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Inwoners wanhopig door
arkenbeleid van college
Aalsmeer - Gedwongen verhuizen moeten ongeveer 1000 arkbewoners nu de gemeente is overgegaan tot het uitvoeren van het overgangsbeleid voor woonschepen en
dit drijft deze bewoners met veelal
nog een torenhoge schuld door de
afgesloten hypotheek tot absolute
wanhoop.
Onlangs zijn de bewoners met een
persoonsgebonden
beschikking
met de duur van een jaar aangeschreven door de gemeente dat zij
voor 15 oktober hun ark moeten
verlaten. Doen zij dit niet, dan wordt
een dwangsom opgelegd die kan
oplopen tot 25.000 euro. De meeste
bewoners zitten echter nog vast aan
hun hypotheek en zijn dus financieel gebonden aan hun woonark. Zit
er voor hen niets anders op dan dit
financieel verlies maar te nemen?
De meesten hebben in ieder geval
geen financiële mogelijkheden om
een huis te kopen. “Het klinkt misschien overdreven, maar wat ons
rest is slapen onder het viaduct over
de N201 inclusief onze hypotheek
van 125.000 euro”, aldus arkbewoner Marcel Langeveld geëmotioneerd. En hij vervolgt: “In Aalsmeer
worden in tijden van ernstige crisis
de mensen letterlijk en figuurlijk gedwongen op straat gezet.”
Emotionele mailtjes
Uit diverse bronnen komen inmiddels signalen van bewoners die ten
einde raad zijn en geen uitweg meer
in zien. In 2006 is een overgangsbe-

leid voor woonschepen door de gemeente vastgesteld. De bestuurders
hebben het aantal permanente ligplaatsvergunningen vastgesteld op
een maximum van 205 en een recreatieve ligplaatsvergunning geldt
slechts 1 jaar. Volgens het beleid is
gekozen voor een zogenaamde uitsterfconstructie waarbij bewoners
van arken mogen blijven wonen totdat zij verhuizen of overlijden. De
arkbewoners dachten op basis van
het overgangsbeleid nog jaren onbezorgd te kunnen wonen, maar het
schrijven van de gemeente heeft
menigeen nu met de rug tegen de
muur gezet. De eerste arkbewoners
moeten over vijf maanden hun woning op het water uit. Naar aanleiding van de uitzending over het
woonarkenbeleid in Stamtafel van
Radio Aalsmeer kreeg Marcel Langeveld vele reacties, ook hele emotionele mailtjes. Onder andere van
een zelfstandig ondernemer die een
hypotheek heeft genomen op zijn
ark en nu voor het blok is gezet. De
ark moet per oktober verlaten worden. “Met het huidige beleid gaat
hij failliet en kan hij waarschijnlijk
zijn bedrijf niet voortzetten”, heeft
hij via een mailtje laten weten. Onder de indruk was Langeveld eveneens van een mailtje van een echtpaar met een lichamelijk gehandicapt zoontje. Zij mailden: “Op 19
april 2009 kregen we een brief van
de gemeente dat we voor 30 april
uitgeschreven moesten zijn van dit
adres. Zo niet, dan wordt er hand-

Avondvierdaagse in trek!
Aalsmeer - Het is de week van
de avondvierdaagse en ook in
Aalsmeer wordt deze wandelweek

georganiseerd. Afgelopen maandag 8 juni gingen de vele wandelaars vol goede moed op weg en
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havend opgetreden met dwangsom
en dergelijke. In principe gingen we
er van uit dat we hier mochten blijven wonen tot overlijden of verkoop.
Wij voelen ons gedupeerd, zijn erg
onzeker over de toekomst en weten
ook niet precies welke weg te bewandelen om het juiste resultaat te
behalen.“
Rumoer onder inwoners
Wegens gebrek aan betaalbare
woonruimte worden veel arken bewoond door starters en jonge gezinnen. Zij zien hun (spaar)geld nu
letterlijk in het water verdwijnen en
dreigen dakloos te worden, want een
tweede hypotheek nemen is veelal
niet haalbaar en zal, in deze tijd, ook
niet zo snel gegeven worden. Er is
een platform opgestart om gedupeerden en medestanders te verenigen en in gesprek te komen met
de gemeente. “Want“, zo laat Langeveld weten, “dat valt niet mee. Verder dan een ‘geen commentaar‘ ben
ik nog niet gekomen.” Aansluiten bij
het platform? “Graag”, vervolgt de
gedupeerde arkbewoner. “We willen
rumoer onder de inwoners. Dat is
nog onze enige kracht en mogelijkheid. Er moet echt een oplossing komen waar beide partijen mee kunnen leven. Zeker 1000 families staan
vanaf oktober op straat, hoor. Waar
moeten ze heen?”
Kijk op www.woonarkenaalsmeer.
waarbenjij.nu of stuur een mail naar
woonarkenaalsmeer@hotmail.com.

werd door menigeen ‘nieuwe stukjes’ Aalsmeer ontdekt. Met name
kinderen nemen deel aan dit sportieve vierdaagse evenement en hadden zich via de scholen massaal
opgegeven. De jongens en meiden
worden veelal begeleid door ouders,
soms door hun juffen en meesters
uit de klas. De eerste wandeldag
kon met droog weer volbracht worden en ook op dinsdag, toen de lange ‘sliert’ op ontdekking ging in het
centrum bleef het bij enkele spettertjes.
Er werd gezongen, tussendoor een
beetje gestoeid, lekker gekletst,
slechts een enkeling bleek zere voeten te hebben, de gezelligheid vierde hoogtij. Woensdag werd de pas
er in gezet in weer een andere buurt
in de gemeente en vandaag, donderdag 11 juni, is alweer de laatste
wandeldag. De deelnemers hopen
op een massale ontvangst van familie en vrienden. Vergeet niet een
bloemetje mee te nemen, de wandelaars hebben het verdiend!

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

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

GEEN KRANT?
0251-674433

Gesnapt door
surveillance

Demontage van bouwkraan in
nieuwbouw trekt veel bekijks!

Rijsenhout - Op de Rijksweg
A4 ter hoogte van Rijsenhout
werden onopvallende videosurveillanten ingehaald door
een zwarte BMW met hoge snelheid. Agenten controleerden hier op dinsdagmorgen 9 juni. De bestuurder
reed 176 km/uur. De videosurveillanten hebben de bestuurder aan de kant gezet
en zijn rijbewijs direct ingevorderd. (Bij een snelheidsoverschrijding van 50 km/uur
of meer vordert de politie het
rijbewijs in).

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 9
en woensdag 10 juni is de bouwkraan, die zich in het nieuwbouwproject aan het Praamplein en de
Zijdstraat bevindt, gedemonteerd.
Deze bijzondere klus, waarvoor zelfs
het vliegverkeer werd omgeleid, trok
veel bekijks.
Op het Praamplein was een grote
300-tons telekraan geplaatst voor
de demontage van het ‘gele gevaarte’. De kraan werd in onderdelen uit
het nieuwbouwcomplex gehesen,

deze werden vervolgens verder uit
elkaar gehaald en afgevoerd. Voor
het autoverkeer was er enige overlast, maar geprobeerd is dit tot een
minimum te beperken. Menig bestuurder remde overigens even af
en parkeerde, als mogelijk, de auto. De demontage van de hijskraan
was zichtbaar een complex karwei.
De klus is met zorg uitgevoerd en
geklaard. De kraan is weer uit het
straatbeeld van het centrum verdwenen!

Nieuwe Junior Praambode

Vijfde Junior Pramenrace
wordt een beestenboel!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
13 juni is alweer de vijfde editie
van de Junior Pramenrace! De belangstelling bij de eerste editie bestond uit ongeveer vijftien teams en
de animo blijft groeien, dit jaar het
verpletterende aantal van zo’n dertig teams van particulieren en verschillende scholen en verenigingen
die zich hebben ingeschreven. Met
gemiddeld zes tot acht kinderen
aan boord van een praam zorgt dit
dus vast en zeker voor gezelligheid
op het water. Het thema is dit jaar
circus. Het bestuur heeft zich hierbij laten inspireren door bekende
circussen, zoals Circus Renz en Circus Bongo. De kids is gevraagd zich
te verkleden en er zullen zaterdag
dus vast en zeker leeuwen, clowns
en olifanten voorbij varen. De deelnemers zorgen dus samen voor een
drukke beestenboel op de Westeinderplassen. Om 13.00 uur wordt

vanaf het Stokkeland het startschot
gegeven en kunnen de jonge fanatiekelingen hun vaart beginnen. Het
startpunt van voorafgaande jaren,
het modderpoeltje tussen de Oosteinderweg en de Stommeerkade, is
volgegroeid met waterlelies, wat de
penta’s uiteraard geen goed doet.
De jongens en meisjes tot vijftien
jaar strijden uiteraard om de eerste
plek, die beloond zal worden met
een beker en een medaille. Om deze eerste plek te bemachtigen zullen
de kids alle zeilen bij moeten zetten
om de opdrachten zo goed mogelijk
uit te voeren en de snelste tijd neer
te zetten. De junioren kunnen zoals
elk jaar ook een prijs bemachtigen
door de inleveropdracht te winnen.
Dit keer aan de teams de opdracht
om een circustent in elkaar te knutselen en deze in te leveren bij controlepost De Zotte Wilg. De prijsuitreiking staat gepland om 15.00 uur,

tevens op het Stokkeland. Publiek is
van harte welkom! Om de race goed
te kunnen zien zijn zowel het Stokkeland en de Stommeerkade mooie
kijkplekken. Nu alleen nog hopen
op mooi weer!
Junior praambode
Ook al bijna een traditie is de ‘eigen’ Junior Praambode die de Nieuwe Meerbode alweer enkele jaren
maakt. Deze is te vinden in deze
uitgave en kan uit de krant worden
gehaald zodat deze een eigen editie vormt. In de Junior Praambode
staat een geheime opdracht. Hierin staat vermeld wat de deelnemers
zaterdag mee moeten nemen om
één der opdrachten goed uit te kunnen voeren! Inschrijven voor de Junior Pramenrace kan overigens nog
via de website www.junior.pramenrace.nl of via de mail naar arnaud@
juniorpramenrace.nl.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Een derde van alle mensen krijgt in zijn of haar leven te maken
met geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie, geweld
in huis, alcoholmisbruik of eenzaamheid. Dat valt voor de
persoon zelf en familieleden en vrienden niet altijd mee.

XXXUXFFEOM 2061-09a

8
twee-ondereen-kapwoningen
koop
Gemeente wil in Gesprek Gaan over
steun bij Geestelijke Gezondheid

Verwarming
Koeling
Ventilatie

vanaf
€ 417.500,– v.o.n.

inschrijving koopwoningen
sluit maandag 22 juni 12.00 uur

De gemeente Aalsmeer wil daarom graag weten waar u als cliënt
of familielid behoefte aan heeft. U kunt daarbij denken aan
informatie, ondersteuning of opvang.

28
appartementen
koop

Hierover wil de gemeente graag met u als mantelzorger, cliënt,
familielid of hulpverlener in gesprek gaan. De gemeente nodigt
u daarom uit voor een informele bijeenkomst over het thema
geestelijke gezondheid op 16 juni a.s. van 13.30 uur tot
16.30 uur. Hierbij zullen verschillende ervaringsdeskundigen
aan het woord komen en zal er volop ruimte zijn voor discussie.

vanaf
€ 259.500,– v.o.n.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn om uw
ervaringen met ons te delen. We hopen dat we op deze manier
ons beleid in de toekomst beter op de behoeften van cliënten en
hun omgeving kunnen afstemmen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bart Zonnenberg, gemeente Aalsmeer tel. 0297 - 387 671
of kijken op de website www.aalsmeer.nl en ga naar
Projecten/Wonen Welzijn, Zorg/Geestelijke Gezondheidszorg.

Op het gehele
Grohe assortiment
de hele maand juli
geen 19% BTW!
Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Een goede investering
in crisistijd
laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

ontwikkeling
Koop Lenstra Makelaars o.z.
Amstelplein 6-12, Uithoorn
T 0297-524124
www.kooplenstra.nl

1

EKZ | Makelaars o.g.
Wiegerbruinlaan 39, Uithoorn
T 0297-567863
www.ekz.nl

www.park-krayenhoff.nl

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963
www.stoffeerderijbekkers.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Dierenasiel Amstelveen: Bereikbaar van
13.00-16.00 uur: 020-6431440.

Vermist:
- Dahliastraat in Aalsmeer, stevige rode kater van 4 jaar, heeft witte
teentjes aan voorpoten, naam Billy.
- Bennebroekerweg Rijsenhout, grijs poesje met bruine gloed, witte bef,kin en voetjes. Gechipt en zwart bandje met penning met
adres, naam Muis.
Gevonden:
- Jac.Takkade in Aalsmeer, Hawaii gans heeft fokkersring. Is gekortwiekt.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een kleine, langharige beige-witte
poes.
- Mijnsherenweg in Kudelstaart, zwart/witte poes met witte buik,
zwarte kop en staart.
- Edisonstraat Kudelstaart, zwarte poes met witte vlek op borst en 2
kittens.
- Edisonstraat Kudelstaart, cyperse poes.
Goed tehuis gezocht:
- Goed tehuis gezocht voor rode poes, 8 jaar is gesteriliseerd. Niet
geschikt bij kleine kinderen.
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.
- Een schildpadpoes. Liefst niet bij kinderen.
- kittens, 4 katertjes.

Collecte van Maag Lever
Darm stichting deze week
Aalsmeer - Het aantal patiënten
met slokdarmkanker is de afgelopen twintig jaar meer dan verdubbeld. Achter de cijfers gaat het verdriet schuil van patiënten en hun
naasten.
Op 8 juni start de Maag Lever Darm
Stichting de campagne ‘Steeds
meer mensen krijgen slokdarmkanker. Dat is niet te verteren!’ Speciaal voor deze campagneweek heeft
de Maag Lever Darm Stichting een
boekje uitgegeven waarin ervaringsverhalen van patiënten en naasten
zijn gebundeld.
Deze indringende ervaringen hebben 30.000 vrijwilligers aangezet
om van 8 tot 13 juni langs de deuren te gaan om geld in te zamelen
voor meer wetenschappelijk onderzoek en voorlichting over deze slui-

pende ziekte. Jaarlijks krijgen ruim
1600 Nederlanders slokdarmkanker. In 1989 waren dat ongeveer 700
mensen.
Bij 70% van de patiënten is genezing niet meer mogelijk, omdat de
diagnose vaak in een laat stadium
wordt gesteld.
Van alle slokdarmkankerpatiënten is
slechts 10% na vijf jaar nog in leven.
Deze cijfers zijn niet te verteren.
Daarom voert de Maag Lever Darm
Stichting campagne.
Op de website www.slokdarmkanker.info kunnen mensen hun ervaringen delen. Ook is hier uitgebreide informatie te vinden over de ziekte, de risicofactoren en de alarmsignalen.
Verder is het boekje gratis te bestellen via de website.

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

uur. Plaats van samenkomst is hetgebouw van de Levend Evangelie
Gemeente aan de Boeingavenue in
Schiphol Rijk.

Prijsuitreiking sponsorzwemmen
voor Project Care Centre

Rode Kruis Aalsmeer gaat
weer collecteren!
Aalsmeer - Van 14 tot 20 juni zal
er in Aalsmeer weer gecollecteerd
worden om geld in te zamelen voor
activiteiten van het Rode Kruis
Aalsmeer. Een tiental jaar geleden
werd de, in Aalsmeer altijd goedlopende huis-aan-huis collecte, vervangen door het systeem van acceptgiro’s. De collectebussen gingen de kast in en de vele collectanten hoefden niet meer langs de deuren te gaan. Maar de tijden zijn veranderd. Er zijn in de afgelopen jaren
heel veel andere goede doelen bijgekomen die ook acceptgiro’s rondsturen en dat resulteerde in een vermindering van de inkomsten van onder andere het Rode Kruis. Een euro
kan per slot van rekening maar één
keer worden uitgegeven. In andere afdelingen van het Rode Kruis is
men vorig jaar en in 2007 begonnen
met een herstart van het huis-aanhuis collecteren en dat blijkt goede
resultaten op te leveren, mede omdat de opbrengsten gebruikt wor-

den voor activiteiten in de eigen afdeling, in het eigen dorp, voor de eigen inwoners van Aalsmeer in dit
geval. Dit jaar gaat ook het Rode
Kruis Aalsmeer weer een huis-aanhuis collecte starten, maar eerst op
beperkte schaal, namelijk alleen in
de Hornmeer en delen van de Stommeer. Als dit goed resultaten oplevert zal er volgend jaar in meerdere buurten gecollecteerd gaan worden om uiteindelijk weer de hele gemeente Aalsmeer te doen. Het Rode
Kruis in Aalsmeer is een van de actiefste afdelingen van het hele land
en heeft heel veel activiteiten voor
ouderen, mensen met een handicap
en chronisch zieken. Handwerksozen, rolstoelwandelen, huisbezoek,
telefooncirkel, uitjes met ouderen
en gehandicapten, een boottocht,
vakanties voor (chronisch) zieken
en nog heel veel meer. Dat kost
geld, veel geld. Het Rode Kruis helpt
direct! Helpt u het Rode Kruis?

Zondag 14 juni
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. Spreker:
Jan Schippers, Zoetermeer.
Alphakerk Amstelland
Dienst in ECG Uithoorn Herman
Gorterhof. Om 15u. spreker: Arjen
Ravesloot. Doopdienst. Crèche voor
de kleinsten en speciaal programma
voor oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds. A. Jansen 16.30u.
ds. A. Jansen. Viering Heilig Avondmaal.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. ds. E. Brusseevan der Zee. Extra collecte: doopsgezind WereldWerk.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. Zondag 19u. br. J.P. Pieterson, Harderwijk.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. Zondag 10u ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. 18.30u 10R dienst.
Oost: 10.u. kand. A.S. de Winter,
Soest. Koffiedrinken.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. Zondag 10u.
ds A. van Vuuren. HA. 18.30. ds. A.
van Vuuren. DHA.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Dienst om

Aalsmeer - Afgelopen weken is in
de Nieuwe Meerbode geschreven
over Project Care Centre Zuid-Afrika,
een dagopvangcentrum voor weeskinderen in Pretoria waar een grote groep jongeren uit de Lijnbaankerk vrijwilligerswerk zal gaan doen.
Bijna alle sponsoracties zijn nu achter de rug. En dat kan ook niet anders, de groep vertrekt al op 4 juli.
Op 2 mei is er een sponsorzwemactie georganiseerd. Alle basisscholen van Aalsmeer en Kudelstaart zijn
benaderd met de vraag of de leerlingen uit groep 5,6,7 en 8 mee wilden doen met de actie. De Hoeksteen en de Graankorrel reageerden
positief. Helaas was het midden in
de meivakantie, veel kinderen konden daarom niet meedoen. Op 2
mei zijn elf gemotiveerde kinderen
aan de start verschenen. Ze hadden allemaal sponsors gezocht die

per gezwommen baantje geld wilden geven. Degene die het meeste
geld bij elkaar had gezwommen, zou
een MP3-speler winnen (gesponsord door KMB uit Aalsmeer) en de
klas met de hoogste opbrengst verdiende een taart (gesponsord door
Ab Muller). Al het geld is ingeleverd
en de prijzen zijn vorige week uitgereikt. Aukje Dol (De Graankorrel,
groep 6) heeft de MP3-speler gewonnen, zij had maar liefst 220 euro bij elkaar vergaard. De taart voor
de beste klas ging naar groep 5 van
de Graankorrel, omdat Julia, Esmée, Willemijn en Joëlla daar met
elkaar meer dan 300 euro hadden
opgehaald. Gefeliciteerd allemaal!
En namens de groep, heel erg bedankt voor jullie inzet! Meer informatie over het project is te vinden
op www.lijnbaankerk.nl, klik dan op
Zuid-Afrika reis.

