruisvoornlaan 18, het plaatsen van een terrasoverkapping.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Hornweg 271, het herbouwen van een schuur;
• Rechtsachterstraat 12, het plaatsen van een schuur.
Bouwvergunning 1e fase
• Oosteinderweg 248, het oprichten van een hotel.
Verzenddatum bouwvergunningen: 17 juni 2008.

wet oP De rUimtelijke orDening (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij afde-
ling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder kan met 
betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schrifte-
lijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

BoUwVerorDening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, te. 0297-
387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het 
besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Dorpsstraat 94, het slopen van een kippenhok;
• Maarse en Kroon hof 7, het slopen van een kelder;
• Oosteinderweg 110, het slopen van een beschoeiing.
Deze besluiten worden op 17 juni 2008 verzonden.

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, week 24

t/m 12 juni Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen woonsche-
pen;

t/m 13 juni Beleidsregels bijzondere bijstand 2008;
t/m 13 juni Kapvergunningen: Hornweg 53, 1 wilg; Kerkweg 3, 1 

spar, 1 dennenboom; Uranusstraat 17, 1 naaldboom; 
Westeinderplassen H 2657, 1 eik, 1 berk; Westeinder-
plassen , H 2737, 2 berken;

t/m 19 juni Verkeersbesluiten: op het parkeerterrein aan de Bil-
derdammerweg, nabij tennisvereniging Kudelstaart, 
worden twee parkeerplaatsen aangewezen als gehan-
dicaptenparkeerplaats d.m.v.  plaatsen  van borden; 
de toegangsweg achter Ophelialaan 2-36 en Stom-
meerweg 63-71 wordt aangewezen als parkeerterrein 
d.m.v. het plaatsen van bord E4;

t/m 4 juli Beleidsregels Wet Inburgering 2008;
t/m 4 juli Ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Uiter-

weg-Plasoevers 2005 Wijziging II: Bouwlocatie Ku-
delstaartseweg, tussen 150a en 152”

t/m 6 juli Voorgenomen aanwijzing (ontwerp) bestemmingsp-
langebied “Noordvork”

t/m 6 juli Kapvergunningen: Oosteinderweg, 3 kastanjes en 2 
sierappels; Van Cleeffkade, 14 kastanjes; Raadhuis-
plein, 1 berk; Terrein Watertoren, 1 berk en 1 esdoorn; 
Hornweg 263, 1 wilg.

t/m 10 juli Kapvergunningen: Seringenpark 26, 1 cupressocypa-
ris; Dreef 7, 1 wilg; Beethovenlaan 16, 3 wilgen en 3 
esdoorns; Spoorlaan 2, 1 conifeer.

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 13 juni 2008
• Krabbescheerhof 14, het bouwen van een schuur/garage.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 20 juni 2008
• Herenweg 82, het bouwen van een botenhuis en steigers.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 27 juni 2008
• Horntocht t.h.v. de nieuwe N201, het plaatsen van twee door-

vaarbare duikers;
• Rietwijkeroordweg 69, het vergroten van kassen;
• Uiterweg 34a, het plaatsen van een boothuis met garage;
• Uiterweg 323, het vergroten van de woning aan de voorzijde;
• Uranusstraat 17, het vergroten van de woning.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 4 juli 2008
• Aalsmeerderweg 449 en 451, het vergroten van een bestaande 

brug/dam;
• Citroenvlinderstraat 14, het vergroten van de woning;
• Kudelstaartseweg 247a, het plaatsen van een carport;
• Lijnbaangebied, het inrichten van een bouwterrein;
• Oranjestraat 25, het bouwen van een woning.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 11 juli 2008
• Bilderdammerweg tussen 76 en 78, het bouwen van 3 woningen.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 18 juli 2008
• Schweitzerstraat 28, het plaatsen van een veranda;
• Werven 26, 38, 39, 43 en 57, het oprichten van bergingen.

schiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt 
u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol 
(CROS). CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 
020-6015555 of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:
Lid 1 WRO
• Het bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005”, voor het op-

richten van een dubbel woonhuis, Oosteinderweg 58.
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart 1969”, voor het bouwen van 

twee woningen, Lisdoddestraat 96 en 98;
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart 1969”, voor het bouwen van 

drie woningen, Lisdoddestraat 90, 92 en 94.
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart 1969”, voor het wijzigen van 

de gevel, Linksbuitenstraat 25.

Verleende vrijstellingen

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, 
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. 
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende 
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, 
balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 3
• Hornweg 271, het herbouwen van een schuur;
• Rechtsachterstraat 12, het plaatsen van een schuur.
Deze besluiten worden op 17 juni 2008 verzonden.

ontwerP-UitwerkingsPlan “BestemmingsPlan
n201-Zone Uitwerking 1: groenZone locatie oost”

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken op grond van ar-
tikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend dat 
zij op 10 juni 2008 het ontwerp-uitwerkingsplan “Bestemmingsplan 
N201 Uitwerking 1: Groenzone locatie Oost” heeft vastgesteld. In dit 
ontwerp-uitwerkingsplan wordt de in het vigerende bestemmings-
plan “N201-zone” opgenomen globale bestemming “Uit te werken 
bedrijfsdoeleinden” en “uit te werken verkeersdoeleinden” nader 
uitgewerkt. Het plan geeft de bouw- en gebruiksvoorschriften voor 
de aanleg van de groenzone en geluidsafscherming achter Hornweg 
54 t/m 106.
Het ontwerp-uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201-zone Uitwer-
king 1: Groenzone locatie Oost” en het besluit van Burgemeester 
& Wethouders tot vaststelling liggen met ingang van 13 juni 2008 
gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage in het 
gemeentehuis. De openingstijden van de centrale balie zijn: maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur (vrije inloop) en 
van 14.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Op woensdag is de centrale 
balie open van 8.30 tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan in 
te zien op afspraak. Het plan is ook in te zien op de website van de 
gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl).
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder tegen dit ontwerpbesluit 
een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college 
van Burgemeester & wethouders.   

VoorontwerP-UitwerkingsPlan “DorPshaVen”

In dit voorontwerp-uitwerkingsplan wordt de in het vigerende be-
stemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005” opgenomen globale be-
stemming “Uit te werken woondoeleinden” nader uitgewerkt. Het 
plan geeft de bouw- en gebruiksvoorschriften voor de bouw van 
diverse woningen. Naast dit voorontwerp wordt voorgenomen om 
vrijstelling te verlenen voor enkele woningen in dit gebied.
Het voorontwerp-uitwerkingsplan “Dorpshaven” en de voorgenomen 
vrijstelling, liggen met ingang van 13 juni 2008 gedurende een pe-
riode van 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. 
De openingstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 tot 17.00 
uur (op afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 
tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. 
Het plan is ook in te zien op de website van de gemeente Aalsmeer 
(www.aalsmeer.nl).
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder op dit voorontwerp een 
mondelinge of schriftelijke inspraakreactie indienen bij het college 
van Burgemeester & wethouders.   

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

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

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

fractiesPreekUUr
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 24 juni. Voor het maken van 
een afspraak kunt u contact opnemen 
met de griffie, tel. 0297-387514.

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

oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-387575.

serVicePUnt Beheer en
UitVoering ProVincie
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl
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Pramenkoorts nadert hoogtepunt
Vrijdag sluit inschrijving 
voor junior pramenrace!
Aalsmeer - De pramenkoorts on-
der de junioren nadert zijn hoogte-
punt! Het is nog iets meer dan een 
week te gaan voordat het startschot 
van de vierde junior pramenrace zal 
klinken, maar nu al gonst het door 
de straten hoe verschillende teams 
gekleed gaan. Wat zal de geheime 
opdracht worden en wie gaat er dit 
jaar met de prijzen naar huis?
De start van de race met thema 
sport is zaterdag 21 juni om 13.00 
uur vanaf het kippenbruggetje aan 
de Stommeerkade.
Zaterdag sportdag
Maar voordat het zover is zal er 
eerst om de startnummers moeten 
worden gestreden. Dit gebeurt aan-
staande zaterdag 14 juni vanaf 14.00 
uur bij jachthaven Stenhuis aan het 
einde van de Uiterweg. Ook als het 
slecht weer is kan de sportdag ge-
woon doorgaan aangezien jachtha-
ven Stenhuis een botenloods be-
schikbaar heeft gesteld. 
Nieuw dit jaar is dat de sportdag 
over de hele wereld te volgen is via 
de webcam. Inloggen op de webcam 
kan via http://junior.pramenrace.nl. 
Ook is de race en de sportdag live 

te volgen via radio Aalsmeer op 99.0 
FM op de kabel, en 105.9 FM in de 
vrije ether. Meedoen aan de juni-
or pramenrace kan overigens nog, 
maar snel opgeven is een vereiste. 
De inschrijving sluit namelijk mor-
gen, vrijdag 13 juni om 23.23 uur! 
Daarna is het helaas niet meer mo-
gelijk om je team in te schrijven voor 
dit festijn. Het inschrijfformulier is te 
vinden op de website en kan geheel 
ingevuld worden verzonden naar ar-
naud@pramenrace.nl 
Stel je team voor in juniorbode
De Nieuwe Meerbode presenteert in 
samenwerking met het bestur weer 
een Junior praambode. Op donder-
dag 19 juni verschijnt deze bijlage in 
de krant. Doe jij voor het eerst mee 
met een team, ben je een deelne-
mer van het eerste uur, wil je graag 
met je team in de krant? Dat kan, 
al enkele teams hebben gereageerd 
op deze vorige week ook geplaats-
te oproep. Stuur een mailtje met een 
foto van je team en laat weten waar-
om je meedoet, hoe je team heet en 
hoe hoog je denkt te eindigen naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl. In-
sturen kan tot dinsdag 17 juni.

Echte kenners bij Hartelust
Oranje vreugde in Aalsmeer!
Aalsmeer - Wat bijna niemand 
dacht, wel hoopte, is gebeurd. Ne-
derland heeft de eerste wedstrijd 
in het EK-voetbal gewonnen. We-
reldkampioen Italië is met 3-0 ver-
slagen. Grote vreugde natuurlijk bij 
alle oranje-aanhangers en nog veel 
meer Nederlanders. 
Het was bijzonder stil op de straten 
in Aalsmeer en Kudelstaart maan-
dagavond. Heel veel mensen zaten 
thuis met elkaar voor de buis of ke-
ken in het café naar de eerste ver-
richtingen van de mannen van Mar-
co van Basten. Het eerste doelpunt 
was mooi, het tweede ook. De twee-
de helft leek in het begin voor Ita-
lië. Zat de voorspelling van 2-1 in de 
lucht? Nee, na de 3-0 was er de op-
luchting en de vreugde. Italië komt 
er niet meer aan te pas: “We hebben 
gewonnen”. 

Zo een duidelijke overwinning had-
den de ondernemers in de EK-krant 
van de Nieuwe Meerbode niet ver-
wacht. De voorspellingen wa-
ren bijna allemaal heel voorzichtig, 
van 1-0 tot gelijk spel en zelfs ver-
lies. Slechts vier ondernemers ga-
ven ‘dikke winst’ aan. DA-drogist De 
Horn gokte op 4-1, ABO Bandenser-
vice liet 4-2 aantekenen en Decoret-
te Piet dacht aan 3-1. Hartelust op 
de Oosteinderweg 279 voorspelde 
het enige juiste, 3-0. Echte kenners! 

Nog meedoen aan een poule op het 
werk of binnen de vereniging:  De 
medewerkers van Hartelust denken 
dat de wedstrijd Nederland tegen 
Frankrijk aanstaande vrijdag 13 juni 
om 20.45 uur eindigt in 1-1 en Roe-
menië wordt dinsdag 17 juni, ook 
vanaf 20.45 uur, verslagen met 2-0.  

Koffie en 
kaarten in 
Seringenhorst
Aalsmeer - Elke woensdagmorgen 
van 10.00 tot 12.00 uur wordt in ge-
bouw Seringenhorst aan de Parklaan 

26a een bijeenkomst georganiseerd 
voor senioren. Er kan een spelle-
tje gedaan worden, een kaartje ge-
legd met elkaar onder het genot van 
koffie of thee. Omdat de laatste tijd 
veel senioren zijn verhuisd, roept de 
Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer 
senioren op om eens de stap te ma-
ken richting Seringenhorst. Naast 
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AGENDA
Muziek/Theater
12, 13 en 14 juni:
* Musical Joseph in St. Jankerk, Ku-
delstaart. Do., vr. en zo. 20u.
13 en 14 juni:
* Locatietheater Lichtemaankweker 
in Historische Tuin, ingang Praam-
plein. Twee voorstellingen per 
avond, om 19.30 en 21u. Tevens op 
19, 20 en 21 juni.
Zaterdag 14 juni:
* Aalsmeerse band Social Animal in 
Bacchus, Gerberastraat. Open 21u.
* Band Wanted in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 21.30u.
14 en 15 juni:
* Jeugdtoneel ‘Anne Frank en ik’ in 
Dorpshuis Kudelstaart. Voorstellin-
gen zaterdag 20u. en zondag 14u.
Zondag 15 juni:
* Salsa party in The Beach, Oostein-
derweg 247a vanaf 19.30u.
Maandag 16 juni:
* Zomeravondconcert muziekvereni-
ging Flora in Gaffelstraat, Kudeltaart 
vanaf 19.30u. Op maandag 23 juni 
concert in De Boomgaard, Oost.
Vrijdag 20 juni:
* Zomeravondconcert Sursum Cor-
da bij molen in Zijdstraat v/a 19u.

Exposities
Tot en met 6 juli:
* Overzichtstentoonstelling Belgi-
sche beeldhouwer Dirk de Midde-
leer en etsen van Monique Schep 
in galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. 
Tot en met 27 juli:
* Expositie Een Japanse in Neder-
land met werk van Masa Ariyoshi in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
do.-zo. 14-17u. 

Diversen
Donderdag 12 juni:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
Vrijdag 13 juni:
* Inloop voor tieners op Bindingzol-
der, ingang Haya van Somerenstraat 
van 14-17u. 
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in 
Baccarastraat vanaf 20u.
13, 14 en 15 juni:
* Verkoop brocante en curiosa Bob 
en Ankie, Aalsmeerderweg 30. Vrij-
dag 11-17u., zaterdag 11-16u. en 
zondag 12-16u.
Zaterdag 14 juni:
* Vijfde boottocht voor gehandi-

capten. Uitzwaaien 10.30 uur vanaf 
jachthaven Leimuiden, Herenweg.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
* Schapen scheren bij fortboerde-
rij Dijkzicht, Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug, 11-14u.
14 en 15 juni:
* Rozenweekend op Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open: 13.30 tot 
16.30u. Zaterdag en zondag specia-
le veiling om 15u.
* NK ritmische gymnastiek in De 
Bloemhof, Hornweg. Zaterdag en 
zondag vanaf 9u.
Dinsdag 17 juni:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cycla-
menstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Skeelertraining voor jeugd op 
baan Wim Kandreef, Kudelstaart van 
18.45 tot 19.45u. Iedere dinsdag.
Woensdag 18 juni:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek Aalsmeer, 
Marktstraat voor kinderen 2-5jr. van 
15 tot 16u.
* Workshop schilderen op rijstpapier 
voor jeugd op Kinderkunstzolder, 
Dorpsstraat. Van 14 tot 15.30u.

Donderdag 19 juni:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
Zaterdag 21 juni:
* Junior-pramenrace. Start 13u. bij 
kippenbruggetje, Stommeerkade.
* Midzomernachtzwemmen in Het 
Oosterbad, Jac. Takkade, 23-24u.
* Open tuinenweekend in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Zaterdag 10-17u. en 
zondag 22 juni 11-16u.
Zondag 22 juni:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 
Beethovenlaan op mondiale toer 
naar Afrika, 11-15u.
Woensdag 25 juni:
* Open huis met fancy fair en veiling 
basisschool De Brug, Machineweg 
van 16 tot 20u.
* Jaarmarkt in/rond winkelcentrum 
Kudelstaart van 14 tot 21u.

Vergaderingen
Donderdag 12 juni:
* Beraad en raad in gemeentehuis, 
Raadhuisplein vanaf 20u.
Woensdag 18 juni:
* Bijeenkomst wijkraad Stommeer in 
Seringenhorst, Parklaan, 19.30u.
Donderdag 19 juni:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u

Kunst van Masa Ariyoshi 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Tot en met zondag 27 
juli presenteert de stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer een over-
zichtstentoonstelling met schilde-
rijen en pastels van Masa Ariyoshi. 
‘Een Japanse in Nederland’ is de ti-
tel van deze expositie die te zien is 
in Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat. Haar thema’s zijn landschap, 
stilleven, interieur en portret: dat is 
Nederlands. Maar haar aanpak is 
dat niet: Ariyoshi’s subtiele schil-
derkunst is een even intrigerende 

als kleurrijke combinatie van Wes-
terse en Oosterse beeldelementen: 
wel te herkennen, maar lastig te de-
finiëren. In de gemeentelijke exposi-
tieruimte zijn tevens werken te zien 
van Wendelien Schönfeld, Marian-
ne van de Bergh, Aart Schonk, May 
An Go, Marian Binkhuysen en Lau 
Heidendael De expositie in het Ou-
de Raadhuis in het centrum is ie-
dere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur gratis te 
bezoeken.

Nagtegaal zingt hoogste 
lied bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Als er op de Olympi-
sche spelen ook een afdeling voor 
het kaarten was dan kon Buurtver-
eniging Hornmeer hier diverse kop-
pels heen sturen. Afgelopen vrij-
dag lieten diverse koppels zien ware 
matadoren te zijn. Zo ook het kop-
pel Marco van de Jagt en John van 
Boxel. Ze wonnen twee partijen van 
ruim 2000 punten, maar in de derde 
partij konden zij de spanning niet 
meer aan en met nog geen 1000 
punten ging de eerste plaats de 
mist in. Zo hard kan het soms zijn! 
De hoogste eer werd wel behaald 
door Frits Zeldenthuis en Manfred 
de Grauw met 5320 punten. Op twee 
zijn Jaap Combee en Piet van Zijver-
den geëindigd met 5266 punten, op 
drie Marco van de Jagt en John van 
Boxel met 5152 punten, op vier de 
familie Ton met 4812 punten en op 
vijf Ben Johannessen en Siem Bur-
gers met 4811 punten. De poedel-
prijs was voor het koppel Ans Does-

wijk en Wil ter Horst met 3849 pun-
ten. Het jokeren is gewonnen door 
Anny de Schrijver met 357 punten.
 
Gezelligheid de winnaar!
Het algeheel kampioenschap van 
buurtvereniging Hornmeer is ge-
wonnen door Theo Nagtegaal. Ook 
hier was de spanning te snijden. Er 
zijn namelijk diverse kaarttalenten 
bij de vereniging die het elkaar ze-
ker niet makkelijk maken. Er wordt 
flink gestreden, maar de grote win-
naar is iedere speelavond weer ge-
zelligheid. Op twee van de jaarlijk-
se competitie is Miep Bloemen ge-
eindigd en op drie Ans Doeswijk. 
De marsenprijs was voor Marja van 
Schip en Paul van Aalst met 19 mar-
sen. Aanstaande vrijdag 13 juni is 
er geen kaarten in verband met de 
voetbalwedstrijd Nederland tegen 
Frankrijk. Koppel kaarten is er weer 
op vrijdag 20 juni in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3..

2 Zomeravondconcerten 
muziekvereniging Flora
Kudelstaart - Het muziekseizoen is 
voorbij gevlogen, de zomervakan-
tie komt in zicht. Het is voor muziek-
vereniging Flora een heel druk jaar 
geweest. Buiten alle vaste concer-
ten en activiteiten, zoals de rommel-
markt en kranten ophalen, hebben 
de muzikanten van Flora deelgeno-
men aan een concours en aan wed-
strijden voor het nationale kampi-
oenschap. Toch is Flora niet voor-
nemens om al vakantie te gaan vie-
ren. De muziekvereniging vindt de 
naderende zomer zelfs een mooie 
gelegenheid om twee zomeravond-
concerten te geven. Tijdens de con-
certen kan genoten worden van de 
fanfare, het leerlingen orkest en de 

blokfluitgroep. Er zal een zeer geva-
rieerd programma ten gehore wor-
den gebracht. Het eerste concert 
wordt gegeven in Kudelstaart, op 
maandagavond 16 juni in de Gaf-
felstraat gelegen in het Westein-
derpark. De aanvang is 19.30 uur. 
Het tweede concert is op maan-
dagavond 23 juni gehouden in de 
Boomgaard in Oost. Ook deze uit-
voering begint om 19.30 uur.

Mocht het weer nu zo slecht zijn dat 
de concerten niet buiten kunnen 
plaatsvinden, dan zijn de concertbe-
zoekers welkom in het clubgebouw 
van Flora aan de Bilderdammerweg 
118. Zelfde datum, zelfde tijd. 

Oude Veiling presenteert 
band ‘Wanted’ zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 14 juni vanaf 
21.30 uur speelt de band ‘Wanted’ in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Wanted staat garant voor een spet-
terend optreden. Leadzanger Tor is 
een Jamaicaanse Amerikaan, opge-
groeid in de wereld van blues, jazz, 
reggae en soul, en is na vele om-
zwervingen in Nederland terecht-
gekomen. In vele Europese landen 
wordt hij als zanger en songwriter 
geroemd en nu is hij eindelijk te be-
luisteren in Aalsmeer. 
Deze rasartiest brengt een explo-
sie van muzikale energie op de büh-
ne die tot ver na de show gevoeld 
zal worden. Met een werkelijk on-
gekend enthousiasme zingt Tor zijn 
eigen liedjes en bekende floorfil-
lers van Lionel Richie tot de Rolling 
Stones, van Bob Marley tot Marvin 
Gaye en niet te vergeten van Otis 
Redding. 
Tor heeft uitstekende muzikanten 
om zich heen geformeerd waaron-
der de strak spelende Aalsmeer-
der Wicher de Boer op bas, Sivano 

Orlandi op drums en Daan Kok op 
leadgitaar.  U/jij bent zaterdag van 
harte welkom in De Oude Veiling. 
Kom ook kijken, luisteren en swin-
gen. De toegang is gratis.

Geschiedenis rozenteelt 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 14 en zondag 
15 juni zijn er rozenmiddagen op 
de Historische Tuin Aalsmeer. In de 
Tuin is de geschiedenis van de ro-
zenteelt in al zijn facetten te zien. De 
rozenspecialisten van de Tuin kun-
nen bezoekers alles vertellen over 
uw rozen, problemen, zoals ziektes, 
soortenkeuze en snoeien. De col-
lectie van de Historische Tuin omvat 
ruim 150 soorten rozen. Naast de 
wilde en botanische rozen worden 
ook mosrozen, gallica rozen en de 
grondleggers van de doorbloeiende 
rozen de chinese rozen geteeld. De 
eerste theerozen van eind 1800, be-
gin 1900 staan nu in volle bloei. Uit 
1908 komt bijvoorbeeld William R. 
Smith, een roos die nu dus 100 jaar 
oud is. In samenwerking met de fa. 
Belle Epoque is er beide dagen een 
aantrekkelijk sortiment rozen in pot 
te koop. Een leuk cadeau voor va-
derdag.

Speciale veiling
Om 15.00 uur is op beide midda-
gen een speciale veiling, waar voor-
al snijrozen geveild zullen worden. 
Veilingmeester op zaterdag is Wim 
Könst en op zondag is dat Cees Tib-
boel. Tevens kan men een bezoek 
brengen aan de ingerichte stal van 
de boerderij van Oud Aalsmeer 

waar een Historisch Centrum is in-
gericht. Naast de vaste expositie 
‘Reis door de tijd’, is een thema ex-
positie ‘IJs’, over winters in Aalsmeer 
te zien.  Met foto’s en attributen zijn 
de veelal koude winters aanschou-
welijk gemaakt. Beide dagen is de 
Tuin van 13.30 tot 16.30 uur ge-
opend. De openingstijden op andere 
dagen zijn: dinsdag tot en met vrij-
dag van 10.00 uur tot 16.30 uur.  Op 
dinsdag, woensdag en vrijdag is er 
in samenwerking met de Veiling een 
combikaart te koop voor bezoek aan 
de bloemenveiling, de Tuin en een 
rondvaart op de Westeinderplas. 
De entree is via het Praamplein, via 
de Tuinbrug en de Visserbrug. In-
formatie: tel 0297-322562, www.ht-
aalsmeer.org.

Vrijdag de eerste voorstelling
Laatste kaarten voor locatie-
theater ‘Lichtemaankweker’
Aalsmeer - Voor het locatiethea-
terstuk ‘Lichtemaankweker’, dat op 
13, 14, 19, 20 en 21 juni twee keer 
per avond (om 19.30 en om 21.00 
uur) wordt opgevoerd in de Histo-
rische Tuin in Aalsmeer zijn nog en-
kele kaarten  verkrijgbaar. Een aan-
tal voorstellingen is al uitverkocht, 
dus wie dit spektakel wil meebele-
ven doet er goed aan niet te lang 
meer te wachten met het kopen van 
een kaartje, want op is op.
De eerste voorstelling van ‘Licht-
emaankweker’ is aanstaande vrij-
dag en het publiek wordt geadvi-
seerd zoveel mogelijk op de fiets te 
komen. Wie met de auto komt, kan 
deze parkeren op het Raadhuis-
plein, het Praamplein of op de par-
keerplaats achter de Rabobank (in-
gang Uiterweg). De ingang tot de 
Historische Tuin is voor bezoekers 
aan ‘Lichtemaankweker’ via de brug 
op het Praamplein en het is handig 
om ruim op tijd aanwezig te zijn. Een 
half uur voor aanvang van de voor-
stellingen gaat de tuin open. Ook 

wordt bezoekers aangeraden dich-
te schoenen te dragen en eventueel 
regenkleding mee te nemen. Alleen 
bij extreem slecht gaan de voorstel-
lingen niet door en worden ze ver-
plaatst naar de zondag. Houdt hier-
voor de site van KCA in de gaten of 
bel bij twijfel het nummer van de 
Historische Tuin: 0297 – 322562. Na 
afloop van de voorstelling van 21.00 
uur op zaterdag 14 juni is er ove-
rigens nog een extra optreden van 
het scantikoor de ‘Brulboeien’, en na 
de late voorstelling op 21 juni tre-
den ‘de Dippers’ op. De laatste kaar-
ten voor ‘Lichtemaankweker’, die 8 
euro per stuk kosten, zijn nog ver-
krijgbaar bij de Historische Tuin aan 
de Uiterweg, bij de bibliotheek in de 
Marktstraat en bji de Read Shop in 
de Ophelialaan. Bestellen via inter-
net kan ook, al zijn lang niet meer 
voor elke voorstelling digitale kaar-
ten beschikbaar. Kijk, ook voor meer 
informatie, op www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl en klik op Lichtemaan-
kweker.    

Zaterdag presentatie nieuwe cd
Social Animal in Bacchus
Aalsmeer - De vijf mannen van 
rockband Social Animal hebben de 
afgelopen jaren niet stilgezeten en 
dat willen ze aan iedereen laten we-
ten! Ze zijn inmiddels klaar voor een 
periode van veel optredens en meer 
bekendheid, nu onlangs hun de-
buutalbum ‘Sarcasm Is Killing Me’ is 
uitgebracht. Deze cd heeft een elftal 
nummers waarin stevige rock hier 
en daar wordt afgewisseld met een 
gevoelige snaar.Er zijn inmiddels al 
tientallen reacties binnen, en alle-
maal positief. Dat lijkt wat te belo-

ven! Zaterdag 14 juni komen ze in 
cultureel café Bacchus waarmaken 
wat hun cd doet vermoeden: dat ze 
live nog beter klinken. Neem maar 
een paraplu mee, want het dak gaat 
eraf!
De cd is uiteraard ook ter plekke te 
koop voor de prijs van een paar bier-
tjes minder. Social Animal: nu Bac-
chus, volgend jaar Pinkpop? Zien 
dus! Bacchus in de Gerberastraat 
is zaterdag vanaf 21.00 uur open. 
Meer weten? Kijk op www.cultu-
reelcafebacchus.nl.

Salsa-party in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 15 juni (va-
derdag) wordt in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a de maande-
lijkse salsa party gehouden. Omdat 
dit de laatste editie is voor de zo-
merstop, zal dj Piëdro er een waar 
feest van maken. Voor zowel de be-
ginnende als gevorderde danser zal 
hij swingende salsa, zwoele bachata 
en vrolijke merengue muziek verzor-
gen. De avond start om 19.30 uur en 
om 23.30 uur wordt de laatste dans 
ingezet. Iedereen is welkom en de 

toegang is gratis. De kans is groot 
dat tijdens de salsa party de ‘pas-
sie van het salsa dansen’ ontdekt 
wordt. En dan? Voor deze mensen 
worden salsa cursussen georgani-
seerd onder leiding van professio-
nele dansleraren. Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen wor-
den met salsa.nl via lessen@salsa.nl 
of kom een keer langs op de cursus-
avonden in The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a op de maandag-
avond.

Jaarmarkt in 
Kudelstaart
Aalsmeer - Op woensdag 25 juni 
vindt de jaarlijkse braderie plaats in 
en rond winkelcentrum Kudelstaart. 
De jaarmarkt is van 14.00 tot 21.00 
uur en van alles wordt te koop aan-
geboden. De ondernemers in Ku-

delstaart nemen deel aan de jaar-
markt, evenals vele andere stand-
houders en verenigingen. Voor de 
kinderen is er onder andere schmin-
ken en tekeningen en op het plein 
komt een groot terras en wordt en-
tertainment aangeboden. Er zijn 
overigens nog enkele kramen be-
schikbaar. Voor informatie kan ge-
beld worden naar 0297-328046.
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Olympic spirit met Tavenu 
in midzomeravondfestival
De Kwakel - Op zaterdag 14 juni 
organiseert muziekvereniging Tave-
nu voor de negende keer het midzo-
meravondfestival op het plein voor 
het dorpshuis De Quakel en cafeta-
ria ’t Trefpunt Het thema van dit jaar 
is Olympische Spelen. De muziek, 
die door Tavenu en gastvereniging 
Brassmania gespeeld wordt, zal he-
lemaal in het teken staan van de 
Olympische Spelen. Naast de mu-
ziek is er ook veel te zien. 
Zo zullen enkele Olympische spor-
ten daadwerkelijk gedemonstreerd 
worden. Er is een speciale scher-
mact door twee trommelaars, er 

wordt een taekwondo demonstra-
tie, er is ritmische gymnastiek en 
ook het synchroonzwemmen zal 
niet ontbreken. Het publiek mag 
uitmaken wie deze avond Olym-
pisch kampioen surfen wordt. Aan 
het eind van de avond zal dweilor-
kest Dorst zorgen voor de vrolijke 
noot in het Quakelse Holland Hei-
neken House. Het midzomeravond-
festival begint om 20.00 uur en de 
toegang is gratis. Zeker als het weer 
meewerkt, zal het een avond wor-
den met veel luister- en kijkplezier. 
U/jij bent welkom! Voor meer infor-
matie: www.tavenu.info.

Artquake Open Air viert 
haar tiende verjaardag!
Hoofddorp - Zaterdag 21 juni vindt 
het allerleukste gratis popfestival 
van deze zomer plaats in het Haar-
lemmermeerse bos in Hoofddorp. 
Artquake Open Air viert haar tien-
de verjaardag met een enorm feest, 
dat voor iedereen gratis toeganke-
lijk is. Naast grote namen als In-
fadels, Goose, Moke, Heideroos-
jes, Sticks & Rico, Aux Raus en Le-
af, staat er veel nieuw talent uit de 
regio op de podia. Achter de scher-
men van Artquake Open Air wordt 
natuurlijk ook goed feest gevierd! In 
de backstage area van het festival-
terrein wordt speciaal voor belang-
rijke gasten, pers en artiesten een 
VIP-area ingericht. Daar kunnen ze 
even rustig bijpraten met collega’s, 
bijkomen van hun optreden en een 
drankje en een hapje nemen. Wil 
jij ook zo’n VIP-pas bemachtigen? 
Doe dan mee aan onze prijsvraag 
op www.artquakeopenair.nl en win 
er ook nog eens een goedgevulde 
goodiebag bij!

Streetstage
Nieuw op Artquake Open Air is het 
Streetstage, hét podium voor nieuw 
en jong hiphop-, dance-, fashion- 
en muziektalent. In een negen uur 
durend programma presenteren de 

aanstormende talenten uit verras-
send veel verschillende hoeken zich 
onder andere in rapbattles, showca-
ses, DJ contests en fashionshows. 
Er is ook veel ruimte voor de win-
naars van Show ‘m What You Got! 
en Kunstbende Noord-Holland. Art-
quake Open Air valt dit jaar op de 
allereerste dag van de zomer. En 
weer of geen weer, op het festival-
terrein wanen bezoekers zich so-
wieso in zomerse sferen. Of het nou 
zomerse kleuren en geuren, mid-
zomernachtvuren of zomerse on-
gemakken als insecten betreft: op 
Artquake Open Air 2008 schijnt hoe 
dan ook de zon! 
Dit jaar is het festival voor het eerst 
de hele dag en avond gratis toe-
gankelijk! Fietsen en auto’s kun-
nen gratis bij het festivalterrein ge-
parkeerd worden. De Zuidtangent 
(buslijn 300) stopt op 21 juni, spe-
ciaal voor bezoekers van Artquake 
Open Air, de hele dag pal voor de 
deur het festivalterrein bij de oude 
Floriade bushalte. Op www.artqua-
keopenair.nl is vanaf nu het volle-
dige tijdschema te vinden. Ook is 
hier alle informatie over de unieke 
locatie aan het water te vinden en 
een routebeschrijving voor auto en 
openbaar vervoer.

Zaterdag schapen scheren 
op fortboerderij Dijkzicht
Aalsmeerderbrug - Zaterdag 14 
juni wordt van 11.00 tot 14.00 uur 
de schaapskudde van Fortboer-
derij Dijkzicht in Aalsmeerderbrug 
geschoren. Het gaat hier om een 
grote kudde van zestig zeldzame 
Schoonebeeker-schapen die met de 
lammetjes het ecologische beheer 
van het Fort bij Aalsmeer en de Ge-
niedijk in de Haarlemmermeer ver-
zorgen. 
Tijdens het scheren is er uitleg over 
de kudde en liefhebbers kunnen 
wol kopen. Kinderen en volwasse-

nen kunnen ook meehelpen om de 
kudde van het ene weiland naar het 
andere weiland te verplaatsen, en 
wie weet komt de valkenier met zijn 
roofvogel nog langs, of de imker die 
alles weet van zijn bijenvolken die 
voor de honing zorgen. Daarnaast 
kunnen bezoekers meer te weten 
komen over de Stelling van Am-
sterdam, en over de moestuin en de 
boomgaard op de fortboerderij aan 
de Aalsmeerderdijk 460. 
Voor meer informatie: dijkzicht@
boerbos.nl.  

Diverse cursussen voor kids bij 
muziekschool Spelenderwijs 
Aalsmeer - Voor kinderen die van 
muziek houden en heel graag zelf 
muziek willen leren maken is er 
goed nieuws! Na de zomervakan-
tie wil Muziekschool Spelenderwijs 
starten met verschillende cursus-
sen die kinderen een goede muzi-
kale basis bieden. Deze cursus Mu-
ziek op schoot reikt ideeën aan voor 
liedjes en muzikale spelletjes die 
thuis gebruikt kunnen worden. Tij-
dens de lessen maken baby`s en 
peuters samen met een ouder/ver-
zorger spelenderwijs kennis met de 
wereld van muziek. Tijdens de cur-
sus Muziek in de kring ondervinden 
kleuters hoe leuk het kan zijn om be-
zig te zijn met muziek. Aan de hand 
van een thema zullen zij op muzika-
le ontdekkingsreis gaan. Ook geeft 
muziekschool Spelenderwijs cim-
baallessen. De cimbaal is van oor-
sprong een Russisch snaarinstru-
ment dat op de schoot wordt neer-
gelegd. De harpachtige klank van 
het instrument wordt door kinde-
ren (en ouders) als zeer prettig er-
varen. De cimbaallesmethode is uit-
stekend geschikt om kinderen van 
6 tot 10 jaar de eerste beginselen 
van muziek maken bij te brengen. In 
een driestappenplan zullen de kin-
deren heel veel liedjes op de cim-
baal spelen en tegelijkertijd leren zij 
alles over het notenschrift!  Bij mu-

ziekschool Spelenderwijs is het voor 
kinderen en jongeren vanaf 6 jaar 
ook mogelijk om samen te zingen 
in kleine groepen. Het voordeel van 
kleine groepen is dat de kinderen en 
jongeren zoveel mogelijk met leef-
tijdsgenoten in één groep zitten, zo-
dat het repertoire aansluit bij wat zij 
leuk vinden om te zingen. En, Spe-
lenderwijs biedt jeugdige muzikan-
ten de mogelijkheid om in een heus 
orkest te spelen. Spelen in een echt 
orkest kan voor kinderen een ge-
weldige stimulans zijn om de eigen 
instrumentale lessen leuk te blijven 
vinden! Muziekschool Spelenderwijs 
is een initiatief van muziekdocente 
Irma Hogenboom. Zij heeft `school-
muziek` gestudeerd aan het Con-
servatorium te Amsterdam; een zeer 
brede opleiding die onder andere 
gericht is op het geven van muziek-
lessen in het basis- en voortgezet 
onderwijs. Al meer dan zestien jaar 
dirigeert zij enkele koren en geeft ze 
met veel plezier cursussen `muziek 
op schoot`. Ook is zij al weer acht 
jaar werkzaam als vakleerkracht 
muziek op verschillende basisscho-
len in Aalsmeer en Kudelstaart. Voor 
meer informatie kan gekeken wor-
den op www.muziekschoolspelen-
derwijs.nl. Opgeven kan door een e-
mail te sturen naar: info@muziek-
schoolspelenderwijs.nl.

Vanavond eerste voorstelling!
Kabelbaan in Sint Jan 
voor de musical ‘Joseph’
Kudelstaart - De musical ‘Jozef 
en de felgekleurde droomjas’ (oor-
spronkelijk: Joseph and the multi-
color dreamcoat)  gaat deze week 
in première in de RK Sint Jan kerk 
aan de Kudelstaartseweg. Speciaal 
voor de musical met zo’n 100 optre-
dende zangers, danseressen en mu-
sici is er extra groot podium in de 
kerk aangebracht. Bovendien loopt 
er een kabelbaan door de kerk en 
staat er een grote tent op het kerk-
plein. Dat de kerk het decor is van 
de musical van Andrew Lloyd Web-
ber en Tim Rice is niet zo verwon-
derlijk. Dit jaar wordt het 150-jarig 
bestaan van de RK parochie Sint 
Jan Geboorte in Kudelstaart gevierd 
met onder meer de opvoering van 
deze musical. 

Verraad en vergeving
Per voorstelling is er maximaal 
plaats voor 300 bezoekers. Dat komt 
door het grote podium, waarop aan 
de zijkant een klaslokaal met grote 
schoolborden is ingericht. De ver-
telsters (Majorie Meijer en Maartje 
Sparnaaij) vertellen de kinderen in 
de klas over de tijd van Jozef en de 
farao. Dan komt het verhaal tot le-
ven. Het is een verhaal met ingredi-
enten als jaloezie, verraad, spijt en 
vergeving. Jozef heeft van zijn va-
der een felgekleurde jas gekregen. 
Zijn broers zijn daarom heel jaloers 
op hem. Als Jozef ook nog verhe-
ven dromen blijkt te hebben, is wat 
hen betreft de maat vol. Ze steken 
de koppen bij elkaar en besluiten 
dat hij weg moet. En wat er dan al-
lemaal gebeurt, komt langs in 22 
songs: van ‘Elke droom is goed’ tot 
‘Joseph megamix’. In de voorstelling 
loopt Jozef ook in een speciale jas, 
niet alleen felgekleurd, maar (dank-
zij Margaret Otto) ook voorzien van 
special effects.

Wereldprimeur
De voorstellingen in de Sint Jan zijn 

feitelijk een wereldprimeur. Speciaal 
voor Kudelstaart zijn de liederen im-
mers vertaald in het Nederlands. Ze 
worden hier voor het eerst ten ge-
hore gebracht. 
Die primeur komt Veldwerk Muziek 
en Theaterproductie toe, de drijven-
de kracht achter de musical en de-
gene die de musicalteksten voor de-
ze gelegenheid liet vertalen. Veld-
werk’s Marijke Langeveld verzorgt 
de productie en Maria Couprie 
neemt de regie voor haar rekening. 
In de kerk ligt de algehele muzikale 
leiding in handen van Leendert-Jan 
Veldhuyzen. De hele techniek en de 
belichting in de kerk komt ook op 
het conto van Veldwerk. De eerste 
uitvoering van de musical ‘Joseph 
and the multicolor dreamcoat’ vond 
precies veertig jaar geleden plaats 
in Engeland. Het werd meteen een 
klein succes in een grote kerk: Saint 
Paul’s Cathedral in Londen. De mu-
ziek was een jaar tevoren geschre-
ven door de toen 19-jarige Andrew 
Lloyd Webber en zijn vriend Tim Ri-
ce schreef de liedteksten van deze 
‘pop cantate’. 
Een jaar na de première verkoch-
ten de twee jongelui de rechten voor 
hun musical voor 50 Britse ponden 
en twintig jaar later werden diezelf-
de rechten door verkocht voor 1 mil-
joen pond. 

Laatste kaarten
De run op kaartjes is groot. Voor de 
voorstellingen op donderdag 12 vrij-
dag 13 en zaterdag 14 juni zijn nog 
beperkt toegangskaarten verkrijg-
baar. 
Deze zijn te koop bij Gall & Gall en 
het bloemenwinkeltje van Joop & 
Ria van Leeuwen in het Winkelcen-
trum Kudelstaart.
 In Aalsmeer en Leimuiden worden 
kaarten verkocht bij de Plantentuin 
Joop en Ria van Leeuwen in resp. 
de Zijdstraat 64 en in het winkel-
centrum. 

Nieuwe website drie weken te beluisteren

Alle uitzendingen Radio 
Aalsmeer nu ook online
Aalsmeer - Het radiostation voor 
Aalsmeer en wijde omgeving zit be-
paald niet stil. Deze week lanceert 
de omroep na maanden uitvoerig 
testen haar nieuwe website. En niet 
zomaar een site, maar een volledig 
online audio archief. Hiermee kun-
nen alle programma’s tot drie we-
ken na uitzending worden beluis-
terd. Een heuse primeur voor een lo-
kale omroep. 
Radio Aalsmeer was in 1995 één 
van de eerste omroepen in Neder-
land met een eigen website. Op die 
site stond informatie over de om-
roep, programmering en een virtu-
ele rondleiding door de toenmali-
ge studio. 
Sindsdien heeft de site van de om-
roep een aantal kleine wijzigingen 
doorgemaakt, maar het zou nog tot 
deze week duren voor er een revo-
lutionaire uitbreiding werd toege-
voegd. 
Alle uitzendingen van de omroep 
worden al geruime tijd automatisch 
opgenomen. Deze opnames worden 
nu automatisch op de site geplaatst, 
waar ze drie weken na uitzending 
terug te beluisteren zijn. 
De landelijke omroepen kennen de-
ze populaire dienst als ‘Uitzending-
gemist.nl’. Aalsmeer heeft nu dus als 
een van de weinige gemeenten in 
Nederland deze dienst ook op lo-
kaal niveau. 

Op hoogte blijven
“Met deze nieuwe website maakt 
onze omroep een enorme sprong in 
de toekomst”, aldus omroep-voorzit-
ter Lennart Bader. 
“De luisteraars zijn nu vrij om te luis-
teren naar een uitzending, wanneer 
zij dat willen. En dat hoeft niet meer 
het moment te zijn waarop wij het 
uitzenden. Om op de hoogte blijven 
van de plaatselijke politiek bijvoor-
beeld, hoeft niet meer perse op za-
terdag te worden ingeschakeld, en 
ook de gemeenteraadsvergadering 
is online terug te luisteren. En dat 
leuke muziekprogramma dat je ei-
genlijk wel wilt, maar niet kunt be-
luisteren, wordt nu op een presen-
teerblaadje aangereikt. Ook voor 
geïnteresseerden buiten het zend-
bereik of in het buitenland is de 
nieuwe dienst een uitkomst.”. Voor 
de bezoekers is het vooral belang-
rijk dat de gewenste informatie en 

uitzendingen snel gevonden kun-
nen worden. 
Hier is binnen de website in voor-
zien, daar waar mogelijk zijn links 
opgenomen. Bij binnenkomst is di-
rect te zien welk programma op dat 
moment wordt uitgezonden, en wat 
er verder deze dag nog gaat komen. 
Klikken op de naam opent de pa-
gina van het betreffende program-
ma, met daarin een overzicht van al-
le beschikbare eerdere afleveringen 
en aanvullende informatie over het 
programma. 
De uitzendingen kunnen binnen de 
webpagina worden afgespeeld, of 
in een apart venster op de achter-
grond. 

Lange testperiode
De website is door Radio Aalsmeer 
in eigen beheer ontwikkeld. “Bin-
nen de omroep bleek de benodig-
de expertise aanwezig, dus we zijn 
zelf aan de slag gegaan”, aldus Ba-
der. Dat de omroep daarbij niet over 
een nacht ijs is gegaan, blijkt uit de 
lange testperiode die vooraf ging. 
Bader: 
“Het is technisch een complex ge-
heel. In de studio wordt automa-
tisch een opname gemaakt van ie-
der uur uitzending. Deze opname 
wordt aangestuurd via het mengpa-
neel, zodat deze netjes aan het be-
gin van de uitzending start en je er 
niet halverwege invalt. Vervolgens 
worden de opnames op de webser-
ver geplaatst en via een database 
aan het programmaschema gekop-
peld. Dit schema kan per week an-
ders zijn, iets waar het systeem re-
kening mee houdt.”. 
Het resultaat van de vele inspannin-
gen mag er zijn. Bader: “We zijn er 
als bestuur en medewerkers ont-
zettend trots op en verwachten veel 
van deze innovatie. Dit is de toe-
komst van radio en het is voor Ra-
dio Aalsmeer belangrijk om hier vol-
op in mee te gaan.”
 De nieuwe website van Radio 
Aalsmeer bereikbaar op: www.ra-
dio-aalsmeer.nl. 
Het station maakt met ruim zeventig 
vrijwillige medewerkers zo’n vijftig 
uur radio per week, voor alle stro-
mingen en doelgroepen binnen de 
gemeente. Radio Aalsmeer zendt uit 
via 99.0 FM op de kabel en 105.9 FM 
in de ether. 

Afwisselend en succesvol 
concert Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Zaterdag 7 juni gaf 
Aalsmeers Harmonie haar 95-jarig 
jubileumconcert in de burgerzaal 
van het gemeentehuis. Het werd 
een afwisselend concert met het or-
kest, de band Ten Beers After en het 
Alsmar Popkoor.  Het concert werd 
geopend door Aalsmeers Harmonie 
met March Militaire Française. Na 
de New Baroque Suite volgde The 
Joker met trombonesolo van Joop 
de Jong, uiteraard verkleed als jo-
ker. Het concert werd vervolgd met 
de Piet Hein Rhapsody, een lastig 
stuk waar lang op geoefend was. En 
ten slotte klonk het vrolijke Glenn 
beats the battle of Jericho. Toen was 
het de beurt aan Ten Beers After. Zij 
speelden vier nummers, waaron-
der het bekende Think. Tot slot voor 
de pauze zong het Alsmar Popkoor, 
begeleidt door Ten Beers After, een 
aantal nummers: Laat me, We Go 
Together en Born to be Wild. De op-
tredens werden enthousiast ontvan-
gen door het publiek.
Na de pauze begon het program-
ma met Klezmagic, een Joods mu-
ziekstuk met klarinetsolo voor de 
pas 17-jarige Yvonne de Rooij. In 
dit tweede deel van het program-
ma zat een aantal nummers uit mu-

sicals (Chess, Wicked, Elisabeth en 
The Wizz) waarbij actrice/zangeres 
Marlous Tolhuisen meezong. Tevens 
verzorgde Marlous de presentatie 
van het hele concert. Tijdens dit deel 
van het concert was er ook een solo 
op sopraansaxofoon door Wil Hof-
man bij het nummer Once you had 
gold (Enya). Tussendoor klonk een 
tweetal songfestivalnummers: He-
mel en Aarde en Take me to your 
heaven, waar Marlous en het Als-
mar Popkoor meezongen. Het con-
cert werd spetterend afgesloten met 
Music van John Miles. Het orkest 
speelde samen met Ten Beers Af-
ter en Marlous en het Alsmar Pop-
koor zongen mee. Aan het eind van 
het nummer was er een knal ge-
volgd door een regen aan confet-
ti. Een feestelijk einde van een mooi 
en feestelijk concert. 
Op dinsdag 24 juni geeft Aalsmeers 
Harmonie bij het Kloosterhof haar 
laatste optreden van dit seizoen. In 
augustus start het orkest weer met 
repeteren. 
Ook enthousiast geworden? De har-
monie kan nog steeds enthousias-
te muzikanten gebruiken. Voor meer 
informatie: www.aalsmeersharmo-
nie.nl.
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Fietstocht RODA door 
Groene As van Holland
Amstelveen - De Amstelveense 
sportvereniging RODA  gaat op zon-
dag 15 juni fietsen door de Groe-
ne AS van Holland. De groene AS 
is een project dat groengebieden 
aan de westzijde van het grote Am-
sterdamse conglomeraat met elkaar 
moet verbinden. Het project viert 
deze zomer zijn twaalfenhalf jarig 
jubileum en moet in 2016 voltooid 
zijn. Op de tekentafels verscheen 
in de negentiger jaren een plan om  
de groengebieden rond de hoofd-
stad, zoals het Amsterdamse Bos en 
Spaarnwoude, met elkaar te verbin-
den. Een zware opgave, want de be-
staande bebouwing van Osdorp en 
Sloten vormen een struikelblok van 
jewelste. Toch zijn er inmiddels een 
aantal groensingels, die een onbe-
lemmerde verbinding  vormen tus-
sen groen en groen. En daar langs 
die groene singels en de laatste 
groene weilanden met de laatste 
slootjes en groene bermen gaat de 
29e fietstocht van de Amstelveen-
se  sportvereniging RODA plaats-
vinden. De fietstocht van RODA laat 
de deelnemers zien dat de ‘verste-
ning’ van het westelijke gebied rond 
Amsterdam niet ongebreideld ver-
der gaat en dat de natuur nieuwe 
kansen krijgt. Wie een beetje oplet 
en goed rondkijkt tijdens de fiets-
tocht zal zien dat de natuur in de 
omgeving ondanks alles toch nog 
een toekomst heeft. Zoals gebrui-
kelijk hebben de organisatoren van 
de RODA fietstocht ook voor deze 
editie gekozen voor drie fietsrou-
tes. Er is een korte route van 20 ki-
lometer, een middellange tocht  van 
40 kilometer en een lange route van 
60 kilometer.  De korte tocht voert 
langs de Ringvaart, de oevers van 
het Nieuwe Meer en komt uiteinde-
lijk via het Amsterdamse Bos weer 
terug in Amstelveen. De middellan-
ge route gaat van het Nieuwe Meer 
verder richting Spaarnwoude, Lan-
ge Bretten en Sloterplas en sluit via 
het prachtige Christoffel Plantijnpad 

weer aan op de korte route. De lan-
ge 60 kilometer route neemt op de 
terugweg nog de groene Bovenker-
kerpolder en de oevers van de veel-
bezongen Amstelrivier  mee.
De inschrijving voor de fietsdag 
start om 9.30 uur in het RODA-club-
gebouw aan de Noorddammerweg 
te Amstelveen.  Langs alle trajecten 
zijn voldoende controleposten met 
RODA medewerkers, die de deelne-
mers verder op weg helpen, zonodig 
een band plakken of andere hulp 
onderweg verlenen. Bij de finish 
van de RODA fietstocht en na inle-
vering van het afgestempelde deel-
nemersformulier krijgen de deelne-
mers een mooie medaille. En er is 
na afloop het traditionele pannen-
koekfeest onder leiding van mees-
terbakker Jan. Dat pannenkoeken-
feest is voor de deelnemers van vo-
rige fietsdagen een bekend begrip 
en een reden om weer terug te ko-
men. Op het RODA-complex aan de 
Noorddammerweg zal het de hele 
dag weer gezellig zijn. Het (zonnige) 
terras is open.

Klaverjasclub 
De Oude Veiling
Aalsmeer - Elke zaterdagmiddag 
kan men in De Oude Veiling in de 
Marktstraat van 14.00 tot 16.30 uur 
klaverjassen. 
Ook zaterdag 31 mei werd er door 
de 22 aanwezigen fanatiek gekaard 
en de uiteindelijke winnaar was, net 
zoals vorige week zaterdag, me-
vrouw van de Meer en die ging dan 
ook met een dinerbon naar huis. Ir-
ma Mande maker kreeg de welver-
diende poedelprijs, een fles heerlij-
ke witte wijn. Zaterdag 14 juni gaan 
de klaverjassers de ‘strijd’ weer aan. 
Wie komtt mevrouw van de Meer 
uitdagen?

Spandoeken aan viaduct gestolen! 
Tuinen kijken tijdens elfde 
open tuinenweekend
Aalsmeer - Door onbekenden zijn 
de spandoeken, die aan het viaduct 
over de N201 hingen om mensen 
attent te maken op de open tuinen-
dagen, gestolen. 
Blooming on tour gaat weliswaar 
niet door, maar Groei & Bloei afde-
ling  Aalsmeer houdt het open tui-
nen weekend in ere en organiseert 
dit evenement in het weekend van 
21 en 22 juni alweer voor de elf-
de keer. Inwoners van Aalsmeer en 
omstreken wordt de mogelijkheid 
geboden om te gaan kijken in de 
tuin van anderen.
Wie weet doet u/jij ideeën op voor  
de eigen tuin. De tuinbezitters wil-
len graag vertelle

n over hun hobby en vragen wor-
den door deze veelal ervaren tui-
niers  zeker beantwoord.
Er zijn dit jaar weer zes nieuwe deel-
nemers die het aandurven om hun 
tuin te laten zien. Dus ook voor de 
mensen die elk jaar op pad gaan is 
er iets nieuws.
Op de startadressen  aan Helling 38  
en Aalsmeerderweg 284 (duidelijk 
aangegeven met borden) zijn route-
boekjes verkrijgbaar, waarin alle in 
totaal 23 tuinen zijn opgenomen. 
Dit boekje kost 3,50 euro. De tui-
nen zijn gratis te bezoeken op zater-
dag 21 juni van 10.00 tot 17.00 uur 
en zondag 22 juni tussen 11.00 en 
16.00 uur.

Zomeravondconcert Sursum Corda 
bij Korenmolen de Leeuw
Aalsmeer - Volgende week vrijdag 
20 juni geeft  Jong Sursum en mu-
ziekvereniging Sursum Corda een 
zomeravondconcert op het Molen-
plein in de Zijdstraat. Bij mooi weer 
kunnen bezoekers lekker in het zon-
netje genieten van het jeugd- en 
opleidingsorkest en het grote or-
kest. Het programma  bestaat voor 
een deel uit bekende melodieën 
van Nederlandstalige populaire mu-
ziek. Eerst gaat het jeugdorkest op-
treden. Het jeugd- en opleidingsor-
kest zal een gevarieerd programma 

brengen. Het orkest is een mix van 
gevorderde jongeren en beginnen-
de jeugd, waarbij de één de ander 
op weg helpt. Daarna volgt het gro-
te orkest met bekende melodieën 
van onder andere André Hazes, Doe 
maar en Paul de Leeuw. Voor de 
muziekvereniging is het de afslui-
ting van het seizoen.  Bij slecht weer 
is het concert in de grote zaal van 
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. 
Kom ook even langs bij korenmolen 
de Leeuw in de Zijdstraat vrijdag 20 
juni vanaf 19.00 uur. 

Nu inschrijven voor nieuwe 
cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongevallen 
gebeuren in en om het huis. Het kan 
iedereen overkomen, niet alleen bij 
de buren. Ook buitenshuis gaat er 
wel eens wat mis, bijvoorbeeld op 
het werk, de speelplaats, tijdens het 
sporten. Weet u wat u moet doen in 
zo’n situatie? 
Op 2 september start in Aalsmeer 
en nieuwe cursus EHBO. De cursus 
bestaat uit 14 avonden. De deelne-
mers worden wegwijs gemaakt in 
het herkennen van letsels na een 
ongeval, maar ook de kenmerken 
van lichamelijke aandoeningen, bij-
voorbeeld hartfalen, beroerte, sui-
kerziekte, worden geleerd. De deel-
nemers krijgen een gedegen oplei-

ding inclusief reanimatie en het be-
dienen van een Automatische Exter-
ne Defibrillator (AED). Er wordt ge-
werkt met een LOTUS (landelijke or-
ganisatie tot uitbeelding van slacht-
offers).De cursus wordt in decem-
ber afgesloten met een examen en 
een week later kan de aantekening 
AED-bediener gehaald worden. Als 
extra kan daarna een cursus eerste 
hulp bij kinderen gevolgd worden 
en een cursus wandelletsels. Is de 
belangstelling gewekt?
Ga dan naar de website www.ehbo-
aalsmeer.nl en download het in-
schrijfformulier of neem contact op 
met Tilly Bruinsma, tel. 0297-325709, 
na 18.00 uur, tel. 0297- 346226.

Het Oude Raadhuis moet 
blijven als expositieruimte 
Het Oude Raadhuis functioneert al 
drieëndertig jaar als een ontmoe-
tingsplaats van kunstenaars en pu-
bliek. Zulke plaatsen zijn er niet veel 
in Nederland; het gaat mij er hier 
om iets te zeggen over de zorgvul-
dig opgebouwde relatie tussen een 
overzichtelijke doelgroep - name-
lijk bewoners van Aalsmeer en om-
streken – en een specifieke kunste-
naarsgroep; kunstenaars die staan 
voor een bepaald type kunst. De 
kunstenaars die in Aalsmeer expo-
seren hebben allen in mindere of 
meerdere mate  een relatie met de 
kunstopvattingen zoals die grosso 
modo gedoceerd werden op Am-
sterdamse Rijkskademie. Die opvat-
ting komt er op neer dat het teke-
nen van figuren het grondprincipe is 
waar beeldende kunst op gebaseerd 
is. In de beeldende kunst gaat het in 
die opvatting om het zien en door-
gronden van samenhang van maat, 
proportie en ordening van de men-
selijke figuur en vervolgens van al-
les wat de mens omgeeft: de natuur, 
het landschap, de omgeving en de 
dingen, en ook zijn geestelijke ruim-
te. Dan gaat het verder om de ge-
schiedenis, de religie en de mytho-
logie, die allen uiteindelijk terug te 
voeren zijn op de opvatting over hoe 
een menselijke figuur uitgebeeld is. 
Deze omschrijving is ruim en de re-
sultaten zijn hoogst verscheiden, 
maar de kern van die aanpak is ge-
meenschappelijk, hoewel die lang 
niet altijd direct zichtbaar is. Sinds 
de jaren zeventig van de afgelopen 

eeuw is deze opvatting door ande-
re ideologieën sterk op de achter-
grond gedrongen en hij wordt ook 
niet meer - afgezien van de acade-
mie in Groningen - gedoceerd. Nie-
mand leert meer tekenen waarmee 
de basis van het onderwijs, de waar-
neming, het kijken, een secundai-
re plaats is gaan innemen. Tekenen 
heeft zo moeten plaatsmaken voor 
denken over kunst en kunstenaar-
schap. Dit is het resultaat van een 
aanpak die vergelijkbaar is met de 
maatregelen die in het lager en mid-
delbaar onderwijs genomen zijn, en 
de gevolgen zijn al even desastreus. 
In Aalsmeer loopt de low-budget en 
low-profile expositieruimte goed, de 
exposities halen met regelmaat de 
landelijke pers en televisie want er 
is nog steeds heel veel belangstel-
ling voor de academisch gerelateer-
de kunst en het is bekend dat de af-
deling kindertekeningen ook in het 
buitenland een goede naam heeft. 
Er zijn genoeg liefhebbers en wa-
re belangstellenden die iedere keer 
Het Oude Raadhuis bezoeken om-
dat zij weten dat daar altijd iets 
nieuws van hoge kwaliteit te vin-
den is. Daarom zijn de exposities in 
Aalsmeer een prachtig antwoord op 
de lawine van onbegrijpelijkheid die 
al sinds jaar en dag over ons heen 
wordt gestort en waarvan het einde 
nog niet in zicht is. 

Dr Louk Tilanus, Kunsthistorisch 
Instituut, Universiteit Leiden. 
Postbus 9515, 2300 RA Leiden.

ingezonden

De Underdogs winnaar 
beachvolleybaltoernooi!
Kudelstaart - Zandvoort was er 
niets bij, afgelopen zaterdag in Ku-
delstaart. Achter het Dorpshuis aan 
de Kudelstaartseweg waren twee 
fraaie zandvelden gecreëerd voor 
het jaarlijkse beachvolleybalkampi-
oenschap van Kudelstaart. Het team 
de Underdogs ging er met de eerste 
prijs vandoor. 
Aan het beachvolleybaltoernooi 
werd deelgenomen door twaalf 
teams. Per team stonden zes spe-
lers in het veld, waaronder mini-
maal één dame. De weergoden wa-
ren de deelnemers en de organise-
rende vereniging De Pretpeurders 
goed gezind. Onder een bijzonder 
aangenaam zonnetje bestreden de 
teams elkaar met zichtbaar plezier 
en veelal ook met knap spel. Titel-

verdediger Veld 2 kwam er ditmaal 
niet aan te pas. Het team de Under-
dogs bleek de sterkste, met de Bea-
chies en FC Lal als goede tweede 
en derde.

Veel bezoekers braderie
Het beachvolleybalkampioenschap 
maakte deel uit van het Feestwee-
kend in Kudelstaart. Een dag eer-
der, op vrijdag 6 juni, vond op de 
Kudelstaartseweg de jaarlijkse bra-
derie plaats. Bezoekers konden een 
kijkje nemen bij ongeveer 65 kra-
men van standhouders, bedrijven 
en verenigingen. Voor kinderen wa-
ren er diverse attracties. Gezien het 
grote aantal bezoekers kan ook de-
ze activiteit zeer geslaagd genoemd 
worden.

Zonnige avondvierdaagse
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
9 juni is de Aalsmeerse avondvier-
daagse weer van start gegaan. Heel 
veel lopers, met name van scholen, 
mocht de organisatie verwelkomen 
bij het startpunt in de Sportlaan. 
De jongsten lopen vijf kilometer, de 
groten maken een wandeling van 
tien kilometer door de gemeente. 
Maandag was tijdens de wandeling 
het EK-voetbal natuurlijk hét ge-
sprek onderweg. 
Wel een beetje doorlopen, want Ne-
derland moet om kwart voor negen 

spelen tegen Italië. Dinsdag kon de 
route in een rustiger tempo gewan-
deld worden. Maar hét gesprek on-
derweg was weer het EK-voetbal. 
Tja, als de Oranje leeuwen wereld-
kampioen Italië verslaan met 3-0, 
is heel Nederland in feestvreugde. 
Vandaag, donderdag 12 juni, wordt 
de avondvierdaagse afgesloten. En 
natuurlijk worden de lopers aan het 
einde van de route geroemd met 
bloemen. 
Het evenement is volbracht, de me-
daille is binnen!