10u.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. J. Schelhaas, Zwolle. 18.30u. ds. G. Zwarts, Breukelen.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met M. van Zoelen.
Zondag 10.30u. in Karmelkerk DOPviering met jongeren. Om 10.30u.
Poolse dienst.
Roomskath. gemeensch. Rijsenhout
Geen dienst
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
ds J. Vrijhof. 10u. Kinderkerk
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. ds. M. v.d. Zwaag-de Haan, Ter
Aar. viering H.A.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
10.30u. woordcomm. viering met A.
Blonk. Mmv Kudelkwetters.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. ds Tim Vreugdenhil.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Bijbelstudies
Stichting Begra: geen bijbelstudies.

OVAK in het
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de OVAK-soos op woensdag 3
juni is gewonnen door Stien Bosch
met 5507 punten. Op twee is Nico
Maarse geëindigd met 5290 punten,
op drie Daan Sandee met 5141 punten en op vier Wil ter Horst met 5118
punten. De volgende speelmiddag
is op woensdagmiddag 17 juni vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat.

Marry wint
ouderensoos

Cama en Leg: Conferenties
met Dr. Willem J. Ouweneel
Schiphol-Rijk - Gezien de grote belangstelling van vorig jaar organiseert de Aalsmeerse Cama Gemeente en de Levend Evangelie Gemeente opnieuw een conferentie
met Dr. Willem J. Ouweneel. Deze
gaat plaatsvinden op 19 en 20 juni en het thema is ‘Vieren, genezen,
vrijmaken, zalven en uitzenden’. Er is
gelegenheid om met en voor elkaar
te bidden. Rolof Mulder (Wereld van
Verschil) zal het onderdeel aanbidding voor zijn rekening nemen. De
toegang is gratis, evenals de lunch.
Wel wordt een collecte gehouden.
Opgave vooraf is noodzakelijk via
www.bijbelstudie.net. Vrijdagavond
19 juni start de conferentie om
19.30 uur en zaterdagmorgen 20 juni om 10.00 uur .Einde circa 21.00

KERKDIENSTEN

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Marry Akse met 5410 punten, gevolgd door Nico de Ron met
5374 punten. Op drie is An Uiterwaal met 5199 punten geëindigd
en op vier Jan Weij met 5069 punten. Bij het jokeren behaalde Marie
van der Jagt de hoogste eer met 37
punten, gevolgd door Bets Teunen
met 106 punten.

Voorlichting
over huidkanker
Amstelveen - In het kader van
de campagne ter voorkoming van
huidkanker houden de dermatologen van Ziekenhuis Amstelland een
voorlichtingsavond over huidkanker
op dinsdagavond 16 juni van 17.30
tot 19.30 uur. Dit is een open programma waarbij men kan binnenlopen en informatie krijgen over huidkanker van de aanwezige dermatologen. Vanzelfsprekend is het dan
ook mogelijk om advies te vragen.
Voor meer informatie: www.ziekenhuisamstelland.

Zorgmiddag bij
de OVAK
Aalsmeer - Op dinsdag 16 juni
om 14.00 uur organiseert de OVAK
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat een middag voor ouderen over zorgverzekering. Iedereen
heeft hier mee te maken. Iemand
van Zorg en Zekerheid komt uitleg
geven over zaken als de premie, de
aanvullende verzekering en de toekomst. Iedereen is van harte welkom, ook als u niet bij Zorg en Zekerheid bent verzekerd. Na afloop
wordt nog een spelletje bingo gespeeld.

sinds 1888
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Het gemeentehuis is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00
uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 23 juni en 18 augustus 2009.
Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-387575.
serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG
ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl.

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

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen
te nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door
middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
voor de hieronder genoemde wegen op volgende dagen geslotenverklaring en parkeerverboden in te stellen:
• Toerrit “Aalsmeer Roest niet”
Zijdstraat, Dorpsstraat, Schoolstraat, Marktstraat en Raadhuisplein. De ontheffing geldt voor zondag 21 juni 2009 tussen
14.00 en 18.00 uur.
• Zomerbraderie
Einsteinstraat rondom het winkelcentrum (van Robend t/m huisnummer 79). De ontheffing geldt voor woensdag 17 juni 2009
tussen 14.00 en 20.00 uur.
BeKenDmaKinG wet VoorKeUrsreCHt Gemeenten
artiKel 4
Voorgenomen aanwijzing structuurplangebied
“Herinrichting omgeving Burgemeester Kasteleinweg 2020”
Eerdere aanwijzing
In het raadsbesluit van de gemeente Aalsmeer d.d. 10 mei 2007 zijn
de percelen, gelegen in de deelplangebieden “Polderzoom/Stommeerkade”, “Spoorlaan”, “Ophelialaan” en “Zwarteweg” allen deel
uitmakende van het plangebied “Huidig tracé N201” aangewezen als
gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (hierna Wvg) van toepassing zijn. Deze
aanwijzing vond haar grondslag in artikel 2 lid 1 van de Wvg (oud)
met als planologische basis het structuurplan “Herinrichting omgeving Burgemeester Kasteleinweg 2020” van 10 mei 2007.
Verlenging
Het bovengenoemde raadsbesluit d.d. 10 mei 2007 kan eenmalig (op
basis van het overgangsrecht na twee jaar en vijf maanden) met ten
hoogste één jaar door de gemeenteraad verlengd worden (ingevolge
artikel 4 van de Wvg). Ons college wil de gemeenteraad voorstellen
om hiertoe in de raadsvergadering van 10 september 2009 over te
gaan en daarmee de aanwijzing op basis van de artikelen 10 tot en
met 24, 26 en 27 van de Wvg te verlengen en opnieuw voor de duur
van één jaar van toepassing te verklaren. Vervolgens kan verlenging
van het voorkeursrecht uitsluitend plaatsvinden op basis van een
vastgesteld bestemmingsplan/projectbesluit.
Aanbiedingsplicht
Indien de gemeenteraad besluit tot verlenging van het voorkeursrecht dan blijft de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 van
de Wvg van kracht. De betrokken eigenaren en zakelijk gerechtigden
blijven dan verplicht om de (rechten op de) aangewezen percelen
eerst aan de gemeente aan te bieden alvorens verkoop aan anderen
mogelijk is.
Rechtsbescherming/Zienswijzen
Op het voorgenomen besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer
tot het opnieuw aanwijzen van de percelen gelegen in het structuurplangebied “Herinrichting omgeving Burgemeester Kasteleinweg 2020” als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd,
is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht biedt
van toepassing. Dit houdt in dat vanaf dinsdag 2 juni 2009 gedurende zes weken zienswijzen bij de raad van de gemeente Aalsmeer
naar voren kunnen worden gebracht. Adres: Postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer. Indien men mondeling zienswijzen naar voren wil brengen
dan kan men, t/m met maandag 13 juli 2009, contact opnemen met
mw. A.B. van der Poel bereikbaar op telefoon (0297)387587.

Inzage in de stukken
Het concept raadsbesluit op basis waarvan het voorkeursrecht verlengd zou kunnen worden en de daarbij behorende stukken (de lijst
en de kadastrale kaart van aangewezen percelen) liggen vanaf dinsdag 2 juni 2009 gedurende zes weken, bij de Centrale Balie van het
Gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer, voor een ieder
kosteloos ter inzage. De openingstijden van de Centrale Balie zijn
op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur en op woensdag tot 17.00 uur. Buiten deze uren kunnen de stukken op afspraak
ingezien worden. Voor nadere inhoudelijke informatie kan met mevrouw A.B. van der Poel contact worden opgenomen.
Aalsmeer, 27 mei 2009
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Dreef 7, het vergroten van de entree;
• Herenweg 57, het vergroten van een woning;
• Mijnsherenweg 47, het plaatsen van 2 garages;
• Mr. Jac. Takkade 31, het plaatsen van een reclamebord;
• Uiterweg 93, het plaatsen van een boothuis met schuur
en carport;
• Uiterweg 253-255, het bouwen van 2 villa’s;
• Van Cleeffkade 10, het vergroten van een woning;
• Witteweg 21, het wijzigen van een gevel.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Kudelstaartseweg 22, het bouwen van een paviljoen.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Ophelialaan 239, het plaatsen van een dakopbouw.
Verzenddatum bouwvergunningen: 16 juni 2009
ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende zes weken
van 8.30 tot 14.00 uur ter inzage op het gemeentekantoor aan het Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen,
kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via
telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Kastanjelaan 26 te Aalsmeer, het bouwen van een schuur;
• Kastanjelaan 28 te Aalsmeer, het bouwen van een schuur.
Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening, ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor:

• Oosteinderweg 289/291 te Aalsmeer,
het gebruiken van twee loodsen voor opslag;
• Stationsweg 38H te Aalsmeer,
het gebruiken van het pand voor een kapperszaak.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 24
t/m 11 juni
t/m 10 juni
t/m 19 juni
t/m 22 juni
t/m 27 juni
t/m 29 juni

t/m 2 juli
t/m 3 juli
t/m 6 juli
t/m 7 juli
t/m 9 juli
t/m 10 juli
t/m 12 juli
t/m 14 juli
t/m 16 juli

t/m 16 juli
t/m 17 juli
t/m 20 juli

Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats op het adres Nassaustraat 25;
Stationsweg 6, 5 populieren, 1 els, 1 berk; Mijnsherenweg 44c, 1 leylandia;
Ontwerp bestemmingsplan Aalsmeerderweg 250 a,
282 en 322;
Stroomgebiedbeheerplannen;
Wet milieubeheer: Sloop- Handelsbedrijf Methorst en
van Veen; Autorecycling Het Wiel VOF;
Kapvergunningen: achter Baccarastraat 15, 1 els en
1 es; Gloxiniastraat 11, 1 berk en 1 eik; Jac. P. Thijssenlaan 42, 1 populus Nigra Italica; Lorentzhof 27, 2
lijsterbessen en 1 gouden regen; Sportlaan 42, 3 coniferen; Vuurdoornstraat 11, 1 prunus serrulata pink
perfection:
Concept Gebiedsvisie Aalsmeer 2020;
Bekendmaking concept beleidsregels bijzondere bijstand 2009;
Kennisgeving Onteigening Bestemmingplan “Noordvork”;
Uitwegvergunning: Uiterweg 377, Aalsmeer:
Vaststellen woonplaatsgebieden in de gemeente
Aalsmeer;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 32, 1 beuk; Uiterweg 93, 3 elzen, 3 berken, 1 acer,1 taxus;
Conceptnota Sportief Aalsmeer – Sportnota 20092013:
Voorgenomen aanwijzing structuurplangebied: “Herinrichting omgeving Burgemeester Kasteleinweg
2020”
Verkeersbesluit: Veiligheidsdag op 6 juni op de Zwarteweg: Nationale Straatspeeldag op 10 juni 2009
op de Graaf-Willemlaan en de Proosdijstraat te Kudelstaart:
Uitbreiding Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, gespecialiseerde begeleiding
Concept beleidsregels vastgesteld op grond van Wet
inburgering;
Onteigening Bestemmingsplangebied “Nieuw-Oosteinde;

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 19 juni 2009
• Aalsmeerderweg 250a, het bouwen van een
vrijstaande woning met bijgebouw;
• Boomgaard 89, het plaatsen (vergroten) van een vlonder;
• Drie Kolommenplein 101, het vernieuwen en vergroten
van een serre en het oprichten van een veranda;
• Grundelweg te Aalsmeer, het bouwen van 16 appartementen;
• Mozartlaan 27, het vergroten van de woning.
inzagetermijn tot vrijdag 3 juli 2009
• Goudenregenstraat 17, het wijzigen van een gevel.
inzagetermijn tot vrijdag 10 juli 2009
• Hornweg 250, het bouwen van een tijdelijke woning
tot maximaal 5 jaar;
• Kroosjespruimstraat 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Marktstraat 38, gebruik van het pand als lunchroom
& delicatessenwinkel;
• Oosteinderweg 123, het vernieuwen van een botenstalling.
inzagetermijn tot vrijdag 17 juli 2009
• Helling 20, het vergroten van de verdieping
ten behoeve van een woning;
• Rozenstraat 7, het vergroten van dakkapellen;
• Uiterweg 282A, het oprichten van een botenloods
met 1 inpandige woning.

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.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Grootse clubkampioenschappen en knalfeest

Jonge vogels

Aalsmeer - Afgelopen 22 mei is het
jubileumjaar gestart van de alweer
25 jaar ‘oude’ schaatstrainingsgroep
VZOD. De club, die begonnen is als
een klein groepje fanatieke schaatsers, is inmiddels uitgegroeid tot een
vereniging met 350 leden. Schaatsen is binnen de regio de meest beoefende sport onder jongeren en
onder kinderen behaald de schaats
sport een tweede plek. Grondleggers van de schaatstrainingsgroep
VZOD, Aad v.d Hoorn, Klaas Groot
en Aad Heemskerk, hebben de club
vijfentwintig jaar geleden opgericht
met als uitgangspunt dat er ook geschaatst moet kunnen worden als er
geen natuurijs is. Zo maken de leden
inmiddels gebruik van de ijsbaan in
Haarlem. Naast het schaatsen kunnen leden, zoals bij vele ijsclubs,
buiten het schaatsseizoen ook bij
de club terecht om mooie tochten te
fietsen, te skeeleren of om droog te
trainen. Deze activiteiten zijn vooral bedoeld om de conditie op peil te
houden, waarbij het laatste inhoud
dat je schaatst op het droge. Bij het
zogenoemde droogtrainen doen de

Aalsmeer - De Dierenbescherming
krijgt momenteel veel meldingen
binnen over het ‘vinden’ van jonge
vogels. Omdat vogels snel groeien,
wordt het nest al snel te klein. Dit
kan er toe leiden dat de jongen eruit vallen. Vaak kunnen ze dan nog
niet vliegen en verstoppen ze zich
bijvoorbeeld onder een heg. De vogels krijgen nog van hun ouders te
eten en na een dag of twee, drie leren ze steeds beter te fladderen.
Wordt er een jonge vogel die uit het
nest is gevallen gevonden, laat hem
dan met rust. Waarschijnlijk komen
de oudervogels met voedsel te voorschijn, zodra u uit het zicht verdwenen bent. Alleen als het heel zeker
is dat de oudervogels niet meer terugkomen, mogen de jongen geholpen worden. Dit kan door de dierenambulance te bellen of ze zelf naar
een vogelopvang te brengen. Tot die
tijd kan het jonge vogeltje het beste
gevoerd worden met kattenvoer uit
blik of met geprakte hardgekookte
eieren. Bedenk wel dat ze de hele
dag door gevoerd moeten worden.
Het grootbrengen van een jonge vogel kan het beste overgelaten worden aan ervaren mensen met een
vergunning om vogels op te vangen.
Particulieren mogen namelijk geen
vogels in hun bezit hebben. Het zelf
grootbrengen van een vogel is bij
wet verboden. (bron: Vogelbescherming Nederland).

Schaatstrainingsgroep VZOD
op weg naar 25 jarig jubileum
deelnemers verschillende oefeningen om hun conditie en kracht niet
te laten verslappen, zodat ze niet in
elkaar zakken als het ijsseizoen weer
begint en ze weer op de schaatsen
staan. De club weet een goede balans tussen ontspanning en prestatie te vinden. Zo worden er wedstrijden en marathons georganiseerd,
maar kunnen leden ook terecht voor
een mooie fietstocht. Leo Bakker is
sinds maart vorig jaar voorzitter van
de club. Hiervoor was hij wel al actief binnen de club, als onder andere scheidsrechter en jurylid.
Fietstocht
De Schaatstrainingsgroep VZOD
viert een heel jaar lang feest. Ter
ere van het vijfentwintig jarige bestaan in 2010 is er aanstaande zondag 14 juni een fietstocht. Voor de
fietstocht zijn verschillende routes
uitgezet zodat er voor ieder wat wils
is. Zo is er een fietstocht van 35, 50,
75 en 125 kilometer. De 125 kilometer kan tussen 8.00 en 10.00 uur gestart worden, inschrijven kan vanaf 7.30 uur. Kosten voor deze rou-

te zijn 6,00 euro. Deelnemers aan
de 35, 50 en 75 kilometer kunnen
tussen 9.00 en 12.00 uur van start.
Hierbij wordt een bijdrage van 3,00
euro gevraagd. De start en de finish
is voor alle tochten bij de Antoniusschool aan de Mijnsherenweg 199.
Skeelertocht
Op woensdag 17 juni vindt een
skeelertocht plaats. De skeelertocht is bedoeld voor alle kinderen
van de basisschool uit Kudelstaart
en Aalsmeer. Het evenement start
om 14.00 op de skeelerbaan aan de
Wim Kan Dreef in Kudelstaart. Deelname is gratis, maar neem wel een
helm mee want het dragen hiervan
is verplicht! In februari 2010 zal de
wedstrijd om het clubkampioenschap een nog groter feest worden dan het normaal is. Op 22 mei
zal het uiteindelijke knalfeest gegeven worden, ter ere van het 25 jarige bestaan, waarvoor de voorbereidingen nu al in volle gang zijn. Geïntereseerden kunnen lid worden via
www.stgvzod.nl. Hier kan natuurlijk
ook terecht voor verdere informatie.
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AGENDA

Zaterdag filmavond in culturele café

Bacchus zegt ‘Yes man’
Aalsmeer - Zaterdagavond 13 juni wordt in cultuur café Bacchus de
fim ‘Yes Man’ vertoond. In de film
speelt Jim Carrey, de komiek met
het elastieken gezicht, de uitgebluste bankbediende Carl Allen, die veel
tekort komt omdat hij op alles ‘nee’
zegt. Zijn leven verandert als hij na
een grondige preek van een zelfhulpgoeroe met als mantra ‘ja is het
nieuwe nee’ besluit, geheel uit vrije
wil, overal eens ja op te zeggen. De
resultaten zijn, zoals verwacht, verbluffend. Een aangeboden lift aan
een zwerver brengt hem in contact
met de spontane Allison (Zoey Deschanel), zijn positieve instelling
brengt hem de lang verdiende promotie en ook zijn vrienden vinden
hem plots veel beter te pruimen.

Woody Allen
Een week later, zaterdag 20 juni,
presenteert Bacchus nog een filmavond en dan kunnen liefhebbers komen kijken naar de film Vicky Cristina Barcelona van Woody Allen.

Vrijdag bands Semistereo
en Original live in N201

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 12
juni weer twee leuke jonge bands
op het N201 podium: Semistereo
en Original. Semistereo speelde onlangs in het jongerencentrum in de
voorronde van de popprijs Amstelland en blonk uit in originaliteit en
muzikale hoogstandjes. De band is
opgericht in 2006 en staat voor muzikale bezieling zonder compromissen, herkenbaar en opvallend door
originaliteit. Semi-stereo is gevormd
uit de wens om beelden, gevoelens
en ervaringen te uiten via muziek.
Muziek die ontstaat door creativiteit de vrije hand te geven, en door
plat getreden paden links te laten
liggen. Semistereo gebruikt dissonante gitaar riffs om de solidariteit
tussen drumgrooves en melodie-

ën onder spanning te zetten: ideeën en gevoelens pakken zich samen
in een muzieksoort die van melodieuze rock over kan gaan in scheve maatsoorten verpakt gitaargeweld. Dat klinkt ingewikkeld, maar
is desalniettemin voor de toehoorder zeer goed te verteren en vooral spannend.
Original is een pop/rock band uit
Uithoorn. Met deze band is het altijd gezellig en dat is ook waar ze
voor staan: lekkere muziek maken
en vooral veel lol hebben! Ongetwijfeld dus weer een gezellig avondje voor de boeg vrijdag in de N201
aan de Zwarteweg. De zaal is open
om 21.00 uur en de entree is gratis. Meer info is te vinden op www.
n201.nl.

Popquiz in Joppe zondag
Aalsmeer - Café Joppe organiseert
aanstaande zondag 14 juni voor de
tweede keer in successie een popquiz. Waren het vorig jaar diverse
soorten vragen die de deelnemers
moesten beantwoorden, deze keer
gaat het alleen om intro’s van nummers, variërend van twee tot dertig
seconden.
Deze popquiz is geproduceerd en
zal worden gepresenteerd door
twee van de vaste Joppe dj’s, P@
T en Martin.
Er wordt gespeeld met teams van
maximaal vijf personen. Er is nog
ruimte voor enkele teams, opge-

Muziek/Film
Vrijdag 12 juni:
* Live-muziek van Semistereo en
Original in de N201, Zwarteweg.
Open vanaf 21u.
* Mini-concert Sursum Corda bij
C1000, Ophelialaan vanaf 19u.
Zaterdag 13 juni:
* Film Yes Men in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u. Open 20.30u.
Zondag 14 juni:
* Optreden Bindingkoor tijdens rozenweekend op Historische Tuin.
Aanvang: 14.30u.
* Salsaparty in The Beach, Oosteinderweg vanaf 19.30u.

Maar lang kan dat natuurlijk niet
goed gaan. Carl raakt door zijn nieuwe levensmotto in de meest bizarre situaties verzeild. Alleen wanneer
Allison begint over samenwonen, is
het even slikken... ‘Yes man’ heeft
het hart op de goede plek, wie wil
niet eens vaker een uitdaging aangaan? De film in Bacchus begint om
21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur,
en de toegangsprijs bedraagt 3,50
euro per persoon. Iedere filmliefhebber is welkom.

ven kan in het café in de Weteringstraat of door een email te sturen
naar jan@joppe.nl. Deelname aan
de pop-intro-quiz is geheel gratis.
De popquiz begint om precies 17:00
uur. En zal tot ongeveer 19:30 duren.
Haringparty
Op deze zondag kan ook de traditionele Hollandse nieuwe haring worden geproefd in café Joppe, uiteraard onder het genot van een glas
ijskoude korenwijn, met een glas
goede wodka of ‘gewoon’ met een
biertje of een colaatje.

Braderie, wielerronde en familiedag

Spetterende playbackshow
in feestweek Rijsenhout
Rijsenhout - Afgelopen maandag
vond tijdens de feestweek Rijsenhout een spetterende mini playbackshow plaats. Het daverende
kinderfestijn werd om 18.30 uur geopend met een dans, onder leiding
van Melanie van Leeuwen, uitgevoerd door jazzdance groep 1 van
de Gymvereniging Rijsenhout. Na
het optreden volgden verschillende
vertederende playback optredens
van kinderen tot 12 jaar. Om 19.30
uur was er in de korte pauze even
tijd voor de artiesten om wat snoep
of limonade te nuttigen onder het
genot van een tweede dansoptreden van een jazzdance groep 2 van
de Gymvereniging Rijsenhout. Na
de onderbreking werd de mini playback show voortgezet met onder
andere nummers van Ilse de Lange
en Cindy Lauper.
Uiteindelijk behaalde in de leeftijdscategorie tot en met 9 jaar het nummer van Mika de eerste plaats. In de
leeftijdscategorie van 10 tot en met
12 jaar wist het nummer van Teach
Inn de eerste plaats te bemachtigen.

derdisco en geeft Redbull promotieteam acte de présence. Bovendien
is er ‘s avonds Playhouse, met artiesten zoals De Partysquad. Zaterdag wordt de feestweek afgesloten
met een familiedag. Er is deze dag
een zeskamp, een toerrit met oude
auto’s en in de avond zijn er optredens van Whats Up bob, Cooldown
Café en zanger Starkoo. Voor meer
informatie, aanvangstijden, kaartverkoop, etc. www.feestweekrijsenhout.nl. Alle activiteiten zijn in en
rond de feesttent aan het Konnetlaantje.

Diversen
Donderdag 11 juni:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
Vrijdag 12 juni:
* Inloop voor tieners op Binding
Zolder, ingang Haya van Somerenstraat. Iedere vrijdag en dinsdag van
14 tot 18u.
* Klaverjassen om kampioenschap
van Aalsmeer bij buurtver. Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan v/
a 20u. Inschrijven 19.45u.

Programma Feestweek
De feestweek is nog in volle gang
met vandaag een gezellige braderie en de jaarlijkse wielerronde. De
dag wordt ‘s avonds feestelijk afgesloten met de Daverende Donderdag Disco. Op vrijdag is er een kin-

STAGE
MUSIC SHOP
‘JIM’ HArlEy’ % 115,ElEkTrISCHE GITAAr

(blAUW/zWArT/SUnbUrST)

‘GATT AUdIO’ % 199,MICrOfOOn-drUMSET
(COMPlEET)

zATErdAG GITAArSnArEndAG SET CObrA % 3,75

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

Rozenweekend met veiling
en concert Historische Tuin
Aalsmeer - Komend weekend, 13
en 14 juni, is er speciale aandacht
voor de rozen in de Historische Tuin.
Vooral de buitenrozen staan nu in
volle bloei. De Tuin heeft een verzameling van mosrozen, remonterende rozen, Chinese rozen en natuurlijk ook theerozen. De Tuin laat in
haar collectie de geschiedenis van
de rozenteelt zien van 1600 tot ca.
1950. De meeste oude rozen geuren
nog, en de vorm van de bloemen is
een lust voor het oog. De roos ‘Grüss
an Aachen’ is dit jaar precies honderd jaar geleden geïntroduceerd,
en staat in volle bloei. De firma Belle Epoque, bekend van haar oude
rozen, zorgt ook dit jaar weer voor
een aantrekkelijk aanbod van struik
en klimrozen. Diverse deskundigen
staan klaar om voorlichting en informatie te geven over het onderhoud
van de roos.
Rondleiding
Zaterdag de 13e geeft tuinchef Cees
van Dam om 14.15 uur een speciale rondleiding over de geschiede-

nis van de roos door het sortiment.
Beide dagen is er om 15.00 uur een
speciale rozenveiling, die natuurlijk
ook in het teken staat van de roos.
U als bezoeker kunt zelf voor de oude Bloemenlustklok uit 1930 uw bos
rozen inkopen. De veilingmeesters
zijn Dik Oussoren en Henk de Gooijer.
Bindingkoor
Zondag 14 juni vindt er om 14.30
uur een uniek concert plaats in
het veilinggebouw. Het Bindingkoor zal onder leiding van dirigent
Henk Trommel een concert uitvoeren met louter bloemenliederen. Het
is voor het eerst dat er in de veiling
zo’n concert plaats vind. Beide dagen is de Tuin vanaf 13.30 uur geopend. Entree via het Praamplein in
het centrum van Aalsmeer. Daarna
de bruggen volgen. De Tuin is iedere
dinsdag tot en vrijdag geopend van
10.00 tot 16.30 uur, zaterdag en zondag is publiek welkom tussen 13.30
tot 16.30 uur. Voor info. zie: www.
htaalsmeer.org of bel 0297-322562.

Zondag salsa in The Beach
Aalsmeer - Dat salsa hot is blijkt
wel uit de goed bezochte salsa
avonden en lessen, die The Beach in
samenwerking met salsa.nl, organiseert. Komende zondag 14 juni start
alweer de laatste dansavond voor
de start van de zomer. Het belooft
een bruisende avond te worden met
om 20.00 uur een gratis salsa workshop voor de geoefende dansers.
Hierna neemt DJ Jarzino de draaitafel over. Deze Latin allround specialist zal de zaal trakteren op veel muzikaal lekkers. Van zwoele bachata, snelle merenque tot pittige sal-

sa! Naarmate de avond vordert zal
hij steeds meer up tempo nummers
gaan draaien. Hierdoor komt iedere
danser aan zijn trekken. 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. Vanaf woensdag 1 juli starten verkorte zomercursussen. Daarbij kan gekozen worden uit meerder soorten dansstijlen. Voor meer
informatie surf naar www.leersalsadansen.nl. Of kom een keer langs op
één van de cursusavonden in The
Beach aan de Oosteinderweg 247.

Exposities
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
Tot en met 28 juni:
* Expositie ‘Art in the family’ in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag t/m zondag 14-17u.
* Expositie van vijf glaskunstenaars
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 29 juni:
* Schilderijen en tekeningen van
Henny Bax in gangen zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.
Zaterdag 13 juni:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook
op zondag vanaf 13.30u. Deze zaterdag en zondag rozenweekend met
om 14.15u. rondleiding en om 15u.
rozenveiling.
Tot en met 14 juni:
* Expositie Levenstekenen in Oud
Katholieke kerk, Oosteinderweg
394. Zondag opening om 16. Dagelijks open 14-17u.

* Schaken in ‘t Stommeerkwartier,
Stommeerweg vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Tot en met 13 juni:
* Feestweek Rijsenhout, tent in Konnetlaantje met braderie, wielerronde, daverende donderdagdisco, familiedag en feestelijke afsluiting.
Zaterdag 13 juni:
* Vijfde junior pramenrace. Start
13u. bij Stokkeland, achter gemeentehuis. Prijsuitreiking rond 15u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
Zondag 14 juni:
* NK voorrondes beachvolleybal bij
RKDES in sportpark Calslagen, Wim
Kandreef. Van 8.30 tot 17.30u.
* Fietstochten 25-jarige STG VZOD.
Start tussen 7.30-12u. bij Antoniusschool, Mijnsherenweg.
* Popquiz van 17 tot 19.30u. in café
Joppe, Weteringstraat.
Dinsdag 16 juni:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Middag voor ouderen over zorgverzekeringen bij OVAK in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Skeeleren voor jeugd 5-12jr. op
baan, Wim Kandreef, Kudelstaart.
Iedere dinsdag 18.45-19.45u.
Woensdag 17 juni:
* OVAK-ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Les zelfverdediging voor groepen
5 t/m 8 van basisschool bij Binding
Boven, Zijdstraat, 13-15u.
* Skeelertocht voor jeugd bij jarige
STG VZOD op baan aan Wim Kandreef. Aanvang: 14u.
* Braderie in Kudelstaart, in en rond
winkelcentrum. Van 14 tot 21u.
* Creamiddag voor tieners op Bindingzolder, ingang Haya van Somerenstraat, Kudelstaart, 14-17u.
Donderdag 18 juni:
* Ledenborrel OVA in galerie Sous
Terre, Kudelstaartseweg, 17-19u.
Vrijdag 19 juni:
* Afsluiting seizoen op Binding Zolder, Haya van Somerenstraat, Kudelstaart met barbecue, 18-22.30u.
Zondag 21 juni:
* Aalsmeer Roest Niet, oldtimers te
bewonderen in Zijdstraat, Dorpsstraat, Schoolsraat en Marktstraat.
Vergaderingen
Donderdag 11 juni:
* Beraad en raad in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Donderdag 18 juni:
* Inloop vanaf 19.30u. en vergadering vanaf 20u. wijkraad Hornmeer
in buurthuis Roerdomplaan 3.

In de oud katholieke kerk

Expositie ‘Levenstekenen’
nog tot en met zondag!
Aalsmeer - Afgelopen zondag vond
de opening plaats van de expositie
Levenstekenen in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394.
Het subtiele werk van de Aalsmeerse Joke ‘Joka’ Nieuwenhuis Schrama
is centraal tentoongesteld en nodigt
de toeschouwer uit om een tocht te
maken langs de panelen met kleine
tekeningen, grafieken en collages.
Steeds zullen weer nieuwe details
ontdekt worden. Aan de muren onder de ramen van het kerkje hangen
de grote heftige olieverf schilderijen van de Amsterdamse kunstenaar
Harry Emans, die de bezoeker ‘de
menselijke staat van zijn’ intens laten beleven. Om vervolgens weg te
gaan of er ter plaatse over te praten
met anderen, zoals de vele genodigden afgelopen zondag deden.
De expositie is nog geopend tot en
met zondag 14 juni dagelijks van

14.00 tot 17.00 uur en de toegang
is gratis. Voor inlichtingen: family@
dds.nl of schouten@topart.org.

Tijdens vijftiende miss verkiezing

Zangeres Belle Perez komt
optreden tijdens feestweek
Meezingen en lachen tijdens
avond van muzikaalsmeer

Aalsmeer - Ze hadden de lachers
op de hand, Lisa Kaaijk en Merel
Meijdam, tijdens de derde presentatie-avond van muzikaalsmeer afgelopen zaterdag in De Oude Veiling. Lisa op piano en Merel achter de microfoon brachten mooie en
leuke liedjes, meezingers, eigen pikant werk en allen werden met veel
humor en cabaretachtige sketches
gepresenteerd. Het duo liet de aanwezigen moeiteloos meezingen en
klappen en diverse malen klonken
vrolijke lachsalvo’s. Geslaagd, deze
kennismaking van muzikaalsmeer
met weer andere Aalsmeerse talen-

ten. Tijdens de presentatie-avond
was uiteraard informatie verkrijgbaar over de stichting die zich ten
doel heeft gesteld om een boek uit
te geven over de rijke Aalsmeerse
muziekgeschiedenis, compleet met
cd en dvd. Inmiddels is de site waar
bands en groepen zich kunnen aanmelden al behoorlijk gegroeid, maar
volgens de initiatiefnemers is de lijst
nog niet compleet. Dus, nogmaals
de oproep: Meld je band, groep
of duo aan op de site www.muzikaalsmeer.nl. Vul de gevraagde gegevens in en voeg bij voorkeur enkele foto’s van toen en nu toe!

Klaverjas kampioenschap
Aalsmeer - Vrijdag 12 juni organiseert buurtvereniging Hornmeer het
open klaverjas kampioenschap van
Aalsmeer. Wie is de beste klaverjasser van 2009? Buurtvereniging
Hornmeer nodigt klaverjasliefhebbers uit om plaats te nemen aan de
tafels in buurthuis Hornmeer aan de

Roerdomplaan 3 komende vrijdag.
Deelnemers dienen om 19.45 uur
aanwezig te zijn. De kaarten worden verdeeld vanaf 20.00 uur. Afgelopen vrijdag is nog geoefend voor
dit kampioenschap. De winst was
voor het Mia Huykman en Coen Vis
met 5633 punten.

Aalsmeer - Donderdag 10 september vindt tijdens de feestweek
de jaarlijkse miss verkiezing plaats
en ter gelegenheid van de vijftien
editie wordt een speciaal programma gepresenteerd. De organisatie doet een oproep aan alle missen die de afgelopen vijftien jaar
eerste of tweede zijn geworden om
nog een keer mee te doen. Tijdens
een galaronde betreden de ex-missen het podium. De jubileum-verkiezing gaat gepaard met een scala
aan optredens van bekende artiesten. Zo komt de bijna winnaar van
Holland’s got talent, zanger Waylon,
naar Aalsmeer, is musicalster Danny
de Munck gecontracteerd en zal de
Aalsmeerse zanger Jan Leliveld het
podium betreden. Deze week is de
special guest bekend gemaakt en
dit is niemand minder dan de Belgische zangeres Belle Perez. Muziek zit er bij Belle reeds sinds erg
jonge leeftijd in. Al op 4-jarige leeftijd kreeg ze haar eerste flamenco-kleedje en werd haar deze dans
aangeleerd door haar tante. Die invloed is nog steeds merkbaar en ze
kan nog steeds uitpakken met dit
soort van Spaans dansen!
Belle werd ontdekt op een talentenjacht door Patrick Renier, die sindsdien niet van haar zijde is geweken.
De doorbraak kwam er in 1999 toen

Belle Perez deelnam aan de preselecties voor het Eurovisie Songfestival. Langzaam aan groeit Belles populariteit. “Que Viva La Vida” levert
haar in België een megahit op en
zorgt in Nederland voor de definitieve doorbraak. Haar mooie stem,
swingende dansact zal vast en zeker
menig feestweekbezoeker aan het
dansen krijgen. Mis het niet! Missen
voor de jubileum-verkiezingkunnen
zich overigens nog steeds opgeven
via feestweekaalsmeer@gmail.com.
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Kaartverkoop inmiddels gestart

ingezonden

Dorpshuis Kudelstaart
kleurt Summer White

Goedje over en langs Boezemdijk!
De laatste paar dagen zie ik op de
boezemdijk achter de Einsteinstraat
in Kudelstaart wel verschrikkelijk
veel dode mollen. Dit alles komt natuurlijk niet omdat deze beestjes
een bepaalde leeftijd hebben gehaald en nu achter elkaar van ouderdom sterven. Zeer waarschijnlijk vindt iemand bij ons in de buurt
deze mollen zeer lastig met al dat
gegraaf onder de grond en strooit
daarom een goedje over en langs
de boezemdijk waar zij niet zo goed
tegen kunnen. Dit is zeer spijtig en
betreurenswaardig voor deze beestjes. Ik hoop dan ook dat deze mensen zich realiseren dat dit ook nog

schadelijk is voor meer beesten die
op en rond de boezemdijk leven.
Ook voor ons honden is dit zeer
schadelijk als wij dit gift eten. Natuurlijk letten onze baasjes wel goed
op ons, maar ja dit is nog een van de
weinige stukjes waar wij los mogen
lopen binnen de gemeente en onze
baasjes zien dan ook niet alles wat
wij hier vinden. Dus bij deze wil ik
vragen of degene die dit gift strooit
er bij na wil denken wat dit voor gevolgen voor ons huisdieren en de
dieren op de boezemdijk heeft.
Een ongeruste, maar nog niet
vergiftigde hond uit de Einsteinstraat, Kudelstaart.

Kudelstaart - Zaterdag 4 juli aanstaande vindt er weer een spetterend feest plaats in Dorpshuis Kudelstaart, dit keer staat het feest in
het teken van Summer White. Zoals het thema al doet vermoeden zal
heel het Dorpshuis wit opkleuren en
is de dresscode wit. De bezoekers
kunnen een gezellige Hollandse
avond tegemoet zien waarbij zanger Rob Ronalds komt optreden en
dj Toon Wouters de gezellige Hollandse hits ten gehore zal brengen.
Rob Ronalds is het meest bekend
geworden door zijn optredens bij Ab
Normaal. Drie keer in de week stond
Rob op tv met Ab Normaal en samen hebben zij dan ook de meest
bekendste singel ‘het dak eraf’ opgenomen. Zijn laatste single is ‘Haar
Rode Lampje’. Maar Rob is ook zeer
bekend als leadzanger van het alom populaire Cooldown Café. Het
repertoire van Rob is dan ook zeer
divers in feest, ballads, Après Ski,
pop en Nederlandstalig. U vraagt en
hij zingt ! Dj Toon Wouters is opge-

Stoffeerwerk, maatwerk, projectstoffering

Meubelstoffeerderij De
Brug opent deur
Aalsmeerderbrug - Sinds enkele weken is Aalsmeer een meubelstoffeerderij rijker. In het pand waar
voorheen herenkledingzaak Metro
Centrum zat in Aalsmeerderbrug,
op de hoek Kruisweg en N201, heeft
ambachtelijke stoffeerder De Brug
zich genesteld. Eigenaar is Wesley
de Jong en het stofferen en repareren van meubels zit in zijn bloed.
“Mijn hele familie zit in de meubelstoffeerderij en het is van generatie op generatie gegaan”, vertelt Wesley. Naast het deskundig stofferen
van meubels, kunnen klanten ook
bij De Brug terecht voor allerlei reparaties. “We zorgen ervoor dat de
meubels weer zo goed als nieuw
worden. Zo kunnen wij de vering
van zitmeubelen herstellen en gescheurde bekleding maken en tevens reinigen. Ook lederen bekleding kunnen wij repareren en weer
de natuurlijke kleur teruggeven.”
Service is belangrijk voor meubelstoffeerderij De Brug. De meubels
worden gratis gehaald en gebracht,
de klant krijgt twee jaar garantie en
er worden geen voorrijkosten berekend. “Wij vinden het belangrijk
eerst bij de mensen in hun thuissituatie te gaan kijken en hun wen-

sen te bespreken. Wij geven ze goed
advies, een vrijblijvende prijsopgave en leveren snel. Maar ze zijn ook
in onze showroom welkom waar we
een grote collectie meubelstoffen
hebben.”
Het bedrijf is gespecialiseerd in ambachtelijke werkzaamheden, maar
gebruikt ook moderne technologie.
De producten zijn van hoogwaardige kwaliteit en de stoffen worden
allemaal geleverd met certificaat en
KIM keurmerk (Kwaliteit Informatie
Meubelstoffen).
Een andere specialisatie van De
Brug is het stofferen van boten, auto’s of caravans. Er worden speciale
materialen voor de scheepvaart gebruikt. Duurzame stoffen zijn hiervoor erg belangrijk, die tegen vocht
kunnen om schimmels te voorkomen. “Door onze jarenlange ervaring en eigen specialiteit durven we
gerust te zeggen dat klanten bij ons
aan het juiste adres zijn voor vakmanschap en deskundigheid.”
De winkel, net over de brug, is van
dinsdag tot en met vrijdag open van
elf tot vijf uur en op zaterdag tussen
twaalf en vier uur. Voor een vrijblijvende prijsopgave kan gebeld worden naar 0297-368626.