Taptoe met ‘soul’ in avondzon
Kudelstaart - Voordat de muzika-
le taptoe zaterdagavond van start 
ging, waren in Kudelstaart al gelui-
den van muziekkorpsen te horen. 
Dat kwam omdat de korpsen eerst 
door Kudelstaart heenliepen. 
Zo konden de muzikanten alvast 
‘warmdraaien’ en Kudelstaarters 
‘voorgenieten’. Een mooi staaltje van 
reclame. 
Wie door dit voorprogramma op het 
idee gebracht was, kon even later 
een wervelende taptoeshow bijwo-
nen langs de velden van VZOD. Het 
publiek had alle ruimte om de vier 
muziekverenigingen in vol ornaat te 
horen en te zien. 
Bij een taptoe gaan muzikale klan-

ken immers hand in hand met de 
choreografie. Ten opzichte van een 
concert dat zich binnen afspeelt, is 
de taptoe een verhaal apart. Zelfs 
als je niet zo gecharmeerd bent van 
korpsmuziek, brengt het showele-
ment je op andere gedachten. Daar 
komt nog bij dat de keuze van mu-
ziek vaak verrassend is. 
Zo werden zaterdagavond soulklas-
siekers als ‘Brandnew day’  en ‘I got 
the music in me’ gehoord en kwam 
zelfs Robbie Williams ‘voorbij’ met 
‘Let me entertain you’. Als dat geen 
moderne uitvoering is...  
De toeschouwers, die lekker van het 
avondzon genoten, beloonden het 
met een dik applaus. 

Nog plaats in cursus Koken 
voor vijftig-plus mannen 
Aalsmeer - Tegenwoordig gaan 
steeds meer mannen thuis koken. 
Soms omdat het nodig is, maar vaak 
omdat ze meer tijd hebben en koken 
als hun hobby zien. Want koken is 
leuk en zie, de beste beroemde koks 
zijn mannen. Marion Jongerden is 
in de keuken van het Wellantcolle-
ge gastvrouw en docent tijdens de 
cursus Koken voor vijftig-plus man-
nen. Zij leert de deelnemers op pro-
fessionele wijze goede basisgerech-
ten op tafel te zetten en variatie te 
brengen in het menu. Ook u kunt 
plezier krijgen in koken.  Samen met 
collega koks geniet u van een gezel-

lige kookles en een heerlijke maal-
tijd. Voor deze cursus hoeft u geen 
basiskennis te hebben, maar heeft 
u die cursus al eerder gedaan, dan 
bent u ook van harte welkom. De 
cursus vindt plaats in het Wellant-
college aan de J.P. Thijsselaan 18 en 
bestaat uit totaal negen lessen, be-
ginnende op dinsdag 23 septem-
ber  om 17.00 uur. De sluiting is ge-
pland rond 20.00 uur. Er zijn op dit 
moment nog plekken beschikbaar. 
De cursus kost 105 euro, inclusief 
ingrediënten en opgeven kan bij de 
SWOA, telefoon 0297-344094 of via 
www.swoaalsmeer.nl.



pagina 14 Nieuwe Meerbode - 12 juni 2008

Blooming on Tour...
Aalsmeer - Het leek een schitte-
rend plan en zou ‘ergens’ een soort 
vervanging moeten worden van het 
nu verdwenen Aalsmeerse bloemen-
corso. Het jaarlijkse bloemencorso 
was 60 jaar lang een rijdend voor-
beeld van praal en bloemenpracht 
en vorig jaar, tijdens het allerlaat-
ste bloemencorso in het Olympisch 
Stadion van Amsterdam, hoorde ik 
al geruchten. Er werd verteld dat er 
iets groots, iets bloemrijks, een eve-
nement op groen en bloeigebied zou 
terugkomen. Natuurlijk wel heel an-
ders dan het corso, maar eveneens 
een evenement waarbij Aalsmeer-
ders weer volop betrokken zouden 
worden en er ook vanuit heel Ne-
derland en van ver daarbuiten, vele 
bezoekers (gratis) toe zouden stro-
men naar Aalsmeer. Prachtig plan, 
toch? Het plan leek waar te zijn en 
groeide en kreeg gestalte onder de 
naam ‘Blooming on Tour’. De naam 
duidde al op een verdergaand plan, 
namelijk om in de toekomst ‘Bloo-
ming on Tour’ op tournee te laten 
gaan als een bloem en groen evene-
ment met ook aandacht voor kunst 
en cultuur. Dat laatste trok mij aan 
en tot vorige week was ik nog volop 
aan de organisatie van de ‘kunstkant’ 
bezig. Eigenlijk was mijn bijdrage, 
op het gebeuren na, klaar. Het was 
tijd om de puntjes op de i te zetten, 
want op 20, 21 en 22 juni aanstaan-
de zou het evenement ‘Blooming on 
Tour’ al gaan plaatsvinden. Alles leek 
er tot een week geleden nog op dat 
Aalsmeer er een nieuw groei, groen 
en bloemevenement in de vorm van 
het evenement ‘Blooming on Tour’ bij 
zou hebben. Totdat voor iedereen dat 
onverwachte bericht kwam: ‘Bloo-
ming on Tour’ was afgeblazen, over. 
Vanwege het niet rondkrijgen van het 
sponsor geld. In het latere persbe-
richt vernam ik dat onder andere de 
gemeente Aalsmeer haar toegezeg-
de subsidie zou intrekken en dat me-
de daardoor ‘Blooming on Tour’ niet 
door kon gaan. Aldus een deel van 
het persbericht dat ik, als mede or-
ganisator niet eens vantevoren heb 
gezien. Wellicht is de organisatie op 
het verkeerde been gezet. Niet door 
mij.

Door de ‘klap’ dat de kunst en cul-
tuur in Aalsmeer volgens de kader-
nota 2008 in 2010 bezuinigd moet 
worden, kan de organisatie van ‘Bloo-
ming on Tour’ in verwarring zijn geko-
men en alvast hebben aangenomen 
dat de sponsoring van de gemeen-
te niet door zou gaan. In het persbe-

Van de hak 
op de tak

richt lijkt het erop dat ‘Blooming on 
Tour’ niet doorgaat door de schuld 
van de gemeente. Ik distantieer me 
daarvan omdat ik weet dat het niet 
zo is. Dus, als ik betrokken was ge-
weest bij de laatste spoedvergade-
ring, zou ik nooit toegestaan hebben 
dat dit, nu alom gepubliceerde, pers-
bericht verzonden zou zijn. De subsi-
die aanvrage staat los van de gege-
vens in de kadernota en wordt zeer 
binnenkort behandeld in de raad. Ik 
noem dit heel dom van de organisa-
tor, dit had men kunnen weten. Alles 
staat of valt met een goede commu-
nicatie en dit is een slecht voorbeeld 
van ‘Blooming on Tour’.

Hadden we het tekort aan financiën 
niet veel eerder moeten opmerken?! 
Natuurlijk wel. Nu is het niet alleen 
pijnlijk en teleurstellend voor de ve-
le betrokkenen, maar als organisa-
tie kom je ongeloofwaardig over. Alle 
vertrouwen is verdwenen. “Zie je nou 
wel?” Voor de notoire mopperkon-
ten, tegenstanders en bemoeials is 
het afblazen van ‘Blooming on Tour’ 
koren op de molen. Ja, natuurlijk ver-
dient de organisatie geen schoon-
heidsprijs. Toch, maar toch, pak ik de 
positieve draad weer op, ondanks het 
feit dat ik mijn team medewerk(st)ers 
op het nippertje dit doem-scenario 
moest meedelen en ikzelf uiteraard 
eveneens in een gat viel. Hoewel de 
laatste woorden hierover bij lange na 
nog niet gezegd zijn, geef ik een der-
gelijk evenement een kans. Het con-
cept is goed. Als er meer tijd voor de 
voorbereiding komt, ben ik daar al-
leen maar blij om. De tijd van voor-
bereiding is nu, op een aantal, punten 
te krap gebleken en dat is een feit. Ik 
denk zelfs dat dit de oorzaak van het 
afblazen is en niet de onware smoes 
dat de gemeente tekort schoot. Om 
‘Blooming on Tour’ werkelijk de kans 
te geven om te groeien naar een 
groots plaatselijk, nationaal en zelfs 
internationaal evenement, is er veel 
meer tijd en geld nodig. Met de ge-
gevens van nu is het goed mogelijk 
om een geweldig evenement op po-
ten te zetten. Misschien was het nu 
toch beter om de zaak af te blazen. 
Het zal veel tijd en moeite kosten om 
opnieuw het vertrouwen te winnen. 
Maar gezien het optimisme van de 
vele mensen die achter ‘Blooming on 
Tour’ staan, zal ik met de realisatie 
van het kunstgebeuren erin, mee blij-
ven doen. Het kan nu alleen nog be-
ter worden.

Coq Scheltens

(Inmiddels is er door de organisa-
tie van ‘Blooming on Tour’, de bur-
gemeester en wethouder Overbeek 
een goed gesprek geweest met ex-
cuses van de organisatie aan de ge-
hele Aalsmeerse politiek).

Vooruitblik naar het jaar 2025

Provincie presenteert visie 
voor Greenport Aalsmeer
Aalsmeer - Namens de gezamenlij-
ke stuurgroep Greenport Aalsmeer, 
bestaande uit de verantwoordelij-
ke wethouders uit de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmer-
meer en Uithoorn en een vertegen-
woordiger uit het bedrijfsleven ver-
enigd in Flower Mainport Aalsmeer, 
heeft de voorzitter van de stuur-
groep, gedeputeerde in de provincie 
Noord-Holland, Jaap Bond, afgelo-
pen donderdag 5 juni de ruimtelijk-
economische middellangetermijnvi-
sie 2025 (MLT2025)  in openbaar-
heid gebracht. Dat gebeurde tijdens 
een persconferentie in het veiling-
complex van FloraHolland Aalsmeer. 
Om het sierteelt- en businesscom-
plex in Aalsmeer toekomstbesten-
dig te maken, heeft de stuurgroep 
Greenport Aalsmeer een toekomst-
visie gemaakt. Greenport Aalsmeer 
is hierbij de eerste van de vijf Neder-
landse Greenports die haar ruimte-
lijk-economische visie klaar heeft en 
daarmee een van de afspraken met 
minister Gerda Verburg in het lan-
delijk Greenport Manifest (21 juni 
2007) nakomt. 

Drie hoofdpunten
Het visiedocument gaat in op drie 
hoofdpunten: uitbreiding van het 
gebied, herinrichting van de be-
staande glastuinbouw en de bereik-
baarheid van Greenport Aalsmeer. 
Hierbij staat duurzaamheid voorop. 

Het bestaande landschap en de be-
staande cultuurhistorische waarden 
vormen de kaders voor de verdere 
ontwikkeling van Greenport. De be-
schikbare ruimte wordt zo efficiënt 
mogelijk gebruikt. Naast de behoef-
te vanuit de Greenport, zijn ook de 
woningbouwopgaven en de natuur- 
en recreatieplannen van Amstel-
groen geïntegreerd in de visie. Voor 
de kern van Greenport is 115 hec-
tare grond nodig. Daarnaast is 230 
hectare schuif- en uitbreidingsruim-
te benodigd voor de dynamische 
dagvoorraad. Deze zijn niet geheel 
voorhanden omdat bijvoorbeeld in 
PrimAviera (220 hectare) delen ook 
worden benut door groenteteelt. Bij 
de in totaal te reconstrueren 416 
hectare glastuinbouw zal per saldo 
glasareaal verloren gaan door trans-
formatie naar andere functies zoals 
wonen, groen en waterberging. De 
compensatie hiervoor zal in overleg 
met partijen in en buiten de Green-
port elders gevonden moeten wor-
den.

Bereikbaarheid
Een absolute noodzaak voor het 
voortbestaan van Greenport, is de 
bereikbaarheid van het gebied. De 
stuurgroep Greenport Aalsmeer 
geeft hier in het visiedocument en-
kele suggesties voor: naast een 
noodzakelijke verbetering van de 
weginfrastructuur, ontwikkeling van 

een sterke openbaar vervoer struc-
tuur, waterterminals, Hogesnelheids 
Transport (HST cargo), perishable 
centre (koelcentrum) en de ont-
wikkeling van een ongestoord lo-
gistieke verbinding (vrije vrachtba-
nen) langs het glastuinbouwgebied 
van Amsterdam Connecting Trade 
(ACT) naar Schiphol. Het visiedo-
cument geeft de verdere ontwikke-
ling van Greenport Aalsmeer aan en 
zal als zodanig een bouwsteen vor-
men voor de door de provincie op te 
stellen structuurvisie. Volgens Jaap 
Bond is de discussie rondom Green-
port nog volop gaande. “De dyna-
miek van deze groeiende en bloei-
ende sector is groot en heeft veel 
raakvlakken. Deze visie vormt een 
onderlegger voor de structuurvi-
sie van de provincie, maar het plan 
is nog niet af. Sterker nog, we zijn 
nog lang niet klaar”, aldus de voor-
zitter van de stuurgroep. “Dit plan is 
slechts één van de ijkpunten in een 
langlopend proces waarin we sa-
men blijven bouwen aan onze toe-
komst. De provincie neemt daarin 
het voortouw. Als regisseur in het 
bloemrijke decor van de ontwikke-
lingen rond de Greenport Aalsmeer 
ligt er een organiserende en initië-
rende rol voor de provincie. De ko-
mende maanden gaan wij verder, 
ongetwijfeld met pittige discussies 
en soms tegenstrijdige belangen. 
Maar zonder wrijving geen glans.” 

De voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Jaap Bond.

Subsidieverlaging KCA in kadernota
Oude Raadhuis al 33 jaar 
gemeentelijke expositieruimte
Aalsmeer - Het Oude Raadhuis 
kent een rijkgeschakeerde geschie-
denis sinds de bestemming als ge-
meentelijke expositieruimte in 1975. 
Het beleid is steeds op een leven-
dige programmering en plaatse-
lijke betrokkenheid gericht. Het 
fraai gerestaureerde pand uit 1619, 
met beeldentuin in het historische 
dorpshart, is al jaren het brandpunt 
van het culturele leven in Aalsmeer.
De Kinderkunstzolder is als muse-
um voor kindertekeningen onge-
evenaard in Nederland en is een 
plek waar Aalsmeerse  kinderen le-
ren over kunst. Recent is de KCA- 
Kinderkunstzolder internationaal 
geplaatst op de lijst van 15  leukste 
kinderkunstmusea in de wereld! Het 
Oude Raadhuis ontvangt  6000 be-
zoekers per jaar, waaronder relatief 
veel schoolklassen.
In de afgelopen 20 jaar hebben 
vooraanstaande Nederlandse kun-
stenaars in Aalsmeer geëxposeerd, 
maar ook Aalsmeerse kunstenaars 
kregen ruimte voor solo- en groep-
spresentaties. Een jaarlijkse thema-
tentoonstelling over bloemen slaat 
een brug naar de plaatselijke histo-
rie. Voor 2008 is een expositie over 
Oud-Aalsmeer gepland. KCA werkt 
samen met de Historische Tuin: 

beeldententoonstellingen, locatie-
theater, benefietverkoop in veiling-
gebouw en KCA werkt ook samen 
met topinstellingen als De Rijksaca-
demie en het Maria-Austria Instituut 
om onder andere historische muse-
umcollecties in bruikleen te expose-
ren. Een ontmoeting met de Japan-
se kunstenaar Shuzo Azzuchi Gul-
liver kwam voort uit een samenwer-
king met de Mondriaan Stichting en 
de Historische Tuin. 

Sterke spil culturele leven
De plaatselijke atelierroute ontwik-
kelde zich tot Kunstroute Aalsmeer, 
een jaarlijks terugkerend evenement 
met een groot regionaal publieksbe-
reik en nationale bekendheid. KCA 
fungeert  als de sterke spil in het 
culturele leven van Aalsmeer. De 
stichting vindt het dan ook niet te-
recht dat de gemeente Aalsmeer 
voornemens is met ingang van 2010 
de subsidie te verlagen met 45.000 
euro. Vanavond, donderdag 12 ju-
ni, komt in het beraad en de raads-
vergadering de kadernota met on-
der andere dit bezuinigingsvoorstel 
aan de orde. 
De vergadering begint al om 19.30 
uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis en is openbaar.

Hutten weg voor woningen
Kudelstaart - Ze hebben enkele 
maanden veel plezier gehad van hun 
zelfgebouwde hutten aan de Bilder-
dammerweg, maar voor de jeugdi-
ge eigenaars is het nu dan toch echt 
afgelopen. Er gaat gebouwd worden 
op deze lokatie. De huttenbouwers 
vinden het vast heel jammer dat  
hun ‘stekkie’ opgedoekt is. Er ver-
rezen steeds meer hutten, er wer-
den zelfs banken in geplaatst. Mis-
schien een idee voor de gemeen-

te om de jeugd elders een stukje 
grond ter beschikking te stellen om 
lekker hun eigen ‘ding’ te doen. 
De woningen die hier gebouwd 
gaan worden zijn bestemd voor star-
ters en jongeren in de gemeente. Er 
komen 26 woningen en 32 appar-
tementen, deels huur-, deels koop-
huizen. Geïnteresseerd? Op de si-
te van de gemeente www.aalsmeer.
nl is meer informatie te vinden over 
deze bouwlocatie.

Snellere aanwas bagger in kopsloten

Strengere handhaving van 
vaarsnelheid op Ringvaart
Haarlemmermeer - De komende 
maanden gaat de provincie Noord-
Holland de vaarsnelheden op het 
deel van de Ringvaart ter hoogte 
van de gemeente Aalsmeer stren-
ger controleren. Te hoge vaarsnel-
heden dragen bij aan een snelle 
aanwas van bagger in de kopeinden 
van de sloten in het Kopslotenge-
bied in Aalsmeer. De provincie gaat 
strenger handhaven op het vaarge-
drag van alle scheepvaart. Het ko-
mende vakantieseizoen zijn mede-
werkers van de provincie vaker aan-
wezig op en langs het water van de 
Ringvaart. 
Zij gaan toezien op het beter na-
leven van de maximumsnelheid en 
het vaargedrag. Hierbij wordt ge-
bruik gemaakt van trajectcontrole. 
Overtreders krijgen, afhankelijk van 
de mate van de snelheidsovertre-
ding, een fikse boete. Het Kopslo-

tengebied kenmerkt zich door een 
relatief snelle aanwas van bagger-
specie in de kopeinden van de slo-
ten. Het begin van de sloten ligt aan 
de Ringvaart van de Haarlemmer-
meer, de kopeinden bevinden zich 
aan de kant van de Dorpsstraat, Ui-
terweg en Oosteinderweg. 
De aanwas van de bagger wordt on-
der andere veroorzaakt door bladaf-
val en afkalving van de oevers bin-
nen het Kopslotengebied zelf.  De 
zuigende en trekkende beweging 
die veroorzaakt wordt door het 
scheepvaartverkeer in de Ringvaart 
van de Haarlemmermeer versterkt 
de afkalving van de oevers. Vervol-
gens bezinken de slibdeeltjes op de 
plek waar de minste golfbeweging 
is (aan de kopeinden). 
De diepgang van de schepen, snel-
heid en vaargedrag spelen daarbij 
een rol.

Bootmotoren in 
trek bij dieven
Aalsmeer - In de nacht van donder-
dag 5 op vrijdag 6 juni zijn liefst zes 
buitenboordmotoren gestolen vanaf 
boten in enkele jachthavens aan de 
Uiterweg. Twee hiervan zijn inmid-
dels weer terug bij hun rechtmatige 
eigenaar. De motoren zijn terug ge-
vonden in de bosjes. Ze lagen klaar 
voor vervoer, maar agenten zijn de 
dieven voor geweest. Zondagnacht 
is ook geprobeerd een buitenboord-
motor te stelen vanaf een boot. De-
ze lag afgemeerd bij de Oosteinder-
weg. Vermoedelijk zijn de dieven 
gestoord en zijn ze er vandoor ge-
gaan zonder buit.

Autodieven op 
pad in Oost
Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 5 op vrijdag 6 juni is van-
uit de Julialaan een auto gestolen. 
Het gaat om een Seat Ibiza, blauw 
van kleur met kenteken HL-XF-80. 
De diefstal heeft tussen half twaalf 
in de avond en zes uur ‘s ochtends 
plaatsgevonden. Tevens is gepro-
beerd weg te rijden met een volks-
wagen Polo. De startonderbreker 
zorgde er voor dat de wagen in de 
Julianalaan is blijven staan. De ei-
genaar moet het portierslot vervan-
gen. De volgende nacht, van vrijdag 
op zaterdag, zijn weer autodieven 
op pad geweest in Oost. Getracht 
is in te breken in een in de Claus-
laan geparkeerde auto. Het slot is 
door de dieven geforceerd. Daarna 
is het alarm afgegaan en hebben de 
inbrekers de benen genomen. De 
inbraak heeft rond vier uur in de 
nacht plaatsgevonden. Ook is ge-
probeerd een in de Julianalaan ge-
parkeerde auto te stelen. Dit is niet 
gelukt. Het slot van de wagen en het 
contactslot zijn geforceerd. De die-
ven hebben wel de radio uit de wa-
gen ontvreemd.

Gestolen boot 
weer retour
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 7 op zondag 8 juni is vanaf De 
Blauwe Beugel een boot gestolen. 
De eigenaar heeft z’n boot niet lang 
hoeven missen. Op dinsdag jl. is het 
vaartuig door agenten terug gevon-
den. De boot lag afgemeerd in de 
Ringvaart nabij Leimuiden.

Plichtsverzuim 
hondengeleiders
Streek - De korpsleiding van de 
regiopolitie Amsterdam-Amstel-
land heeft deze week 5 medewer-
kers buiten functie gesteld en 3 ver-
plaatst naar andere werkplekken. 
Het gaat in alle gevallen om hond-
engeleiders. Het gedrag en de acti-
viteiten van betrokkenen wordt als 
zeer onbehoorlijk en laakbaar ge-
zien en worden aangemerkt als ern-
stig plichtsverzuim.

Grote teleurstelling is er bij vele medewerkers aan het nieuwe bloemenspek-
takel Blooming on tour. Al een groot aantal vrije uurtjes zijn besteed om te ver-
wezenlijken wat met het bestuur is afgesproken. Vooralsnog voor niets. De or-
ganisatie heeft te kennen gegeven het evenement een jaar op te schuiven. Het 
is afwachten, maar niet iedereen gelooft er meer in, zo blijkt uit het in Green-
park Aalsmeer geplaatste kruis met bloemen (zie foto)…

Cactuslaan onderwerp van debat
Jeugdbeleid en Kadernota 
in beraad en raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
12 juni, komen burgemeester, wet-
houders en de fracties bijeen voor 
het tweewekelijkse beraad en de 
raadsvergadering. 
De bijeenkomst begint een half 
uur eerder dan anders en, volgens 
de planning, wordt het een lan-
ge avond voor de bestuurders. Om 
19.30 uur neemt Joop van der Ja-
gt van AB de voorzittershamer ter 
hand voor het beraad in de raad-
zaal van het gemeentehuis en vanaf 
23.20 uur wordt deze overgenomen 
door burgemeester Pieter Litjens 
voor het voorzitten van de raadsver-
gadering. Het einde van de verga-
deravond is gepland om 00.30 uur. 
Beide bijeenkomsten zijn overigens 
openbaar, publiek is welkom. 
Inwoners mogen in het beraad ach-
ter de microfoon plaatsnemen en 

inspreken over een onderwerp. Tij-
dens de behandeling van de kader-
nota in het beraad krijgen inspre-
kers een half uur de gelegenheid 
hun zienswijze te geven. De behan-
deling in tweede termijn en de be-
sluitvorming gaan plaatsvinden in 
het beraad en de raad van 26 ju-
ni. De avond begint met de presen-
tatie van het jeugdbeleid. Met on-
dersteuning van het bureau Lysias 
wordt een presentatie gegeven over 
de contouren voor een brede nota 
Jeugdbeleid. 
Vooral aandacht wordt besteed aan 
voorzieningen ten behoeve van de 
jeugd in de wijken. Later tijdens de 
behandeling van de agenda wordt 
door het college aan de fracties een 
krediet gevraagd ter voortzetting 
van projectmatige jeugdvoorzienin-
gen. Ook op de agenda van het be-

raad: De voorjaarsrapportage 2008, 
Kaders wijksteunpunten, Kaderno-
ta Handhaving en Vergunningver-
lening en krediet Ontwikkelingsbe-
drijf &2=1. 

Blooming on tour en debat
Nog ter behandeling genoteerd 
staat Blooming on tour. Zoals be-
kend is dit groene, nieuwe evene-
ment dat van 20 tot en met 22 ju-
ni zou gaan plaatsvinden op het ter-
rein van Greenpark Aalsmeer een 
jaar uitgesteld. En dat terwijl bur-
gemeester en wethouders net had-
den besloten om een startsubsidie 
van 25.000 euro te verlenen en, me-

de gelet op de beoogde datum, de-
zelfde avond van de fracties ant-
woord wilden. In de raadsvergade-
ring vindt wel besluitvorming plaats 
over de Kaders wijksteunpunten en 
de bijeenkomst eindigt met een de-
bat, aangevraagd door Aalsmeerse 
Belangen. Onderwerp is de Cactus-
laan, vallende in het bestemmings-
plan Kudelstaart. 
De fractie heeft vastgesteld dat de 
besluitvorming plaats heeft gevon-
den op basis van deels onvolledi-
ge en deels onjuiste informatie en 
wenst een oplossing die recht doet 
aan de belangen van alle betrok-
kenen. 
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Algemeen directeur Timo Huges van FloraHolland (links) en directeur Wim 
van der Loo van de Horti Fair bezegelen met een handdruk de intensivering 
van de samenwerking.

Primeur: Aalsmeer Market Showcase 
FloraHolland en Horti Fair 
intensiveren samenwerking
Aalsmeer - Deelnemers aan de Flo-
raHolland Aalsmeer Market kunnen 
zich dit jaar ook presenteren op de 
Horti Fair in Amsterdam, de shuttle-
services tussen beide evenementen 
worden geïntensiveerd en er komt 
een speciale VIP-shuttle voor retai-
lers. ”Deze versterking van de com-
merciële en communicatieve onder-
steuning is het resultaat van de in-
tensievere samenwerking tussen 
FloraHolland en de Horti Fair,”  aldus 
de directieleden Timo Huges (Flora-
Holland) en Wim van der Loo (Hor-
ti Fair) bij de ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst. De 
Horti Fair wordt dit jaar gehouden 
van 14 tot en met 17 oktober in Am-
sterdam, de FloraHolland Aalsmeer 
Market op 15, 16 en 17 oktober. 
“Horti Fair en FloraHolland zijn het 
eens over het strategisch belang van 
de gezamenlijke nationale en inter-
nationale positionering van Holland 
Tuinbouwland. Dit als uitgangspunt 
en de keuze voor een gelijktijdige 
Aalsmeer Market tijdens de week 
van de Horti Fair, impliceert een in-
tensievere samenwerking,’’ aldus 
algemeen directeur Timo Huges van 
FloraHolland. 
Alle potentiële deelnemers van de 
Aalsmeer Market zijn over het ini-
tiatief benaderd. Dat heeft volgens 
de Horti Fair-directeur een meer 
dan verwachte respons opgele-
verd. “Blijkbaar is het gecombineer-

de aanbod voor deelname aan de 
Aalsmeer Market en de Showcase 
op Horti Fair een interessante optie’’, 
is zijn conclusie. 

Positionering
FloraHolland en Horti Fair starten 
voor de gezamenlijke bezoekers-
doelgroep een speciale promotie-
campagne. Tijdens de beursdagen, 
die gedeeltelijk overlappen, wordt 
de al bestaande shuttleservice geïn-
tensiveerd en komt er een speciale 
shuttle voor inkopers uit het retail-
segment. De positionering van de 
Aalsmeer Market als handelsbeurs 
voor bloemen en planten en die van 
de Horti Fair als tuinbouwbrede en 
ketendiepe vakbeurs wordt verder 
versterkt. Eén gezamenlijk team van 
FloraHolland en de Horti Fair werkt 
dit verder uit en ondersteunt de 
deelnemers aan beide beurzen bij 
de logistieke organisatie. “Zo zul-
len medewerkers van FloraHol-
land indien nodig voor deelnemers 
de Aalsmeer Market Showcase be-
mannen’’, noemt Huges als voor-
beeld. De FloraHolland Aalsmeer 
Market wordt dit jaar op woensdag 
15 en donderdag 16 oktober gehou-
den van 08.30 tot 17.00 uur en op 
vrijdag 17 oktober tot 14.00 uur in 
Aalsmeer. De Horti Fair in Amster-
dam RAI is van dinsdag 14 tot en 
met vrijdag 17 oktober dagelijks ge-
opend van 10.00 tot 19.00 uur. 

‘Open-Tuinen rondvaart’ 
op de Westeinderplassen
Aalsmeer - De KMTP afdeling 
Aalsmeer organiseert op zaterdag 
21 en zondag 22 weer een open tui-
nen-weekend. De Westeinder Rond-
vaart participeert hierin en biedt een 
rondvaart aan over de Westeinder-
plassen  inclusief een bezoek aan 
twee prachtige ‘eiland tuinen’ op de 
plassen. Het eerste eiland dat be-
zocht wordt, is het eiland van Jan en 
Nina Visser. Deze voormalige ‘dam-
merij ‘ is in een paar jaar omgeto-
verd tot een prachtige watertuin 
welke alleen per boot bereikbaar is. 
Daarna is het tijd voor koffie en een 
westplasje op de tuin van André en 

Els Voorham op het adres Aardbei-
ensloot nummer 1. Dit is in alle op-
zichten een bijzondere tuin. Naast 
de natuurlijk gevormde buxusbeel-
den zijn er ook beeldwerken te be-
wonderen van Els en andere kun-
stenaars en kunstenmakers De af-
vaarten zijn op zaterdag en zondag 
om 11.00 uur. De vaartijd is onge-
veer twee uur en de kosten bedra-
gen inclusief koffie en koek 11 eu-
ro per persoon. Reserveren is ge-
wenst. Opgeven kan bij de Westein-
der Rondvaart, telefonisch via 0297-
341582 of per elektronische post-
duif: info@westeinderrondvaart.nl.

Welke vader wordt miljonair 
in de Ophelialaan?
Aalsmeer - Een stropdas, sigaar of 
scheerspullen wordt een beetje af-
gezaagd. Daarom heeft de winke-
liersvereniging van de Ophelialaan 
een heel speciale actie bedacht. 
Aan de winkelende vaders worden 
staatsloten uitgedeeld. Dit gebeurt 
aanstaande vrijdag 13 en zaterdag 
14 juni van 11.00 tot 14.00 uur. Het 
zal je maar gebeuren: tijdens het 
winkelen krijg je een deel van een 
staatslot en daar valt dan ook nog 
een prijs op. De vaders die vrijdag 
en zaterdag gaan winkelen in de 
Ophelialaan hebben hier grote kans 
op. Zij krijgen namelijk van de win-
keliersvereniging staatsloten aan-

geboden. En omdat er al eens prij-
zen zijn gevallen, is de kans natuur-
lijk altijd aanwezig. Miljonair wor-
den zou natuurlijk mooi meegeno-
men zijn, maar een paar duizend eu-
ro is toch ook een leuk cadeau. Ook 
voor vaderdagcadeautjes bent u aan 
het juiste adres bij de Ophelialaan. 
De winkeliers hebben veel specia-
liteiten om vaderdag onvergetelijk 
te maken. En met een geldprijs zou 
het helemaal compleet zijn. Natuur-
lijk is de hele straat oranje versierd 
om ‘onze jongens’ naar de overwin-
ning te helpen. De hanging baskets 
staan volop in bloei, kortom, bij de 
Ophelialaan slaagt u altijd.

Sterk entree van veelzijdige Crossover
Renault Koleos bij Nieuwendijk
Aalsmeer - Vanaf aanstaand week-
end is de nieuwe Renault Koleos te 
bewonderen in de showrooms van 
Renault Nieuwendijk. Voor wie houdt 
van stoer, avontuurlijk en comfort is 
de eerste crossover van Renault de 
ideale keuze. De Koleos is veel meer 
dan alleen een stoere vrijetijdsauto. 
Hij combineert avontuurlijke styling 
met de gebruiksmogelijkheden van 
een ruime gezins-MPV en het com-
fort van een luxe sedan. Het design 
weerspiegelt zijn veelzijdigheid. Hij 
oogt zowel sterk en stoer als licht en 

wendbaar. De auto is relatief com-
pact met zijn lengte van 4,52 me-
ter, waardoor hij makkelijk door 
druk verkeer te loodsen is. Renault 
levert met de Koleos een auto van 
topkwaliteit en geeft drie jaar ga-
rantie. Er zijn zeven uitvoeringen 
van de Koleos beschikbaar . De prij-
zen beginnen bij 29.000 euro. Meer 
informatie over de Renault Koleos 
op www.renault-nieuwendijk.nl Of 
kom langs bij Renaultdealer aan de 
Zwarteweg en bekijk de Koleos met 
eigen ogen.   