Rozenburg - Op maandag 20 april
heeft Workx materieelverhuur de
deuren van haar nieuwe vestiging
in Rozenburg, aan de Kruisweg 397,
geopend. Door de gunstige ligging
nabij de snelweg A4 en de N201
is de vestiging in Rozenburg goed
bereikbaar. De vestiging beschikt
over een groot opslagterrein, waar
een brede selectie van het materieel staat. Naast het standaard assortiment als onder andere aanhangwagens, aggregaten, bouwhekken, hogedrukreinigers en rolsteigers, is deze vestiging ook gespecialiseerd in GWW materieel als
graafmachines, lichtmasten, trilplaten, rupsdumpers en ondermeer

wielladers en hoogwerkers. De vestiging is open van maandag tot en
met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur
en op zaterdag van 08.00 tot 12.00
uur. Workx materieelverhuur heeft
meer dan 45 vestigingen, bijna 300
medewerkers en meer dan 35.000
verhuurartikelen en is hiermee één
van de grootste spelers op de markt
voor materieelverhuur. Workx richt
zich zowel op de professionele als
particuliere markt. Bij Workx werken
professionals die de regionale en lokale markt kennen en hierdoor hun
dienstverlening naadloos afstemmen op de behoefte van de klant.
Workx zorgt voor het juiste materieel
op de juiste tijd op de juiste plaats!

Ruim honderd werken in
expositie Art in the Family

Aalsmeer - Acteur en beeldhouwer André van den Heuvel exposeert samen
met zijn dochter Juul van den Heuvel tijdens de tentoonstelling Art in the Family. Deze is nog te zien tot en met 2 juli te zien in het Oude raadhuis in de
Dorpsstraat. De ruim 100 getoonde werken zijn boeiende reflecties op geboorte, kindertijd en familieleven. Een gratis kijkje nemen kan iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Eerste paal nieuwbouw
caravanstalling de Shelter

Aalsmeer - Maandag 8 juni is door
de grondlegger van het bedrijf de
heer L.C. van Egmond de eerste paal
geslagen voor de nieuw te bouwen
caravanloods van Caravanstalling
de Shelter BV.
De loods wordt vervangende ruimte
met een grootte van 3000 vierkante meter voor een loods die moest
wijken voor woningbouw in Westwijk zuid west. De loods wordt uitgevoerd in twee lagen. Met deze extra ruimte hoopt caravanstalling de
shelter de groei op te vangen in de
zelfservice stalling. Caravanstalling

de Shelter is een familie bedrijf dat
zich sinds 1989 bezighoud met het
stallen en onderhouden van caravans, campers en andere recreatie
voertuigen.
Voor de realisatie van de loods is
in verband met gemeentelijke procedures en bestemmingsplannen
een prima samenwerkingverband
gevonden met project bureau Buis
Pomona uit Aalsmeer. De Shelter
hoopt medio oktober haar uitbreiding te openen. Voor meer informatie kan de site www.sheltercaravanstalling.nl bekeken worden.

Aalsmeer - Drieduizend vrouwen
stapten afgelopen zondag 7 juni samen met oud-wielrenster Leontien
van Moorsel in Amsterdam op de
fiets voor de eerste Leontien Ladies
Ride. Een deel van de opbrengst van
dit sportieve festijn gaat naar Pink
Ribbon en menig deelnemer had
iets roze aangetrokken om dit goede doel extra kenbaar te maken. De
tocht ging door de hoofdstad, over
grachten en vervolgens via Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen
naar Aalsmeer. Het Raadhuisplein
diende rond het middaguur als rustpunt en lunchstop en sponsor Bar
Le Duc had in deze flink uitgepakt.
Bij de brug van het plein voor het
gemeentehuis werden de fietssters
verwelkomt door een haag van supergrote opgeblazen waterflesjes,
er hingen spandoeken en uiteraard

waren er kramen waar voor de dorst
een flesje Bar Le Duc gehaald kon
worden. Er kon aan de tafels plaats
genomen worden en er werd muziek gedraaid. Het was een gezellige boel en gezien de vrolijkheid
van alle deelnemers verliep de tocht
prima. Omdat er roze hoeden, roze boa’s en andere roze kledingstukken waren aangetrokken, was
het plein enkele uren blauw en roze gekleurd. Na de stop stapten de
dames weer vrolijk op de fiets om
de tocht via Schiphol te volbrengen. Het Raadhuisplein werd weer
omgeruimd. Slechts de resterende,
houten tafels en dranghekken bleven over en deed menig voorbijganger een vragende blik tevoorschijn
toveren. Hebben we iets gemist? Ja,
de lunchstop van de eerste Leontien Ladies Ride…

len bedenken wat we willen, maar
het is uiteindelijk de consument die
bepaalt wat hij of zij in huis haalt”,
aldus Verlinden. Het verhaal achter het concept Greenbalanz is volgens de jury fantastisch. In de categorie Concepten heeft handelskwekerij L. van der Weijden volgens de
juryleden dan ook verdiend gewonnen. Greenbalanz is een verkoopconcept bedoeld voor de presentatie van orchideeën in tuincentra en
retailketens. Zie ook de website van
Van der Weijden: www.greenbalanz.
nl. In de categorie kamerplanten is
gewonnen met de Codiaeum Tamara van Ammerlaan Grondcultuur. In
de categorie snijbloemen koos de
jury voor de Freesia dubbelbloemig ‘Red Beauty’ van Penning Breeding en tot winnaar in de categorie
tuinplanten is gekozen de Gaultheria winterpearls Big Berry van veredelaar Syngenta Flowers. In de uitzending van Tuinruimers op zaterdag 20 juni zendt SBS6 tussen 17.00
en 18.00 uur een compilatie uit van
de jurering en uitreiking.

Aalsmeerse Rock Company
speelt zich in de kijker!
Aalsmeer - Muziekcafé Royalty aan
het Leidseplein in Amsterdam was
op donderdag 4 juni de gastheer
van de 54e voorronde van ‘Dommelsch Clash of the Cover Bands
2009’. Drie coverbands speelden in
deze selectieronde voor een plaats
in de regionale finalerondes met
als grote winnaar 5-mans Dance,
Pop coverband Max-e-muM die zowel bij de vakjury als bij het publiek
de eerste plaats wist te bemachtigen. Met een goede tweede plaats
bij de publieksstemmen wist de vijf-

mans Rock coverband The Rock
Company uit Aalsmeer en Hoofddorp zich als Runner-Up te plaatsen voor de tweede rondes die in
november plaatsvinden in Poppodium De Kade in Zaandam. The Rock
Company verraste het publiek met
nummers van onder andere Incubus, Neil Young en Katy Perry. De
band speelde zich naar een goede
tweede plaats bij de publieksstemmen en plaatste zich hiermee voor
de volgende ronde van ‘The only
road to Paradiso’.

Laatste strijd verenigingen
om de C1000 clubmuntjes
Aalsmeer - Dit is de laatste week
dat verenigingen voor clubmuntjes kunnen sparen bij C1000 Koster. Afgelopen week zijn een aantal verenigingen geweest die hun
vereniging aan het promoten waren voor de supermarkt in de Ophelialaan. Zo kon je bij de Aalsmeerse
Harmonie op een instrument spelen
en was er op een scherm in de supermarkt een concert te bekijken.
Meisjes van SV Omnia 2000 hebben
folders uitgedeeld om zo aan extra
clubmuntjes te komen. “Het is leuk
om de verenigingen zo enthousiast
bezig te zien, want het is toch extra geld wat ze voor de club kunnen
verdienen”, aldus een vaste klant in
de supermarkt.
Aan het einde van de week zullen
diverse clubs bij C1000 Koster voor

de laatste keer actief zijn om zo aan
extra muntjes te komen. Zo geeft
Sursum Corda vrijdagavond vanaf
19.00 uur een mini concert, zal SV
Omnia 2000 zaterdag een presentatie geven, en is ook de jeugd van
zwemvereniging Oceanus aanwezig. Kortom, een ware strijd tussen
de verenigingen. Er zullen volgende week geen standen bekend gemaakt worden, zodat het toch spannend blijft met welk geldbedrag de
verenigingen naar huis gaan. Op zaterdag 20 juni is de prijsuitreiking
in de C1000. Op dit moment staan
de volgende drie verenigingen aan
de leiding: Dierenbescherming
Aalsmeer (14053 muntjes), jeugdvereniging RKAV/VVA (8659 muntjes) en zwemvereniging Oceanus
(7194 muntjes).

Oosterom voorzitter Flora

Glazen tulpen voor winnaars
van Flora Holland Award
Kudelstaart- Van der Weijden orchideeën heeft de prestigieuze Flora Holland Award 2009 in de categorie Concepten gewonnen. Tijdens
een feestelijke bijeenkomst werd de
Glazen Tulp uitgereikt door tv-presentator en juryvoorzitter Rob Verlinden aan Lennard en Jacques van
der Weijden. De FloraHolland Award
is een jaarlijkse onderscheiding voor
de meest geslaagde productintroducties en concepten. “Juist bij economische tegenwind moet vernieuwing de kurk zijn waarop de sector drijft,” benadrukte Timo Huges
in zijn openingswoord. Na een voorselectie beoordeelde een jury, onder leiding van Rob Verlinden, de
twintig genomineerde producten.
Samen met zijn collega-juryleden,
trendwatcher Romeo Sommers en
bloemstylist Geert Maas, keek Verlinden onder meer naar de trenden gebruikswaarde van de producten. Ook beoordeelde de jury of de
plant, bloem of het concept binnen
de belevingswereld van de consument past. “We kunnen met z’n al-

Ter ere van het 40 jarig bestaan
stond het Dorpshuis Kudelstaart vorig jaar 5 keer in het teken van een
thema feest. De kaarten voor deze
avonden waren iedere keer binnen
de kortste keren uitverkocht en de
feesten werden druk bezocht. Dit
jaar is er besloten om twee feesten te geven, waarvan het Summer White feest op 4 juli de eerste
is. De kaartverkoop is inmiddels begonnen en entreebewijzen kunnen
gekocht worden bij Albert Heijn in
Kudelstaart en bij het Dorpshuis en
kosten 12,50 euro per stuk.

Vader en dochter van den Heuvel

Plein blauw en roze gekleurd
voor eerste Ladies Ride

Workx materieelverhuur
landt nabij Schiphol

groeid in het Nederlandstalige café
van zijn ouders. Hierdoor heeft hij al
jaren het juiste gevoel over het zetten van de juiste sfeer op feesten. Dj
Toon heeft hierdoor naast het draaien van feestplaatjes ook ervaringen
opgedaan als zanger in onder andere de Heeren van Amstel in Amsterdam. Samen met Rob Ronalds het
duo om een avond volledig op zijn
kop te zetten in Kudelstaart.

Hollandse Floral Designers
naar ‘corso’ in St Petersburg
Aalsmeer - Het jaarlijkse Bloemen Parada op 12 juni in Sint Petersburg in Rusland is één van de
grootse evenementen in de wereld
van de bloemsierkunst. Duizenden
bezoekers uit de gehele wereld komen dit spektakel bekijken. Nederlandse bloembinders spelen de belangsrijkste rol bij de opbouw van
dit evenement vanwege de jarenlange ervaring op dit vakgebied.
De Floral Designers zoals Kees Tak,
Hans Danko, Johan Licher, Anne
Wobbes en Carel Schenk zullen ook
nu weer hun kennis delen met Russische binders. Naast deze spectaculaire praalwagens zal er ook

weer een wedstrijd zijn voor individuele Russische bloembinders met
als thema ‘Mijn Favoriete Sprookje’. Dat dit thema een geweldige inspiratiebron is, bleek vorig jaar wel
uit de zeer bloemrijk uitgedoste dames met kunstig versierde (kleine)
hondjes.
Ook dit jaar zal het Boerma Instituut
uit Aalsmeer wederom de Grand
Prix prijs van het evenement ter beschikking stellen voor de nummer
één van het evenement. De winnaar
krijgt een 5- daagse cursus van het
Boerma Instituut, inclusief reis en
verblijfkosten. Winnares van vorig
jaar is Tatiana Giyazova.

Aalsmeer - Bernard Oosterom is
de beoogd opvolger van Gerrit Ravensbergen als bestuursvoorzitter
van FloraHolland. Op voorstel van
een vertrouwenscommissie heeft
het bestuur hem op 3 juni voor deze functie voorgedragen. De Algemene Ledenvergadering van 10 december 2009 moet deze voordracht
nog bekrachtigen. De bestuurswisseling wordt vervolgens van kracht
op 11 december 2009, als de huidige voorzitter Gerrit Ravensbergen
aftreedt. Bernard Oosterom (48 jaar,
mede-eigenaar/directeur van potplantenkwekerij Sjaloom in Waddinxveen) heeft ruime bestuurlijke

ervaring binnen de veilingcoöperatie. Sinds 1 januari 2008 is hij vice-voorzitter van FloraHolland. Eerder was hij bestuurslid, vice-voorzitter en voorzitter van Bloemenveiling
Aalsmeer. Oosteroms voordracht
wordt breed gedragen binnen het
bestuur van FloraHolland.
Op voorstel van de vertrouwenscommissie en in lijn met wat daarover in het fusieproces was vastgelegd, gaat het dagelijks bestuur
van FloraHolland terug van vier naar
drie personen. Naast Oosterom nemen Erik Persoon (vice-voorzitter)
en Mariëlle Ammerlaan (secretarispenningmeester) daarin zitting.

Hollandse nieuwe in Ouwe
Aalsmeer - Het is Vlaggetjesdag
aanstaande vrijdag 12 juni in De
Oude Veiling en liefhebbers wordt
de mogelijkheid gegeven gratis
nieuwe haring te komen proeven,
met of zonder uitjes en zuur, en natuurlijk wel onder het genot van een
drankje.
Tussen 16.00 en 18.30 uur is de haringproeverij in het restaurant in de
Marktstraat 19. Vlaggentjesdag was
van oorsprong de dag waarop vissersschepen met vlaggetjes ver-

sierd (gepavoiseerd) in de haven lagen. Tegenwoordig is níet het uitvaren voor de haringvangst, maar de
komst van de Hollandse Nieuwe de
reden om het Scheveningse havengebied en de enkele daar nog liggende schepen op te sieren. Een en
ander wordt jaarlijks bepaald door
bij de haringvangst en haringhandel betrokken belanghebbenden.
Voor meer informatie kan de website: www.deoudeveiling.nl bezocht
worden.
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Groei en Bloei Aalsmeer op
pad voor voortuinkeuring

Vroegtijdig einde door regen
aan feestweekend Kudelstaart

Kudelstaart - Afgelopen weekend vond in Kudelstaart het jaarlijkse feestweekend plaats. Van bekende activiteiten als de braderie
en het beachvolleybaltoernooi werd
volop genoten, evenals de nieuwe
onderdelen Peur um Erin en ringsteken voor trekkers enthousiaste
reacties heeft opgeleverd. Dit jaar
was het feestweekend uitgebreid
met de zondag, waarop Peur um Erin één van de nieuwe evenementen
was. Voor wie niet geweest is: denk
aan een combinatie van water, touwen, behendigheid en de baggerboot van De Groot Waterbouw, ofwel een soort ‘Ter Land, Ter Zee en
in de Lucht’. De jeugdige Lars Versteegh was de snelste in 07:04 seconden, troefde hiermee iedereen
af en won de hoofdprijs van 75 euro.
Tevens een nieuw onderdeel waren
de trekkers. Stonden ze eerst geshowd op de Loswal zodat iedereen
ze kon bekijken, later werden ze gebruikt voor een wedstrijd trekkerringsteken. ‘Opa’ Rinus Eigenhuis
kon het beste mikken en won de
wedstrijd. Deze nieuwe evenementen trokken veel kijkers, die tussendoor ook konden genieten van een
demonstratie van de waterskivereniging. Helaas kwam aan de gezelligheid een einde toen de weergoden besloten dat het genoeg was
voor die dag en de regen met bakken uit de hemel kwam.

Groeiend toernooi
De weergoden waren voorgaande
dagen gelukkig beter gezind. Op de
braderie die plaatsvond op de vrijdag waren meer dan zeventig kramen present, het aanbod variërend
van kleding tot fruit en van tassen
tot heerlijke Belgische pralines. Was
op vrijdag het weer nog een beetje
matig, tijdens de inmiddels befaamde beachvolleybal kampioenschappen op zaterdag was het zonnetje
er volop bij.
Het toernooi is groeiende, want waren er vorig jaar elf teams, dit jaar
deden maar liefst veertien teams
mee. Achter het Dorpshuis waren
twee beachvolleybalvelden aangelegd, waar fanatiek maar met een
veel lol gestreden werd om de eerste plaats. Deze werd veroverd door
Lassie. De tweede en derde plaats
waren voor De Showboten en The
Underdogs PartII.
Tijdens deze feestdagen zijn heel
veel foto’s gemaakt, deze zijn spoedig terug te vinden op www.pretpeurders.nl. Heb je zelf een foto
van het weekend die absoluut op
de website moet? Stuur een mailtje met de foto naar redactie@pretpeurders.nl. Als laatste wil organisator C.V. De Pretpeurders alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp
en inzet tijdens dit weekend dat mede dankzij hen succesvol en feestelijk is verlopen.

Aalsmeer - Dit jaar zal een jury van
Groei&Bloei weer naar de voortuinen gaan kijken. Dit jaar is gekozen
voor wijken die al een aantal jaren
bestaan, waar dus tijd is geweest
om er iets van te maken. Het doel
van de keuring is nog steeds hetzelfde. Groei en Bloei met deze activiteit bereiken dat meer mensen het
belangrijk gaan vinden dat ook hun
straat of wijk in Aalsmeer er waardig uitziet en een kleur/bloemrijk
beeld geeft. Daarom vind Groei en
Bloei een te hoge haag om de tuin
een belemmering, maar een geheel bestraatte ruimte voor het huis
kan met gebruik van potten en bakken best een goede bijdrage aan
het straatbeeld opleveren. De gemeente Aalsmeer en de afdeling
Aalsmeer van Groei en Bloei stel-

len weer tien groenbonnen beschikbaar voor de mooiste voortuinen. Dit
jaar gaat de jury op pad in de laatste
week van juni van 22 juni tot en met
5 juli.Wanneer uw tuin wordt gekozen, wordt een foto gemaakt en deze wordt in september samen met
de groenbon aan de winnaars uitgereikt. In Kudelstaart is gekozen voor
de wijk rechts van de Bilderdammerweg (rondom de Spil), in het
centrum gaat de jury een kijkje nemen in Perronzijde, Baanvak, Wissel, Ketelhuis, Schoorsteen, Kas en
Kwekerij, in Oost in de Vlinderwijk
tussen de Aalsmeerderweg, de Vlinderweg en de Citroenvlinderweg en
in Nieuw Oosteinde gaan de tuinen
in De Boomgaard en de Vissenwijk
tussen de Hornweg, de Karperstraat
en de Snoekbaarsstraat bekeken

Groei en Bloei Aalsmeer
naar Paleis Soestdijk
Aalsmeer - Op donderdag 25 juni vertrekt De Doelen Coach Service
op verzoek van Groei en Bloei afdeling Aalsmeer naar Paleis Soestdijk
om de grote Lathyrustentoonstelling
te bezoeken.
Ook Aalsmeerse Lathyrus komt op
de tentoonstelling te staan.
Tot vorig jaar stonden deze prachtige bloeiers in de tuin van het Wellant college aan de Linnaeuslaan,
maar daar lopen nu paarden. J
an Ruesink, de kweker ervan, heeft
de bloemen nu in zijn hobbytuin
langs het fietspad achter de bramen
staan en ook daar groeien ze goed.
Hij hoopt een groot sortiment tijdens
de tentoonstelling in de kassen van
Soestdijk te mogen tonen.
De bus vertrekt op donderdagmorgen om 9.15 uur vanaf de parkeerplaats bij het zwembad aan de
Dreef in de Hornmeer en gaat om
rond 15.00 uur weer terug naar
Aalsmeer.
De kosten zijn 15 euro en dit bedrag
is inclusief de entreeprijs van 5 euro. Aanmelden kan bij Riet Filius, tel.
06-10374724. Er is nog plaats!

Boek over watertoren blijkt
inspiratiebron voor schilderij

Ook aan de kinderen is gedacht!

Jaarmarkt in Kudelstaart met
veel kramen en veel muziek

Het Bindingkoor zingt tussen de rozen zondag 14 juni om 14.30 uur in de Historische Tuin.

Bindingkoor zingt zondag in
veilingzaal Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaand weekend
staat de roos centraal in de Historische Tuin tijdens de traditionele
rozendagen. Het Aalsmeerse Bindingkoor laat zich graag inspireren
door deze koningin der bloemen en
zingt onder leiding van Henk Trommel zondagmiddag 14 juni diverse
bloemenliederen.
Uiteraard wordt de roos, een
Aalsmeerse bloem bij uitstek, be-

zongen. De roos is tot slot al eeuwen
lang zinnebeeld van de liefde. Het
optreden in de historische veilingzaal van de Historische Tuin begint
om 14.30 uur en duurt ongeveer een
half uur. Ideaal te combineren met
een bezoek aan de kassen met geurende oude rozenrassen. De Historische Tuin, ingang Praamplein, is tijdens de rozendagen open van 13.30
tot 16.30 uur.

Sursum Corda speelt bij
C1000 Koster vrijdag
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 12
juni geeft Sursum Corda een speciaal concertje bij de C1000 in de Ophelialaan vanaf 19.00 uur. De vereniging doet mee met de “Spek de kas
van je club” actie bij de C1000. Op
het programma staan Hollandse hits
van onder andere Jan Smit en Gerard Joling, maar ook bekende klassiekers van Gilbert Bécaud.
Muziekvereniging Sursum Corda
wil graag haar instrumentarium vernieuwen, zodat voor leerlingen een
goed instrument geboden kan wor-

den. Bij iedere10 euro boodschappen ontvangen klanten een muntje wat aan de club gedoneerd kan
worden in speciale spaarpotten
achter de kassa. Tot en met zaterdag loopt deze clubactie, en Sursum
Corda kan uw muntjes nog heel
goed gebruiken want de vereniging
staat op dit moment nog op de laatste plaats.
Dus steun de muziekvereniging in
deze laatste week van de clubactie en doneer uw muntjes aan Sursum Corda!

Kudelstaart - Woensdag 17 juni
wordt weer de gezellige jaarmarkt
gehouden in en rond het winkelcentrum in Kudelstaart. Zoals altijd begint de jaarmarkt om 14.00 uur in
de middag en duurt tot 21.00 uur ‘s
avonds. Doordag de weg en de twee
parkeerpleintjes achter het winkelcentrum ook gebruikt kunnen worden, wordt het weer en grote, uitgebreide jaarmarkt.
Er zullen circa 100 kramen staan
van diverse kooplui, verenigingen
en creatieve hobbyïsten. Het gaat
uiteraard te ver om alles te noemen,
maar en aantal kramen die te vinden zijn op de markt worden gevuld
met sieraden, tassen, boeken, dekbedhoezen, schoenen, kleding, byouterie, lingerie, sokken en tuinde-

coratie. SV Omnia verkoopt turnparkjes in hun kraam en geeft demonstraties. Op het plein wordt een
gezellig terras ingericht met muziek van discotheek Jan Spring in
‘t Veld. Bovendien zijn er regelmatig
optredens van een uitstekende zanger met een aanstekelijk Amsterdams repertoire. De kinderen worden natuurlijk ook niet vergeten, er
zijn voor hen veel leuke dingen te
doen. Zo zijn er bij de stand van kinderopvang Snoopy diverse activiteiten. Er staat een springkussen en tot
slot komt de grappige en gezellige
clown Kees diverse optredens geven in zijn eigen podiumwagen.
De jaarmarkt van 2009 is, al met
al, zeker weer een bezoekje waard.
Dus, mis het niet en komt allen!

Aalsmeer - In oktober vorig jaar
verscheen het boek ‘Op eenzame
hoogte’ over de historie van de 80jarige watertoren van Aalsmeer. Het
boekje van de schrijvers Constantijn
Hoffscholte en Pieter van der Meer
blijkt sommigen te hebben aangezet
tot nieuwe creatieve prestaties. Zo
ontvingen de schrijvers in de afgelopen maanden van diverse mensen
foto’s van de watertoren. De mooiste afbeeldingen werden op internet
geplaatst. Nu blijkt het boek ook de
inspiratiebron voor een schilderij.
Wat dit feit extra bijzonder maakt,
is dat het schilderij is gemaakt door
een Française. Sylvie Castel, een
bloemiste uit Bretagne, nam vorig jaar tijdens een zakelijk bezoek
aan Aalsmeer een kijkje in de watertoren. Daar kwam zij in contact
met Constantijn Hoffscholte, die op
dat moment de presentatie van het

watertorenboek aan het voorbereiden was. Eén en ander leidde ertoe dat mevrouw Castel samen met
haar Aalsmeerse vriendin Marjan
van Houwelingen ook aanwezig was
bij de boekpresentatie. De voorkant
van het boek, met daarop een afbeelding van fotograaf Kees Steegman, vormde vervolgens de inspiratie voor een schilderij van de amateur-kunstenares. Het fraaie resultaat werd eind mei tijdens een
nieuw bezoek van Sylvie Castel
aan Aalsmeer overhandigd aan de
schrijvers van het watertorenboek.
Waar een toevallige ontmoeting al
niet toe kan leiden! Het boekje ‘Op
eenzame hoogte’ is nog steeds te
koop bij diverse winkels, zoals The
Read Shop en Total Copy Service in
Aalsmeer en de Marskramer in Kudelstaart. Het boek telt 84 pagina’s.
Zie ook: www.ctchoffscholte.nl.

De schrijvers Pieter van der Meer en Constantijn Hoffscholte tonen het schilderij en het boek dat ter inspiratie diende.

Fontaine Royale goes jazz
met Duo Mooi zaterdag
Amstelveen - Aanstaande zaterdag 13 juni treedt het Duo Mooi op
in restaurant Fontaine Royale. Het
duo bestaat uit Harke de Vlas op gitaar en zang en Jurgen Burdorf op
gitaar. Tussen 18.30 en 21.30 uur
vindt deze live jazz-avond plaats.
Het duo Mooi speelt wat de naam
suggereert: mooie jazzliedjes. Mooi
staat voor pure muziek, gebracht
door pure muzikanten. Gedreven
door een behoefte aan eerlijk enter-

tainment gaat Mooi terug naar simpel muziek maken zoals het ooit bedoeld was. Akoestisch en tijdloos.
Bezoekers die willen genieten van
een heerlijk menu opgeluisterd met
easy listening muziek worden aangeraden wel te reserveren.
Hiervoor kan gebeld worden naar
restaurant Fontaine Royale aan de
Dr. Willem Dreesweg 1, tel. 0206401501 of via reservering@fontaineroyale.nl.

Kerkkoor Sint Caecilia viert
jubileum in Urbanuskerk
Bovenkerk - Op zondag 14 juni viert kerkkoor Sint Caecilia van
de Urbanusparochie in Bovenkerk
Westwijk het veertigjarig bestaan.
Na een oproep om versterking werd
het kwijnend mannenkoor in 1969
versterkt met zeven dames, waarvan
er nu, na veertig jaar, nog drie actief zijn: An de Groot –van Egmond,
Lies Pappot–v.d. Sluys en To Tesselaar–v.d. Maagdenburg. De huidige
dirigent, Paul Krijnen, is inmiddels
twintig jaar in dienst, vanaf 1997 samen met organist Frank Zegers. In
veertig jaar gebeurt veel. Op de golven van de liturgische vernieuwing

kwam het koor van de koorzolder op
het priesterkoor te staan. Nu heeft
het koor een plek gekregen in de
zijbeuk, voor het orgel van de Belgische orgelbouwer Jules Anneessens.
Het koor heeft een breed repertoire
en zingt zowel Nederlandse liederen als de klassieke Latijnse gezangen. Bijzonder is dat ook het Gregoriaans, de weerklank van oude Kerk,
nog steeds gezongen wordt, waarbij Tom Duijn een van de drijvende krachten is. Nieuwe koorleden
zijn van harte welkom. De feestelijke
viering begint zondag om 10.30 uur.
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Ledenborrel OV Aalsmeer

Paardenmelkproducten zijn helend

Zondag naar Veulentjesdag
bij de Riga Ranch
Nieuwveen - Net iets over, of net
iets voor, het is maar net van welke kant je aankomt, de Vrouwenakkersebrug in Blokland, ligt de Riga
Ranch. De Riga Ranch is een paardenmelkerij met een stal met ruim
30 paarden, die dagelijks gemolken
worden. Paardenmelk is goed voor
veel lichamelijke kwalen, zoals huisuitslag, darmproblemen, eczeem,
maar ook als je moet aansterken
helpt paardenmelk. Paardenmelk is
niet genezend, maar wel ondersteunend en helend.
De Riga Ranch heeft in de loop der
jaren internationale bekendheid gekregen. Bussen vol met gasten komen uit Duitsland, Oostenrijk, maar
ook uit heel Nederland. De mensen
krijgen een rondleiding, kunnen er
lunchen of dineren en zich natuurlijk laten voorlichten over de velen
producten.

Aalsmeer - Ondernemers Vereniging Aalsmeer (OVA) houdt op donderdag 18 juni een ledenborrel.
De borrel vindt plaats bij Galerie
Sous-Terre aan de Kudelstaartseweg 1 en duurt van 17.00 tot 19.00
uur. OVA is het samenwerkingsverband van ondernemersorganisaties
uit Aalsmeer en Kudelstaart. In totaal zijn ongeveer driehonderd ondernemers aangesloten, individueel of collectief via hun eigen vereniging.
Voor deze achterban behartigt het
bestuur van OVA de gezamenlijke
belangen, bijvoorbeeld op het gebied van economisch beleid, verkeer
en vervoer en veiligheid.

Wie meer weten over de Riga Ranch
kan aanstaande zondag 14 juni een
kijkje komen nemen tijdens de veulentjesdag. De Ranch is geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen met eigen ogen zien
en meemaken wat veulentjes, paardenmelk, chocolade, likeur en cosmetica met elkaar te maken hebben. Geniet zondag van de veulentjes, de rondleidingen in de stallen,
de demonstraties in chocoland en
het proeven van paardenmelk, likeur en chocolade.
Voor de kinderen staan pony’s klaar
om op te poetsen en ze kunnen zich
uitleven in de speeltuin of de hooiberg . Voor de lekkere trek serveren
de medewerkers van de Riga Ranch
heerlijke broodjes en/of een chocolade fondue.
Voor meer informatie zie de advertentie elders in dit blad.

Vishandel Veerman deelt
Ophelia-cadeaus uit
Nieuwe opnameapparatuur te huur

Stage Music Shop is muziek
maken voor iedereen

Bloemen voor familie v.d. Lip
bij Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - “Wat attent, ze weten dat we vandaag 40 jaar zijn getrouwd”, dachten de heer en mevrouw van der Lip toen zij vorige
week hun Renaultdealer Nieuwendijk bezochten en een fleurige bos
bloemen ontvingen.
Het ging om iets anders, de familie van der Lip bleek de 1000ste afnemer van de Nieuwendijk Privilège Pas te zijn. Deze pas, in februari van dit jaar geïntroduceerd, slaat
enorm aan bij de klanten van de
Renault dealer. Met de Nieuwendijk

Privilège Pas kunnen zij tegen een
laag bedrag het hele jaar lang gebruik maken van allerlei diensten,
waaronder APK, zomerbeurt, winterbeurt, vloeistoffen bijvullen en
Renault route service. Ook de receptionisten Rosanne Groeneveld
en Esther Maas werden in de bloemetjes gezet vanwege het behaalde succes. Alle overige medewerkers werden getrakteerd op taart.
Voor de heer en mevrouw van der
Lip werd het een dubbel feestelijke trouwdag.

Aalsmeer - Nieuwe opnameapparatuur heeft muziekwinkel Stage
Music Service voor de verhuur ingekocht en deze gloednieuwe mengtafel-recorder biedt bands en koren
de mogelijkheid om live opnames
te maken tijdens een optreden. Eigenaar Leen Mulder: “Geweldig systeem. Met deze zaalmixer van het
merk Fostex regel je de balans qua
instrumenten en zang in de zaal en
tegelijkertijd worden met de recorder opnames gemaakt. Echt, een
mooier live-beeld kan je niet presenteren.” Met diverse bands is al
gesproken over deze mogelijkheid
om live-opnames te maken en tot
nu toe zijn alle reacties positief. Ook
enkele koren hebben zich al aangemeld om deze apparatuur te huren.
“Tuurlijk, bands en koren, kan allemaal. De mengtafel-recorder heeft
16 kanalen en heeft nog twee extra
sporen voor stereo mix”, legt Mulder enthousiast uit. Dat het om best
dure en gecompliceerde apparatuur
gaat, lijkt duidelijk. Mulder beaamt:
“Het is een investering, maar ik denk
dat het de moeite waard is en weet
bijna zeker dat huurders zich melden. Het is overigens niet de bedoeling dat bands in deze zelf gaan experimenteren. We leveren er een ervaren geluidsman bij. En dan nog
blijven de kosten voor de live-opnames acceptabel. Voor zo’n 200 euro
heeft een band een live-presentatie
op schijf ter promotie of verkoop.”
Naast dit nieuwe verhuur-onderdeel
is Stage Music Service al dertig jaar
het adres voor verhuur van geluidsapparatuur voor festivals, sets voor
feesten en vergaderingen en omvat het verhuurpakket ook effectapparatuur, lichtsets, spiegelbollen en
rookmachines.
Voor beginners en gevorderden
En de Stage Music Shop is ook alweer vijfentwintig jaar de grootste
en meest gevarieerde muziekwin-

kel in Aalsmeer en omgeving. Voor
zowel beginners als gevorderden is
een uitgebreid gitaar-assortiment
aanwezig, van klassiek en western
tot elektrisch, voor zelfs de allerkleinste muzikanten. Natuurlijk behoren keyboards tot het assortiment, evenals violen van groot tot
klein, mandolines, basgitaren, blokfluiten en banjo’s. De Stage Music
Shop heeft verder een indrukkende hoeveelheid mondharmonica’s
en heeft, “natuurlijk” volgens Mulder, alle benodigde muzikale benodigdheden als versterkers, snaren (sets en los), lessenaars, statieven, voetenbankjes, effectpedalen,
gitaarbanden en rekken vol kabels.
Tot slot is de percussie markthoek
het snuffelen waard, staat een grote flightcase in de winkel met drumstokken, is er een stelling met drumvellen, liggen bakken met rieten te
wachten op blazers en heeft de muziekwinkel in de Schoolstraat planken vol met muziek(les)boeken.
“Leukste baan”
Ook nog in de winkel: Flightcasemateriaal, losse speakers, pluggen
en wie bij zelfbouw enige technische ondersteuning wenst, zit goed.
Eigenaar en muzikant Leen Mulder
is afgestudeerd HTS’er, heeft jaren
langs de weg gezeten met geluidsapparatuur en bouwde de hiervoor
benodigde flightcases zelf. Stage
Music Service is kortweg ‘gewoon’
muziek maken voor iedereen. Leen
Mulder tot slot: “Ik hoop nog vele
jaren m’n toko te kunnen runnen,
want volgens mij heb ik de leukste
baan van de wereld. Ik maak muziek en zit in de muziek. Fantastisch
toch?!” Stage Music Service is te
vinden in de Schoolstraat 7, in het
centrum van Aalsmeer. Voor meer
informatie: Tel. 0297-328044 of mail
naar info@stagemusic.nl. Nieuwsgierig? Www.stagemusic.nl geeft al
een overzichtelijke kennismaking.

20 Juni Open Huizen kijken

Promotiebus van Kyocera op
bedrijventerrein Hornmeer
Aalsmeer - Kyocera Mita, leverancier van onder andere geavanceerde printers en multifunctionele apparatuur (printen, kopiëren, scannen, faxen), heeft een promotiebus die ingezet wordt in heel Nederland.
Deze bus is donderdag 18 juni voor
alle bedrijven te bezoeken op bedrijventerrein Hornmeer. “Er is bij bedrijven steeds minder tijd en personeel om zich bij leveranciers uitgebreid te laten informeren. Tijd is immers geld en in lastige economische
tijden is dit veelal niet ruim voor
handen.” Dit zegt Algon van Woensel, directeur van Kyocera Business Partner Colour of Business uit
Aalsmeer. Het beheersen van printkosten en afdrukken in kleur zijn
enkele onderwerpen waar Kyocera
zich mee onderscheidt en die voor
gebruikers tot aanzienlijke besparingen kunnen leiden.
“We komen nu naar onze klanten toe. Zij kunnen bijna voor de
deur geïnformeerd worden over de
nieuwste ontwikkelingen over het
beheersen van printkosten en document management. Met apparatuur van Kyocera is een besparing
van 35% namelijk geen utopie”, aldus Van Woensel. Op donderdag 18

juni staat de Kyocera Promotiebus
vanaf 09.00 uur op het bedrijventerrein Hornmeer. De bus bevindt zich
op het parkeerterrein van Subaru
aan de Lakenblekerstraat 62. “Bedrijven worden uitgenodigd om hun
eigen documentvoorbeelden mee te
nemen naar de promotiebus zodat
deze bestanden direct geprint kunnen worden. Het beste bewijs dat
het met de afdrukkwaliteit wel goed
zit.” De bus bevat de nieuwste apparatuur op het gebied van kleur
printen en document management
en is uitgerust met een pantry zodat ook het verse kopje koffie niet
ontbreekt. In het voormalige passagiersgedeelte van de bus staat de
apparatuur opgesteld en is er ruimte om met specialisten van Kyocera en Colour of Business over uw
printbehoeften te spreken. Als extra
voordeel biedt Kyocera bij de aankoop van de nieuwe lijn van multifunctionele apparatuur TASKalfa,
een Kyocera Cruiser aan. U kunt deze fietsen gebruiken voor uw eigen
personeel. Bijvoorbeeld als bedrijfsfiets, dat valt zeker op in de omgeving en is voor uw mensen nog gezond ook! Maar u kunt de Kyocera
Cruiser natuurlijk ook zelf in gebruik
nemen. De keuze is aan u!