Voor vaderdag naar Ichtusshop
Aalsmeer - - Ben jij of bent u nog 
op zoek naar een leuk cadeau voor 
Vaderdag? Kom dan een kijkje ne-
men in de christelijke boekwinkel 
De Ichtusshop. 
Naast een boek zijn er in deze win-
kel ook cd’s en dvd’s te vinden in 
verschillende genres en voor ver-
schillende leeftijden. De maand juni 
staat in het teken van het spannen-
de boek, dus mogelijk is een thril-
ler of een actieboek een goed ca-
deau. Bovendien krijgen kopers bij 
negen verschillende actieboeken 
het boek ‘Levend bewijs’ van de be-

kende schrijver Craig Parshall gratis. 
Kortom, zeker zo voor de zomerva-
kantie een goed idee om eens langs 
te komen. De Ichtusshop is gedu-
rende de gehele zomerperiode ge-
opend op vrijdag en zaterdag.  Met 
uitzondering van de maanden juli en 
augustus is de Ichtusshop ook op 
dinsdag open. Gedurende de ope-
ningsdagen bent u van harte wel-
kom van 10 tot 16 uur. De Ichtus-
shop bevindt zich in gebouw Ire-
ne, Kanaalstraat 12 in het  centrum, 
tel. Nr. 0297-363353. De koffie staat 
klaar.

Buurtregisseurs reiken tips aan
Politie: Veilig ondernemen 
doe je samen!
Aalsmeer - In juni bezoeken buurt-
regisseurs van de politie Amster-
dam-Amstelland winkeliers en ho-
recabedrijven in de regio. Bij het be-
zoek staat de veiligheid in en om de 
onderneming centraal. De onderne-
mer krijgt een informatiepakket van 
de KvK Amsterdam uitgereikt met 
handige veiligheidstips, de politie 
reikt zelf de brochures Winkelver-
bod en Gezichtsherkenning uit.
Driekwart van de winkeliers en ho-
recabedrijven is slachtoffer van eni-
ge vorm van criminaliteit, toont het 
onderzoek Scorekaart Veilig On-
dernemen 2007. Belangrijk doel van 
het bezoek is om ondernemers per-
soonlijk te stimuleren ook zelf in ac-
tie te komen om de eigen veiligheid 
en die van het personeel te vergro-
ten. Veel maatregelen zijn organisa-
torisch van aard, eenvoudig en kos-
teloos toe te passen. Voordeel van 
de persoonlijke aanpak is dat de on-
dernemer niet alleen informatie over 
de mogelijkheden krijgt, maar daar-
naast ter plekke met de buurtregis-
seur door een veiligheidsbril naar 
zijn bedrijf kan kijken.
De actie is een onderdeel van de 
maand Veilig Ondernemen van al-
le Kamers van Koophandel. Naast 
de bezoeken door de buurtregis-
seurs neemt de politie ook deel aan 

een seminar van de KvK Amsterdam 
op 24 juni over cameratoezicht door 
bedrijven. Het programma TerPlaat-
se besteedt in de uitzendingen van 
woensdagavond 18 en 25 juni aan-
dacht aan de veiligheidsmaand door 
verschillende concrete tips voor on-
dernemers in beeld te brengen.

Nieuwe website
Als partner in het Platform Crimina-
liteitsbeheersing Amsterdam-Am-
stelland heeft het korps zich aan-
gesloten bij de veiligheidsmaand. In 
dit platform werken overheid, en het 
georganiseerde bedrijfsleven en po-
litie samen om de criminaliteit ge-
richt tegen het bedrijfsleven effec-
tief te bestrijden. Veiligheid in een 
onderneming is belangrijk voor de 
ondernemer zelf, het personeel en 
de klanten. 
Op de site www.pca-amsterdam-
amstelland.nl vindt de ondernemer 
praktische adviezen om de veilig-
heid in zijn bedrijf te vergroten. Ook 
over veiligheidsthema’s en actuele 
ontwikkelingen is waardevolle infor-
matie beschikbaar.
Voor informatie en contact: www.
politie-amsterdam-amstelland.nl 
Bestellen veiligheidspakketten van 
de KvK Amsterdam via: www.kvk.nl/
veiligheidspakketregioamsterdam.

Feestelijke korting bij viering 3e lustrum

Dierenspeciaalzaak René 
Jagerman is jarig!
Aalsmeer - Dierenspeciaalzaak & 
Hengelsport René Jagerman in de 
Ophelialaan bestaat deze week op 
de kop af vijftien jaar en is sinds-
dien een begrip. Niet alleen vanuit 
Aalsmeer maar ook ver daarbuiten 
weten de klanten de zaak in de Op-
helialaan te vinden. Dat is niet voor 
niets, want René Jagerman staat 
garant voor topkwaliteit. De dieren-
speciaalzaak voert een royaal assor-
timent op het gebied van diervoe-
ding. Of het nu gaat om hond, kat, 
konijn, knaagdier, muizen op paar-
den (op bestelling) of alles wat daar 
tussenin zit, het wordt geleverd. 
Dat geldt natuurlijk ook voor de ve-
le accessoires, zoals onder ande-
re: speelgoed, riemen, etensbakken, 
kauwartikelen, manden, kooien, 
snoepjes, vervoersmanden, drink-
flessen, bodembedekkingen en nog 
veel meer. Een uitgebreide collec-
tie van topmerken diervoeding, zo-
als Royal Canin en Prins en aanver-
wante artikelen voert al vijftien jaar 
lang de boventoon. 

Hengelsport
Ook het assortiment op het gebied 
van hengelsport is zeer uitgebreid 
en de sportvisser vindt hier precies 
wat hij of zij zoekt. Ook hier voe-
ren topmerken als Mitchell (werp-
molens) en Albatros de boventoon. 
Ook aan de vrouwelijke sportvissers 
wordt gedacht want het is, dankzij 
het merk Shakespeare, zelfs moge-
lijk een werphengel in de kleur ro-
ze aan te schaffen. Mocht een keer 
iets niet op voorraad zijn, dan is ra-
zendsnel bestellen en leveren het 
credo, dankzij de uitstekende relatie 
die René Jagerman met leveranciers 
en groothandels heeft. De hengel-
sportafdeling mag zich verheugen 
in een ruime belangstelling en dat 
betekent dat er nog groei in zit en 

René Jagerman zal deze ontwikke-
lingen op de voet blijven volgen. Het 
is sinds een paar maanden zelfs mo-
gelijk hier een visvergunning aan te 
schaffen. Ook voor de aquariumaf-
deling linksachter in de zaak is veel 
aandacht. De ‘levendige’ wand laat 
zien wat er op dit gebied allemaal 
mogelijk is en advies geven is al vijf-
tien jaar lang dagelijkse kost voor 
René die zich sinds november vorig 
jaar gesteund weet door Corrie. Na 
haar stageperiode voor school bleek 
het zo goed te klikken dat besloten 
werd de samenwerking een vervolg 
te geven in een dienstverband, dit 
tot beider tevredenheid.

Korting
Bij een verjaardag hoort een feest-
je en René Jagerman heeft beslo-
ten om de mensen waar het eigen-
lijk om draait, de baas of bazin van 
de trouwe viervoeter, de geveder-
de vriend of de sportvisser, hierbij 
te betrekken. Zij hebben het moge-
lijk gemaakt dat het feestje gevierd 
kan worden en daarom geldt voor 
komende zaterdag 14 juni een kor-
tingspercentage van vijftien procent 
op het gehele assortiment. 
Natuurlijk blijft Dierenspeciaalzaak 
& Hengelsport René Jagerman ook 
in de toekomst servicegericht en dat 
mag blijken uit het gegeven dat het 
gratis bezorgen in de regio onver-
minderd wordt voortgezet. Kortom, 
de ware dierenliefhebber wordt op 
zijn of haar wenken bediend en dat 
al vijftien jaar lang en René hoopt 
hier nog een aantal jaren aan toe 
te voegen door service te bieden en 
kwaliteit te leveren. Dierenspeciaal-
zaak & Hengelsport René Jagerman 
(tevens Bloemenzegelwinkelier) is 
te vinden op het adres Ophelialaan 
103 en het telefoonnummer is 0297-
360690.

Corrie versterkt de gelederen van Jagerman sinds november vorig jaar.

Verkoop brocante en curiosa
Aalsmeer - Diverse meubeltjes 
zijn weer opgeknapt en allerlei leu-
ke dingen verzameld. Bob en Ankie 
houden van vrijdag 13 tot en zon-
dag 15 juni weer de jaarlijkse ver-
koop van brocante en curiosa. Ook 
zijn diverse soorten rotsplantjes te 
koop. Belangstellenden worden uit-
genodigd om te komen snuffelen. 

De koffie en thee staan klaar! De 
verkoop is op nummer 30 aan het 
begin van de Aalsmeerderweg (pa-
rallelweg). U/jij bent welkom vrij-
dag tussen 11.00 en 17.00 uur, za-
terdag van 11.00 tot 16.00 uur en 
zondag is de deur open van 12.00 
tot 16.00 uur. Voor meer informatie: 
0297-325904.

EK op groot scherm in Fifties
Aalsmeer - Tijdens het EK-voetbal 
heeft Poolcafé The Fifties een groot 
televisiescherm waarop de wedstrij-
den van het Nederlands elftal te zien 
zijn. Tevens worden er op de speel-
avonden gratis oranje t-shirts uitge-
deeld. De eerstvolgende wedstrijd 
is aanstaande vrijdag vanaf 20.45 
uur tegen Frankrijk. Alle oranjefans 
uit Aalsmeer en omstreken die niet 
naar Oostenrijk of Zwitserland zijn 
afgereisd, zijn van harte uitgenodigd 
om gezamenlijk de wedstrijden van 
Nederland te aanschouwen in The 
Fifties. Het poolcafé is leuk oranje 
versierd en er worden voor de echte 

fans oranje T-shirts uitgedeeld. Dat 
het gezellig is om met z’n allen de 
wedstrijd te kijken bleek afgelopen 
maandag toen Nederland met 3-0 
Italië versloeg. The Fifties stond op 
z’n kop! In de poulefase staan ‘on-
ze jongens’ nog twee wedstrijden te 
wachten. Aanstaande vrijdag spelen 
ze tegen Frankrijk en dinsdag 17 ju-
ni tegen Roemenie. Beide wedstrij-
den beginnen om 20.45 uur. Mocht 
Nederland doorgaan naar de kwart-
finale, zullen natuurlijk ook deze 
wedstrijden worden uitgezonden op 
het grote scherm in Poolcafé The 
Fifties in de Marktstraat 22.

Aalsmeer - Dinsdagavond heeft 
C1000 Koster de wandelaars van de 
jaarlijkse avond vierdaagse gespon-
sord met een natje en een droogje. 
De wandelaars van de vijf kilome-
ter zijn op het Pompplein verwend 
met een lekkere appel en een heer-
lijk pakje drinken. 
Mede door het warme weer was dit 
een lekkere verkoeling, die enorm 
werd gewaardeerd door de wande-

laars. C1000 wil dit soort acties va-
ker houden, om zo de lokale betrok-
kenheid van C1000 Koster te bena-
drukken. Zo willen zij bijvoorbeeld 
bij de junior en volwassen pra-
menrace, de opening van de Brede 
school in Nieuw Oosteinde dit soort 
activiteiten gaan ontplooien. 
Dus houd deze krant in de ga-
ten voor aankondigingen over de 
C1000-acties.

C1000 sponsort Avondvierdaagse

Uitleg door orgelbouwer dinsdag
Restauratie Knipscheer 
orgel Dorpskerk verloopt 
Aalsmeer - Sinds de start van de 
restauratie van het monumentale 
Knipscheer orgel in de Dorpskerk 
van Aalsmeer op 17 september 2007 
vorderen de werkzaamheden voor-
spoedig. Begin april is in de kerk 
gestart met het verwijderen van de 
oude orgelbanken naast het orgel. 
Ook de (niet originele) kast achter 
het orgel is verwijderd. Van het or-
gel stond nog slechts het front! Or-
gelbouwer Reil is begin juni begon-
nen met de werkzaamheden om het 
orgel terug te plaatsen in de kerk. 
Vóór de zomervakantie verwacht de 
orgelbouwer dan dat een groot ge-
deelte klaar zal zijn. Ook zal schil-
dersbedrijf Leermans & Van Houdt 

in juni het gehele orgel van een 
nieuwe verflaag voorzien en waar 
nodig het bladgoud bijwerken.
Op dinsdagavond 17 juni zal de heer 
Hans Reil, directeur van Orgelbou-
wer Reil, voor geïnteresseerden in 
de Dorpskerk uitleg geven over de 
stand van de restauratiewerkzaam-
heden. Iedereen die daar belangstel-
ling voor heeft kan die avond alvast 
een kijkje komen nemen bij het or-
gel en met eigen ogen de restaura-
tie van dichtbij bekijken. Dit belooft 
zeker voor orgelliefhebbers zeer in-
teressant te worden. De aanvang is 
19.30 uur zodat voetballiefhebbers 
de wedstrijd van het Nederlands elf-
tal niet hoeven te missen.



N201 en is derhalve de meest logi-
sche route voor verkeer richting De 
Ronde Venen en Uithoorn. De Baam-
brugse Zuwe loopt parallel met de 
N201.
Mogelijk routes vanaf de A2 naar de 
Ronde Venen, via het Plassengebied 
zijn:
• Afslag 3: Vinkenkade-Baambrugse 

Zuwe.
• Afslag 4: Groenlandse Kade, 

Baambrugse Zuwe/Vinkenkade.
• Afslag 4: N201-Baambrugse Zu-

we.
Vanaf de A2 zijn bij afslag 3 de Vinke-
veense Plassen aangegeven. Hierdoor 
loopt de gebruikelijke route om in het 
Plassengebied te komen via de Vin-
kenkade. Aan de Molenkade is een 
groot parkeerterrein gelegen voor re-
creanten.

Verkeersintensiteiten
Met name aan de Vinkenkade en 
Baambrugse Zuwe zijn de verkeers-
intensiteiten voor wegen met de ca-
tegorisering verblijfsgebied hoog. Uit 
de telgegevens blijkt tevens dat 20 tot 
25% van het verkeer in de avondspits 
is geconcentreerd. Wat verder uit de 
gegevens opvalt is dat de wegen op 
de doordeweekse dagen significant 
drukker zijn dan op zaterdag of zon-
dag. Zo rijden op de Vinkenkade op 
een werkdag circa 1.300 voertuigen 
meer dan op zaterdag of zondag. Voor 
de Groenlandsekade en Baambrug-
se Zuwe is het verschil respectieve-
lijk 460 en 970. Dit verschil kan voor 
een deel worden verklaard doordat 
op werkdagen op de A2 en N201 met 
regelmaat congestie optreedt, waar-
door verkeer mogelijk een alternatie-
ve route zoekt. Hoewel het percenta-
ge doorgaand verkeer uitsluitend met 
een kentekenonderzoek is te achter-
halen, ontstaat uit deze gegevens de 
indruk dat met name de routes afslag 
3-Vinkenkade-Baambrugse Zuwe; af-
slag 4-Groenlandse Kade-Baambrug-
se Zuwe en de route A2-Groenland-
se Kade-Vinkenkade als alternatieven 
worden gebruikt voor de A2 en N201.

Vooruitblik
In dit rapport wordt nog geen keuze 
gemaakt voor de in te voeren maat-
regel maar wordt voor de aanbevolen 
principevariant uitgewerkt welke ef-
fecten van maatregelen gewenst, dan 

Aanleiding
Al jaren zorgt sluipverkeer op de Vin-
kenkade, Groenlandsekade en Baam-
brugse Zuwe voor overlast voor be-
woners. In het verleden zijn dan ook 
diverse maatregelen voorgesteld en 
ook daadwerkelijk uitgevoerd om het 
sluipverkeer tegen te gaan. Vanwe-
ge de tegenstrijdige belangen van 
verschillende doelgroepen, zullen bij 
maatregelen om sluipverkeer terug te 
dringen altijd voor- en tegenstanders 
bestaan. Cruciale factor voor het sla-
gen van een maatregel om sluipver-
keer tegen te gaan is een duidelijke 
afbakening welke doelgroepen be-
horen tot gewenst verkeer en welke 
doelgroepen niet. Het uitsluiten van 
een grote groep verkeersdeelnemers 
leidt tot lagere verkeersintensiteiten.

Bedrijven en recreatie
De Vinkeveense Plassen is een recre-
atiegebied met een hoge attractie-
waarde. Activiteiten die hier plaats-
vinden zijn onder andere zeilen en 
duiken. Er bevinden zich hier dan ook 
een zeilschool en zeven jachthavens. 
Daarnaast bevinden zich in het plas-
sengebied zes restaurants, twee ver-
huurders van vakantiehuisjes en een 
duikvereniging. Deze bedrijven zijn 
voornamelijk afhankelijk van recre-
anten die van buiten het gebied ko-
men. In het Plassengebied is ook een 
aantal beheer- en managementbe-
drijven gevestigd. Dit zijn vooral één-
manszaken. Van de 39 bedrijven op 
de Baambrugse Zuwe zijn er 10 af-
hankelijk van horeca of recreatie. Van 
de bedrijven op de Groenlandseka-
de zijn acht van de tweeëntwintig be-
drijven gericht op horeca en recreatie. 
Vijftien bedrijven op de Groenlandse-
kade zijn éénmanszaken. Ook aan de 
Vinkenkade zijn relatief veel bedrijven 
actief in handel, beheer en manage-
ment. Ook hier zijn dit voornamelijk 
éénmanszaken. Aan de Vinkenkade 
is één restaurant gevestigd. Werkne-
mers dienen bij eventuele maatrege-
len in het Plassengebied het bedrijf 
waar ze werken te kunnen bereiken. 

Infrastructuur De Ronde Venen
Routes
De Ronde Venen is gelegen aan de 
A2 en is te bereiken via afslag 3, Ab-
coude, afslag 4, Vinkeveen en afslag 
5, Breukelen. Afslag 4 komt uit op de 

wel acceptabel zijn. De belangrijkste 
aanleiding dat de wegen in het Plas-
sengebied worden gebruikt als al-
ternatief voor de A2 en N201 is dat 
door filevorming de routes door het 
Plassengebied kennelijk aantrekke-
lijker zijn voor automobilisten dan de 
doorgaande routes. Wanneer de we-
gen in het Plassengebied minder aan-
trekkelijk wordt gemaakt, zal een ver-
schuiving plaatsvinden van het (door-
gaand) verkeer naar de stroomwe-
gen. Er zijn talloze mogelijkheden om 
doorgaand verkeer te ontmoedigen, 
zoals wegversmallingen met om en 
om regelingen of drempels. Een ef-
fectieve maatregel om dit effect te be-
reiken is een doseerinstallatie. Door 
verkeer gedoseerd in het Plassenge-
bied toe te laten, neemt de verliestijd 
toe waardoor het voor doorgaand ver-
keer deze wegen minder aantrekkelijk 
worden. De verliestijd vormt tevens 
het belangrijkste nadeel van een do-
seersysteem, er wordt namelijk geen 
onderscheid gemaakt naar doelgroep. 
Het is echter wel mogelijk om een do-
seersysteem alleen op specifieke tij-
den in werking te zetten, bijvoorbeeld 
in de spits.

Weren doorgaand verkeer
Bij het weren van doorgaand verkeer 
worden bepaalde doelgroepen uit-
gesloten van doorgang in het Plas-
sengebied. Dit is te realiseren op ver-
schillende manieren, namelijk door 
doelgroepen toegang te ontzeggen 
door middel van bebording of de rou-
te voor doorgaand verkeer fysiek on-
mogelijk te maken. Dit laatste kan 
door het aanbrengen van een knip 
(afsluiting).

Doorgaand verkeer weren door 
middel van bebording
In veel gevallen kan worden volstaan 
met het weren van doorgaand ver-
keer door het plaatsen van borden. 
Deze maatregel kan zonder aanpas-
singen aan de infrastructuur worden 
toegepast en is daarom tegen gerin-
ge kosten in te voeren. De effectiviteit 
van deze maatregel valt of staat met 
handhaving. Met name waar de grens 
tussen bestemmingsverkeer en door-
gaand verkeer vager wordt, is hand-
having een probleem. In beschou-
wing dient te worden genomen dat 
het Plassengebied een hoge recrea-

tieve waarde heeft en dus veel ver-
keer aantrekt met de bestemming ‘re-
creëren’. Aangezien handhaving bij 
eerdere maatregelen in het Plassen-
gebied problematisch is gebleken, 
wordt deze vorm van doorgaand ver-
keer sterk afgeraden. 
Mogelijk kan dit probleem worden 
opgelost door gebruik te maken van 
‘automatische handhaving’. Bij dit sy-
steem worden met een camera ken-
tekens vastgelegd van alle voertuigen 
wanneer ze het gebied in gaan weer 
verlaten. Hierdoor wordt de tijd vast-
gelegd dat een voertuig in het gebied 
verblijft. De tijd dat een voertuig in het 
gebied verblijft wordt vergeleken met 
de tijd die nodig is om door het ge-
bied te rijden. Het uitgangspunt hier-
bij is dat wanneer een voertuig lan-
ger dan nodig is in het gebied ver-
blijft, kan worden aangenomen dat 
onderweg is gestopt en dus een be-
stemming heeft gehad in het gebied. 
Klopt echter de reistijd met de te ver-
wachten reistijd, kan worden gecon-
cludeerd dat de betreffende bestuur-
der geen bestemming heeft gehad in 
het gebied. De bestuurder krijgt dan 
een bekeuring thuisgestuurd. Met 
dergelijke systemen is momenteel 
nog weinig ervaring aanwezig. Daar-
om zal moeten worden uitgezocht in 
hoeverre nog praktische of juridische 
bezwaren zitten aan automatische 
handhaving.

Doorgaand verkeer fysiek weren
De meest effectieve maatregel om 
de verkeersveiligheid en leefbaar-
heid in het Plassengebied te verbe-
teren is door één of meerdere knip-
pen (afsluiting) aan te brengen. Hier-
door wordt het voor doorgaand ver-
keer onmogelijk om door het Plassen-
gebied te rijden. 
Het nadeel van deze maatregel is dat 
het gebied verminderd toegankelijk 
zal zijn waardoor omrijden voor be-
stemmingsverkeer in veel gevallen 
onvermijdelijk is. Door de locatie(s) 
voor een knip slim te kiezen, kan naar 
een optimum worden gezocht waar-
bij het voor doorgaand verkeer niet 
meer mogelijk is door het gebied te 
rijden en de omrijdafstanden voor be-
stemmingsverkeer worden beperkt. 
Ook kunnen de nadelen van een knip 
worden beperkt door het toepassen 
van een Beweegbare Fysieke Afslui-

ting (BFA). Hierbij wordt een weg-
gedeelte afgesloten door middel van 
een verzinkbare paal. Ontheffinghou-
ders krijgen door middel van een pas-
je toegang tot het gebied. Het is bij 
een BFA niet mogelijk aan alle doel-
groepen een ontheffing te verstrek-
ken. Omrijdfactoren voor bezoekers 
en recreanten zullen bij deze maatre-
gel onvermijdelijk zijn.
Wanneer wordt gekozen voor deze 
variant, is daarom van belang dat een 
afweging wordt gemaakt in hoever-
re omrijdfactoren voor verschillende 
doelgroepen acceptabel zijn. De mo-
gelijkheid of een BFA buiten de spits 
buiten werking kan worden gesteld 
zodat dan voor al het verkeer het ge-
bied toegankelijk is, kan eventueel 
in de vervolgrapportage nader wor-
den onderzocht. Als het doorgaand 
verkeer wordt geweerd door bijvoor-
beeld (selectieve) afsluitingen, be-
bording of aanverwante maatrege-
len, is het effect op de leefbaarheid 
het gunstigst. Voor het doorgaande 
verkeer wordt het immers onmoge-
lijk gemaakt om nog langer van het 
gebied gebruik te maken (ten min-
ste tijdens de spits, maar indien no-
dig ook daarbuiten). Voor bewoners 
en voor werkenden in het gebied is 
het mogelijk om een ontheffingsre-
geling in te stellen. Voor bezoekers is 
dit niet of nauwelijks mogelijk, omdat 
bezoekers niet als zodanig zijn te re-
gistreren. Hierdoor worden bezoekers 
geconfronteerd met omrijdafstanden 
die kunnen oplopen tot circa 10 ki-
lometer. 
Daarom is voor bewoners en werken-
den in het Plassengebied geen na-
delig effect in de tabel opgenomen, 
maar voor bezoekers wel. Voor de be-
woners, werkenden en bezoekers van 
Mijdrecht en Vinkeveen treedt een 
verslechtering op. 
Dit wordt echter niet gezien als een 
ongewenst neveneffect, maar dit 
komt rechtstreeks voort uit de keuze 
om deze doelgroep geen doorgaand 
gebruik te laten maken van het ge-
bied. Een mogelijke technische uit-
werking van weren doorgaand ver-
keer zou wellicht kunnen zijn een sy-
steem waarbij de tijdsduur wordt ge-
meten dat een auto binnen het ge-
bied blijft. Als dit te kort is, kan auto-
matisch een bekeuring worden thuis-
gestuurd in verband met het overtre-

den van het verbod voor niet-bestem-
mingsverkeer. In dat geval kan wel-
licht het nadelige effect voor bezoe-
kers van het Plassengebied worden 
tegengegaan. De technische, juridi-
sche en organisatorische uitwerking 
van dit systeem zou moeten aanto-
nen of dit mogelijk is (vereist mede-
werking justitie).

Ontmoedigen doorgaand verkeer
Het ontmoedigen van doorgaand ver-
keer levert een iets minder groot ef-
fect op de verbetering van de leef-
baarheid in het Plassengebied. Er 
blijft immers de mogelijkheid bestaan 
voor doorgaand verkeer om door het 
gebied te rijden. Het wordt alleen be-
duidend onaantrekkelijk gemaakt. 
De negatieve effecten die bij weren 
doorgaand verkeer met twee min-
nen wordt gewaardeerd, zijn hierbij 
voor alle doelgroepen minder negatief 
doordat het gebied toegankelijk blijft. 
Men wordt weliswaar ontmoedigd 
(middels drempels e.d. of middels do-
seerinstallatie of andere maatregelen) 
maar men kan wel het gebied in en uit 
via de meest directe route.

Aanbeveling
Met name de doelgroep bezoekers 
is bepalend voor de methodiek van 
het weren van doorgaand verkeer in 
het gebied. Juist deze doelgroep is in 
het Plassengebied van groot belang 
vanwege de aard van het gebied. Het 
Plassengebied is een belangrijke toe-
ristische/recreatieve trekpleister en 
de (gemeentelijke) doelstelling is om 
dit juist te stimuleren. 
Daarom wordt aanbevolen om te kie-
zen voor het ontmoedigen van door-
gaand verkeer en niet voor het weren 
van doorgaand verkeer.
Geconstateerd is dat er wellicht nog 
een technische mogelijkheid bestaat 
om het doorgaande verkeer te weren 
en toch het bezoekersverkeer toe te 
staan. Nog niet bekend is of een der-
gelijk systeem juridisch en praktisch 
toepasbaar is. 
Daarom wordt aanbevolen om de mo-
gelijkheden van dit systeem te onder-
zoeken en alleen als het een kansrijke 
mogelijkheid is deze verder uit te wer-
ken. Als het geen kansrijke mogelijk-
heid is, wordt voorgesteld om de op-
tie ‘ontmoedigen doorgaand verkeer’ 
verder uit te werken.

Conclusie onderzoek sluipverkeer Plassengebied in gemeente De Ronde Venen:

“Ontmoedig het doorgaand verkeer, 
maar weer het niet!”
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Foto: Wilfred van Heusden. 

Koelinstallatie de lucht in
Aalsmeer - Donderdag 5 juni rond acht uur ‘s avonds is er bij de KPN in de 
Turfstekerstraat een koelinstallatie geplaatst. Middels een kraan werd de in-
stallatie van formaat op zijn plek gezet. De plaatsing trok veel bekijks! 

Water opofferen voor woningen?
Dorpsgesprek: “Aalsmeer 
moet niet drukker worden”
Aalsmeer - ‘Mogelijkheid in theo-
rie voor woningbouw’. Het rood ge-
arceerde vlak op de schets dat een 
deel van de Westeinder beslaat 
roept schrikreacties in het Dorps-
gesprek. “Dàt dus nooit hè”, liet ie-
mand zich verbouwereerd uit. Meer 
draagvlak kreeg het idee om van het 
Bovenlandengebied in Oost een na-
tuurgebied te maken. Met fietspad 
er langs.

Rond de dertig mensen kwamen 
donderdag jl. af op de uitnodiging 
van de gemeente die een Dorpsge-
sprek organiseerde in The Beach. 
Naast woningbouw kwamen diver-
se andere onderwerpen aan bod die 
de toekomst van Aalsmeer zullen 
bepalen. De gemeente organiseert 
Dorpsgesprekken om inwoners de 
kans te geven over toekomstige ont-
wikkelingen mee te praten. De reac-
ties kunnen nuttig zijn voor het tot 
stand brengen van de Aalsmeerse 
gebiedsvisie. “De oude visie is niet 
meer bruikbaar en we moeten met 
elkaar bepalen waar we naartoe wil-
len”, gaf wethouder Berry Nijmeijer 
ter verduidelijking aan.
Naast dit gesprek in Oosteinde wa-
ren er soortgelijke gesprekken in 
Zuid (De Schakel) en in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Het doel van 
de gesprekken is om inwoners mee 
te laten denken en praten over hun 
dorp. De tijd dat belangrijke zaken 
achter de schermen door de over-
heid worden ‘bedisseld’ lijkt voor-
goed voorbij. Tegenwoordig - met 
de invoering van het duale stelsel in 
de politiek - is het normaal om in-
woners te betrekken bij belangrij-
ke beslissingen. Of er ook iets mee 
gedaan wordt, is altijd nog maar de 
vraag, maar de gemeente wil in elk 
geval weten wat er leeft onder de 
bevolking. Het lijkt niet meer dan lo-
gisch, want het zijn tot slot de bewo-
ners die het meest weten van hun 
eigen dorp, en vooral weten wat ze 
liever niet en liever wel zien in hun 
eigen leefomgeving. In dat licht be-
zien was de opkomst in Oosteinde 
donderdagavond bijzonder laag te 
noemen. Als het gaat om de toe-
komst van je eigen dorp was het 
toch denkbaar geweest dat de zaal 
in The Beach vol zou zitten. 

Dorp of stad?
De opkomst was dan niet hoog; ge-
mêleerd was het gezelschap zeker 
wel. Een aantal ouderen schoof aan 
tafel terwijl een paar jongeren van 
net in de twintig ook hun stem lie-
ten horen. Onder leiding van profes-
sionele groepsleiders kwamen di-
verse onderwerpen aan bod waar 
jong en oud hun mening over kon 
geven. Dat ging over veelbesproken 
items als Schiphol, verkeersdruk, re-
creatie en toerisme en woningbouw. 
Vooral dat laatste onderwerp zorg-
de voor geanimeerde gesprekken. 
“Worden we een voorstad van Am-
sterdam of blijven we dorps?” “Als 
we voor jongeren iets betaalsbaars 
willen bouwen, gaan we dan tot 
twaalf hoog?” Zomaar wat vragen 
die in de groep werden gegooid. 
De meerderheid liet zich hier trou-
wens negatief over uit. Het imago 
van Aalsmeer is juist een dorp met 
rondom water en groen. Niemand 
nam het woord ‘bloemendorp’ in de 

mond, dus dat imago lijkt alleen nog 
iets van vroeger te zijn. De bloemen-
veiling is nog wel beeldbepalend, 
maar meer als handelscentrum. De 
mensen die bij het Dorpsgesprek 
waren denken nu eerder aan ‘water’ 
dan aan kwekerijen en seringenak-
kers. Daarom werd ook schrikachtig 
gereageerd bij het zien van een van 
de afbeeldingen uit de ‘discussieno-
ta’ Aalsmeerse Gebiedsvisie. Het is 
gelukkig slechts theorie, maar wie 
zegt dat over veertig jaar nog zo ge-
dacht wordt? In elk geval hoopt een 
groot deel van de gespreksdeelne-
mers dat Aalsmeer ‘dorps’ blijft. Dat 
vinden ze juist zo kenmerkend voor 
hun woonplaats.