De OVA-ledenbijeenkomsten mogen zich steevast in een grote belangstelling verheugen en zijn een
goede gelegenheid om op informele wijze contacten te onderhouden
met collega-ondernemers en relaties in Aalsmeer.
Tijdens de ledenborrel op 18 juni zal
de Kamer van Koophandel ook een
korte presentatie geven over de huidige economische omstandigheden
in onze regio.
Ondernemers die zijn aangesloten
kunnen zich tot uiterlijk 12 juni aanmelden voor de ledenborrel door te
mailen naar karin@ctchoffscholte.nl
of door even te bellen naar het secretariaat: tel. 0297-361669.

Aalsmeer - “We zijn al bezig een
route samen te stellen aan de hand
van de woonwensen van ons allemaal”, zegt een huizenzoekster. “De
kinderen hebben andere wensen en
behoeften dan wij, dus dat telt ook
zwaar mee.”
Er wordt weer gewikt en gewogen,
want er is maar vier uur waarin het
moet gebeuren. Op zaterdag 20 juni organiseren de ERA-makelaars
weer een landelijke Open Huizen
Route. Tussen 11.00 en 15.00 uur
kunnen consumenten bij een kleine
drieduizend huizen in het hele land
terecht zonder afspraak. Het is verstandig en handig om z
oveel mogelijk huizen te bekijken. Al
doende kom je erachter wat je leuk
vindt, wat nuttig en nodig is en wat

in de praktijk toch niet zo handig is.
Ga zoveel mogelijk kijken tijdens de
Open Huizen Route om ideeën op te
doen. Het wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt:
Via ERA Earth kan men van tevoren precies zien waar de huizen liggen. Dus geen tegenvallers, omdat
het huis tegenover een blinde muur
ligt of op een druk kruispunt blijkt
uit te kijken.
Dat kun je van tevoren al checken.
En met de ERA Navigator kan een
selectie op de TomTom gedownload
worden. Dan verlies je ook geen tijd
met zoeken naar huizen!
De huizen die meedoen aan ERA’s
Open Huizen Route zijn uitgebreid
te bekijken op de recent geheel vernieuwde website www.era.nl.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was het de maandelijkse Opheliaaktie-dag. Iedere maand delen winkeliers namens alle Opheliawinkeliers cadeaus uit, om de waardering uit te drukken aan het winkelend publiek dat zij in de Ophelialaan komen winkelen. Dit keer waren de hele vroege vogels en de late vogels de gelukkigen. Veel mensen reageerden verrast en iedereen
vond het leuk om een presentje in
ontvangst te nemen van de Ophelia-winkeliers. Deze maand is de aktie verzorgd door Vishandel Veerman, die kadobonnen uitdeelde onder het winkelend publiek. Zo liepen Marloes van Driessel en Jalmar
van Weeren nietsvermoedend over
straat toen ze werden aangesproken door Mark Veerman. Marloes
en Jalmar waren bijzonder verrast
dat zij werden uitgekozen en gaven
aan heel blij te zijn met de viskadobon. Ze zijn namelijk echt vis-fanaten, dus dit komt helemaal goed terecht. Marloes en Jalmar wonen in
de buurt van de Ophelialaan, en winkelen hier dus vaak. Ze zijn erg blij
met de straat. Prettige winkels, en
alles wat je nodig hebt voor de dagelijkse boodschappen is in de Op-

helialaan te vinden. De samenstelling van de winkelsoorten vinden ze
een absoluut sterk punt van de Ophelialaan. Eigenlijk komen ze wel in
alle winkels van de straat. Bij de een
wat vaker dan bij de andere, maar
alle winkels worden door hen bezocht. De sfeer ervaren ze als knus
en gezellig. Er zijn vaak leuke dingen te doen hier, zegt Marloes. Leuke akties zoals deze aktie, weet ze te
waarderen. Ook zijn Marloes en Jalmar vaak te vinden op feesten zoals
Het Jordaanfestival en de Apres Ski
Party. Dit soort feesten werken wel
sfeerverhogend en je blijft er op een
leuke manier aan terugdenken. Ze
kijken al uit naar het volgende Jordaanfeest op 29 augustus. Al deze
dingen maken de Ophelialaan erg
aantrekkelijk als winkelstraat voor
Jalmar en Marloes, de gezelligheid,
de reuring die er is en de combinatie
van winkels die er zijn. En ja, om dan
aangesproken te worden door Vishandel Veerman met zo’n mooie viskadobon, maakt het natuurlijk helemaal Top! Eén ding is duidelijk, genieten en winkelen gaan in de Ophelialaan hand-in-hand en Jalmar
en Marloes gaan heerlijk genieten
van verse haring of van sushi!

Midzomer-nachtmarkt op
het Westwijkplein vrijdag
Amstelveen - Dit jaar organiseert
Winkeliersvereniging Westwijk jaar
vrijdagavond 12 juni de vijftiende
midzomernacht-markt. Deze vindt
plaats op het Westwijkplein in Amstelveen. Het belooft weer een drukke en gezellige avond te worden. Vorig jaar bezochten maarliefst 17.000
bezoekers dit jaarlijks terugkerende
evenement. De nachtmarkt zal voorzien zijn van circa 150 kramen. Alle
winkeliers hebben een eigen kraam
en zullen de bezoekers verrassen
met leuke aanbiedingen. Daarnaast
bieden de overige marktkooplieden
ook tal van zaken aan die echt bij
een midzomernacht-markt thuishoren. Ook dit jaar wordt de natuur
en milieumarkt aangesloten aan de
nachtmarkt met een grote verscheidenheid aan informatie en educatie
over natuur en milieu en alles wat

hieruit voortvloeit. Aan de kleintjes
wordt ook gedacht: Springkussens,
een schiettent, touwtje trek en voor
de grotere kinderen de rage elastische bungee-jump-trampoline. De
markt begint om 18.00 en sluit om
24.00 uur. Op het podium staan de
dj’s van Happy Power die deze avond
muzikaal zal omlijsten. Om 20.00 uur
wordt de finale gehouden van de AFactor en om 22.00 zal zanger René
Eshuis optreden met bekende tophits. Ook dit jaar is er weer een mooi
sluitstuk. Voor het podium zal omstreeks 23.40 uur een spectaculaire vuurspuwshow worden gegeven
door Ronald van Enjoy Entertainment. Kortom, alle ingrediënten voor
een gezellige avond uit zijn aanwezig. De midzomernachtmarkt is het
best bereikbaar per openbaar vervoer of op de fiets.

Nieuw jasje voor website
van Dutch Flower Group
Aalsmeer - De website van Dutch Flower Group (DFG) is compleet vernieuwd. Hij is gegoten in
de nieuwe huisstijl die ‘s werelds
grootste bloemen- en plantenleverancier dit voorjaar heeft geïntroduceerd. ‘Making life colourful’
is het nieuwe motto dat DFG in de
website en andere huisstijldragers
laat doorklinken. “Onze nieuwe site is up-to-date, fris, stijlvol, uitnodigend en gebruikersvriendelijk. Het
is echt een visitekaartje van wie we
zijn en wat we doen,” zegt Marco
van Zijverden van DFG erover. “We
vinden een goede website vandaag de dag zonder meer een must.
Want het belang van internet in de
bloemen- en plantenwereld neemt
steeds verder toe. Voor velen is het
bovendien de eerste kennismaking
met de DFG-bedrijven. Belangrijk is
de website ook voor vacatures, om-

dat je ziet dat mensen op zoek naar
werk steeds vaker eerst websites
raadplegen.” Op de site (www.dfg.
nl) is een heldere onderverdeling
gemaakt in de categorieën bedrijven waaruit Dutch Flower Group is
opgebouwd: supermarkten/ketens,
bloemengroothandel, plantengroothandel en sourcing/import. Binnen
elke categorie zijn directe links aangebracht naar de websites van de
afzonderlijke bedrijven die deel uitmaken van DFG. Daarnaast wordt
uit de doeken gedaan wat de strategie van DFG is en welke prominente plaats duurzaamheid inneemt.
Behalve in de website is de nieuwe huisstijl onder meer terug te vinden in de nieuwe bedrijfsbrochure,
die kort geleden verschenen is. Ook
in het klein is de huisstijl inmiddels
zichtbaar, zoals in de banners op de
homepage van Hortinews.com.
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Zelfverdediging voor jongens
en meisjes bij BindingBoven

Wegwijzer met muziek en
dans de wereld rond

Aalsmeer - Woensdag 17 juni komt
Frank van Leeuwen een zelfverdedigingles geven bij de BindingBoven
aan jongens en meiden uit de groepen vijf tot en met acht van de basisschool. Eerst houdt hij een praatje over wat zelfverdediging is. Daarna doet hij met de aanwezigen een
kleine warming up met een beetje
krachttraining.
Dan wat stoten, trappen, weringen
en klemmen. En tot slot een kleine
assertiviteitstraining. Frank is stagiaire bij de Binding en in zijn vrije
tijd een fanatiek beoefenaar van al-

Aalsmeer - Donderdag 4 juni j.l.
hebben alle kinderen van basisschool De Wegwijzer een muzieken dansvoorstelling gegeven in de
gymzaal aan de Roerdomplaan. Onder leiding van muziekdocente Anja en dansjuf Carola en de groepsleerkrachten was de afgelopen weken al flink geoefend op school. Elke groep nam één muzieknummer

lerlei sporten. Hij weet vast de les
zelfverdediging met veel enthousiasme over te brengen en kinderen
allerlei technieken bij te brengen. Er
zijn geen kosten aan verbonden. De
les begint om 13.00 uur en stopt om
15.00 uur. Het is handig om in loszittende kleding te komen. Opgeven
hoeft niet.
Voor meer informatie kan je terecht
op www.debinding.nl of via telefoonnummer 0297-326326 en vraag
naar Lenneke Heijjer. De BindingBoven bevindt zich aan de Zijdstraat
53 in het centrum.

Groep 8 (muziek) en groep 7 (dans) zijn in Zimbabwe aangekomen. De aanwezige vaders, moeders, opa’s en oma’s waren onder de indruk.

De Brug’ bezoekt de Hortus
Botanicus en Anne Frank Huis

Aalsmeer - De laatste twee maanden gaan de kinderen van basisschool De Brug op excursie naar
verschillende bestemmingen. Groep
8 heeft onlangs in het kader van de
lessen Natuur een bezoek gebracht
aan de Hortus Botanicus in Amsterdam. Daar hebben ze kennis gemaakt met het rijke en interessante
plantenleven. De eerste Hortus Botanicus is al ontstaan in de zestiende eeuw. In de zestiende en zeventiende eeuw heeft men kennis vergaard over allerlei tropische planten
die de VOC op hun verre reizen mee
naar Europa had gebracht. De kinderen van De Brug kregen in twee
groepen uitleg over de vele soorten
planten en konden hun antwoorden
invullen op een mooi in kleur uitgevoerd werkblad.
Het bezoek aan het Anne Frank Huis
was ook heel bijzonder. Dit muse-

um heeft natuurlijk een eigen verhaal, heel belangrijk om gehoord te
hebben. Anne Frank was een van de
miljoenen slachtoffers van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Na een uitstekende uitleg van
een verteller in de educatieve ruimte
liepen de kinderen in kleine groepjes door het museum en kwamen
vanzelf via de draaibare boekenkast
in het Achterhuis terecht, waar Anne 25 maanden heeft gewoond. Op
school is van tevoren veel aandacht
besteed aan dit onderwerp. De kinderen hebben uitgebreid lessen gehad over de Tweede Wereldoorlog
en ook naar een dvd gekeken waarin het korte leven van Anne Frank
werd verteld.
Een verhaal dat veel indruk heeft
gemaakt op alle kinderen van De
Brug. Een verhaal om nooit meer te
vergeten.

Davy Heysteeg op de hoogste trede van het podium in Almere

Scholieren trainen met jeugdtriatleten

Davy Heysteeg winnaar
triatlon van Almere
Aalsmeer - Het afgelopen weekeinde was een mooi weekeinde voor
de jeugdafdeling van het Oceanus/
Multi Supplies Triathlon Team. Davy Heysteeg won een triathlon in
Almere en de Schoolsportpasweek
werd afgesloten met een zwemloop.
Aan de start van de achtste triathlon
stond Menno Koolhaas (13 jaar) uit
Amstelveen aan de start voor zijn
vuurdoop op die afstand. Met een
mooie zwemtijd kwam hij na 500
meter in de kop van de wedstrijd uit
het water. Na een intensieve wissel
sprong hij op de fiets voor zijn 20 kilometer zware kilometers. In de afsluitende 5 kilometer loopafstand
liet Menno zien dat hij inmiddels
ook een grote stap voorwaarts heeft
gemaakt voor het langere werk. Aan
de start van de korte afstand stonden Michael Dal (11 jaar) en Davy
Heysteeg (10 jaar) aan de start. De
korte afstand is een wedstrijd waaraan atleten tot 14 jaar mogen deelnemen. In het open water mochten
zij 250 meter zwemmen. Davy had
zich vanaf het begin genesteld in de
kopgroep en kwam als derde overall uit het water. Michael deed het
niet veel minder en kwam met opgeheven hoofd voorin de wedstrijd
uit het water. Tijdens het fietsonderdeel van 10 kilometer lieten de Multi’s zich goed zien. Helaas kreeg Michael pech en moest hij opgeven.
Davy hield op de fiets stand de derde plaats bezet, maar tijdens het
looponderdeel nam hij de kop van
de wedstrijd over en na ruim veertig
minuten wedstrijd het Davy die zich
kon laten huldigen als winnaar. Met
die overwinning kon ook zijn tweede plaats in het Triathlon Circuit Almere worden veilig gesteld.
Schoolsportpas
Een dag eerder was een week van
de Schoolsportpas afgesloten met

een zwemloop. In samenwerking
tussen het Triathlon Team en de gemeente Uithoorn, Amstelveen en
Aalsmeer was het initiatief genomen om vanuit de Schoolsportpas
een aantal trainingen te organiseren, waarbij scholieren uit de regio
een aantal trainingen mocht bijwonen. Van 26 mei tot en met 6 juni namen elf scholieren deel aan de trainingen, samen met de jeugdleden
van het Multi Triathlon Team. De
scholieren konden zo kennis maken met de mooie sport die triathlon
is. De trainingen viel ze niet tegen,
maar na afloop waren de scholieren
toch wel vermoeid. Dit weerhield
ze echter niet om vol enthousiasme weer deel te nemen aan de volgende training. Op zaterdag 6 juni is
een ware zwemloop georganiseerd
in zwembad De Waterlelie. Aan
de start stonden 19 atleten, waaronder 5 atleten vanuit de Schoolsportpas. Na 250 meter zwemmen
(10 banen) werden de loopschoenen aan gedaan voor 2,5 kilometer
lopen. Alle atleten hebben de wedstrijd met zichtbaar veel plezier volbracht en werden door de aanwezige ouders, grootouders en trainers
met veel trots in de armen gesloten.
De dag werd afgesloten met de uitreiking van een herinneringsmedaille. Op 30 augustus wordt tijdens Triathlon Aalsmeer het NK voor jeugd
en junioren. Jeugd tot 13 jaar kan
meedoen aan deze leuke triathlonwedstrijd over 250 meter zwemmen,
10 kilometer fietsen en 2,5 kilometer lopen. Er zijn nog steeds startplaatsen beschikbaar. Kinderen die
graag mee willen doen aan de triathlon kunnen de komende maanden meetrainen met het Multi Triathlon Team. Neem daarvoor contact op met John Heysteeg jwheysteeg@caiway.nl of bekijk de website: www.triathlonaalsmeer.nl.

Alle deelnemers aan de Schoolsportpas zwemloop.

en één dansnummer voor hun rekening. Telkens werd door één
groep gemusiceerd en door een andere groep op die muziek gedanst.
Zo zong groep 3 een lied uit Portugal waar groep 4 een dans op deed.
De muziek en dansen kwamen uit
verschillende landen van de wereld,
van Amerika tot Suriname en Brazilië.

Groepen 4 van Jozefschool
op bezoek bij de imker
Aalsmeer - De groepen 4 van de
Jozefschool weten inmiddels alles
over bijen. De kinderen hadden een
leskist in de klas met onder andere
allemaal mooie platen, en alle kinderen konden het pak van de imker
een keer aan doen.
Ook zijn filmpjes gekeken over bijen. Als afsluiting zijn de leerlingen
met twee klassen op bezoek geweest bij de imker in Amstelveen.
Eerst is een film gekeken over bijen en daarna werden de jongens en

meiden in twee groepen verdeeld.
De eerste groep ging naar de bijen en de tweede groep ging honing
proeven. Wat veel dappere kinderen
zitten er in groep 4.
Ze waren helemaal niet bang voor
al dat gezoem en de bijen die om
hen heen vlogen. Bijna iedereen
heeft ook de honing geproefd, die
was lekker maar wel erg zoet. Daarna gingen de groepen weer terug
naar school. Het was een leuke en
leerzame ochtend.

Mikado sluit eerste Groep 6
on the move jaar groots af
Aalsmeer - Vrijdag 5 juni hebben
ruim 120 kinderen van De Brug, De
Oosteinder en De Zuidooster (brede school de Mikado) gezamenlijk
hun eerste ‘Groep 6 on the move’
jaar afgesloten op de atletiekvereniging in Amstelveen. Het afgelopen schooljaar hebben alle groepen 6 van de Mikado meegedaan
aan Groep 6 on the move. In die tijd
is aandacht besteed aan het leuke van bewegen en het lekkere
van gezond eten. Nadat eerder in
de week alle fietsen van de leerlingen waren gecontroleerd, zijn alle
groepen vanaf de school op de fiets
vertrokken naar de atletiekbaan in
Amstelveen. Toen alle groepen ingedeeld waren werd het startschot
gegeven voor deze fantastische
dag. Dit werd gedaan door wethouder mevrouw J. Tabak van de gemeente Amstelveen. Dit omdat Amstelveen de bakermat is van Groep
6 on the move. Zij heeft letterlijk de
drie teamleden van de verschillende scholen weggeschoten voor de
Dikke Banden Race op de wieler-

baan. Deze teamleden hebben het
tegen elkaar opgenomen in een
ronde van een kilometer. Daarna
was het aan de leerlingen om tegen
elkaar zo snel mogelijk twee rondes te rijden. Ook hebben de kinderen een streetdance clinic gekregen verzorgd door dansschool
Pleunie. Na het ochtendprogramma werd de prijsuitreiking gedaan
en is door alle leerlingen de zojuist
aangeleerde dans geshowd aan
de ouders en leerkrachten. Na een
gezonde lunch heeft atletiekvereniging Startbaan het programma
voor de middag verzorgd. De kinderen hebben atletiektraining gehad met onder andere de onderdelen estafette, balgooien, hoogspringen en sprint. Na het atletiekprogramma zijn de groepen weer terug
gefietst naar school en hebben alle
leerlingen een Groep 6 on the move
medaille gekregen. De gehele ochtend is door twee ouders georganiseerd, een van de Oosteinder en
een van de Zuidooster, geheel in de
stijl van Groep 6 on the move.

Foto collage maken tijdens
crea-middag tieners
Kudelstaart - Woensdag 17 juni
kunnen tieners zich creatief uitleven tijdens de Crea-middag op de
Binding Zolder in Kudelstaart. Tijdens de middag wordt creatief aan
de gang gegaan.
Met de tieners gaat een hippe foto collage gemaakt worden. Leuk
voor een lege muur in je kamer of
ergens anders. De middag start om
14.00 uur en om 16.00 uur gaat iedereen met een mooie foto collage
naar huis. Als jij je eigen foto’s mee
neemt, zorgen de medewerkers voor
een fotolijst en materiaal. Ben jij cre-

atief of heb je zin om lekker creatief bezig te zijn? Geef je dan snel op
via manon@debinding.nl Vermeldt
in je e-mail je naam, adres, leeftijd
en telefoonnummer. Natuurlijk kan
je ook bellen. Je belt dan naar 0297892091 bereikbaar op dinsdag en
vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00.
Opgeven kan tot en met dinsdag 16
juni 17.00 uur.
De kosten van de middag zijn 2,50
euro inclusief materiaal. De Bindingzolder is gevestigd aan de
Hoofdweg, maar de ingang zit in de
Haya van Somerenstraat.