Geen grote schepen
Omdat er binnen afzienbare tijd 
geen bouwlocatie meer binnen de 
gemeente te vinden is, geeft de no-
ta een ‘zoekgebieden’ voor hui-
zenbouw aan. Een van die zoekge-
bieden ligt zomaar in de Westein-
der, voor de watertoren. Vermoede-
lijk zal dit plan onder Aalsmeerders 
geen enkel draagvlak hebben. Wel 
reageerden Oostbewoners enthou-
siast bij het idee om de Bovenlan-
den en groene gebieden daar om-
heen achter de Oosteinderweg tot 
natuurgebied te bombarderen. Wet-
houder Nijmeijer gebruikte dit als 
stelling. Toen hij opperde om het ge-
bied dan af te grendelen voor men-
sen, kreeg hij minder bijval. “We wil-
len er zelf wel in kunnen”, vond ie-
mand. “Fluisterboten in plaats van 
buitenboordmotoren of een mooi 
fietspad langs het gebied”, waren 
ballonnetjes die hierover opgelaten 
werden. Ook het idee om meer toe-
risten naar Aalsmeer te trekken die 
van de Westeinderplassen kunnen 
genieten kon rekenen op een lauwe 
ontvangst. “Wat heb je die mensen 
dan te bieden? De touringcars met 
Japanners die de veiling aandoen 
gaan direct daarna weer weg”, aldus 
een van de aanwezigen. “En die vre-
selijk grote schepen op de Poel, die 
willen we ook niet”, zei een ander. 
Het recreatiegebied kan nog best 
een goede openbare passanten-
haven gebruiken, zo werd geadvi-
seerd, maar een ‘hausse’ aan toeris-
ten, daar zit niemand op te wachten. 
Het plassengebied is Aalsmeerders 
veel te lief en de opmerking “Veel 
drukker moet het hier niet worden”, 
was wat dat betreft een treffende. 

Vuil in groenstroken
Niet meer mensen, maar wel meer 
groen. Of in elk geval behoud van 
het bestaande groen. Dat was een 
andere belangrijke opmerking. 
“Moet je eens kijken op de gemeen-
tepagina hoeveel bomen er worden 
gekapt. Dat is toch zonde.” Waarbij 
meteen werd gezegd dat het met 
het onderhoud van parkjes en perk-
jes vaak slecht gesteld is. “Al dat 
vuil dat je in groenstroken ziet, dat 
is toch een schande”, aldus een van 
de gespreksdeelnemers. Groen en 
water. Twee belangrijke onderdelen 
voor de Gebiedsvisie, dat bleek wel. 
Wat is het ‘wapen’ van Aalsmeer dan 
toepasselijk. Het beeld, een leeuw 
met een aal in de poten is meer 
1816 dan 2008, maar het motto is 
springlevend: ‘houdt wat gij hebt’.
Door: Joke van der Zee.

Gemeente zoekt locaties meetpunten
“Door meten geluid vliegverkeer, 
weten we wat er écht gebeurt”
Aalsmeer - Dit jaar heeft de ge-
meente Aalsmeer vier geluidsmeet-
punten opgesteld om het geluid van 
vliegtuigen te meten Op deze ma-
nier hoopt de gemeente een goed 
beeld te krijgen van de daadwerke-
lijke geluidsoverlast. 
De gemeente is op zoek naar nog 
drie geschikte locaties voor meet-
punten. “Wat veel mensen niet we-
ten is dat Schiphol bij de regulering 
van geluid uitgaat van berekeningen 
en niet van metingen”, zegt wethou-
der Ronald Fransen. “Dat betekent 
dat als er op één dag veel Aalsmeer-
ders last hebben van het vliegver-
keer, bijvoorbeeld omdat veel vlieg-
tuigen te laag vliegen, te veel boch-
ten maken of te zwaar beladen zijn, 
je dat nergens kunt terugvinden. 
Door geluidsoverlast te meten, weet 
je wat er écht gebeurt.”
Volgens Fransen wordt het steeds 
duidelijker dat je vliegtuiggeluid 
echt kunt meten en ook kunt on-
derscheiden van ander geluid. “De 
meetpunten werken namelijk met 
elkaar samen. 
Als slechts één meetpunt geluid 
meet, kun je ervan uitgaan dat het 
een brommertje of een vrachtwa-
gen was. Wordt het geluid door drie 
meetpunten gemeten, dan is het 
vrijwel zeker een vliegtuig.”
Het is van belang dat zoveel mo-
gelijk gemeenten rondom Schiphol 
meetpunten inrichten, zegt Fransen. 
“Hoe meer we meten en hoe meer 
gemeenten meedoen, hoe moeilij-

ker het wordt voor Schiphol om ons 
standpunt, dat het evenwicht tus-
sen vliegen en de omgeving is ver-
stoord, te negeren. Met de meetge-
gevens kunnen we ons betoog goed 
onderbouwen. Ik hoop daarom dat 
Aalsmeerders met ons mee willen 
doen en hun bedrijf, school of wo-
ning beschikbaar willen stellen voor 
een meetpunt.  Maak het ons moge-
lijk om de geluidsoverlast te meten. 
Meld je aan voor plaatsing van een 
geluidsmeetpunt!”
De gemeente Aalsmeer zoekt nog 
drie locaties voor meetpunten: 1 in 
het oosten van Kudelstaart, 1 in de 
wijk Stommeer en 1 in Nieuw-Oos-
teinde. Vooral (de daken van) scho-
len zijn vaak geschikt. 
Voor aanmelding en informatie: 
Niels Portman, tel: 0297- 387629 of 
Niels.portman@aalsmeer.nl  Ook 
kunt u kijken op www.geluids.net 
of voor technische informatie bellen 
met Geluidsnet: tel: 071-5123645 
(Wout Tankink).
Minimale technische eisen voor een 
meetpunt: 1. Plat dak – bij voorkeur 
het dak van de 0-de verdieping – dat 
veilig bereikbaar is. 2 de constructie 
van het dak moet plaatsing mogelijk 
maken. 3. Mogelijkheid van kabel-
doorvoer van binnen naar buiten. 4. 
Niet te veel of te luide stoorbronnen 
in de omgeving. 5. Vrije 220 V-con-
tact vlakbij kabeldoorvoer. 6. ‘always 
on’ internetverbinding geschikt voor 
meerdere computers met vrije net-
werkaansluiting. 

Foto Ronald van Doorn

Stapel hout in de brand
Aalsmeer  - Rond half 8 ‘s avonds 
op maandag 9 juni is brand ont-
staan op een bedrijventerrein aan 
de Hornweg. De brandweer kreeg 
melding  van vuur in een gebouw, 
maar gelukkig bleek de brand bij 
aankomst niet in een bedrijfspand 
te zijn, maar op een buitenterrein.
Het bleek te gaan om een grote 
hoeveelheid hout dat vlam had ge-
vat. Veel buurtbewoners hadden de 

zwarte rookpluimen gezien en bel-
den gelijk de brandweer. De brand-
weer kon de locatie eerst niet vin-
den, maar even later kwamen ze via 
een afgelegen weg vanaf de Machi-
neweg toch ter plaatse.
De brandweer heeft de brand ge-
blust met twee hoge druk slangen. 
Het vuur was snel onder controle. Al 
spoedig konden de heren en dames 
terug naar de kazerne.

Vechten met 
voorbijgangers
Rijsenhout - Tot tweemaal toe ging 
een Rijsenhouter donderdag 5 ju-
ni rond twee uur in de nacht op de 
vuist met voorbijgangers. De 19-jari-

ge vechtersjas deed dat in de buurt 
van de feesttent aan het Konnet-
laantje. Er waren geen aanwijsba-
re redenen voor zijn wangedrag. De 
voorbijgangers waar hij mee ging 
vechten wilden geen aangifte doen 
bij de politie. De man is wel bekeurd 
voor vechten op de openbare weg. 

Vanavond beantwoording vragen
AB verbaasd over gang van 
zaken rond Lijnbaangebied
Aalsmeer - De fractie van AB ver-
baast zich over de gang van zaken 
rondom de planvorming voor het 
Lijnbaangebied. Om die reden heeft 
de fractie een aantal vragen aan het 
college gesteld. De behandeling van 
de vragen is geagendeerd voor het 
vragenhalfuur tijdens het beraad 
van donderdag 12 juni in het ge-
meentehuis. 
Bij de vaststelling van het Visiedo-
cument Lijnbaangebied heeft het 
college aan de gemeenteraad de 
keiharde toezegging gedaan dat 
het plan Lijnbaangebied ‘één en on-
deelbaar is’. Uit de presentaties op 2 
juni en andere bronnen blijkt dat er 
nog geen overeenstemming is met 
de firma Rosenboom en dat ontei-
gening in gang wordt gezet. Ook 
omtrent de situatie van het LPG-vul-
punt is er nog veel onzekerheid. Er 
is dus nog een reëel en wezenlijk ri-
sico aanwezig dat het huidige plan 
deels niet kan worden uitgevoerd. 
“Hoe kan u dan toch al starten met 
het voeren van de ruimtelijke proce-
dures en acht u uw eigen handel-
wijze, net als wij, in strijd met eer-
dere toezeggingen aan de raad?”, 
aldus AB. 
Op de website van de gemeente 
Aalsmeer staat over het plan Dorps-
haven dat er een gemeentelijk reali-
satiedocument opgesteld gaat wor-
den, waarin het definitief ontwerp 
wordt getoetst aan de gemeentelij-
ke uitgangspunten. “Is dit realisatie-
document al beschikbaar?”, vraagt 
AB zich verder af. En: “Is er druk uit-
geoefend door de projectontwikke-
laars om de procedure voor 1 ju-
li 2008 (in werking treden nieuwe 
WRO) te starten en bent u hier-
in meegegaan? Waarom heeft u de 
raad sowieso helemaal niet voor-
af geinformeerd over de tempover-
snelling die u in het project heeft 
gebracht?”, vervolgt de partij. 

Hoogte accent hoek N201
De gemeenteraad heeft bij de vast-
stelling van het bestemmingsplan 
uitgebreid gediscussieerd over nut 
en noodzaak van het ‘hoogteaccent’ 
op de hoek van Burgemeester Kas-
teleinweg en Oosteinderweg. Met 

enige aarzeling heeft de raad inge-
stemd met een maximale hoogte 
van 18 meter. In de gepresenteerde 
plannen is deze hoogte opgetrok-
ken naar 21 meter. “U voert een arti-
kel 19, lid 2 procedure om dit moge-
lijk te maken waarbij u de raad bui-
tenspel heeft gezet. Acht u uw han-
delwijze zorgvuldig in het licht van 
de gevoerde discussies omtrent het 
hoogteaccent?”, gaan de vragen van 
AB verder. In het bestemmingsplan 
Oosteinderweg e.o. (2005) zijn in ar-
tikel 10.3 uitwerkingsregels opgeno-
men met betrekking tot de woning-
dichtheid (minimaal 15 en maxi-
maal 30 woningen per hectare). Uit 
de presentatie is gebleken dat deze 
dichtheid is opgelopen naar ruim 33 
woningen per ha. Anders gezegd: 
een toename van 35 woningen over 
het gehele gebied ten opzicht van 
het visiedocument. 

Zone voor natuurontwikkeling
Ook is het plangebied vergroot ten 
opzichte van datgene wat in het be-
stemmingsplan mogelijk is gemaakt. 
“Volgens onze informatie wonin-
gen gebouwd binnen de zone langs 
de Ringvaart met als bestemming 
water en medebestemming ‘zone 
voor natuurontwikkeling’. Het plan 
is daarmee in strijd met (de uitwer-
kingsregels van) het bestemmings-
plan. Hoe kunt u het dan toch op 
de door u gekozen wijze in proce-
dure brengen?”, vervolgt AB. En tot 
slot: “In het bestemmingsplan Oos-
teinderweg e.o. (2005) lezen wij in 
artikel 10.2 het volgende: Het wo-
ningbouwprogramma dient te wor-
den afgestemd op de marktvraag en 
dient te zijn gebaseerd op het ge-
meentelijk volkshuisvestingsplan. 
Op basis van de rapportage van EKZ 
concluderen wij overigens dat het 
woningaanbod maar deels aansluit 
bij de marktvraag onder Aalsmeer-
ders. “De fractie van AB kent geen 
gemeentelijk volkshuisvestingsplan. 
Beschikt u er wel over en bent u be-
reid de procedures stil te leggen en 
eerst de raad om een formeel stand-
punt te vragen inzake de thans voor-
liggende plannen voor het Lijnbaan-
gebied?”

Vechtersbazen in Rijsenhout
Rijsenhout - Drie jongens zijn in 
de nacht van zaterdag op zondag 
in Rijsenhout aangehouden wegens 
betrokkenheid bij een vechtpartij. 
Nadat een vechtpartij werd gemeld 
aan de Aalsmeerderweg spoed-
de de politie zich erheen en troffen 
een 19-jarige inwoner van Rijsen-
hout bewusteloos aan. De jongen is 
door ambulancepersoneel vervoerd 
naar een ziekenhuis. Een 17-jarige 

plaatsgenoot raakte licht gewond. 
Op basis van signalement zijn drie 
verdachten aangehouden. Het 
gaat om een 18-jarige jongen uit 
Aalsmeer en twee 21-jarige jongens 
uit Amstelveen. 
Alledrie zijn overgebracht naar een 
politiebureau en ingesloten. Wat de 
aanleiding is geweest van de vecht-
partij is nog onduidelijk en wordt 
onderzocht.

Bijeenkomst wijkraad Stommeer
Aalsmeer - Op woensdag 18 ju-
ni houdt de wijkraad Stommeer in 
de Parklaan 27 haar volgende bij-
eenkomst. De aanvang is 19.30 uur. 
Het eerste half uur is bestemd voor 
wijkbewoners om zaken aan de or-
de te stellen en onderwerpen op de 
agenda te plaatsen. De buurtregis-
seur van de politie is het eerste half 
uur aanwezig. 

Daarna komt het verkeer aan de 
orde: de discussie zal vooral gaan 
over de hoofdlijnen van de toekom-
stige verkeersafwikkeling in en rond 
Stommeer, als de knip in de huidige 
N201 en de aanleg van de Noord-
vork gerealiseerd zullen zijn. Diverse 
opties zullen bediscussieerd worden 
en van commentaar voorzien wor-
den.

Vergadering wijkraad Hornmeer
Aalsmeer - De bewoners van de 
Hornmeer zijn een handtekeningen-
actie gestart met als doel de com-
municatie met het bestuur van de 
wijkraad Hornmeer te verbeteren.
Dit komt mede doordat via één be-
woner bekend is geworden dat de 
voorzitter van de wijkraad eind mei 
is opgestapt en er een nieuw be-
stuurslid gekozen moet worden.
De bewoners willen hier graag hun 

steentje aan bijdragen. De reeds af-
gesloten succesvolle handtekenin-
genactie, moet daarbij een duidelijk 
en niet te misverstaan signaal zijn 
naar de wijkraad toe. 

Tijdens de eerstkomende wijkraad-
vergadering op donderdag 19 juni 
vanaf 19.30 uur in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3, zal hierover ge-
sproken worden.

Bedreigd met staaf na 
verkeerstwist
Aalsmeer - Op maandag 9 juni 
om zeven uur in de avond is op de 
Aalsmeerderweg, ter hoogte van de 
Vlinderweg, een automobiliste be-
dreigd door een vrachtwagenchauf-
feur. 
De vrouw reed de Aalsmeerder-
weg op en de chauffeur vond waar-
schijnlijk dat de bestuurster hem 
eerst had moeten laten passeren. 

De vrachtwagen sneed de auto af 
en dwong de vrouw te remmen. 
Hij stapte uit en liep naar de au-
to van de vrouw. Hij had een ijze-
ren staaf in zijn hand en probeer-
de de deur te openen. De verkeers-
twist is goed afgelopen. Juist op tijd 
arriveerde de gealarmeerde echtge-
noot. De chauffeur is ingestapt en 
weggereden.

Gemeenteraad en college in spagaat
Het college heeft zich in een be-
hoorlijke spagaat gewerkt. Vooruit-
lopend op het nieuwe bestemmings-
plan Kudelstaart heeft het college 
de percelen Cactuslaan 3 en 5 ver-
kocht aan een in- en een exportbe-
drijf, die volgens de bouwaanvragen 
hierop uitsluitend loodsen en bijbe-
horende kantoren willen vestigen.
Op 29 mei was hierover een door AB 
aangevraagde extra raadsvergade-
ring. Volgens het college paste de 
verkoop naadloos binnen de voor 
dit gebied vastgestelde bestemming 
‘moderne glastuinbouw’. 
De definitie hiervan is vastgesteld 
bij de behandeling van het bestem-
mingsplan van de Schinkelpolder op 
16 december in 2004. De wethou-

der citeerde de daarbij vastgestel-
de definitie van het begrip ‘moderne 
glastuinbouw’: Een agrarische be-
drijvigheid die in hoofdzaak in kas-
sen plaatsvindt, etc. 
Hij moest erkennen dat daar hier 
geen sprake van is. Hij acht echter 
im- en export vallen onder de goed-
gekeurde be- en verwerken van 
bloemen. Dit in tegenspraak met de 
bij de behandeling van de inhoud 
van het begrip ‘moderne glastuin-
bouw, expliciet uitgesloten catego-
rie agrarisch handels- of exportbe-
drijf.
Vanavond, donderdag 12 juni, vindt 
hierover een volgende raadsverga-
dering plaats.
Bewoners van de Cactuslaan.

ingezonden

Nieuwe Meerbode zoekt 
bezorgers in Oosteinde!
Aalsmeer - Wekelijks wordt de 
Nieuwe Meerbode huis aan huis 
verspreid in Aalsmeer, Kudelstaart 
en Rijsenhout. Iedere donderdag 
valt ‘de krant die je pakt’ in de brie-
venbus. Echter in Oost heeft bezor-
ger Verspreidnet een probleem. Er 
is geen loper te vinden voor de Ju-
lianalaan en de Hendrik- en de Ire-
nestraat. En dat terwijl de krant be-
zorgen een goed betaald en leuk 

klusje is voor zowel jeugd als voor 
65-plussers. 
Even een uurtje er op uit in je eigen 
wijk, allerlei mensen ontmoeten en 
zeker blije gezichten zien. Boven-
dien krijgen bezorgers gratis een 
fietstas. Niet meer twijfelen, maar 
aanmelden. Dé kans om op een leu-
ke manier een zakcentje te verdie-
nen! Het telefoonnummer van Ver-
spreidnet is: 0251-674433.

Aalsmeer - Het Schipholfonds 
schenkt in het tweede kwartaal van 
dit jaar een bedrag van meer dan 
200.000 euro aan instellingen en or-
ganisaties op maatschappelijk, cul-
tureel of sportief gebied in de om-
geving van de luchthaven. In totaal 
zijn in de bestuursvergadering van 
2 juni 59 aanvragen met een dona-
tie gehonoreerd. De hoge donaties 
van 2.500 en hoger worden op don-
derdag 26 juni uitgereikt bij Dut-
ch Dakota Association te Schiphol-
Oost door voorzitter Michael van 
Praag en bestuurslid Anton Tem-
me van het Schipholfonds. Uit onder 
andere Amstelveen en Hoofddorp 
zullen blije gezichten naar deze uit-

reiking gaan. Maar vast en zeker 
ook vreugdekreten bij de drie basis-
scholen in Oost die gaan verhuizen 
naar De Mikado na de vakantie. De 
Zuidooster mag 1.850 euro uitgeven 
aan nieuwe schoolspullen, de Oost-
einderschool 1.869 euro en De Brug 
een bedrag van 1.928 euro. Vier keer 
per jaar kent het fonds donaties toe 
aan algemeen nut beogende instel-
lingen, zonder winstoogmerk, die 
werkzaam zijn op het gebied van 
welzijn, cultuur of sport. Uitgebreid 
informatie staat op de website www.
schipholfonds.nl. Voor het indienen 
van aanvragen voor donaties in het 
derde kwartaal van 2008 is de slui-
tingsdatum 28 juli.

Traktatie Schipholfonds 
‘verhuisscholen’ in Oost
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Kudelstaart - Na de overweldigende overwinning op Italië is de Oranjekoorts 
in ons land losgebarsten. Zag je al versieringen in winkeletalages en voorzich-
tige vlaggenslierten aan huizen... nu mag alles uit de kast lijkt wel. Grote span-
doeken worden aan de gevels bevestigd (zoals op de foto) en verder is niets 
gek genoeg. Mensen die hun haar oranje verven, grote vlaggen aan auto-an-
tennes vastbinden en gedurende het hele toernooi elke dag een oranje shirt 
aan... Ook oranjegekte gesignaleerd? Mail uw foto naar: redactieaalsmeer@
meerbode.nl

Oranjegekte gezien, stuur foto op!
Ook oranje in Kudelstaart

Partnership C1000 met 
programma Bibaboerderij
Aalsmeer - C1000 en het populaire 
kinderprogramma Bibaboerderij zijn 
een samenwerkingsverband aange-
gaan. Het programma is bestemd 
voor peuters en kleuters in de leef-
tijd van 2 t/m 6 jaar en wordt ’s och-
tends en ’s middags uitgezonden bij 
Z@ppelin op Nederland 3. Het pro-
gramma speelt zich af op de boer-
derij waar boer Bart en boerin Bi-
bi samen met hun boerderijvriend-
jes avonturen beleven waarin onder 
meer educatie, verantwoord leven, 
gezond eten en respect voor het 
milieu centraal staan. Door middel 
van liedjes en verhalen worden deze 
thema’s op een speelse manier on-
der de aandacht gebracht. 
Vanaf maandag 16 juni zijn er exclu-
sief bij C1000 Koster Bibaboerderij 
huismerk producten te vinden, zoals 

C1000 Bibaboerderij pasta, C1000 
Bibaboerderij ontbijtkoekjes en nog 
veel meer. Klanten ontvangen van-
af maandag 16 juni tot en met zater-
dag 21 juni bij aankoop van 2 van de 
3 Bibaboerderij aanbiedingen een 
gratis Bibaboerderij ZizaZing cd 
waarop vijf leuke meezing liedjes uit 
het programma staan. 

Op de website C1000.nl is de spe-
ciale Bibaboerderij pagina www.
C1000.nl/biba ontwikkeld. Op de-
ze site kunnen ouders onder andere 
het hele C1000 Bibaboerderij assor-
timent, acties en leuke ideeën voor 
bijvoorbeeld kinderfeestjes vinden. 
Speciaal voor de kinderen is er een 
actiesite waar zij allerlei interactieve 
spelletjes kunnen spelen, zoals bij-
voorbeeld het memory spel.  

Kinderkunstzolder op lijst 
15 leukste kindermusea
Aalsmeer - De KCA-Kinderkunst-
zolder is een cultuureducatieve in-
stelling die kinderen wil inspireren, 
stimuleren en hen actief wil betrek-
ken bij activiteiten op het gebied 
van beeldende kunst. Door middel 
van exposities, workshops en kunst-
kijklessen biedt KCA kinderen zoge-
noemde sleutelervaringen.
De Kinderkunstzolder van het Oude 
Raadhuis blijkt een schot in de roos 
te zijn: een groot aantal Aalsmeerse 
kinderen maakt in het Oude Raad-
huis, misschien wel voor het eerst, 
kennis met de wereld van de beel-
dende kunst. Aalsmeerse basis-
scholen nemen deel aan de expo-
sities en de kunstkijklessen. Kern-

activiteit is het maken van unieke 
exposities van kindertekeningen uit 
andere culturen, in aansluiting met 
werk van kinderen uit Aalsmeer.
De Kinderkunstzolder beleefde in 
oktober 2007 zijn tiende seizoen en 
heeft in relatief korte tijd een sterke 
positie verworven in de wijde om-
geving. 

De benefietveiling van Russische 
kinderkunst in samenwerking met 
Jan Pieter Glerum bracht 12.000 eu-
ro op en was te zien op het jeugd-
journaal. Een publiekstrekker was 
de tentoonstelling ‘De verborgen 
kindertekening’, waaraan 55 beken-
de Nederlandse kunstenaars mee-

deden. De mediabelangstelling voor 
deze tentoonstelling was overweldi-
gend: publicaties in alle landelijke 
kranten en item in het NOS-jeugd-
journaal. Mede daardoor heeft een 
breed en divers publiek het Oude 
Raadhuis bezocht. 
Recent is de KCA-Kinderkunstzol-
der door het I.C.A.F. (een internatio-
nale culturele organisatie in Was-
hington) geplaatst op de lijst van 15 
leukste kinderkunstmusea in de we-
reld! In een publicatie met foto’s van 
Aalsmeerse kinderen wordt KCA 
met ‘Growings Children’s Art in the 
Flowercity’ als uniek voorbeeld ge-
steld van cultuureducatie voor kin-
deren. 

Gebrek aan onderhoud van 
voorzieningen in Vlinderwijk
Aalsmeer - In de Vlinderwijk in 
Nieuw-Oosteinde wordt al gerui-
me tijd niets gedaan aan het onder-
houd van de groenvoorzieningen. 
Ook op de vraag om aandacht voor 
het niet duidelijke hondenpoepbe-
leid wordt niet gereageerd door de 
gemeente, zelfs na brieven en een 
heuse handtekeningenactie die aan 
de verantwoordelijke wethouder zijn 
verstuurd. Diverse telefoontjes en 
emailberichten aan de gemeente 
Aalsmeer leverden niets op en be-
woners zijn het beu. Er worden nu 
stukjes gras gemaaid door omwo-
nenden. Mensen plaatsen zelf bord-
jes met het verzoek geen honden uit 
te laten bij elke boom. Eigenlijk ta-
ken die de gemeente zou moeten 
uitvoeren.
Wanneer ziet de gemeente in dat 

deze leuke nieuwbouwwijk ruim 
twee jaar na oplevering nog steeds 
niet voldoende aandacht krijgt? 
Hondenpoep ligt bij praktisch elke 
boom of soms midden op de stoep, 
spelende kinderen trappen erin bij 
het spelen op de weinige grasveld-
jes die er zijn. 
Nog maar niet te spreken over het 
gras op deze stukjes groen, dat 
staat al weken zo hoog dat je er 
gemakkelijk struikelt. Het groen in 
het hofje in de Dagpauwoogstraat 
moet ook nodig aangepakt worden. 
Al ruim twee jaar moeten bewoners 
zelf de telefoon pakken om te sme-
ken of er gemaaid of geveegd kan 
worden in deze wijk. Wanneer pakt 
de gemeente dit eens serieus op 
door regelmatig onderhoud te ple-
gen?

“Gewenste besparing weegt niet op tegen maatschappelijk leed”

Inkrimpen subsidie legt 
bom onder Tafeltje Dekje
Aalsmeer - De directie van zorg-
centrum Aelsmeer heeft bij burge-
meester en wethouders aan de bel 
getrokken vanwege het voornemen 
van de gemeente om de subsidie 
voor Tafeltje Dekje met tweederde 
deel te verminderen. “Het voorstel 
legt een bom onder de voorziening”, 
aldus de heer J.M. Dreschler. Tafel-
tje Dekje is vijftien jaar geleden op 
verzoek van de gemeente opgezet. 
Door op deze wijze maaltijden aan te 
bieden was er een enorm preventief 
effect en was er ook sociale maat-
schappelijke controle op kwetsbare 
mensen die niet helemaal meer voor 
zichzelf konden zorgen. “Met hart 
en ziel geven wij al jaren invulling 
aan Tafeltje Dekje. Wij zijn daar per 
saldo zelfs financieel slechter van 

geworden. Echter, we hebben een 
hoger doel gediend, namelijk het in 
stand houden van een goede voor-
ziening voor kwetsbare Aalsmeer-
ders en een enorm sociaal netwerk 
waarbij een grote groep Aalsmeer-
ders belangeloos iets doet voor me-
dewerkers die het zwaar hebben”, 
vertelt Dreschler. 
En hij vervolgt: “Met jaloersheid 
wordt door burgers van ons om-
ringende gemeenten gekeken naar 
de wijze waarop Tafeltje Dekje in 
Aalsmeer gestalte krijgt. In andere 
gemeenten is het al lang niet meer 
mogelijk om een systeem in stand 
te houden dat zozeer is gebaseerd 
op onderlinge solidariteit.” De sub-
sidie met tweederde deel vermin-
deren betekent dat het zorgcentrum 

de eigen bijdrage zodanig moet ver-
hogen dat de maaltijd onbereikbaar 
wordt voor degene die dit het hard-
ste nodig hebben. 
“Ofwel, Tafeltje Dekje zoals wij dat 
kennen gaan verloren.” Het zorg-
centrum vraagt de bestuurders met 
klem de subsidie niet te verminde-
ren. “De gewenste besparing weegt 
in geen enkel opzicht op tegen het 
maatschappelijk leed dat met de-
ze beslissing gepaard gaat”, besluit 
de directeur van het zorgcentrum. 
De kennisneming van het voor-
nemen van het college zegt Dre-
schler tot slot bijzonder onzorgvul-
dig te vinden. Er is vooraf geen over-
leg geweest, het voornemen heeft 
het zorgcentrum uit de krant moe-
ten halen!

Onwel naar 
ziekenhuis
Aalsmeer - Op woensdag 4 juni om 
half tien in de avond is een 35 ja-
rige Aalsmeerder onwel geworden 
in zijn auto. Hij had z’n wagen aan 
de kant gezet in de Hugo de Vries-
straat. De ambulance was snel ter 
plaatse en heeft de inwoner naar 
het Spaarne ziekenhuis vervoerd. 
Op maandag 9 juni om kwart voor 
negen in de avond werd op de Ku-
delstaartseweg de hulp ingeroepen 
van de ambulancedienst. Een 21-ja-
rige vrouw uit Amsterdam had een 
epileptische aanval. Haar vriendin 
heeft hulp ingeschakeld. De Am-
sterdamse is naar het VU-zieken-
huis vervoerd.

Teveel alcohol
Aalsmeer - Op de Legmeerdijk is 
dinsdag 3 juni om half tien in de 
avond een buitenlandse chauffeur 
op de bon geslingerd. De man had 
teveel alcohol gedronken om nog 
te mogen autorijden. Hij moest een 
boete betalen van 480 euro.

Alcoholcontrole 
in centrum
Aalsmeer - Vrijdagavond 6 juni 
heeft de politie een grote alcohol-
controle gehouden in het centrum. 
In totaal hebben 364 bestuurders 
moeten blazen. Vier automobilisten 
bleken teveel alcohol gedronken te 
hebben. Zij moesten mee naar het 
bureau voor een ademanalysetest. 
Alle vier hebben een proces-verbaal 
en een rijverbod gekregen. Ook zijn 
twaalf bekeuringen uitgeschreven, 
negen vanwege het niet dragen van 
de gordel, twee voor mobiel bellen 
achter het stuur en één voor ge-
vaarlijk verkeersgedrag.

Kandidaten voor 
waterschappen
Streek - Het bestuur van LTO Noord 
Zuid-Holland heeft de kandidaten 
voor de komende waterschapsver-
kiezingen bekend gemaakt. Het 
gaat om de kandidaten voor de zo-
genoemde geborgde zetels, waar-
van er in de waterschappen Rijn-
land, Schieland & Krimpenerwaard, 
Hollandse Delta en Delfland drie 
of vier zetels per waterschap voor 
de landbouw beschikbaar zijn. Op 
voordracht van de vertrouwenscom-
missies heeft het bestuur van LTO 
Noord Zuid-Holland de namen van 
de kandidaten bekend gemaakt. De 
opzet voor de waterschapsverkie-
zingen dit najaar is anders dan de 
voorgaande jaren, toen op individu-
ele personen kon worden gestemd. 
Van de leden van het algemeen be-
stuur worden de meeste zetels - ca-
tegorie ingezetenen - verkozen via 
een lijstenstelsel. 
De geborgde zetels, zeven tot ne-
gen per waterschap, zijn gereser-
veerd voor landbouw, bedrijven en 
natuur als direct betrokken partij-
en. Deze categorieën van belang-
hebbenden hebben een bijzonde-
re positie in de besturen van de wa-
terschappen, daar ze krachtens ei-
gendom, bezit of beperkt recht het 
genot hebben van ongebouwde za-
ken. LTO Noord is op grond van de 
Wet Modernisering Waterschapsbe-
stel door de provincie aangewezen 
voor de benoeming van de geborg-
de landbouwzetels. Een ieder met 
affiniteit met de land- en tuinbouw, 
die in het waterschap wil opkomen 
voor de belangen van de agrarische 
ondernemers kon zich tot 15 april jl. 
kandidaat stellen. 
Vervolgens heeft de vertrouwens-
commissie in mei een voordracht 
aan het bestuur gedaan, die acht 
dagen ter inzage heeft gelegen. Het 
provinciaal Bestuur van LTO Noord 
Zuid-Holland heeft onder andere de 
heer A.G. Straathof uit Leimuiden 
benoemd voor een bestuursfunctie 
in HHS Rijnland.

Gewapende soldaten bij Fort
Kudelstaart - In camouflage gesto-
ken soldaten, gewapend met ma-
chinegeweren, zorgden gisteren in 
de namiddag bij het Fort Kudelstaart 
voor opschudding. Na een bezorgd 
telefoontje aan de redactie ging de 
Meerbode poolshoogte nemen. “Jul-
lie moeten echt gaan kijken, tiental-
len soldaten met groot materieel”, 
aldus de Kudelstaarter die woens-

dagmiddag langs het Fort aan de 
Kudelstaartseweg niet wist wat ‘ie 
zag! Na een ‘grappig’ antwoord van 
een van de militairen op de vraag 
wat er aan de hand was: “Het is oor-
log”, werd duidelijk dat het hier om 
een vredige aanwezigheid gaat. Een 
groep van zo’n twintig militairen 
komt gewoon klussen. De jongens 
maken deel uit van de constructie 

compagnie en zij gaan de komende 
week de steigers rondom het Fort 
repareren. 
Geen paniek dus en zeker geen 
vijandigheid: de fotograaf van de 
Meerbode mocht rustig foto’s ma-
ken en werd bovendien rondgeleid 
langs het Fort en kreeg een com-
plete uitleg van een hele vriendelij-
ke soldaat.    

Jeugdfilms 
Amstelveen - In cinema Amstel-
veen draaien dit weekend de kin-
derfilms Dunya &  Desi en Draken-
jagers. Dunya & Desie is een hart-
verwarmende en komische roadmo-
vie over de hartsvriendinnen Dunya 
(Maryam Hassouni) en Desie (Eva 
van de Wijdeven). Op haar achttien-
de verjaardag krijgt Dunya tot haar 
grote schrik te horen dat ze uitgehu-
welijkt wordt aan een Marokkaan-
se neef. Tegelijkertijd raakt Desie 
zwanger van haar rijschoolleraar. Ze 
weet niet of ze het kindje moet hou-
den en besluit samen met Dunya op 
zoek te gaan naar haar biologische 
vader. De film duut 96 minuten en 
wordt zaterdag 14 en w oensdag 18 
juni om 15.30 uur vertoond, op zon-
dag 15 juni om 13.30 uur.
De film Drakenjagers gaat over Lord 
Arnold. Als zijn rijk bedreigd wordt 
door een vreselijke draak, gaat zijn 
nichtje Zoe op zoek naar helden. De 
film duurt tachtig minuten en wordt 
zaterdag 14 en woensdg 18 juni om 
13.30 uur vertoond, op zondag 15 
juni om 11.30 uur. 



pagina 24 Nieuwe Meerbode - 12 juni 2008

KRANT

Landbouwdag kinderboerderij 
trekt honderden bezoekers
Aalsmeer - Het afgelopen week-
end hebben honderden kinderen en 
volwassenen kennis gemaakt met 
een aantal oude en nieuwe land-
bouwmachines. 
Deze stonden uitgestald op de grote 
parkeerplaats in de Beethovenlaan 
bij de kinderboerderij. In de tent van 
Boerenvreugd aldaar waren diverse 
wetenswaardigheden over de aard-
appel tentoongesteld. Het meeste 
daarvan is nog een tijdje te bekij-
ken op de boerderij. Van veel kin-
deren is voor een luttel bedrag een 
prachtige foto gemaakt. De organi-
satoren waren erg blij dat vele loon-
werkers e.d. royaal hun medewer-

king verleenden toen hun de vraag 
gesteld werd mee te doen door het 
beschikbaar stellen van de machi-
nes. En ze zagen eruit als door een 
ringetje te halen! 
Jammer was dat Cees Noordhoek, 
de grote animator van dit week-
endje landbouwvoertuigen, afwezig 
moest zijn vanwege een hardnek-
kige virus.
De komende activiteit op de kinder-
boerderij is op zondag 22 juni. Dan 
doet de mondiale toer Afrika aan. 
Allerlei Afrikaanse taferelen zijn te 
bekijken, maar ook zelf te doen. Kijk 
voor meer informatie op www.boe-
renvreugd.nl.

Speedo-zwemfinales voor jeugd 
Helft van het goud naar Aalsmeer
Aalsmeer - De kring Speedo fina-
les, voor zwemmers en zwemsters 
van 8 tot en met 12 jaar, waren weer 
een groot succes voor Oceanus. Van 
de 32 te vergeven gouden medailles 
gingen er 16 mee naar Aalsmeer en 
omgeving. 
Maxime van den Heuvel nam daar-
in een groot aandeel: liefst vijf keer 
kreeg zij goud omgehangen. Alleen 
op de schoolslag moest zij twee 
concurrentes voor zich dulden. Bij 
de  meisjes van 1998 ging alle goud 
naar Oceanus. 
Twee keer was het Jet Zwolsman die 
als eerste aantikte, drie keer ging de 
overwinning naar Michelle Meulen-
broek. 
Beide dametjes wonnen daarnaast 
nog eens twee keer zilver en om 
de medaille-oogst in deze leeftijds-
groep nog een beetje op te schroe-
ven, was er ook nog twee keer brons 
voor Cheryl Zethof. 
In de jongste leeftijdsgroep was er 
twee keer brons voor Anouk van 
Noord en één keer brons voor Da-

na Bosman.
De oudste jongens (1996) deden ook 
een duidelijke greep in de medaille-
pot. Wessel de Jong zwom naar drie 
goud en drie zilver, Fernando Mool-
huijsen pakte twee goud, drie zilver 
en een brons, terwijl Thomas Ver-
ouden en Jurre Stiekel ieder brons 
meenamen. 
Bij de jongens 1997 veroverde Rick 
de Mercado van alles wat: één 
goud, één zilver en één brons. Bij de 
jongste jongens was er vier keer zil-
ver: drie keer voor Sander Kirillova 
en één keer voor Bart Sommeling. 
Dat er goed getraind was voor deze 
wedstrijd blijkt niet alleen uit de ve-
le medailles, maar vooral uit het ho-
ge aantal persoonlijke records dat 
sneuvelde.
Voor de snelste zwemmers van Ne-
derland is er eind juni nog de Jaar-
gangfinale in Dordrecht. Daar zul-
len ook zeker een aantal zwemmers 
van Oceanus aan deelnemen. Wie 
dat precies zullen zijn is nu nog niet 
bekend.

Maxime van den Heuvel, liefst vijf 
keer goud.

Wessel de Jong, drie keer goud en 
drie zilveren medailles.

Workshop schilderen op rijstpapier
Kennis maken met kunst op 
KCA-Kinderkunstzolder 
Aalsmeer - De Kinderkunstzolder 
van het Oude Raadhuis blijkt een 
schot in de roos te zijn: een groot 
aantal Aalsmeerse kinderen maakt 
in het Oude Raadhuis, misschien 
wel voor het eerst, kennis met de 
wereld van de beeldende kunst. 
Aalsmeerse basisscholen nemen 
deel aan de exposities en de kunst-
kijklessen. Kernactiviteit is het ma-
ken van unieke exposities van kin-
dertekeningen uit andere culturen, 
in aansluiting met werk van kinde-
ren uit Aalsmeer. De Kinderkunst-
zolder beleefde in oktober 2007 zijn 
tiende seizoen en heeft in relatief 
korte tijd een sterke positie verwor-
ven in de wijde omgeving. De be-
nefietveiling van Russische kinder-
kunst in samenwerking met Jan Pie-
ter Glerum bracht 12.000 euro op en 
was te zien op het jeugdjournaal. 
Een publiekstrekker was de ten-
toonstelling ‘De verborgen kinder-
tekening’, waaraan 55 bekende Ne-
derlandse kunstenaars meededen. 
De mediabelangstelling voor deze 
tentoonstelling was overweldigend: 
publicaties in alle landelijke kranten 
en item in het NOS-jeugdjournaal. 
Mede daardoor heeft een breed en 
divers publiek het Oude Raadhuis 

bezocht. Recent is de KCA- kinder-
kunstzolder door het I.C.A.F. (een 
internationale culturele organisatie 
in Washington) geplaatst op de lijst 
van 15 leukste kinderkunstmusea in 
de wereld! In een publicatie met fo-
to’s van Aalsmeerse kinderen wordt 
KCA met ‘Growings Children’s Art in 
the Flowercity’ als uniek voorbeeld 
gesteld van cultuureducatie voor 
kinderen. 

Oosterse kindertekeningen
De Kinderkunstzolder in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat een be-
zoek brengen, is een aanrader. Mo-
menteel wordt de expositieruimte 
gevuld met kunstwerken van Oos-
terse kinderen. Een vijftigtal verfte-
keningen, etsen en houtsneden van 
kinderen in de leeftijdsgroep vijf tot 
tien jaar geven kleur aan de zolder. 
Tot en met 27 juli duurt deze expo-
sitie die gratis te bezoeken is. Ver-
der organiseert Annefie van Itterzon 
in het kader van deze expositie een 
workshop penseel schilderen op Ja-
pans rijstpapier. De workshop is op 
woensdag 18 juni van 14.00 tot 15.30 
uur en de kosten zijn, inclusief ma-
teriaal, 8 euro.  Opgeven kan bij An-
nefie van Itterzon, tel. 020-6737751.

Alle prijswinnaars van de jeugdcompetitie.

Bart Auee jeugdkampioen 
van Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 6 juni 
vond de laatste ronde van het jeugd-
schaken bij Schaakclub Aalsmeer 
plaats. Bart Auee kon al niet meer 
ingehaald worden en is zo verdiend 
eerste geworden. Voor de tweede 
en derde plaats bij de jeugd was het 
echter nog erg spannend. Jean-Paul 
Brookes en Sander Kirillova moes-
ten voor die twee plaatsen tegen el-
kaar strijden. In deze hele spannen-
de partij trok Jean-Paul uiteindelijk 
aan het langste eind, waardoor hij 
alsnog het zilver won. 
Bij de koningsgroep was het al voor 
de laatste ronde duidelijk wie waar 
zou eindigen.
Eerste is Corné Selser geworden, 
tweede Elham Wasei en derde Nick 
Vrolijk. Bij de torengroep waren de 
eerste en tweede plaats al veilig ge-
steld door Casper Kuipers en Joey 
van der Velde. Doordat Lars Been-
tjes geen punten pakte was het 

Rick Veenemans die knap de der-
de plaats wist te veroveren. Arlette 
Maarse werd het beste meisje door 
van Daphne Meijer in de laatste 
ronde te winnen. Daphne en Arlet-
te hadden ook in de eerste ronde te-
gen elkaar gespeeld. Toen werd het 
remise. Arlette bleek nu toch echt 
de sterkste.
Bij de kleinste groep, de loper groep, 
werd Pepijn Kuipers heel knap eer-
ste, net voor Mariëlle Hooijman die 
het zilver pakte. De derde plaats 
was voor Olivier Veenemans. Ie-
dereen kreeg een vaantje als aan-
denken aan dit prachtige schaak-
seizoen bij Schaakclub Aalsmeer. 
In september begint het nieuwe 
schaakseizoen weer voor de jeugd. 
Iedereen is van harte welkom, ook 
als je nog helemaal niet kunt scha-
ken. Schaakclub Aalsmeer organi-
seert lessen voor beginners tot aan-
komende grootmeesters.

Jeugdtoneel ‘Anne Frank 
en ik’ in Kudelstaart
Kudelstaart - Het jeugdtoneel Ku-
delstaart speelt op zaterdag 14 en 
zondag 15 juni het toneelstuk ‘An-
ne Frank en ik’. De spelers brengen 
de bezoekers een stuk geschiedenis 
wat niet vergeten mag worden. Het 
verhaal speelt zich af anno 2008. Op 
school wordt ‘Het Dagboek van An-
ne Frank’ behandeld. De kinderen 
worden gegrepen door het verhaal.
De ouders zijn verdeeld, de holo-
caust wordt ontkent en de menin-
gen lopen uiteen. Maar dan gebeurt 
er iets vreemds. Nicole één van de 

schoolmeisjes beland in een andere 
tijd. Een droom of werkelijkheid? De 
waarheid wordt na een dramatische 
ontmoeting duidelijk. Een prachti-
ge voorstelling waarin de speels-
heid van de jeugd een schril con-
trast vormt met de ellende van de 
oorlog. De voorstelling op zaterdag 
begint om 20.00 uur en op zondag 
om 14.00 uur in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Beide dagen is de zaal 
een uur voor aanvang al open. Toe-
gangskaarten kosten 5,00 euro en 
zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Nu inschrijven voor Open 
Jeugd Tennistoernooi!
Aalsmeer - Over een paar weken 
gaat het Open Jeugd Toernooi weer 
van start gaan bij Tennis Vereniging 
All Out. Hoofdsponsor van het toer-
nooi is dit jaar wederom de Rabo-
bank. Het belooft weer een leuk en 
spannend toernooi te worden gezien 
de al binnenstromende inschrijvin-
gen. Het toernooi begint op 28 ju-
ni en zal een hele week duren. Op 
4 juli zullen de finales plaatsvinden 
in de categorieën jongens en meis-
jes t/m 10 jaar, 12 jaar, 14 jaar en 16 
jaar. Iedere dag kunnen de deelne-
mers rekenen op een verrassing. 

Op de finaledag zal er ook een lo-
terij plaatsvinden met leuke prijzen. 
Dankzij de de bijdrage van diverse 
sponsors is de vereniging in staat 
om dit jaarlijks terugkerend toer-
nooi te organiseren. Thema dit jaar 
is, hoe kan het ook anders: Oranje! 
Het bestuur van  All Out rekent op 
een heel gezellig toernooi, met veel 
deelnemers uit Aalsmeer en omstre-
ken. Hopelijk is ook de zon dit jaar 
weer veel te zien boven het tennis-
park in de Sportlaan! 
Schrijf je in via www.allout.nl tot en 
met 15 juni. 

Sportdag voor jongsten 
basisschool De Hoeksteen
Aalsmeer - Vrijdag 6 juni is een 
sportdag gehouden voor de nul tot 
en met vier groepen van basisschool 
De Hoeksteen op de artletiekbaan. 
De ongeveer 150 kinderen konden 
aan tientallen sporten en spellen 
meedoen. De nul en een groepen 
deden allerlei kleine spelletjes, zo-
als een kussengevecht en een krui-
wagenrace en er was zelfs een voor-

leeshoekje om even uit te rusten van 
alle inspanning. De twee, drie en 
vier groepen deden wat sportieve-
re dingen, zoals verspringen, hard-
lopen en zaklopen. Als afsluiting 
stonden alle kinderen achter elkaar 
in een kring en zongen gezamen-
lijk een lied. Het weer werkte mee, 
het is een fantastisch leuke dag ge-
weest.

Aalsmeer - Groep 7 van basisschool De Hoeksteen heeft op dinsdag 10 ju-
ni meegedaan aan het praktisch examen verkeer. Het theoretisch gedeel-
te was al met goed gevolg afgelegd. Ook dit keer bleken de kinderen prima 
voorbereid, want alle jongens en meisjes zijn geslaagd en krijgen een diplo-
ma. Gefeliciteerd allemaal.

Verkeersdiploma groep 7 

Sportdag in feestweek voor 
Immanuël en Zevensprong
Rijsenhout - Afgelopen woens-
dag in de feestweek van Rijsenhout 
was er weer de jaarlijkse sport- en 
speldag. De twee basisscholen cbs 
Immanuël en obs de Zevensprong 
werken al jaren samen om een ge-
zellige sportieve dag neer te zetten. 
De groepen 1 tot en met 4 werden 
dit jaar ontvangen op de Immanuël 
school. Daar stonden allemaal spel-
letjes klaar op het plein: vissen, hoe-
pelen, kruiwagenrace en nog veel 
meer sport en spel. 
Natuurlijk was er na het rennen en 
intensief bezig zijn limonade en een 
ijsje voor alle kinderen. Ook trad 
clown Frederico op die gekke kunst-
jes uithaalde. Het was een gezellig 
samenzijn waar ook de Kika kraam 
niet ontbrak.
De groepen 5 tot en met 8 van beide 
scholen zijn gestart met een spon-
sorloop. Alle kinderen renden vele 

rondjes en de opbrengst gaat naar 
Kika, kinderen kankervrij. 
Voor de kinderen wel een bekend 
doel. Er zijn oud-leerlingen en leer-
lingen die al met kanker op jonge 
leeftijd geconfronteerd zijn. 
Extra motiverend dus om hard door 
te rennen en hiermee veel geld op te 
halen voor dit goede doel! 
Daarna ging de bovenbouw spor-
ten op het veld rondom de Zeven-
sprong: kogelstoten, vergooien, zak-
lopen, skirace en allerlei behendig-
heidspelletjes werden gedaan. Ie-
dereen was druk in de weer.
Na afloop kregen de kinderen alle-
maal een vaantje. De scholen kun-
nen met elkaar terugkijken op een 
gezellige dag. 
Het sport- en spelfestijn met de Ze-
vensprong en de Immanuël was 
weer geslaagd, mede dankzij de 
grote inzet van vele ouders.

Veel geslaagden bij Schaakclub
Aalsmeer - Vorige week werden bij 
Schaakclub Aalsmeer de afsluiten-
de schaakexamens afgenomen. Ter 
afsluiting van het seizoen konden 
alle jongens en meisjes laten zien 
wat ze in het afgelopen jaar hadden 
geleerd. 
Het was even spannend en soms 
ook flink zweten, maar iedereen is 
geslaagd. Een knappe prestatie! 
Opstap: Alexander de Kok en Pel-
le Stiekel; Stap 1: Reinier Hooijman, 

Olivier Veenemans en Rick Veene-
mans; Stap 1plus: Arlette Maarse; 
Stap 1-2: Ilse Beentjes, Eline Hooij-
man, Mariëlle Hooijman, Nicky Jon-
kers, Koen Korenwinder, Pepijn Kui-
pers en Daphne Meijer; Stap 1-2 
plus: Stefan Meijer en Joey van der 
Velde; Stap 3: Casper Kuijpers en 
Nick Vrolijk; Stap 4: Sander Kirillo-
va; Stap 4+: Elham Wasei en Stap 
4plus: Bart Auee, Jean-Paul Brookes 
en Corné Selser.
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Kennismaken met de computer 
voor 50-plussers
Aalsmeer - De Stichting Welzijn 
Ouderen Aalsmeer start op dins-
dagochtend 9 en donderdagoch-
tend 11 september bij voldoende 
belangstelling een cursus Kennis-
maken met de computer. De cursus 
wordt gehouden in gebouw Serin-
genhorst aan de Parklaan 26a. De 
cursus is voor degenen die weinig 
of niets weten van computers. Stap 
voor stap worden de cursisten weg-
wijs gemaakt. Naast de klassikale 
uitleg van de docent zullen de cur-
sisten vooral zelf, onder begeleiding 
van de docent, gebruik leren maken 
van de verschillende toepassings-
mogelijkheden. Het doel van deze 

cursus is: de cursist een goede in-
druk geven van wat er zoal moge-
lijk is met de computer. Zo wordt 
ondermeer aandacht besteed aan 
Windows, Word en Internet. De cur-
sus is overigens nog niet aange-
past voor het besturingsprogramma 
Windows Vista. De cursus bestaat 
uit acht wekelijkse lessen van an-
derhalf uur en kost 100 euro, exclu-
sief cursusboek. Maximaal 10 per-
sonen in de groep. Voor informa-
tie en/of opgave kan gebeld wor-
den met de Stichting Welzijn Oude-
ren Aalsmeer: 0297-344094.
Voor meer info over de SWOA: www.
swoaalsmeer.nl.

Bijzondere eendjes bij Bob
Kudelstaart - Op de Midvoordreef 
20 bij buurman Bob in zijn voortuin 
zijn spontaan eendjes gaan wonen.
Alle buurtkinderen komen regelma-
tig kijken naar de eendjes van buur-
man Bob en vinden het heel bijzon-
der dat er opeens eendjes zwem-
men in de vijver. Buurman Bob is 
echt apetrots dat hij de gelukkige 
eigenaar is van een bijzonder stel 

eendjes en is daar erg blij mee.
Buurvrouw Marianne op de Mid-
voordreef 19 komt ook regelmatig 
kijjken en wil ze graag verzorgen als 
buurman Bob op vakantie is. Op de 
Midvoordreef zijn ze overigens niet 
alleen in de ban van de eendjes, ook 
het EK-voetbal heeft de volle aan-
dacht. De straat is feestelijk opge-
luisterd met oranje vlaggen.

Kunstwerken schutting behouden!
Al een aantal keren heb ik de prach-
tige schutting in de Zijdstraat be-
keken en bewonderd. De schilderij-
en van Aalsmeerse taferelen zijn zo 
echt en zo herkenbaar dat menigeen 
er net als ik van zullen genieten. Het 
zou natuurlijk zonde zijn als, na de 
gereedkoming van de nieuwbouw, 
deze schutting zou worden afgebro-
ken en worden weggegooid.

Is het niet een idee om de schutting 
dan te schenken aan Oud Aalsmeer 
en hem te verplaatsen naar de His-
torische tuin. In zijn geheel of alleen 
de schilderijen van de Aalsmeer-
se taferelen. Er moet voor dit pacht 
stuk werk toch wel ergens ruimte 
zijn.
 
Jan Kwak

ingezonden

Van 12 t/m 15 juni in Haarlemmermeerse Bos

Concours Hippique richting 100!
Haarlemmermeer - Gedurende het 
derde weekend van juni  staat het 
Haarlemmermeerse Bos in Hoofd-
dorp weer volledig in het teken van 
Concours Hippique Hoofddorp. Vier 
dagen lang kan een groot en breed 
publiek genieten van topsport en 
show tijdens deze negenennegen-
tigste editie van het concours. Nu 
alleen maar hopen dat het niet weer 
zo hard regent als vorig jaar. 
Concours Hippique Hoofddorp is 
een begrip in de regio Haarlemmer-
meer. Daarnaast heeft het evene-
ment de afgelopen jaren een uit-
stekende naam opgebouwd in ‘hip-
pisch Nederland’. 
Deze groeiende stroom belangstel-
lenden bewijst dat deze manifesta-
tie ook springlevend is bij het pu-
bliek. Concours Hippique Hoofd-

dorp is een dynamisch evenement, 
waarbij paard en ruiter in sportie-
ve harmonie de hoofdrolspelers 
zijn. Balans, snelheid en vertrou-
wen in elkaar vormen de belangrijk-
ste ingrediënten voor de topsport 
die Concours Hippique Hoofddorp 
biedt. Het is een fantastisch evene-
ment, waar topsport en gezelligheid 
samen gaan. Dat is wat de organi-
satie ook dit jaar weer tot stand wil 
brengen. 
Volgend jaar bestaat het concours 
honderd jaar en is daarmee één van 
de oudste concoursen van Neder-
land. Het basis concept van het pro-
gramma is al jaren een sterke troef 
en blijft ook tijdens deze 99ste editie 
ongewijzigd: dressuur- en spring-
wedstrijden voor de basissport en 
sub-top. 

Natuurlijk worden er wel elk jaar 
nieuwe elementen aan toegevoegd 
om het programma voor een zo 
breed mogelijk publiek aantrekke-
lijk te maken. 

Nederlands Kampioenschap
Het concours begint dit jaar op don-
derdag 12 juni, met een inloopron-
de voor het Nederlands Kampioen-
schap Junioren en Young Riders en 
de Internationale spring rubrieken 
(1.30/1.35 en 1.40). Er zal ongetwij-
feld weer een spannende strijd ont-
staan tussen de allerbeste jeugdige 
topruiters van ons land. Ook wordt 
tijdens Concours Hippique Hoofd-
dorp het Nederlands Kampioen-
schap verreden voor ruiters met een 
lichamelijke beperking. En natuur-
lijk valt er verder volop te genieten 
van andere paardensport, prachtige 
shows, het gezellige strodorp, een 
fair en een kleine kermis.

Showtime
Traditiegetrouw staat de zaterdag-
avond in het teken van de meest 
uiteenlopende shows en demon-
straties op paardensportgebied die 
zeker ook aantrekkelijk zijn voor de 
niet-paardensportliefhebber. Na het 
succes van voorgaande jaren wordt 
er ook dit jaar weer een veulenkam-
pioenschap georganiseerd. Ook 
de Steeple Chase op trekpaarden 
is weer terug. Hilarisch is zeker de 
show van de Shetland Pony Race. 
Maar ook de dressuur diva’s én 
moeder en dochter Coby en Marlies 
van Baalen maken zaterdagavond 
deel uit van het programma 

Kinderopvang
Het zal duidelijk zijn dat dit vier da-
gen durende paardenfestijn niet ge-
houden zou kunnen worden zon-
der sponsors en vrijwilligers. De ge-
meente Haarlemmermeer, DuraVer-
meer, de Rabobank Regio Schiphol, 
Hotel Restaurant De Rustende Ja-
ger en de Gevel Meesters, uit het 
Limburgse Beers, zijn de vijf hoofd-
sponsors. Daarnaast staat er elk jaar 
weer een leger aan andere sponsors 
klaar om het concours te ondersteu-
nen. Zowel in natura als financieel. 
Maar natuurlijk zijn er ook veel vrij-
willigers. Heel veel vrijwilligers, die 
al die dagen de nodige hand en 
span diensten verlenen. Zonder al 
deze partijen zou het concours niet 
kunnen bestaan. Concours Hip-
pique Hoofddorp is weliswaar uit-
gegroeid tot een grootschalig eve-
nement, maar het is er wel nog 
steeds heel gezellig en knus. En zo-
als te doen gebruikelijk is het con-
cours weer geheel gratis toeganke-
lijk. Dit jaar verzorgt Happy Kids de 
kinderopvang in het strodorp.

Internationaal
Werd in 2006 de eerste stap gezet 
richting een ‘internationaal’ con-
cours, in 2007 wordt hier een ver-
volg aan gegeven. 
Het concours heeft inmiddels een 
twee sterren classificatie en dat be-
tekent dat er meer internationa-
le springruiters aan de start zullen 
verschijnen. De hindernissen heb-
ben dan een maximale hoogte van 
1,45 meter. 
Er is vanuit de kant van de ruiters, 
ook uit het buitenland, daarom ook 
veel belangstelling voor het con-
cours, omdat een aantal van hen het 
weekend later hun opwachting zul-
len maken op het grote CHIO Rot-
terdam. Bekende Nederlandse top-
ruiters hebben zich inmiddels voor 
Hoofddorp aangemeld. Voor meer 
informatie:  www.concourshoofd-
dorp.nl.

Rijbewijskeuringen voor 
70-plussers in Aalsmeer
Aalsmeer  -  Met ingang van 
woensdag 16 juli zullen er weer 
maandelijks op de derde woens-
dag  van de maand voordelige rij-
bewijskeuringen worden aangebo-
den in wijkcentrum De Seringen-
horst aan de Parklaan 26a. Voor in-
formatie en aanmelding kan gebeld 
worden naar 06-21626474. De keu-
ringen worden uitgevoerd door een 
BIG geregistreerde en door het CBR 
erkende keuringsarts, conform de 
richtlijnen van het CBR tegen een 
tarief van 25 euro voor het rijbewijs 
BE en 35 euro voor rijbewijs CDE. 
Dit tarief is gunstig gesteld omdat 
doorgaans voor een medische keu-
ring 80 euro moet worden betaald. 
De keuringen zijn bedoeld voor rij-
bewijshouders in de leeftijd van 70 
jaar en ouder. Voor deze groep geldt 
dat bij iedere rijbewijsvernieuwing 
een medische keuring moet plaats-
vinden en een dergelijke keuring is 
iedere vijf jaar verplicht. Ook perso-
nen jonger dan 70 jaar, die om medi-
sche reden gekeurd moeten worden 
voor verlenging van het rijbewijs, 
kunnen zich aanmelden evenals au-

tomobilisten die hun groot rijbewijs 
hebben, CDE, met uitzondering van 
de beroepschauffeurs. De keuring 
kost dan 35 euro. Voordat men naar 
de keuring komt moet eerst bij de 
publieks balie van de gemeente een 
Eigen Verklaring formulier halen ( 
een blauwe envelop voor 70 jaar en 
ouder, een groene envelop voor rij-
bewijs CDE en een paarse voor jon-
ger dan 70 jaar ). Deze eigen ver-
klaring moet men zelf invullen. Ver-
der moet voor de keuring een gel-
dig legitimatie bewijs, een potje uri-
ne en bij medicijn gebruik een lijst 
van de gebruikte medicijnen mee-
genomen worden. Omdat de beoor-
deling van de Eigen Verklaring door 
het CBR twee tot drie maanden kan 
gaan duren wordt geadviseerd 4 tot 
6 maanden voor het verlopen van de 
geldigheid van het rijbewijs een af-
spraak te maken voor de keuring. 
De datum  voor de eerste keuring is 
dus 16 juli, daarna tot het einde van 
het jaar elke derde  woensdag van 
de maand, te weten 20 augustus, 17 
september, 15 oktober, 19 november 
en 17 december.

Zaterdag 5e botentocht 
voor gehandicapten
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
14 juni organiseert de Stichting Dag 
van je Leven, voor de vijfde keer, 
een botentocht over de Westeinder 
Plassen voor lichamelijk en/of ver-
standelijk gehandicapten uit de re-
gio Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp 
en Amstelveen. Bijna 70 boten va-
ren een tocht van ongeveer twee 
uur met aan boord één of meerdere 
gehandicapten met hun begeleiders 
of ouders. In totaal varen 165 ge-
handicapten mee en de boten varië-
ren van een sloep of een speedboot 
tot een vrachtschip of luxe jacht.
Rond 10.30 uur gaat iedereen aan 

boord bij jachthaven Kempers te 
Leimuiden aan de Herenweg 100. 
Ook burgemeester Pieter Litjens zal 
aanwezig zijn om iedereen een be-
houden vaart te wensen en uit te 
zwaaien. Tussen 12.30 en 13.00 uur 
worden de gehandicapten weer te-
rug verwacht en zal een feestelij-
ke afsluiting gehouden worden op 
de parkeerplaats van de jachthaven 
met muziek. Als het te slecht weer 
is om het water op te gaan zal er in 
de grote loods van de jachthaven 
een alternatief programma georga-
niseerd worden met leuke muziek 
en optredens.