Afsluitende barbecue-avond
jeugd op de Binding Zolder!
Kudelstaart - De zomervakantie
ligt voor de deur en dit betekent ook
het einde van het seizoen bij de Binding Zolder. Het seizoen wordt afgesloten met een lekkere én gezellige activiteit.
Vrijdag 19 juni gaat de barbecue aan
bij de Binding Zolder in de Haya van
Somerenstraat! Om 18.00 uur is iedereen welkom en rond 22.30 is het
afgelopen. Na het eten en het kletsen wordt gezamenlijk nog naar een
film gekeken of een spel gedaan.
Als het regent gaat de barbecue niet
aan, maar kunnen de deelnemers

plaatsnemen bij de gourmetsets. De
kosten zijn 5 euro per persoon en
dit bedrag is inclusief eten en drinken! Je moet je wel even van te voren opgeven zodat de boodschappen gehaald kunnen worden. Opgeven kan tot dinsdag 16 juni door
een mailtje te sturen naar Manon@
debinding.nl. Zet daar je naam, leeftijd en adresgegevens in. Vegetarisch? Meld het en er wordt rekening mee gehouden! Voor meer informatie over stichting de Binding
kan gekeken worden op www.debinding.nl.

Rommelmarkt Antonius
voor kleuters in Malawi
Kudelstaart - Vrijdag hielden de
groepen 4 van de Antoniusschool
in Kudelstaart een rommelmarkt.
De opbrengst was bestemd voor
het project van de communicantjes
van de parochie St.Jan Geboorte: de
kleutergroep in IBA in Malawi waar
al enkele jaren de opbrengst naar
toe gaat.
Vol ijver werden speelgoed, boeken,
puzzels en sieraden verkocht, waren
er zelf gebakken brownies en plant-

jes voor in de tuin te koop. De ouders konden wat speelgoed opruimen en zo het goede doel ondersteunen en meteen weer wat ‘ander’
speelgoed aanschaffen.
De opbrengst van de rommelmarkt
was maar liefst 302,28 euro. Dit geld
zal de jongerengroep die deze zomer in Malawi gaat meewerken in
de kleuterschool en in de kraamkliniek kunnen overhandigen aan de
medewerkers daar.
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Vuur spuwen en gewichtheffen
tijdens vijfde junior pramenrace
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1. Stokkeland

Start

2. Aardbeiensloot

De Clown uithangen

3. Zorgcentrum

Vuurspuwen

4. Dragt

Olifantendans

5. Aardbeiensloot

De Clown uithangen

6. IJzerenbrug

Leeuwentemmen

7. Topsvoort

Jongleren

8. Piet Harting

Koorddansen

9. Zottewilg

Gewichtheffen

10. Stokkeland

Finish

Zaterdag eerste lustrum editie met bijna 30 pramen

Junior pramenrace brengt
circus op het water
Aalsmeer - Het eerste lustrum van
de junior pramenrace wordt aanstaande zaterdag 13 juni gevierd en
deze vijfde editie brengt circus op
het water! Dit gezellige evenement
voor jongens en meisjes tot vijftien jaar groeit jaarlijks in het aantal deelnemers. Tijdens de eerste juniorrace mocht het bestuur zo’n vijftien teams verwelkomen, dit jaar is
het aantal verdubbeld en is een record aantal inschrijvingen genoteerd. Thema is circus en deze keuze van het bestuur heeft natuurlijk te maken met het eerste lustrum. Het is feest en als het circus
naar Aalsmeer komt, is het feest met
een hoofdletter. De verwachting is
dat een gevarieerde stoet pramen
aan de start verschijnt. Leeuwen,
clowns, acrobaten, danseressen en
natuurlijk circusdirecteuren gaan
vast en zeker aanstaande zaterdag
deel uit maken van het ‘straatbeeld’
in de gemeente. De junior pramenrace kent dit jaar voor het eerst een
andere startplek en een andere fi-

nishlocatie. Alle andere jaren is gestart bij het kippenbruggetje in Oost,
maar de vele waterlelies hier zijn funest voor de nostalgische, stoere Penta-motor met het gevoelige
spietje. Gekozen is om de waterlelies in ere te laten en de pramen in
het centrum ‘weg te schieten’. Om
13.00 uur is de start bij het Stokkeland, achter het gemeentehuis. Overigens voor kijkers een prima plek
om de jonge deelnemers alle succes te wensen en te genieten van de
prachtige verklede kids. En omdat
bij het Praamplein gewerkt wordt,
is ook gekozen voor een andere finishlocatie. De junior pramenracers
gaan een rondje varen, moeten onderweg allerlei opdrachten uitvoeren en werken aan de laatste, geheime opdracht en meren uiteindelijk na ongeveer twee uur weer aan
bij het Stokkeland. Net als vorig jaar
doen niet alleen kinderen mee van
ouders die deelnemen aan de ‘grote’
pramenrace, ook weer basisschooljeugd gaat plaatsnemen in de tradi-

tionele Aalsmeerse vaartuigen. Het
junior-bestuur heeft de basisscholen, na het succes van vorig jaar, opnieuw pramen met captains aangeboden. Deze ‘gastpramen’ worden
bestuurd door leden van de Raad
van Twaalf van SPIE. Niet iedereen
is tot slot in het bezit van een eigen
praam en zeker niet iedereen is bekend met het aan de praat krijgen
en houden van de traditionele Penta-motor. De schoolteams hebben
de gezelligheid van vorig jaar geproefd en toen de uitnodiging weer
op de schoolmat viel, nagenoeg gelijk ingeschreven. Met aan boord
van de bijna dertig pramen gemiddeld zes tot acht kinderen, de Kleine
Keurregies worden zelfs vertegenwoordigd door twaalf (!) jongens en
meisjes, wordt het vast en zeker zaterdag gezellig druk op het water.
Hopelijk werkt het weer net als vorig
jaar mee en kunnen de opdrachten
uitgevoerd worden onder een stralend zonnetje. Heel veel succes en
plezier allemaal!

Jurylid Marjan Brouwer:

“Ik verwacht veel leuke
dingen te gaan zien”
Aalsmeer - Net als tijdens de pramenrace voor de groten vaart tijdens de junior pramenrace een jury mee. Dit jaar zijn dit Marjan Brouwer van jachthaven Stenhuis en
Ruud Vismans van The Beach. Tijdens de spelletjesmiddag was Marjan al ingezet om poffertjes te bakken voor alle deelnemers en dit ging
haar prima af. Marjan is door het
bestuur gevraagd om zitting te nemen in de jury en daar is ze uiteraard best trots op.
“Watersport is onze business, heel
leuk dus. En ik vind de junior pra-

menrace een prachtige manier om
kinderen kennis te laten maken met
water.” Marjan Brouwer is mede-eigenaar van jachthaven Stenhuis en
zet zich als bestuurslid van de stichting Aalsmeer Westeinder Promotie voor meer bekendheid in voor
de Poel. Vanaf de eerste junior pramenrace is jachthaven Stenhuis aan
de Uiterweg de gastlocatie geweest
voor de spelletjesmiddag en dat
doet de familie met veel plezier.
Waar Marjan tijdens het jureren op
gaat letten? “Op het uiterlijk van de
kinderen en hoe de praam is ver-

sierd. En natuurlijk of ze de opdrachten goed doen. We varen rond,
anders kan je het maar vanaf één
plek zien.”
Marjan heeft heel veel zin in aanstaande zaterdag 13 juni. “Ik verwacht heel veel leuke dingen te
gaan zien. Het thema is circus en
daar kan je volgens mij heel veel
mee.” Op bijgaande foto staat jurylid
Marjan tussen de kinderen tijdens
het poffertjes bakken. Bekijk haar
goed, weten jullie alvast dat als zij in
de buurt is, jullie extra je best moeten doen!

Geheime opdracht: Neem acht
A5-papiertjes mee, een touwtje
van 1.20 meter, acht knijpers en
een rode stift.

Deelnemers en
volgorde van
juniorrace
1. Kleine Keuregies
2. Farregattertjes
3. Junior Stenhuis Maatjes
4. Tante Paaltjes
5. Het Bruggie
6. Het Nuchtere End
7. Cricus Beestenboel
8. Het Oosteinder Circus
9. Wegpiraten te water
10. Lesley’s Party
11. De Antonius vuurspugers
12. P.A.P. junior team
13. Je moet het JONGLEREN
14 ABRACAHADIBA
15. Junior prutpraam
16. De Circusbende
17. Aprameaatjes
18. De kleintjes uit het oosten
19. Power Girls
20 De junior Stoppies
21. Dicht en Vast Junior
22. OBS de Zuitooster team 1
23. De Zonnestraal Meiden
24. Tuuteblikkies
25. OBS de Zuitooster team 2
26. Mini rokjes van Gouwerok
27. Jacobs Spekkies
28. De schorre keeltjes

Verborgen
controlepost
Aalsmeer - Zoals ieder jaar bevinden zich bij de junior pramenrace weer verschillende controleposten langs de vaarroute. De posten controleren of de jonge deelnemers zich aan de regels houden en
of de opdrachten goed worden uitgevoerd. Bij deze vijfde editie van de
junior pramenrace is een extra controlepost ingeschakeld op een geheime plek. De teams zullen exact
de uitgestippelde vaarroute moeten
volgen anders missen ze de verborgen controlepost met als resultaat
een portie stafpunten! Deelnemers
zijn dus gewaarschuwd.

Neem drie
ballen mee!
Aalsmeer - Neem aanstaande zaterdag drie ballen mee aan boord!
Het hoort niet bij de geheime opdracht, want hiervoor moeten andere attributen meegenomen worden. Met deze drie ballen moet ‘iets’
gedaan worden bij een van de controle- en opdrachtpunten en dit kan
natuurlijk extra punten opleveren.
De aanwezigheid van de drie ballen
alleen al, geeft enkele puntjes meer
en wie de opdracht ook nog eens
als een topper uitvoert, zal de scorelijst zien stijgen. Het is overigens
geen goed idee om grote voetballen mee aan boord te nemen. Hiermee wordt het uitvoeren van de opdracht namelijk een stuk moeilijker.
Kleine- of tennisballen nemen minder ruimte in beslag in de praam en
zijn veel bruikbaarder…

Aalsmeer - Om 13.00 uur vertrekt
aanstaande zaterdag 13 juni de eerste boot voor alweer de vijfde editie van de junior pramenrace met
dit keer het thema circus. Als eerste
mogen de Kleine Keurregies vertrekken, want dit team liet tijdens de
spelletjesmiddag zien de beste ‘waterdragers’ te zijn.
De kids moesten een parcours afleggen met bouwhelmen gevuld
met water. Extra moeilijk was het
omdat de helmen op houten latten
waren geschroefd, er werd teamwerk verwacht van vier personen
uit een team. Op twee zijn de Farregattertjes geëindigd en op drie de
Junior Stenhuis Maatjes. De pramen vertrekken om de halve minuut. Het verzamelen begint al om
12.30 uur en, let op, start en finish
zijn dit jaar op het Stokkeland, achter het gemeentehuis. Publiek is uiteraard van harte welkom. Voordat
het startschot wordt gegeven, kijkt
het bestuur eerst na of alle deelnemers een zwemdiploma hebben en
zo niet een zwemvest aan hebben.
En gekeken wordt of de bemanning
van de week er voor tijdens de spelletjesmiddag nog aanwezig is. Tenminste vier dezelfde personen moeten in de praam aanwezig zijn om
deel te mogen nemen.
Clown uithangen
Na de start gaat de route langs de
Stommeerkade en jachthaven Nieuwe Meer verder naar de aardbeiensloot en hier wacht de eerste opdracht: De clown uithangen. Hier
krijgen de deelnemers een voorwerp, dat drie opdrachtposten later weer ingeleverd dient te worden,
dus raak het niet kwijt! De aardbeiensloot wordt helemaal uitgevaren
en komt uit op de Ringvaart. Bij het
zorgcentrum kan zwaaien naar de
bewoners van het Zorgcentrum extra punten opleveren en hier moet

een opdracht uitgevoerd worden:
Vuur spuwen staat op het programma. De route gaat verder via de
brandewijnsloot en bij Dragt wacht
alweer de derde opdracht: Olifantendans. En weer verder richting de
Kleine Poel, ongeveer hier wacht
een geheime post, dus let op. Na de
aardbeiensloot wacht weer een opdracht: De clown uithangen én gekregen voorwerpen weer in leveren.
Finish in zicht
De penta kan weer gestart worden
en de tocht gaat verder over de Kleine Poel. Nabij de IJzerenbrug wacht
weer een controle- en opdrachtpost: Leeuwen temmen. Dit overleeft, naar behoren uitgevoerd, de
terugtocht inzetten en halverwege bij Topsvoort nog jongleren en
bij Piet Harting koorddansen. Bij
de Zotte wilg wacht de laatste opdracht: Gewichtheffen. En hier moet
de thuisopdracht ingeleverd worden. De kinderen is gevraagd allemaal een circustent te maken. Hier
zijn punten en een prijs mee te winnen. En dan gaan de teams op weg
naar de finish, het Stokkeland. Onderweg moet de laatste opdracht
uitgevoerd worden en deze heeft alles te maken met de geheime opdracht. Deze staat elders in deze junior praambode. Wel meenemen deze spulletjes, want het kan
zomaar dat puntje meer dan je tegenstander zijn… De vaartocht met
opdrachten duurt ongeveer anderhalf uur. Rond drie uur is de prijsuitreiking gepland op het Stokkeland.
De teams worden overigens niet alleen beoordeeld op het goed uitvoeren van de opdrachten, maar ook op
versiering van de praam en kleding
van de inzittenden. Maak er dus een
leuk verkleedfeestje van rond het
thema circus. Alle deelnemers krijgen na afloop een passend jubileum cadeautje.

Reglement junior pramenrace
1. De als zodanig bekend staande Aalsmeerse Junior-Pramenrace
wordt gevaren met een vaartuig dat
in de volksmond wordt aangeduid
als PRAAM of BOK (beiden houten
vaartuigen).
2. Voor het voortbewegen van de
praam mag slechts, naast menselijke kracht, gebruik worden gemaakt
van een authentieke 2 of 4 pk Penta buitenboordmotor. Als brandstof
mag alleen mengsmering worden
gebruikt. Voor aanvang van de race
kan hierop een (technische) controle plaatsvinden.
3. Kinderen tot vijftien jaar kunnen
deelnemen aan de junior pramenrace.
4. Tijdens de race bestaat de bemanning van de praam uit tenminste zes personen.
5. In ieder vaartuig zijn aanwezig:
twee volwassenen boven de 21 jaar
waarvan één de schipper is, een
zwemvest voor alle bemanningsleden, een reddingsband met touw,
minimaal vier kinderen onder de
vijftien jaar. Zodra er meer dan vier
kinderen aan boord zijn moet er een
extra begeleider (boven de 21 jaar)
aan boord stappen.
6. Meevarende kinderen zonder
zwemdiploma moeten gedurende de hele race een goed zittend
zwemvest dragen en mogen geen
opdrachten uitvoeren.
7. De opdrachten worden uitgevoerd
door één van de kinderen onder de
vijftien met een zwemdiploma.
8. Alle deelnemers moeten zich houden aan de geldende vaarregels en
dienen de aanwijzingen van politie,
brandweer en medewerkers SPIE
strikt en direct uit te voeren.
9. Het is toegestaan een reserve
buitenboordmotor aan boord van de
praam te hebben. Deze mag slechts
in pech- en noodgevallen worden
gebruikt. Het gebruik van deze reservemotor betekent automatisch
uitsluiting van de race. Het bij zich
hebben van een tweede Penta is
niet toegestaan.
10. Elk team dient het hem toegewezen startnummer, voor de jury
en voor de controleposten, duidelijk zichtbaar aan beide zijden van
de praam te hebben aangebracht.
Als dit niet het geval is dan zal het
team niet in de uitslag worden opgenomen.
11. Het inhalen in doorvaarten en
sloten is niet toegestaan.

12. Alle, als zodanig herkenbare
controle- of opdrachtposten, moeten door de teams worden aangedaan en opdrachten dienen te worden uitgevoerd.
13. Het aan boord hebben van alcohol is ten strengste verboden
(ook als dit voor de volwassenen
is). Als er alcohol aan boord is
zal diskwalificatie van de praam
tijdens de pramenrace in september het gevolg zijn.
14. Enige misdraging, hieronder begrepen overmatig of laakbaar, aanstootgevend gedrag en presentatie,
kan uitsluiting en/of diskwalificatie
tot gevolg hebben. Een en ander is
slechts ter beoordeling van jury of
het bestuur en zal achteraf schriftelijk worden bekend gemaakt of, als
er sprake is van grove schending,
publiekelijk tijdens of onmiddellijk
na de race.
15. Het is niet toegestaan na de finish nog muziek aan te hebben op
het vaartuig.
16. Reclame-uitingen zijn niet toegestaan, met uitzondering dat aan
weerszijden van de praam 1 bord
van maximaal 60 x 40 centimeter
bevestigd mag worden.
17. Het is verboden afval of andere
materialen in het water te gooien.
18. De volwassenen aan boord zijn
verantwoordelijk voor het uitvoeren
van dit reglement door de kinderen
tijdens de race.
19. Deelname aan de pramenrace
geschiedt geheel voor eigen risico
en aansprakelijkheid. De organisatie kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor geleden schade in welke vorm dan ook. U bent verplicht
hiervoor een eigen WA verzekering
voor af te sluiten.
20. Bij het niet nakomen van de
voorwaarden in het ‘Reglement Junior Pramenrace’ volgt diskwalificatie en eventueel uitsluiting voor het
volgende jaar.
21. Bij meningsverschillen over de
uitleg van dit reglement, de opdrachten of uitslagen beslist het bestuur.
22. Het ‘Reglement Junior -Pramenrace’ treedt in werking op 6 maart
2007.
23. Aldus vastgesteld door het bestuur van de pramenrace: ‘SPIE
Stichting Pramenrace In Ere’ op 6
maart 2007.
Het Juniorpramenrace bestuur.
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Wegwijzer: Wegpiraten te water
Aalsmeer - Ze waren ingeschreven
als de Flappies, maar dat vonden de
jongens en meisjes van basisschool
De Wegwijzer geen leuke naam. Tijdens de spelletjesmiddag hebben ze
een naamswijziging doorgegeven:
“We heten Wegpiraten te water” en
dat is inderdaad een veel stoerdere
naam voor dit team dat bestaat uit
vijf meiden en twee jongens.
Net als de Oosteinderschool heeft
De Wegwijzer een praam met captain uit de Raad van Twaalf van SPIE

toegewezen gekregen en zijn naam
is Jurrien van de Berg. De meiden
en jongens zitten in groep zeven en
zijn goede vrienden van elkaar. Ze
hebben er reuze zin in en hebben
tijdens de spelletjesmiddag al laten
zien, er voor honderd procent voor
te zullen gaan. De Wegpiraten te
water lieten een negende plek noteren en dat is een mooie startpositie.
Natuurlijk doen ze mee voor lol,
maar zoals ieder team stiekem

hoopt: “Wel leuk als we winnen!”
De Wegpiraten te water bestaan
uit de meiden Naomi, Sofie, Chantal, Oemayma en Sophie en de jongens Tim en Tom. Voor de begeleiding gaan Cees en Marcel zorgdragen en dit tweetal neemt de deelname ook heel serieus. Na de spelmiddag werd gelijk een dag geprikt
om met z’n allen de doe-opdracht
ten uitvoer te gaan brengen. Alle teams moeten een zelfgemaakte
circustent inleveren.