Deelnemers ‘Tafeltje Dekje’ 
te gast bij Kwekerij Bunnik 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag wa-
ren ongeveer vijftig deelnemers van 
de maaltijdservice ‘Tafeltje Dekje’ te 
gast bij het Rode Kruis die de gezel-
lige middag georganiseerd had in de 
prachtige kantine van Kwekerij Bun-
nik in De Kwakel. Bijna vijftig deel-
nemers van ‘Tafeltje Dekje’ hadden 
gehoor gegeven aan de uitnodiging 
van het Rode Kruis om een gezellige 
middag bij te wonen en gezamen-
lijk van een maaltijd te genieten. 
Dit jaar vond het evenement plaats 
in het bedrijf van Kwekerij Bunnik 
Vrieseas aan de Achterweg in De 
Kwakel. Een aantal dagen per week 
krijgen de deelnemers van de ‘Ta-
feltje Dekje service’ hun maaltijden 
thuisbezorgd en doorgaans eten ze 
dan alleen. De jaarlijkse gezamenlij-
ke maaltijd van het Rode Kruis stelt 
de mensen in de gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en gezellig te 
kunnen bijpraten en contacten te 
leggen. Bij binnenkomst in de hal en 
kwekerij van Bunnik Vrieseas kwa-
men de verhalen al los. Een aantal 
deelnemers had vroeger zelf een 
kwekerij gehad maar hun mond viel 
open toen ze dit enorme complex 
van kassen en werkruimten binnen-
kwamen. Na de ontvangst met kof-
fie, thee en cake werden de deelne-
mers uitgenodigd om onder leiding 
van de heer en mevrouw Bunnik een 
stukje het bedrijf in te lopen waar ze 
werden voorgelicht over de teelt van 
Bromelias. Veel vragen werden ge-
steld over het in leven houden van 
die planten en ze kregen daar uitge-
breid antwoord op.
Ondertussen werd de door Restau-

rant Het Wapen van Aalsmeer een 
zeer uitgebreid koud buffet neer-
gezet met soep, salades, broodjes 
en heel veel ijstaarten. Al dit heer-
lijks was door Restaurant Het Wa-
pen van Aalsmeer beschikbaar ge-
steld en gezien de reacties van de 
mensen viel het allemaal enorm in 
de smaak en kwam een aantal een 
paar keer hun bordje vol scheppen. 
Ook Cor Trommel was aanwezig en 
speelde allerlei deuntjes op zijn ac-
cordeon terwijl de mensen geno-
ten van de maaltijd. Na deze gewel-
dige maaltijd vroeg mevrouw Kooij 
(97 jaar) het woord en bedankte, 
ook namens alle anderen, het Rode 
Kruis, de familie Bunnik en Het Wa-
pen van Aalsmeer voor deze ontzet-
tend leuke middag en al het lekkers 
dat ze was voorgeschoteld. 
Voordat men weer op huis aan 
moest was er nog even tijd over voor 
het bijna traditionele bingo-spel, dat 
deze keer geleid werd door een 
tweetal jonge dames van de Jeugd 
& Jongeren groep van het Rode 
Kruis. Niet altijd waren de opgele-
zen nummers goed te verstaan om-
dat de dames even in een lachstuip 
zaten maar dat stoorde de aanwezi-
gen verder niet en verhoogde alleen 
de sfeer maar. Rond acht uur wer-
den alle gasten, die voor hun ver-
trek van de heer en mevrouw Bun-
nik nog een schitterende plant mee-
kregen, weer keurig naar huis ge-
bracht. Onderweg kregen chauf-
feurs wel te horen hoe geweldig 
men het had gehad en hoe dank-
baar ze waren voor alles wat er die 
middag voor ze gedaan was.

Try-out concert King David 
Portrayed in het Lichtbaken
Rijsenhout - Op zaterdagmiddag 
5 juli om 15.00 uur vindt de try-out 
plaats van het concert King David 
Portrayed in de Nederlands Gere-
formeerde Kerk Haarlemmermeer-
Oostzijde, het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg 751.
Het concert wordt gegeven door Ra-
chel Ann Morgan (harp en zang) en
Edward Witsenburg (harp). Zij voe-
ren werken uit van onder ande-
re G.F. Händel en M. Ippolitov-Iva-
nov waarin Koning David de centra-
le figuur is. Het concert wordt afge-
sloten met de prachtige ‘Impressies 
bij Saul en David’ van Rosa Spier. 
Tussen de muziekstukken door ver-

telt Ferry Jongbloed over een aan-
tal verschillende aspecten van Ko-
ning David, zoals: wie hij was, hoe 
hij werd afgebeeld in de kunst en 
welke rol hij in het Christendom, 
het Jodendom en de Islam speelt. 
De lezing is in het Engels, omdat het 
de try-out is voor een concert dat 
op 18 juli wordt gegeven tijdens de 
World Harp Congres dat dit jaar in 
Amsterdam plaatsvindt. Ter bestrij-
ding van onkosten staat er een hoed 
klaar waarin bezoekers een bijdrage 
kunnen achterlaten. Het program-
ma duurt circa 90 minuten. De deu-
ren van de kerk gaan open om 14.45 
uur.

Zomeravondconcert met 
Melissa in Pauluskerk
Amstelveen - Op zaterdag 14 juni 
treedt de jonge trompettist Melissa 
Venema op in de Pauluskerk te Am-
stelveen. Melissa is dertien jaar en 
heeft al zoveel talent dat ze is uitge-
nodigd bij en door André Rieu voor 
de uitvoering in de Arena te Am-
sterdam. Eerder heeft zij gespeeld 
op het Prinsengrachtconcert en ze 
heeft al een aantal buitenlandse uit-
nodigingen achter de rug. 
Op deze avond is de begeleiding in 
handen van de bekende Zaanse or-

ganist Dub de Vries. Tevens brengt 
de landelijke bekende Liselotte Ro-
kyta met haar panfluit verschillende 
prachtige romantische stukken ten 
gehore. Liselotte is veelgevraagd 
in binnen- en buitenland en heeft 
haar muzikale sporen overal al ge-
trokken. 
De kerk is zaterdag open om 19.30 
uur en het concert start om 20.00 
uur. De entree is 5 euro, jongeren 
onder de 12 jaar hebben gratis toe-
gang.

Snel opgeven, je kan nog mee! 
Otterlokampen voor jeugd
Aalsmeer - Nog zo’n drie weken en 
dan gaan de eerste kampen al weer 
op weg naar Otterlo. Heb jij toch ei-
genlijk nog wel veel zin in een week 
vol spanning, spel, speurtochten 
met daarnaast verhalen uit de Bij-
bel? Dus, wil jij op dit laatste mo-
ment toch eigenlijk ook nog mee? 
Het 16+ kamp en jongens van  13 
tot 16 jaar is van 28 juni tot en met 
5 juli, jongens van 8 tot en met 10 
jaar gaan vakantie vieren van 5 tot 
en met 12 juli, meisjes van 8 tot en 

met 10 jaar van 12 tot en met 19 ju-
li, meisjes van 10 tot en met 12 jaar 
van 19 tot en met 26 juli en jongens 
van 10 tot en met 12 jaar van  26 juli 
tot en met 2 augustus. Het kamp van 
de meiden van 13 tot en met 16 jaar 
is vol.  Voor meer informatie over de 
kampen kan gekeken worden op de 
site www.otterlokampenaalsmeer.nl 
. Verder kun je voor informatie en 
opgave terecht bij Willo Schaaij, tel. 
344343 of voor het 16+kamp bij Ri-
chard Kortenoeven, 06-27211118.
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NK trampolinespringen in Ermelo
Zilver voor Naomi en Aimee en 
brons voor Ilonka en Marinka
Aalsmeer - Zaterdagochtend om 
8 uur vertrok Daphne Hulsker van 
Omnia 2000 samen met de trainer 
en een jurylid naar Ermelo om deel 
te nemen aan de Nederlandse kam-
pioenschappen trampolinesprin-
gen in de D-klasse (individueel). 
In een sterk veld van twaalf sprin-
gers sprong Daphne een goede ver-
plichte oefening en ook de keuze-
oefening was netjes. Het puntento-
taal van 45.60 was niet genoeg voor 
de finaleronde, maar zij eindigde op 
een keurige tiende plaats.
Daarna was in de middag de beurt 
aan de synchroonparen die om 
12.30 uur arriveerden en dat waren 
voor de klasse Pupillen gem.E Mar-
lou de Vries/Morina Versteeg, Da-
nischa Goede/Mila van Bruggen en 
Naomi v.d. Coolwijk/Aimee Wijkstra. 
In de klasse Jeugd gem. E werd sv 
Omnia 2000 vertegenwoordigd door 
Vera v.d. Steeg/Esther v. Kerckhoven 
en Sanne Appelboom/Fabienne Ho-
gers. En in de klasse JR/Sr gem. D 
sprongen mee Ilonka de Jong/Ma-
rinka Maarse en Jefrrey Ramp/Mar-
co Vink. 
In alle categorieën kwamen twaalf 
paren uit, waarvan na de voorron-
des, waarin de deelnemers een ver-
plichte oefening en een keuze oefe-
ning sprongen, de acht beste syn-

chroonparen per categorie door-
mochten naar de finale. Omdat het 
veld in de klasse JR/Sr gem. D klei-
ner was mochten er in deze cate-
gorie zeven synchroonparen door 
naar de finale. Vijf van de zeven syn-
chroonparen van sv Omnia 2000 ver-
overde na de voorrondes een plek-
je in de finale, waarin nog één keu-
ze oefening gesprongen werd en de 
telling weer begon vanaf nul. 
Dit resulteerde in de volgende eind-
stand: Klasse Pupillen gem. E ein-
digde Naomi v.d. Coolwijk/Ai-
mee Wijkstra op een mooie twee-
de plaats en dus op het erepodium. 
Marlou de Vries/Morina Versteeg 
eindigde als vijfde en Danischa de 
Goede/ Mila Verbruggen als negen-
de. In de klasse Jeugd gem. E ein-
digde Sanne Appelboom/Fabienne 
Hogers op een vijfde plaats en Vera 
v.d. Steeg /Esther v. Kerckhoven op 
een achtste plaats. En in de klas-
se Jr/Sr gem. D eindigde Ilonka de 
Jong/Marinka Maarse op een der-
de plaats en dus ook op het podium 
en Jeffrey Ramp/Marco Vink op een 
achtste plaats.
Alle springers kunnen terug kijken 
op een mooi toernooi en trots zijn op 
de behaalde plaatsen, want ze be-
horen wel tot de beste springers van 
Nederland in de D en E klasse.

Autorally
Jalmar loodst Erik naar vierde 
zege op rij in ELE Rally
Aalsmeer - Na zeges in de LG Al-
mere Rally, de ADAC Hessen Rally 
Vogelsberg in Duitsland en de Se-
zoensrally  in België hebben Erik 
Wevers en zijn Aalsmeerse navigator 
Jalmar van Weeren in Helmond ook 
de Paradigit ELE Rally op hun naam 
geschreven. Het betekende tevens 
de eerste zege van een Ford Focus 
RS WRC 06 op Nederlandse bodem.  
Maar in tegenstelling tot de onge-
naakbare zege in Bocholt tijdens de 
Sezoensrally, kwam de zege in Hel-
mond zeker niet zonder slag of stoot 
tot stand. De vierenveertigste edi-
tie van de Paradigit ELE Rally was 
er een zoals de ELE Rally zo vaak 
is. De avondproeven in Oirschot, St. 
Oedenrode en de publieksproef in 
Son  zijn vaak de scherprechters ge-
bleken. En dat was in 2008 niet an-
ders.  De nieuwe klassementsproef 
in Wintelre bleek eveneens in aan-
winst voor de wedstrijd. Erik We-
vers en Jalmar van Weeren wisten 
dat zij zich, voordat zij diep in de 
nacht naar hun bed konden, verze-
kerd moesten weten van een goede 
uitgangspositie. 
Mark van Eldik en Michel Groene-
woud openden de wedstrijd ech-
ter furieus op de proeven Bakel en 
Stiphout. Na beide doorkomsten 
op die proeven keken Wevers en 
Van Weeren tegen een achterstand 
van 24 seconden aan. “Mark open-
de enorm snel. Met de avondproe-
ven in zicht wisten we dat het moei-
lijk zou gaan worden”, aldus Wevers. 
Nadat hij op de zesde proef voor het 

eerst echt sneller was dan Van El-
dik (op Stiphout twee reden beide 
een gelijke tijd), moest de Focus pi-
loot uit Markelo  in Oirschot 35 se-
conden inleveren nadat hij zich ver-
remde bij de eerste van twee pas-
sages van bruggen over het kanaal 
dat de proef doorkruist . “Even niet 
aan gedacht dat we bijna een half 
uur voor de start stilgestaan had-
den waardoor de banden behoor-
lijk afgekoeld waren en zand op de 
klinkers. Een combinatie van twee  
kleine dingetjes waardoor ik me 
verremde”, legde Wevers uit. Daar-
na leek het of de ‘diesel uit Marke-
lo’, zoals hij het zelf zei, op tempe-
ratuur was, want vanaf de tweede 
passage op St.  Oedenrode reden 
Wevers en Van Weeren alleen maar 
snelste tijden. 
In Son gingen Mark van Eldik en Mi-
chel Groenewoud hard van de baan 
waarbij hun auto zwaar beschadigd 
raakte. De proef werd geneutrali-
seerd. Geschrokken van de aanblik 
van de gecrashte Subaru, waar bei-
de piloten naast stonden, reden We-
vers en Van Weeren langzaam naar 
de finish.  De tweede dag van We-
vers en Van Weeren was er een van 
consolideren. “We moesten wel ste-
vig door blijven rijden. Je kunt nu 
eenmaal niet teveel snelheid terug-
nemen zonder de concentratie te 
verliezen. Maar dit is toch wel heel 
lekker hoor,  ‘vier’ keer achter elkaar 
winnen”, aldus Jalmar van Wee-
ren achteraf op het podium in Hel-
mond. 

Schaatstrainingen VZOD 
in het Amsterdamse Bos
Kudelstaart - Bij de mooie dagen 
in juni is het natuurlijk heel normaal 
om aan ijs te denken, maar dan wel 
aan consumptie-ijs. Iets heel anders 
wordt het als je denkt aan schaat-
sen op een kunstijsbaan. De ech-
te zomer moet nog beginnen en 
toch kijken ze bij VZOD al vooruit 
naar het komende schaatsseizoen. 
Er wordt alweer volop gefietst, ge-
skeelerd en vanaf eind mei is ook 
de droogtraining weer van start ge-
gaan. Opvallend is de hoge opkomst 
van de jeugdleden. De eerste keren 
werd de training gegeven rondom 
het terrein van de skeelerbaan en 
vanaf afgelopen dinsdag in het Am-
sterdamse Bos. Wandelaars en trim-
mers kijken soms vreemd op als de 
schaatsliefhebbers van VZOD met 
John Cleese-achtige stappen door 
het bos stampen. Zij weten natuur-
lijk niet dat dit een specifieke oe-

fening is voor het diepzitten en het 
trainen van de bovenbeen spieren. 
Volwassenen, jeugd, recreanten en 
wedstrijdrijders, er is een mooie mix 
van deelnemers. Naast het ster-
ker maken van de diverse spier-
groepen, het oefenen op de juis-
te schaatshouding en het verfijnen 
van de techniek, zijn deze trainin-
gen gewoon erg leuk om te doen. 
Daarnaast kom je ook nog eens op 
mooie plekken in het bos. Heb je 
een keer zin om een training mee 
te maken? Je bent van harte wel-
kom. De groep verzamelt elke dins-
dagavond om 19.00 uur bij de on-
derdoorgang naar de speelweide, 
op de parallelweg van de A9, die 
dwars door Amstelveen loopt. Voor 
meer informatie over droogtraining, 
fietsen of skeeleren kan een bezoek 
gebracht worden aan de website: 
www.stgvzod.nl.

Organisatie in handen van SV Omnia 2000

NK Ritmische gymnastiek 
dit weekend in Bloemhof
Aalsmeer - Komend weekend vindt 
het Nederlands Kampioenschap Rit-
mische Gymnastiek plaats. Dit jaar 
wordt dit sportieve festijn georga-
niseerd door de productgroep Rit-
mische Gymnastiek van SV Omnia 
2000 in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg. Op zaterdag 14 juni 
komen de categorieën 4a, 2b, 1b, 3, 
2a en a1 in actie met touw, hoepel, 
knots of lint. 
De wedstrijddag begint om 8.55 uur 
en de prijsuitreiking is gepland van 
17.50 tot 18.15 uur. Op zondag 15 ju-
ni zit de jury voornamelijk klaar om 

groepen en duo’s te beoordelen. De 
opmars is om 9.10 uur en de prijs-
uitreiking vindt deze dag plaats van 
18.00 tot 18.20 uur. Zondag wordt 
eveneens opgetreden met touw, 
hoepel en knotsen, evenals oefe-
ningen zonder materiaal te zien zijn. 
Publiek is beide dagen van harte 
welkom. De toegang bedraagt 3,50 
voor volwassenen en 2,50 euro voor 
jeugd tot en met 12 jaar. 
Het toernooi is mede mogelijk ge-
maakt door vele sponsors, met als 
hoofdsponsor de ABN Amro Bank 
uit Aalsmeer.

Examens bij judoschool
Uithoorn - Zaterdag jl. waren er 
weer judoexamens bij Judoschool 
Blaauw. Er hadden zich dit keer 30 
kandidaten opgegeven. De zaal werd 
bevolkt door ouders, opa’s, oma’s en 
andere belangstellenden die de ver-
richtingen wilden gadeslaan. De ju-
doka’s lieten aan de examencom-
missie uitgebreid zien wat zij het af-
gelopen seizoen geleerd hadden 
aan beenworpen, schouder en arm-
worpen. Ook op de grond moest het 
nodige gedemonstreerd worden zo-
als armklemmen, verwurgingen en 
houdgrepen. De examencommisie, 
bestaande uit André Blaauw, David 
Siebeler, Nol van Rijnsoever, Ruud 
Koolmoes, Thomas van Emden en 
Edwin Blaauw, was van mening dat 
het judo op een goed peil lag. Na 
ongeveer twee en een half uur kon-
den de volgende uitslagen bekend 
gemaakt worden.
Gele slip, 6e Kyu: Aisha Ratra, Bo 
Karsten, Devin van der Veer, Ruben 
Schroder, Wilco Veerhuis. 
Gele band, 5e Kyu: Brian Pouw, 

Britt Koolmoes,  Eline Kooijman, 
Hein Lek, Joep Verkerk, Jouke van 
Westrenen, Karlijn Tas, Thomas Co-
pier, Yoni Joore, Youri Habing. 
Oranje slip, 5e Kyu: Bente Tas, 
Chris Lohuis, Jesper van Beemde-
lust, Luuk Meijles, Marijn Houdijk, 
Priscilla de Blieck, Richard Kuhlme-
ijer, Rick van Tol, Sam Houdijk, Wou-
ter Habing. 
Groene slip, 4e Kyu: Quinty van 
der Voort. 
Groene band, 3e Kyu: Tim den 
Duijf. 
Blauwe slip, 3e Kyu: Daan Blaauw, 
Jonas Rutgers. Blauw band, 2e Kyu: 
Jasper den Duijf.
De volgende examens worden ge-
houden op zaterdag 14 juni in de 
dojo van Judoschool Blaauw. Voor 
meer Informatie over jeugdjudo, 
vanaf 4 jr., en seniorenjudo kan con-
tact opgenomen worden met Judo-
school Blaauw onder telefoonnum-
mer 0297-569865, e-mail info@ju-
doschoolblaauw.nl of via www.judo-
schoolblaauw.nl.

Domper voor VZOD1 op 
dag van kampioenenfeest
Kudelstaart - Wat een groot feest 
had moeten worden eindigde in één 
grote teleurstelling. Afgelopen za-
terdag  7 juni beloofde een mooie 
dag te worden. Werd vorige week 
zaterdag de F2 van VZOD als kam-
pioen gehuldigd, deze zaterdag 
konden er veel kampioenen wor-
den bijgeschreven. F3 werden on-
geslagen kampioenen won de laat-
ste wedstrijd met 7-0, D1 moest het 
opnemen tegen hun directe con-
current Tempo uit Alphen en won-
nen de spannende wedstrijd met 3-
2. Daarna kon de C1 kampioen wor-
den, maar moest er wel gewonnen 
worden van Swift uit Amsterdam. 
Niet voor het eerst speelden beide 
ploegen de laatste wedstrijd maar 
in tegenstelling tot de laatste ont-
moeting in Amsterdam won de C1 
met 3-2. En was de koek toen al op? 
Nee het vierde kon dezelfde dag 
ook kampioen worden, maar ook zij 
moesten van hun concurrent zien te 
winnen en deed dit ook. Vele felici-
taties, bloemen, taarten en medail-
les werden uitgereikt. Toen met z’n 
allen naar Huizen waar VZOD Victo-
ry 1 het op moest nemen tegen Hui-
zen 1. Voor Huizen 1, die in de on-
derste regionen bivakkeert, stond er 
niets meer op het spel, maar voor 
VZOD Victory 1 des te meer, het 
kampioenschap! Dat het kampi-
oenschap dicht bij was kwam door 
het feit dat concurrent  Rapid uit 
Haarlem het op moest nemen te-
gen nummer twee, Oranje-Nassau 
uit Amsterdam, die zelf bij winst en 
verlies van VZOD Victory de kampi-
oenenvlag zou kunnen hijsen. Om 
half 4 werd de wedstrijd ingeflo-
ten door scheidsrechter Verheul die 
in de tweede helft een belangrijke 
rol zou gaan spelen. VZOD Victo-
ry die al snel op voorsprong kwam 
moest toch zeker last hebben ge-
had van de zenuwen, want het was 

Huizen die in het begin van de wed-
strijd aan het korfballen was en al 
snel een 4-1 voorsprong nam. Ein-
delijk gooide VZOD Victory de angst 
van zich af en boog de achterstand 
langzaam om in een riante voor-
sprong, want de rust werd bereikt 
met een 6-9 voorsprong. In de twee-
de helft een heel ander VZOD Victo-
ry en een anders fluitende scheids-
rechter, alles en ook alles werd in 
het voordeel van Huizen gefloten, 
dit tot grote ergernis van alle VZOD-
ers binnen en buiten de lijnen. En 
binnen de kortste keren had Hui-
zen de achterstand terug gebracht 
tot 9-9. Weer nam VZOD Victory een 
voorsprong 9-11 en andermaal trok 
Huizen dit weer gelijk. 11-12: VZOD 
Victory met nog twee minuten te 
spelen en de grote hoofdrol die de 
scheidsrechter voor zichzelf opeis-
te. Voetbal onder de paal van Hui-
zen, normaal gesproken een vrije 
bal voor de tegenstander, VZOD 
Victory. Maar de scheidsrechter be-
sliste anders en om nog onbekende 
reden, werd de vrije bal toegekend 
aan Huizen en, tot grote ontstelte-
nis van alle VZOD-ers, omgezet in 
een strafworp. Deze werd, dat moet 
worden gezegd, netjes door Hui-
zen omgezet in een doelpunt, 12-12. 
Weer spookte het beeld van de zaal-
wedstrijd tegen DSO bij menigeen 
door het hoofd, want met nog en-
kele seconden te spelen was VZOD 
Victory weer een illusie armer. Hui-
zen scoorde in de laatste seconde 
nog een keer met een afstandschot, 
13-12. Één telefoontje uit Haarlem 
vertelde dat Rapid met 13-10 van 
Oranje-Nassau had gewonnen en 
dus promoveert en kampioen is ge-
worden. Uithuilen en volgend sei-
zoen weer opnieuw beginnen. Geen 
beslissingswedstrijd en geen groot 
feest, een domper op een dag die 
VZOD zoveel kampioenen gaf.  

P.V. De Telegraaf
Bloemen voor Van Vliet 
en Comb. van Ackooy
Aalsmeer - Dit weekeinde zijn twee 
wedstrijden vervlogen. Een uit Pe-
ronne en de andere uit Bourges. De 
weergoden werkten deze keer niet 
echt mee. Op zaterdag kon vanwege 
nevel en motregen in Noord-Frank-
rijk en België niet gelost worden. 
Dus, uitstellen tot zondag. De vlieg-
condities leken iets beter, dus de 
manden konden open. Beide wed-
vluchten kenden een heel traag ver-
loop. De overwinning en de bloemen 
gingen deze keer van Peronne naar 
Cees v. Vliet en van Bourges naar de 
Comb. v. Ackooy. De uitslagen:
Peronne 283 duiven in concours
1. C. v. Vliet. 2. V. Leeuwen/v. Grie-
ken. 3. J. v. Dijk. 4. D. Baars. 5. J. Vijf-
huizen. 6. A. v.d. Wie. 7. R. Koers. 8. 

M. v. Wieringen. 9. Comb. Wiersma 
en zn. 10. Comb. v. Ackooy. 11. J. v. 
Duren. 12. A.W. Kok. 13. G. v.d. Ber-
gen. 14. C. Voshart. 15. Hespe en 
Spook. 16. Th. v.d. Wie. 17. P. v.d. 
Meyden. 18. J. Kluinhaar en dr. 
Bourges 90 duiven in concours
1. Comb. v. Ackooy. 2. V. Leeuwen/
v. Grieken. 3. J. v. Dijk. 4. G. v.d. ber-
gen. 5. C. v. Vliet. 6. J. Vijfhuizen. 7. P. 
v.d. Meyden. 8. Hespe en Spook. 9. 
Comb. Wiersma en zn. 10. J. Kluin-
haar en dr.

Ploegenklassement
1. Zuivelspecialist Langelaan. 2. Las-
bedrijf v. Vliet. 3. Oerlemans Confec-
tie. 4. A.A. Sloopwerken. 5. Bosman 
Kassenbouw.

Kampioensteam VZOD C1 met coaches Norbert van Oostveen en Suzan Ver-
heul, heren Hein van Leeuwen, Steven de Jong, Abdullah Mohammed en Tho-
mas van der Zwaard en dames Hanna Viet, Alyssa te Riele, Karolien van Wis-
sen, Shewa Bernsen, Nathalie de Groot en Tamara Olij.

Kampioensteam VZOD D1 met coaches Ron Venema en Michelle van Leeu-
wen, heren Brandon Uffelie, Chiel van Leeuwen, Arian Maat en Gijs Imthorn, 
dames Bo Olij, Ivana van Limpt, Sandra Ubink, Joyce van der Vaart, Jessica Ve-
nema, Miriam Vermeulen en Laura de Jong

Kampioensteam VZOD F3 met coaches Mirjam can Soest en Sharon Uffelie, 
heren Gijs Teeuwen, Lars Enthoven, Tijs Grootjans en Cedric van Dijk en da-
mes Veerle de Jong en Anne Wessels.

Kampioensteam VZOD 4 met Kees van Pelt, Diana van der Schilden, Marleen 
Batenburg, Richard Wesdorp, Edwin Jansen, Robine Sangers, Bert v. Soest, 
Robert Klein, Sandra van der Vaart, Ronald Sangers, Claudia Kunst, Jeroen 
Meeuwis, Marlies Meeuwis, Robert Heil en sponsor dhr. van Arkel.
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Toppers aan de start bij 
NK zwemmen lange baan 
Aalsmeer - Op zaterdag 14 en zon-
dag 15 juni organiseert zwemver-
eniging Oceanus uit Aalsmeer, on-
der auspiciën van Gehandicapten-
sport Nederland, het Nationaal kam-
pioenschap zwemmen lange baan 
voor mensen met een handicap. Het 
Sloterparkbad is, na het Nationaal 
Special Olympics evenement 2008 
dat afgelopen weekend plaatsvond, 
opnieuw het decor van een gro-
te wedstrijd. Bijzonder aan de loca-
tie is deze keer wel, dat Oceanus uit 
Aalsmeer komt, maar omdat daar 
geen 50-meterzwembad is, is uitge-
weken naar Amsterdam. Tijdens het 
NK strijden zwemmers met een li-
chamelijke, visuele of verstandelijke 
handicap voor de hoogste eer na-
melijk ‘Nationaal kampioen’. Ze ko-
men uit in verschillende klassen S1-
S10 voor lichamelijk gehandicapten 

(LG), S11-S13 visueel gehandicap-
ten en S14 verstandelijk gehandi-
capten (ID)*1.  Het NK is voor twee 
nationale selecties een onderdeel in 
de voorbereiding op het voor hun 
belangrijkste toernooi van het jaar. 
De LG-selectie (s1-s13) is in volle 
voorbereiding op de Paralympische 
Spelen in Beijing, waar ze 4 jaar lang 
naar toe gewerkt hebben. De ID-se-
lectie (s14) is in voorbereiding op 
het EK. Op het startblok verschij-
nen onder andere wereldkampioe-
nen Mirjam de Koning (LG) en Mag-
da Toeters (ID). In totaal nemen zo’n 
40 dames en 45 heren deel aan dit 
NK, dat voor het eerst over twee da-
gen wordt verzwommen. Beide da-
gen start het programma om 14.00 
uur en duren tot ongeveer 17.00 uur. 
De toegang inclusief programma-
boekje bedraagt 3 euro per dag.

Jeugd TV Kudelstaart 
kampioen in 2e klasse
Kudelstaart - Het gemengd team 
tot en met 17 jaar van Tennisvereni-
ging Kudelstaart is er in geslaagd 
om kampioen te worden in de twee-
de klasse van de KNLTB. Op één 
na werden alle wedstrijden win-
nend afgesloten. Tot aan de laatste 

wedstrijd bleef het spannend in de 
competitie. Kudelstaart moest win-
nen om goud te halen! Het is ze ge-
lukt. De kampioenen zijn Shirley van 
Veen, Daniëlle Klaassen, Ben Klaas-
sen, Charlotte Olij, Jos Hogenboom 
en Lars Winters.

Negende plaats Laura 
Badoux op NK zwemmen
Aalsmeer - In het weekend van 5 
tot en met 8 juni vonden in Eindho-
ven de Nationale Kampioenschap-
pen Zwemmen plaats. Er was dit 
jaar een andere opzet dan de mees-
te zwemmers gewend zijn, omdat 
deze NK een testwedstrijd was voor 
de zwemmers die naar Beijing gaan 
en omdat daar de finales in de och-
tend zijn werd dat  tijdens deze NK 
ook zo gedaan. 
Dus ‘s middags de serie en de vol-
gende ochtend de finale. Voor 
Oceanus kwam Laura Badoux aan 
de start op de 50 meter schoolslag. 
In de series zwom zij 34.76 en dit 
betekende een negende plaats én 
door naar de B-finale. De volgen-
de ochtend stond de finale dus voor 
haar op het programma. Laura pres-
teerde goed, na een wat langzame 
start kwam ze uit op 34.68 en winst 
in de B-finale. Laura werd uiteinde-
lijke negende van Nederland en dit 
is zeer zeker een mooie prestatie!  
Komend weekend komt er een gro-
tere ploeg van Oceanus (5 jongens 
en 5 meiden) aan de start in Drach-

ten voor de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen en tegelijker-
tijd wordt er in Amsterdam gestre-
den om de Nederlandse Kampioen-
schappen Gehandicapten. Deze ac-
tiviteit wordt door Oceanus  mede 
georganiseerd. En een week later 
zijn nog de Nederlandse Kampioen-
schappen Sprint in Alkmaar.

Laura Badoux

Spektakel op 14 of 15 juni
Sweetwater Freestyle Cup 
2008 op Westeinderplassen
Aalsmeer - Op zaterdag 14 of zon-
dag 15 juni zal, afhankelijk van de 
windvoorspelling, de Sweetwa-
ter Freestyle Cup worden gevaren 
op de Westeinderplassen. De ver-
zamelplaats is bij het clubhuis van 
WSCA op het surfeiland aan de Ku-
delstaartseweg. 
Deze grandioze wedstrijd zal mee-
tellen voor het Nederlandse kam-
pioenschap Freestyle windsurfen 
2008. De organisatie wordt samen 
met Nederlands kampioen Niek 
van der Linde gedaan. De Freestyle 
wedstrijd is goed te volgen vanaf de 
kant en is een spektakel om naar 
te kijken. De opzet is dat vier sur-
fers gedurende zeven minuten al-
les laten zien wat ze in huis heb-
ben, de twee besten gaan door naar 
de volgende ronde. Er zijn drie klas-
sen, heren, dames en jeugd. Zoals 
het er nu uitziet komt elke freesty-

ler naar Aalsmeer om mee te dingen 
naar de fantastische prijzen. Te win-
nen zijn een The Loft Freestylezeil, 
een uniek Scorpion wetsuit voorzien 
van een gouden opdruk wat speci-
aal in een oplage van slechts vijftig 
stuks is gemaakt, een giek van The 
Loft Sails, een boardbag van Hot-
sails, horloges van Swatch en nog 
veel meer grotere en kleinere prij-
zen. De prijzen zijn beschikbaar ge-
steld door verschillende sponsors. 
De inschrijving is van 9.00 uur tot 
10.00 uur. Hou vooral de site van 
Windsurfclub Aalsmeer www.wsca.
nl in de gaten. 
Hier wordt op vrijdag 13 juni voor 
20.00 uur bekend gemaakt of de 
wedstrijd doorgaat en of het 14 of 
15 juni wordt. Enthousiast gewor-
den? Check dan de site www.con-
tinentseven.com en kom nog meer 
in de ‘mood’.

Atleten AV Aalsmeer in 
actie in Zaandam
Aalsmeer - Vrijdag 6 juni was een 
drukke atletiekavond voor de AV 
Aalsmeer atleten. Trainer Erik Wit-
peerd ging met een groep naar AV 
Zaanland in Zaandam. Eva van Ee, 
D-junior, liep een fraai persoonlijk 
record op de 1500 meter: 5.18.47 
minuten. Eva verbeterde gelijk het 
clubrecord bij de meisjes C met de-
ze schitterende prestatie. Stan Wil-
lemse, D-junior en nog niet zo lang 
lid van AV Aalsmeer, liep een 600 
meter en kwam tot een uitsteken-
de 1.49.06 minuten. Een persoonlijk 
record voor Stan. Erwin Koopstra, 

senior, verbeterde zich weer op de 
800 meter. Hij liep met 2.03.25 mi-
nuten een persoonlijk record en is 
vastbesloten dit jaar nog onder de 
twee-minuten grens te duiken.  Erik 
Witpeerd, uitkomend bij de masters 
40, sprong 1.75 meter hoog en ver-
beterde daarmee het clubrecord bij 
de masters 40. Bij PAC Rotterdam 
kwam op dezelfde avond Shannon 
Lakerveld in actie. Shannon, C-ju-
nior, liep een 1000 meter in 3.22.47 
minuten en ook zij verbeterde daar-
mee haar beste prestatie tot nu toe 
nu toe.

Zeven judoka’s Pijloo Sports 
ongeslagen kampioen in Beverwijk
Aalsmeer - Op het Toradoshi toer-
nooi in Beverwijk op zondag 8 ju-
ni hebben zeven judoka’s van Pijloo 
Sports een eerste plaats gehaald. 
Twee judoka’s werden tweede en 
de overige vijf judoka’s werden ge-
deeld vierde. Yassir Belmalha, Dela-
no Bhaggoe, Justin Dobbelaar, Ry-
an Pijloo, Joost den Enting, Rick de 
Rijk en Tyron Pijloo werden allen on-
geslagen kampioen. Dat is op zich 
al een hele prestatie, maar als je 
dan ook nog eens bedenkt dat deze 
kampioenen hun meeste wedstrij-
den met de maximale score won-
nen, mag gezegd worden dat er een 
topprestatie is neergezet. Ook Vin-
ce Tilroe en Tim van der Linden wa-
ren zeer goed in vorm en lekker op 
dreef. Helaas verloren deze beide ju-
doka’s slechts één judopartij in een 
reeks van zeven, waardoor zij beide 
op een verdienstelijke tweede plaats 
eindigden met ook voor beide judo-
ka’s de opmerking dat zij hun winst-
partijen met een volpunt vroegtij-
dig beëindigden. Nieuwkomer Joost 

den Enting scoorde de mooiste vol-
punt door een supersnelle schou-
derworp te maken op het moment 
dat zijn tegenstander op hem af ren-
de. Pechvogel was Tessa van den 
Heuvel. Zij stond heel sterk te judo-
en  op dit toernooi en wist vier van 
de zes partijen te winnen. Ze eindig-
de echter toch maar als vierde, om-
dat de nummers twee en drie net 
iets meer judopunten hadden. Ze 
hadden beiden wel evenveel wed-
strijdpunten als Tessa. Dit moet je 
zien als een verschil in doelsaldo in 
het voetbal bij een gelijke positie op 
de ranglijst van de competitie. 
De selectie van Pijloo Sports wordt 
steeds breder. De judoka’s trek-
ken zich goed aan elkaar op, heb-
ben zich dit seizoen goed ontwik-
keld en zullen volgend judosei-
zoen zeker opnieuw van zich la-
ten horen. Ben jij geïnteresseerd in 
(wedstrijd)judo, kijk dan voor info 
op www.pijloosports.nl . Er is name-
lijk weer nieuwe instroom mogelijk 
vanaf 13 augustus. 

Stef de Boer Nederlands 
Kampioen triatlon-offroad
Aalsmeer - Een week na het zil-
ver van Corné Klein op het NK hal-
ve triatlon vorige week in Nieuw-
koop, had het Oceanus/ Multi Sup-
plies Triathlon Team opnieuw NK-
succes. Afgelopen zondag werd 
Stef de Boer eerste op het Neder-
lands kampioenschap off- road tri-
atlon. In Bodegraven won Frans van 
Heteren de kwarttriatlon. De triat-
lonsport kent verschillende afstan-
den en disciplines, daardoor zijn 
door het jaar heen ook verschillen-
de Nederlandse kampioenschap-
pen. Afgelopen weekeinde was het 
NK voor off-road triatlon in Nijver-
dal. Deze zware vorm van triatlon 
wordt steeds populairder onder tri-
atleten door de uitdaging van de on-
verharde parkoersen. Het NK in Nij-
verdal ging over een korte en lange 
afstand. Stef de Boer uit Zwaans-
hoek deed de korte afstand, die be-
stond uit  750 meter zwemmen, 18 
kilometer mountainbiken en 3 ki-
lometer crosslopen.  Stef de Boer 
kwam als derde van de junioren uit 
het water. Daarna wisselde hij snel 
naar zijn mountainbike. Tijdens het 
heuvelachtige fietsonderdeel door 
het bos moest hij de koploper la-
ten gaan, maar met een ijzersterk 
looponderdeel verkleinde hij het op-
gelopen verschil. De Boer liep nog 
harder dan de koploper. Hij finish-
te als tweede op het NK voor junio-
ren in 1:10:34 uur en daarmee werd 
hij Nederlands kampioen in zijn ca-
tegorie Heren 16. 
Zijn broers Joost en Freek gingen 
van start op de langere afstand over 
1 kilometer zwemmen, 30 kilometer 
mountainbiken en 9 kilometer cros-
slopen. Joost de Boer werd in zijn 

categorie Heren 20 tweede op het 
NK. Hij was als zevende uit het wa-
ter gekomen, maar op de fiets kreeg 
hij het erg zwaar. Het lopen op het 
eveneens heuvelachtige looppar-
koers ging daarna in het begin nog 
makkelijk, maar de tweede ron-
de begon het zware parkoers zijn 
tol te eisen bij hem. Hij finishte op 
een negenentwintigste totaalplek 
in 2:28:52 uur, waarmee een twee-
de plek behaalde in zijn leeftijds-
categorie Heren 20. Freek de Boer 
had minder geluk in Nijverdal. Al 
na honderd meter schoot de kramp 
in zijn benen. Ondanks de kramp 
kwam hij nog als derde uit het wa-
ter, maar op de fiets sloeg de kramp 
opnieuw toe en moest hij zijn wed-
strijd opgeven. 

Triatlon Bodegraven
Op dezelfde dag deden een aantal 
leden van het Multi Triathlon Team 
mee aan de triatlon van Bodegra-
ven. Frans van Heteren startte op de 
kwarttriatlon, die van hij start tot fi-
nish domineerde. De Aalsmeerder 
finishte in 1:51:15 met bijna vijf mi-
nuten voorsprong op zijn achtervol-
gers. Bij Carla van Rooijen ging de 
wedstrijd zwaar, vooral het lopen in 
de warmte viel haar tegen. Toch fi-
nishte de Aalsmeerse nog knap op 
een vierde plek. Dorpsgenoot Pie-
ter van der Meer deed mee op de 
kortere achtstetriatlon. Na 500 me-
ter zwemmen kwam hij als eerste 
uit het water. Op de fiets reed een 
ronde op kop, maar na 20 kilome-
ter fietsen lag hij op de zesde plek. 
Met een snel looponderdeel finish-
te hij uiteindelijk in 1:01:38 uur als 
tweede. 

Stef de Boer tijdens wegwedstrijd. Foto: Harm de Boer.

Remco Maarse beleefde een geweldige avond bij Poel’s Eye. Maar lukt het 

Dartcompetitie in Dorpshuis
Vrijdag laatste Poel’s Eye
Kudelstaart - Remco Maarse be-
leefde op 30 mei j.l. een geweldige 
avond bij Poel’s Eye door de halve 
finale te bereiken. Een puike presta-
tie. Er is echter een klein wonder no-
dig voor Remco om zijn doelstelling 
voor dit seizoen nog te halen, een 
plaats in de top 10. De top 10 is één 
van de meest besproken onderwerp 
in het Dorpshuis. Een razend span-
nende ontknoping zal zich morgen 
in het Dorpshuis voltrekken. Niet al-
leen zal de titelstrijd worden beslist, 
ook elders binnen de top 10 en net 
daarbuiten zijn de belangen groot. 
Nummer één op dit moment is Ben 
Blokhuizen. Met veruit het hoogste 
gemiddelde van alle top 10 spelers is 
dit terecht. Maar in zijn kielzog staat 
Local boy John Buis. Als John kam-
pioen wil worden bij Poel’s Eye en 
hiermee de gigantische wisseltrofee 
in de gemeente wil houden, moet hij 
zorgen dat hij 5 punten meer haalt 
dan Ben. Een moeilijke, maar niet 
onmogelijke opgave. Ook de strijd 
om het brons is nog volledig open. 
Mimoun Haouli heeft 4 punten ach-
terstand op Floortje van Zanten. Dan 
de strijd tussen de nummers vijf en 
zes, Danny Zorn heeft een speling 
van 2 punten op Dennis Meijer. En 
tot slot de strijd om de posities ne-
gen tot en met dertien. Michael de 
Vries, Wijnand Kool en Lex Nijp heb-
ben ieder 76 punten. Chris de Stof-
fer, de huidige nummer tien, heeft er 
78. Spanning alom dus. 

Laatste speelavond
Een aantal feiten en statistieken zijn 
voor de laatste speelavond al be-
kend. Zo is zeker dat Poel’s Eye in 
navolging van Jeroen van den Hel-
der, drie keer Marco Cornelisse en 
René Kruit een nieuwe clubkampi-
oen krijgt. Zeker is ook al dat Mar-
greet Nijp bij de dames voor de der-
de keer de trofee mee naar huis mag 
nemen. Hierdoor mag ze hem hou-
den. Ook is het deelnemers record 
dit jaar wederom gesneuveld. Maar 

liefst 224 mannelijke en 27 vrouwe-
lijke darters wisten dit seizoen de 
weg naar het Dorpshuis te vinden. 
Dat het niveau ook nog steeds stij-
gende is bewijst het aantal 170 fini-
shes. Dit jaar maar liefst zes keer is 
de magische bull na twee keer tri-
ple 20 al gevonden dit seizoen. Het 
definitieve gemiddelde aantal deel-
nemers zal pas na de laatste avond 
duidelijk zijn, maar ook dit cijfer zal 
het vorige seizoen overtreffen. Voor-
uitkijkend naar de laatste speel-
avond kan niet anders gezegd wor-
den dan dat dit wederom een spek-
takel zal worden. Natuurlijk het toer-
nooi zelf, met de laatste mogelijk-
heid een speelavond te winnen. De 
ontknoping van de ranking en last 
but not least, het EK met de kraker 
Nederland tegen Frankrijk op tele-
visie. Een win-win situatie. Als klap 
op de vuurpijl volgt ook nog de al-
gehele prijsuitreiking waarin de prij-
zen zullen worden verdeeld. Speci-
aal voor deze avond, met het druk-
ke programma is het Dorpshuis een 
uur langer open dan gebruikelijk.

Laatste standen
Dames: 1. Margreet Nijp met 157 
punten 2. Marieke van Zanten 110 
punten 3. Jolanda Heijsteeg 100 
punten 4. Petra Olijerhoek 94 pun-
ten 5. Ireen van Graas 92 punten 
6. Louise Jurka 77 punten 7. Henny 
Taal en Angelique Maarse 66 pun-
ten 9. Corina Monsees 64 punten 
10. Daisy den Hollander 60 punten
Heren: 1. Ben Blokhuizen 119 pun-
ten 2. John Buis 115 punten 3. 
Floortje van Zanten 105 punten 4. 
Mimoun Haouli 101 punten 5. Dan-
ny Zorn 94 punten 6. Dennis Meijer 
92 punten 7. Tim Maas 85 punten 8. 
René Kruit 83 punten 9. Bas Aupers 
80 punten 10. Christopher Brouwer 
78 punten.
Vrijdag 13 juni is de laatste speel-
avond. Inschrijving sluit om 19.45 
uur. Voor meer informatie zie www.
poelseye.nl

Midzomernachtzwemmen 
in Het Oosterbad 21 juni
Aalsmeer - Zaterdag 21 juni pre-
senteert Het Oosterbad aan de Mr. 
Jac. Takkade 1 voor liefhebbers mid-
zomernachtzwemmen. In het sfeer-
vol verlichte openlucht zwembad 
kan er van 23.00 tot 24.00 gezwom-

men worden. Daarna is er een hapje 
en een drankje en gezellige muziek 
om de langste dag met elkaar te vie-
ren. Iedereen is vanaf 22.30 uur van 
harte welkom en de toegang is gra-
tis!

Fietstocht van HealthCity 
Aalsmeer - Zondag 22 juni or-
ganiseert HealthCity Kudelstaart/
Aalsmeer voor hun leden een fiets-
tocht. Ook niet leden zijn van har-
te welkom om mee te fietsen. Om 
10.15 uur wordt iedereen verwacht 
op de club in Aalsmeer, aan de Mo-
lenvlietwe, of Kudelstaart aan de 
Wim Kandreef. Het startsein wordt 
om 10.30 uur gegeven. De bedoe-

ling is om van Kudelstaart naar de 
vestiging in Nieuw Vennep te fiet-
sen, daar wordt koffie gedronken en 
gaat de koers richting Aalsmeer en 
daarna naar Kudelstaart. De route is 
35 kilometer. 
Bij regenachtig weer gaat het niet 
door. Dus duimen maar voor mooi 
weer. Inschrijven kan bij de recep-
tie. 
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Rennersveld laat zich van beste kant zien

Strijdlust viert hoogtij in 
Wielerronde Rijsenhout
Rijsenhout - Het is een goede tra-
ditie dat de donderdagmiddag en -
avond tijdens de Feestweek in het 
teken staat van de wielersport. Ook 
dit jaar is maar weer eens gebleken 
hoe mooi deze sport kan zijn, mits 
de “heren wielrenners” willen vech-
ten voor iedere meter. En dat de-
den ze afgelopen donderdag 5 ju-
ni zowel bij de Amateurs B als bij de 
Elite/Beloften. Maar voor het zover 
was mocht de jeugd van Rijsenhout 
de talenten tonen tijdens de Rabo-
bank Regio Schiphol Dikkebanden-
race. Er werd gestreden in drie leef-
tijdscategorieën (7 en 8 jaar, 9 en 
10 jaar en 11 en 12 jaar). Jongens 
en meisjes streden in aparte cate-
gorieën en de hoogst haalbare eer 
per categorie was een fraaie beker. 
Voor veel deelnemers was meedoen 
belangrijker dan winnen en voor-
zien van valhelm, oranje T-shirt en 
rugnummer lieten zij zich van hun 
beste zijde zien aan ouders, groot-
ouders, ooms en tantes, buren en 
bekenden en zorgden er zo nu en 
dan voor dat er even vergeten werd 
om te trappen. Het plezier was er 
niet minder om en daar was het uit-
eindelijk allemaal om te doen. Aan-
doenlijk was ook om te zien hoe 
vooral de jongens reageerden toen 
zij de felicitaties, de bloemen en de 
daarbij horende kussen van ronde-
miss Rumana Abdur enigszins on-
wennig in ontvangst mochten ne-
men. 

Amateurs B
Om precies 18.00 uur werden ruim 
tachtig Amateurs B op weg gescho-
ten voor hun wedstrijd over 33 ron-
den, in totaal 40 kilometer. Brian 
Burggraaf uit Hoofddorp, met in-
middels twaalf overwinningen op 
zak, liet direct al blijken dat er met 
hem rekening gehouden moest 
worden en ronde na ronde pak-
te hij punten voor de leidersprijs. 
Daar kwam echter verandering in 
toen Arthur Rutte uit Haarlem be-
sloot eens even flink aan de boom 
te schudden. Cor Baas uit Ouder-
kerk aan de Amstel en Ron Vroom 
uit Haarlem zagen het gevaar en 

Erepodium Elite/Beloften v.l.n.r.: Sander Lormans, Jody Tesselaar, rondemiss 
Rumana Abdur en Nico Vuurens.

Ritmische Gymnastiek SV Omnia 
Marit vier en Rebecca zes 
op wedstrijd in Madrid
Aalsmeer - Marit Harte en Rebec-
ca Rommerts hebben op uitnodi-
ging van sportvereniging Mostoles 
deelgenomen aan een wedstrijd in 
Madrid in Spanje op 31 mei. Hier-
bij het verslag van de dames. Vrij-
dagochtend stapten de meiden op 
het vliegtuig, omdat ’s middags al 
de eerste training op het program-
ma stond. Marit en Rebecca verble-
ven bij een gastgezin. Zaterdag was 
de dag van de wedstrijd. De meiden 
waren pas in het tweede gedeel-
te aan de beurt. Ze vonden het niet 
erg, ze konden kijken naar de ande-
re deelnemers, waaronder een aan-
tal meiden van de nationale ploeg. 
Marit en Rebecca hebben hun oefe-

ningen met  lint en met hoepel ge-
toond aan de jury. Niet onverdien-
stelijk. Marit is op de vierde plaats 
geëindigd en Rebecca eindigde als 
zesde. Het resultaat was voor ie-
der twee grote bekers en een aantal 
vraagtekens hoe dit mee te nemen. 
Op zondag zijn de meiden weer 
op het vliegtuig gestapt richting 
Aalsmeer. “Het was een ontzettend 
leuk weekend”, aldus de gymnastes 
van SV Omnia 2000. Meer informa-
tie over Ritmische Gymnastiek bij SV 
Omnia 2000 is te vinden op de web-
site www.svomnia.nl of neem con-
tact op met Monique Rommerts, tel. 
0297-321553 of Het Sportpunt0297-
322312.

Amateurs B in afwachting van het startschot.Erepodium Rabobank Dikkebandenrace jongens 11 en 12 jaar.

namen het peloton op sleeptouw. 
De volgende aanvaller diende zich 
aan want Bas Kaptein uit Noordwij-
kerhout ging op avontuur. Ook zijn 
poging strandde want onder leiding 
van Gerben van der Knaap uit Uit-
hoorn sloot het peloton weer aan 
en dat betekende voor Brian Burg-
graaf dat hij de puntenverzameling 
weer kon uitbreiden. Na de mede-
deling dat de gedubbelde renners 
de koers moesten verlaten (de wed-
strijd telde 31 uitvallers) en met nog 
vier ronden van 1.240 meter te rij-
den was het wederom Bas Kaptein 
die op de vlucht ging. Dat was voor 
Ron Vroom (hij won zondag 1 juni al 
in Vijfhuizen) het sein om er achter-
aan te gaan en niet tevergeefs want 
in de laatste ronde sloeg hij gena-
deloos toe. Bas Kaptein werd nog 
wel tweede ondanks het aanstor-
mende peloton waarin Brian Burg-
graaf alsnog beslag wist te leggen 
op de derde plaats, nadat hij al eer-
der de leidersprijs had veilig gesteld. 
De einduitslag bij de Amateurs B is 
alsvolgt: 1. Ron Vroom (Haarlem); 2. 
Bas Kaptein (Noordwijkerhout); 3. 
Brian Burggraaf (Hoofddorp); 4. Jos 
van Ginneken (Etten-Leur); 5. Lau-
rens Koster (Oegstgeest); 6. Wou-
ter Lips (Heemskerk); 7. Dion Murk 
(Velserbroek); 8. Marcel Hoffman 
(Hoofddorp); 9. Nick Toonen (Lisse); 
10. Martijn Suk (Velserbroek).

Elite/Beloften
Na het spannende voorgerecht van 
de Amateurs B stond het hoofdge-
recht op het menu. Om 19.15 uur 
werden ruim zestig renners in de 
categorie Elite/Beloften op weg ge-
schoten voor hun wedstrijd over 80 
kilometer (65 ronden) en al heel 
snel werd duidelijk dat ondanks het 
gegeven dat het om een individuele 
wedstrijd ging toch ook de ploegen-
belangen meespeelden. De onder-
linge rivaliteit tussen de paars ge-
kleurde ploeg van De Ruiter Dak-
kapellen en de zebrastreepge-
kleurde ploeg van Odysis was der-
mate groot dat het steeds stuiver-
tje wisselen was aan de kop. Rob 
Disseldorp uit Rijpwetering zorg-

de voor de eerste schermutselingen 
en kreeg meteen Sander Lormans 
uit Heemskerk achter zich aan. Het 
sein voor Jorne Videler uit Amstel-
veen om attent te blijven en dat gold 
ook voor Andre van Reek uit Nieuw-
Vennep. Na 15 ronden was het de 
beurt aan Bob Jonkheer uit Lisse 
en Jordy Beuker uit Huizen om een 
ontsnapping op touw te zetten en 
zij weten een voorsprong van tien 
seconden te bewerkstelligen maar 
onder aanvoering van Sander Lor-
mans blijft het peloton in de buurt. 
Zeven ronden later ziet Rob Dissel-
dorp kans om zich bij de twee kop-
lopers aan te sluiten. Sjors Spaarga-
ren uit Kudelstaart rijdt in deze fase 
lek, maar kan na een ronde dispen-
satie weer aansluiten in het pelo-
ton onder het toeziend oog van on-
der andere bondscoach Peter Pie-
ters. Met nog 31 ronden te gaan 
ontstaat een kopgroep van vijf man 
met daarin onder andere Nico Vuur-
ens uit Meerkerk, Ton Slippens uit 
Schagen en wederom Rob Dissel-
dorp. Ook dit loopt op niets uit en 
Jeroen Lute uit Zuid-Scharwoude 
probeert het dan maar eens. Ook 
hem wordt niets gegund en met nog 
22 ronden te gaan zijn het Jody Tes-
selaar uit Oudkarspel, wederom Jor-
dy Beuker en Bob Jonkheer die het 
nog eens proberen maar het tem-
po in het peloton blijft hoog en de 

kans dus laag. Elf ronden voor het 
einde gaat Nico Vuurens nog eens 
flink in de beugel maar ook hij krijgt 
geen ruimte en dat geldt ook voor 
een gezamenlijke poging van Joost 
Spring in ‘t Veld (Mijdrecht), Patrick 
Ruckert (Volendam), Dennis Smit 
(Zwanenburg) en Sjors Spaargaren. 
Na nog wat schermutselingen tus-
sen Rob Disseldorp, Ton Slippens en 
Nico Vuurens profiteerde Jody Tes-
selaar van een moment van onacht-
zaamheid en pakte met nog drie 
ronden te gaan via een splijtende 
demarrage enkele meters. Het gat 
werd snel groter en in de volgen-
de ronde onderkende Nico Vuurens 
het gevaar. 

Dat bleek echter te laat zijn want de 
vogel was gevlogen en Jody Tesse-
laar pakte daarmee zijn eerste over-
winning van het seizoen. Nico Vuur-
ens werd tweede en een ploegge-
noot van de winnaar, Sander Lor-
mans werd derde. De uitslag bij 
de Elite/Beloften is als volgt: 1. Jo-
dy Tesselaar (Oudkarspel);  2. Ni-
co Vuurens (Meerkerk); 3. Sander 
Lormans (Heemskerk); 4.André van 
Reek (Nieuw Vennep); 5. Wouter 
de Groot (Hillegom); 6. Jeroen Lute 
(Zuid-Scharwoude); 7. Dennis Smit 
(Zwanenburg); 8. Mitchell Huenders 
(Hoofddorp); 9. Patrick van Loon (‘s-
Gravenmoer); 10. Jorne Videler (Am-
stelveen). Het wielercomité kan vol 
voldoening terugzien op een meer 
dan geslaagd wielerfestijn. Dit werd 
natuurlijk mede mogelijk gemaakt 
door de vele sponsors, de gemeente 
Haarlemmermeer, de politie, de om-
wonenden van het parcours en de 
vele vrijwilligers die ook nu weer be-
reid waren daar waar nodig hand en 
spandiensten te verrichten. 
 

Jeugdige belangstelling geeft hoop voor de toekomst.

Erepodium Amateurs B vl.n.r.: Bas Kaptein, Ron Vroom, rondemiss Rumana 
Abdur en Brian Burggraaf.

Zonnige fietscrossdag 
voor UWTC in Baarn
Uithoorn - De vijfde ronde van de 
BMX West competitie is afgelopen 
weekend in Baarn verreden. Naast 
een wedstrijd voor de eigen afde-
ling, was dit gelijk een goede trai-
ning voor de nationale Redline Top 
competitie, die over twee weken ook 
in Baarn verreden wordt. Maar liefst 
35 rijders van de Uithoornse WTC 
en hun begeleiders konden op 8 ju-
ni genieten van een zonnige cros-
sdag. Voor de rijders wel aan de 
warme kant, dus veel drinken was 
het devies. De twee speakers van 
de dag, Olaf en Willem, beiden af-
komstig van de UWTC, hadden het 
druk, want de wedstrijddag liep vlot 
door. Een valpartij van ex- UWTC rij-
der Danny Hartwig echter zorgde 
ervoor dat de wedstrijd even werd 
opgeschort, waardoor uiteindelijk 
de prijsuitreiking van de dagprijzen 
rond een uur of 4 werd gedaan. Er 
werd in alle manches en finalerit-
ten hard gestreden. De competitie is 
immers al op de helft, dus het bin-
nenslepen van punten voor de hele 
competitie is van belang.

In de eigen klasse reden in de A-
finale: Eerste Jaivy Lee Vink, Tom 
Brouwer, Roan van den Berge, Pim 
de Jong, tweede Bart van Bem-
melen, derde  Mike Veenhof. vier-
de Roberto Blom, Wiljan Brouwer, 
vijfde Wesley ter Haar, Sam Ver-
hulst, Maarten de Jong, zesde Mit-
chel Vink, Bart de Veer, Wouter Plai-
sant v.d. Wal (cr.), Erik Schoenma-
kers, zevende Roan Voshart, achtste 
Gerard de Veer. In de B-finale eigen 
klasse reden: Eerste Mats de Bruin, 
Eelco schoenmakers (cr.), tweede 
Arjan van Bodegraven, derde Tho-
mas v.d. Wijngaard, Mike Pieterse, 
vierde Tessa Harmsen, Rick Doorn-
bos, Arno van Vliet, zesde Sven 
Wiebes,Michael Bon, zevende Mit-
chel de Kuijer en achtste Fedor Loos 
en Kevin de Jong. In de open klas-
se vielen Bart van Bemmelen (twee-
de) en Tom Brouwer (derde) in de 
prijzen. Andere UWTC rijders in de 
finale waren Wesley, Mitchel, Tho-
mas, Sam, Jaivy Lee, Roberto, Bart, 
Mats en Pim. Voor meer informatie: 
zie de website: www.uwtc.nl.

Meisjes D FIQAS kampioen!
Aalsmeer - Zondag 24 mei was 
de laatste wedstrijd van het sei-
zoen van de meisjes D van FIQAS 
Aalsmeer. Ze moesten naar Almere-
haven, daar stond Najaden op hen te 
wachten. Ze waren allemaal wel een 
beetje zenuwachtig omdat ze moes-
ten winnen om kampioen te wor-
den. Veel ouders en broertjes wa-
ren mee, én zelfs de oma van Estel-
le om de ploeg naar de overwin-
ning te schreeuwen. Toeters, slin-
gers alles was aanwezig. Het ging in 
de eerste helft niet goed, want voor 
ze het wisten stonden de Aalsmeer-
se meiden met 3-0 achter. Toen het 
rustsignaal klonk gingen ze dan 
ook met hangende koppies rich-
ting kleedkamer. Een glas limonade 
en een opbeurende speech van de 
coach moest het tij keren. De wed-
strijd is pas afgelopen als het eind-
signaal heeft geklonken, kortom ze 
hadden nog de hele tweede helft. 
En jahoor, de meiden gingen in de 
aanval en het werd 3-1, 3-2, 4-2, 4-
3 en een minuut voor tijd scoorde 

FIQAS Aalsmeer 4-4. Het dak ging 
er af bij de meiden en vlak daarna 
klonk het eind signaal. Wat waren 
ze blij. Zo zie je maar weer dat je al-
tijd door moet knokken en niet op-
geven. Nou dat deden de meiden, ze 
hadden één punt gehaald en daar-
meegelijk geëindigd, kortom bei-
de ploegen zijn kampioen gewor-
den. Als echte kampioenen gingen 
ze met z’n allen met shirt en al onder 
de douche: wat een feest! 

Jongens B1 naar NK 
De jongens B1 van FIQAS Aalsmeer 
neem komende zaterdag, 14 ju-
ni deel aan het Nederlands Kam-
pioenschap veldhandbal. De wed-
strijden worden gespeeld bij de ver-
eniging Atomium’61 in Rotterdam. 
De Aalsmeerse jongens spelen hun 
eerste wedstrijd om 11.50 uur tegen 
Olympia uit Oss, om 13.30 uur ge-
volgd door de tweede tegen Achil-
les. De laatste, beslissende wed-
strijd begint om 15.15 uur en wordt 
gespeeld tegen het Haagse Hellas.    

Wedstrijdzeilen op Westeinder
Willemsen en Visser sterk!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werd op de Westeinderplassen het 
klassenevenement verzeild voor de 
Vrijheidsklasse en de Randmeer. 
Door de uiterst lichte wind werd het 
een evenement voor de echte licht-
weerzeilers. De Vrijheid is een ta-
melijk klassiek gaffelgetuigd hou-
ten scheepje, na de oorlog ontwor-
pen door de bekende G. de Vries 
Lentsch. Na jaren van grote popu-
lariteit in de vijftiger en zestiger ja-
ren raakte de klasse enigszins uit de 
belangstelling, maar tegenwoordig 
is de Vrijheid herontdekt. De klas-
senorganisatie heeft een mooi wed-
strijdprogramma opgezet, waaron-
der een ontmoeting op de Westein-
derplassen. De Stichting Westein-
der Zeilwedstrijden had, zoals ge-
bruikelijk, de organisatie vanaf de 
Watersport Vereniging Aalsmeer in 
handen. Ondanks de lichte draaien-
de wind slaagde de wedstrijdleiding 
er in, fraaie in-de-windse banen uit 
te leggen. 
Winnaar werd Arjan Willemsen uit 
Grootebroek met zijn Vrijheid  V 

1348. Hij zette een zeer sterke serie 
neer van 1-1-1-1-2-7 en bleef daar-
mee Anne Halsma uit Den Bosch 
met 2-6-9-2-3-1 royaal voor.
De Randmeer is een torengetuigd 
polyester scheepje. Met de Rand-
meer kan een goede wedstrijd wor-
den gezeild, maar door de grote 
kuip is de Randmeer ook een ide-
aal toerschip.
Max Visser voer  met zijn  960 een 
serie van 3-1-1-11-1-3 en won 
daarmee voor de Randmeer 670 van 
Auke de Jong met 5-5-3-2-5-2. De 
Aalsmeerder Nico van Wirdum no-
teerde met 6-7-8-10-6-10 een acht-
ste totaalplaats.
Het klassenevenement werd op 
de wal omlijst door een uitgebrei-
de barbecue en een zeer professio-
neel optreden van Nightcall, die met 
nummers als “It’s all over now” de 
pan uit swingde en aangaf dat zei-
lers en organisatie uitzien naar een 
verdere doorgroei van dit evene-
ment de komende jaren.

Theo van Mierlo. 