Oosteinderschool met 2
teams aan de start
Circusbende doet mee
voor de gezelligheid
Aalsmeer - Ze doen voor het eerst
mee aan de junior pramenrace, de
meiden en jongens van de Circusbende uit Aalsmeerderbrug. De
kennismaking met het eerste onderdeel, de spelletjesmiddag, verliep niet helemaal gladjes. De kids

moesten met een team van vier een
parcours afleggen met helmen op.
Deze zaten aan elkaar en werden
gevuld met water. De twee jongens
van het team holden veel te hard,
gevolg twee huilende meiden. Gelukkig waren de tranen van korte

Aalsmeer - Het is ze goed bevallen vorig jaar het deelnemen aan
de junior pramenrace en dus was
opnieuw inschrijven snel geregeld
voor de Oosteinderschool. Met twee
teams nemen deze deelnemers uit
Oost deel aan de race en uiteraard
werd afgelopen zaterdag tijdens de
spelletjesmiddag de uiterste best
gedaan om een goede startplek te
bemachtigen. Vorig jaar is overigens
voor het team Oosteinder Circus de
race niet helemaal vlekkeloos verlo-

pen. De motor ging stuk, maar uiteindelijk is de finish wel bereikt. De
Oosteinderschool krijgt een praam
met schipper toegewezen uit de
Raad van Twaalf van Spie. “Vorig
jaar hadden we Martin en nu gelukkig weer. Hij is heel aardig”, weten de jongens en meiden nog. Tom,
Roos, Kim, Merel, Maxime, Marnix,
Steven en de begeleiders Mark en
Lucas doen mee voor de lol. “Maar
winnen is natuurlijk wel heel leuk.”
Het tweede team van de Oostein-

derschool heeft zich de naam Beestenboel gegeven en het lijkt qua begeleiders een strijd tussen de heren en dames te worden. Het Oosteinder Circus heeft namelijk twee
heren die zorgen voor de begeleiding, van het team de Beestenboel
stappen Heidi en Viola als begeleiders aan boord. De leeftijd van deze
deelnemers varieert van negen tot
twaalf jaar en hun namen zijn: Emile, Roos, Jorit, Isa, Amber, Yannick,
Menno en Tessa.

duur, voor de foto kon alweer gelachen worden. Samantha, Anne, Jesse, Sjors, Marieke en Martine wonen allemaal bij elkaar in de buurt
in Aalsmeerderbrug en ze doen mee
voor de fun. “Voor de gezelligheid”,
aldus het zestal in koor.

Allemaal zwemvesten aan
in team Dicht en Vast

Verkleed in praam: Extra punten!

Jubileumprijs voor alle vijfde
junior pramenracers
Aalsmeer - Een race is geen race
zonder prijzen en uiteraard geldt dit
ook voor de junior pramenrace. Het
is de vijfde editie, dus het eerste lustrum wordt gevierd.
Voor alle deelnemers heeft het bestuur daarom een hele speciale jubileumprijs in petto. De nummers
een, twee en drie krijgen een mooie
beker en deze varieert in grootte
wat de eindnummering betreft. Het
team dat alle opdrachten goed uitvoert, de meeste punten haalt en
de snelste tijd neerzet, wordt nummer een. De nummer een krijgt ook
nog een diner aangeboden in The
Beach. Verder is er een prijs voor de
mooiste inleveropdracht. De deelnemers is gevraagd thuis een circustent in elkaar te knutselen. Deze circustent moet ingeleverd worden bij
De Zotte Wilg aan de Uiterweg en
uiteraard voorzien zijn van de naam
en het startnummer van het betreffende team. De tenten worden beoordeeld door bestuursleden van de

‘grote’ pramenrace. De winnaar van
de mooiste en creatiefste circustent
mag met zijn of haar hele team gaan
zeilen bij Zeilschool Aalsmeer.
Jury en pechprijs
De juryprijs wordt dit jaar bepaald
door Marjan Brouwer van jachthaven Stenhuis en Ruud Vismans
van The Beach. Zij varen onopvallend mee en gaan bepalen wie de
‘vet coolste’ praam vaart. De mooist,
versierde praam krijgt een prijs. Verder kan verkleed aan de start verschijnen een prijs opleveren. Thema is dit jaar circus en alle deelnemers is gevraagd zijn te verkleden
in de trend van dit thema. Er worden
veel clowns, acrobaten, circusdieren en circusdirecteuren verwacht.
Dit jaar heeft het bestuur ook weer
een pechprijs voor het team met
de meeste pech. Dit team krijgt als
troostprijs een diner in The Beach
en dit is eigenlijk best heel lekker
en leuk.

Verzamelen
Tijdens de junior pramenrace aanstaande zaterdag 13 juni krijgen alle deelnemers bij de diverse controle- en opdrachtposten allerlei attributen uitgereikt en deze hebben te
maken met de geheime opdracht,
zie elders in deze krant. Zonder deze spulletjes kan de opdracht niet
uitgevoerd worden, dus ga op zoek
naar de geheime opdracht in deze
krant en ga de benodigdheden bij
elkaar zoeken! Aan het einde van
de race moet de geheime opdracht
aan het bestuur en de jury getoond
worden en dan stopt pas de tijd. En
win je uiteindelijk geen prijs omdat
je niet de snelste was of je bijvoorbeeld niet al te best de opdrachten
uitgevoerd, geen nood. Het bestuur
heeft verzekerd: Voor alle deelnemers ligt echt een heel speciaal jubileum-aandenken klaar! Het is tot
slot de vijfde keer dat de junior pramenrace gevaren wordt en dit eerste lustrum is een extraatje waard.

Aalsmeer - Het zijn de jongste
deelnemers aan de junior pramenrace, het team Dicht en Vast. Enige teleurstelling was er toen de uitslag van de spelletjesmiddag bekend werd gemaakt, want de kids
bleken als laatste, negentiende, geëindigd te zijn. Gelukkig kon troostend gezegd worden dat ze niet als
laatste starten aanstaande zaterdag,

want in totaal doen negenentwintig
teams mee aan alweer de vijfde editie van dit kinderevenement op het
water. En teams die niet aanwezig
waren tijdens de spelletjesmiddag
sluiten aan, oftewel Dicht en Vast
start in de middenmoot. Dicht en
Vast doet voor de tweede keer mee
aan de junior pramenrace en ook dit
jaar allemaal weer met een zwem-

vest aan! Ze hebben het zwemmen
nog niet onder de knie en dat kan
ook niet, de jongste is drie jaar. Het
team, waarvan de ouders zelf ook
fervente deelnemers aan de pramenrace voor de groten zijn, bestaat
uit Noa, Sam, Daan, Siep, Jurren en
Melle en degene die hen naar een
ereplaats gaat varen is captain Marco Offerman.
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Komen kijken is een aanrader!

De clown uithangen tijdens
vijfde junior pramenrace
Aalsmeer - Net als bij de ‘grote’
pramenrace voor volwassenen is het
echt leuk om te gaan kijken naar de
junior pramenrace met een bonte
stoet van pramen met hierin verklede kinderen. Het is alweer de vijfde editie van dit leuke doe-evenement voor kinderen op het water en
thema is dit keer circus. Aanstaande zaterdag 13 juni klinkt om 13.00
uur het startschot op het Stokkeland, achter het gemeentehuis. Het
verzamelen begint vanaf 12.30 uur
en voor publiek is dit groene eiland
in het centrum een prima kijkplaats.
Ook kan plaatsgenomen worden
langs het water bij de Stommeer-

kade, want de route gaat vanaf het
Stokkeland richting Nieuwe Meer.
Langs het Praamplein komt de stoet
eveneens en zoals het ook traditie
is bij de ‘grote’ race: Wie langs het
Zorgcentrum vaart en zwaait naar
de oudste inwoners, krijgt extra punten! De finish is na ongeveer anderhalf uur en verzamelpunt is dan opnieuw het Stokkeland. Er wordt dus
een groot rondje gevaren. De eerste
deelnemers worden rond 14.30 uur
binnen gevlagd.
De prijsuitreiking staat gepland
vanaf 15.00 uur. De junior-pramenracers hopen vele bezoekers te mogen begroeten. Kom kijken, zwaai-

en en genieten van dit leuke evenement! De controle- en opdrachtposten in volgorde (zie ook de routekaart) zijn:
1. Stokkeland: Start
2. Aardbeiensloot:
De clown uithangen
3. Zorgcentrum: Vuur spuwen
4. Dragt: Olifantendans
5. Aardbeiensloot:
De clown uithangen
6. IJzerenbrug: Leeuwen temmen
7. Topsvoort: Jongleren
8. Piet Harting: Koorddansen
9. Zotte Wilg: Gewichtheffen
10. Stokkeland: Finish

Bekende en nieuwe gezichten
in bestuur junior pramenrace

Kleine Keurregies: We gaan winnen!
Aalsmeer - Deelnemers van het
eerste uur, de Kleine Keurregies en
natuurlijk zijn ze ook dit jaar weer
van de partij. Per praam was de
groep naar jachthaven Stenhuis aan
de Uiterweg gekomen voor de spelletjesmiddag. “We gaan winnen”,
riepen enkele jongens van het team
en deze uitspraak bleek tijdens de
spelletjesmiddag nog waarheid te

worden ook. De Kleine Keurregies
bleken de beste water-vervoerders en mogen nu aanstaande zaterdag 13 juni als eerste starten tijdens de junior pramenrace. Of de
race ook zo goed verloopt? Captain
Rody heeft bedenkingen: “De praam
heeft de bijnaam de Slak.” Maar de
kids hebben er alle vertrouwen in.
“We hebben al een keer gewonnen.

Sponsors junior pramenrace
• Aalsmeer.nu Media en Design
Aannemingsmij. H.G. v.d. Heuvel
Heiwerken B.V.
• Aalsmeer Festival
• ABN AMRO Bank N.V.
• Architectenbureau Pannekoek
• Auto Maas B.V.
• B.J. Hulsbos Waterbouw
• Bakkerij Vooges
• Berghoef Accountancy
• Bosman B.V.
• Boulangerie de France
• Bouwbedrijf Kroom B.V.
• Braam Young Plants
• Brandweer Aalsmeer
• C1000 Koster
• Café Bar Joppe
• Café De Praam
• D. Boer Automaterialen B.V.
• D. van Veen Machineverhuur
• D.J. Tas & Zn. C.V.
• De Meerse Accountants
Associatie BV
• Dillewijn Verpakkingen B.V.
• Drukkerij Cocu
• Ed Kriek Optiek
• Eetcafé de Walrus
• EKZ|makelaars o.g.
• Europarts
• Fireball light & sound service
• Florema Young Plants
• Florist De Kwakel B.V.
• Flowerpoint Logistics BV
• Flynth adviseurs en
accountants B.V.
• Gemeente Aalsmeer
• Gepo Vleeswaren B.V.
• Greenway Telematics B.V.
• Groot Cafe ‘In de Zotte Wilg’
• H. van Wijk Transport en
Aannemersbedrijf
• Hans Stokkel
Installatietechniek BV
• HB Jachtservice
• Heemhorst Watersport
• Heeren & Meijer B.V.
• Hermadix Coatings B.V.
• Historische Tuin
• Holland Materieel Service
• Horticoop
• Hotel Aalsmeer
• Hotel Chariot
• Imabo Blauwhoff
• Intermac Automatisering
• Interschouw
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Jacht- en Scheepswerf
Gouwerok B.V.
Jachthaven Stenhuis
Jachthaven ‘t Drijfhuis
Kantoorvakhandel Blauwhoff
Kees Markman
Koenpack
Koninklijke De Vries
Scheepsbouw B.V.
Kooy Laminations B.V.
Langhout Betonfabriek
Loogman Tanken & Wassen
Met & Co
Millenaar/Peijnenburg
Loodgieters
Multi Supplies BV
Nefit B.V.
Notariskantoor Boswijk &
van Gaalen
P.J. Sisselaar B.V.
Paraat Brandbeveiliging
Politie Aalsmeer
Pontonboot the Netherlands
Provak Aalsmeer
Raadschelders
Verzekeringen Kudelstaart
Rabobank Regio Schiphol
Radio Aalsmeer
Renault Nieuwendijk
René Maas Watersport
Restaurant ‘t Oude Veerhuys
Rob en Ria Langelaan
Schoonmaakbedrijf v.o.f.
L.J. de Vries
Sher Holland BV
Slagerij Kruijswijk
Slijterij Kommer Baarsen
Soft-Cell/Computers
Netwerken Hosting
Sparnaaij Juweliers
Stichting Feestweek Aalsmeer
T. van Veen Verhuur van
Grondverzet Machines
The Beach
Total Copy Service
Transportbedrijf Karel de Boer
Van Dam Nordia Shipyard
Van Iperen IJzerwaren
Van Riemsdijk Reclame
W. Heeren en Zn. BV
Watersport Ver. Aalsmeer
Watersportver. Nieuwe Meer
Weekblad De Nieuwe Meerbod
Westeinder Adviesgroep
Zeilmakerij Bart v.d. Spruijt

En een keer de eerste prijs gewonnen voor de doe-opdracht, een kijkdoos maken.” Hou de Kleine Keurregies dus in de gaten. Het is een
drukke boel aan boord, want in de
praam stappen zaterdag liefst twaalf
jongens en meisjes. Het team bestaat uit Wessel, Colin, Ruben, Dilano, Dwain, Priscilla, Tess, Romiro,
Rick, Justin, Iris en Luuk.

Geheime opdracht: Neem acht
A5-papiertjes mee, een touwtje
van 1.20 meter, acht knijpers en
een rode stift.

Aalsmeer - Bekende en nieuwe gezichten dit jaar in het bestuur van de
junior pramenrace. Voorzitter is Peter van Ackooy en wat niemand misschien weet, het is tot slot dit jaar alweer de vijfde editie, hij is de bedenker van de junior pramenrace. “Samen met Rodi Peters”, vertelt Peter.
“We zaten in een bootje op de Poel,
het was november en het regende.
Biertje er bij en we zaten wat te filosoferen en kwamen op dit idee.”
Zelf is Peter een fervent deelnemer
aan de ‘grote’ pramenrace in september, dus de weg naar het bestuur was zo gevonden. SPIE nam
deze tip serieus en ging aan de slag.
Heel rap zelfs, een half jaar later, op
5-5-2005, zag de eerste junior pramenrace het levenslicht.
Het aantal deelnemers was nog niet
zo heel groot, het enthousiasme van
de jeugdige deelnemers echter wel.
Er is over gepraat, op ook de verschillende basisscholen in Aalsmeer
en Kudelstaart, en deze eerste racers wisten vele andere kinderen
te besmetten met het praamvirus.
Sinds enkele jaren biedt het juniorrace-bestuur ook jeugdige inwoners tot vijftien jaar de mogelijkheid
om in te schrijven zonder de vereiste praam, penta en captain. Zij mogen als team van bijvoorbeeld een

school of een (sport)club instappen
bij een gast-praamvaarder. Hiervoor
krijgt het jeugdbestuur hulp van de
leden van de Raad van Twaalf, die
bij de grote race ook allerlei handen spandiensten verricht.
“Het zat vol”
Dat de junior pramenrace een ‘blijvertje’ is, blijkt onder andere wel
dat in het tweede organisatie jaar
een eigen bestuur is opgericht. Vertrouwde gezichten in dit bestuur
zijn, naast voorzitter Peter van Ackooy, Thea Dijt en Arnaud Brouwer.
Beiden van het eerste uur, dus al
vier jaar aan de slag om de jeugd
een onvergetelijk waterspektakeldag te bieden. Thea is destijds gevraagd door Laura Tas, die als SPIEbestuurslid de organisatie van de
eerste juniorrace op zich had genomen. Laura is gestopt wegens drukke werkzaamheden. Ook Marcel
Jongkind heeft na drie jaar bedankt
vanwege eveneens drukke werkzaamheden. Arnaud Brouwer heeft
met ‘zijn’ Stenhuis-team al vele malen op het prijzenpodium gestaan
na de grote pramenrace en is verzot op dit evenement. Zijn enthousiasme voor dit typische Aalsmeerse evenement wil hij graag delen
met de jeugd. Nieuw in het juni-

Willem Vreeken weer present op de bezemboot:

“Juniorrace is een lekkere
zaterdag op het water”
Aalsmeer - Ze zijn al jaren de hekkensluiters van de pramenrace, Willem Vreeken en Piet Spaargaren van
de bezemboot. “Piet vaart en ik deel
de bevelen uit, roep teams tot orde”,
vertelt Willem Vreeken, die samen
met zijn maat al sinds de eerste junior pramenrace zorgt dat de bezemboot van de partij is. Het is het
vijfde jaar en Piet laat dit jaar een
andere captain aan het roer plaatsnemen. Voor Willem is het de derde editie. “De eerste en tweede juniorrace heb ik meegewerkt, daarna was ik twee keer op vakantie en
nu ben ik er weer bij.” Hoe Vreeken in zijn best belangrijke ‘functie’
is gestapt? “Ingeluisd door Wim Tas.
Jij vaart, zei hij.” Willem en Piet bezetten de bezemboot niet samen.
“We hebben min of meer een vaste
groep, soms wisselingen. We varen
met de sleepboot van ‘t Drijfhuis van
Johan en Martin Eveleens. Mogen
we ieder jaar lenen. Natuurlijk hebben we een bezem aan boord en
aan de vlaggenmast diverse vlaggen, waaronder die van Aalsmeer
en van SPIE, en deze mast moet bij
iedere brug naar beneden. Hebben
we een speciaal mannetje voor.”
“Veel relaxer”
Het motto van Willem en Piet is: “We
laten niemand liggen. We helpen bij
motorpech, leveren desnoods een
spietje ter reparatie en geven ongevraagd advies. En als niets werkt,
slepen we ze mee. We laten niemand liggen.” Tijdens de race voor
de groten in september is het altijd
opletten voor Willem en Piet. Met

or pramenracebestuur zijn Yvonne
van Leeuwen en Esther Raadschelders. Yvonne is eigenlijk al vanaf de
aanvang betrokken bij de juniorrace. Aan de grote race doet zij al
jaren mee. “Geweldig”, is haar korte
omschrijving die wordt gezegd met
een brede glimlach. Yvonne meldde
zich als eerste toen SPIE een oproep
deed voor vrijwilligers voor dit jeugdevenement. “Ik sta al jaren bij een
controlepost. Tja, een bestuursfunctie zat er niet in. Het zat vol, ze hadden er genoeg. Dit jaar ben ik gevraagd, leuk toch?”
“Voor 100 euro”
Esther Raadschelders is geheel
nieuw in het junior pramenrace gebeuren. Ze is gevraagd door Arnaud,
de beste vriend van haar broer.
“Voor 100 euro, zet dat er maar in.”
Esther is altijd in voor gezelligheid
en zegt wel toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en: “Ik vind het leuk
om met kinderen om te gaan.” De
grote pramenrace gaat ze overigens
wel al vele jaren kijken. Of ze een
blijvertje is? “Als ik mag blijven, blijf
ik. Tot nu toe vind ik het in ieder geval heel gezellig. Ik kijk uit naar de
spelmiddag op 6 juni en de juniorrace op 13 juni. En ik hoop alle deelnemers ook.”

zo’n 130 pramen is het veelal een
latertje, de prijsuitreiking in de tent
maken ze niet mee. “De start zien
we altijd uitgebreid, we zijn tot slot
de laatste die vertrekken. De rest
niet, we komen echt als laatste van
de Poel, varen langs de controleposten en meren pas af als de laatste praam binnen is en alles is opgeruimd.” Willem gaat verder: “De
junior pramenrace is veel relaxer.
Minder pramen en nagenoeg geen
drank in het spel. De juniorrace is
voor ons een lekkere zaterdag op
het water, maar we letten wel op,
hoor! En, ook leuk, we zijn altijd redelijk op tijd binnen. Deze prijsuitreiking kunnen we wel meemaken.”
Gasten aan boord
De bezemboot is ongeveer zes meter en omdat Piet niet mee vaart,
gaat Willem sturen. Een volle bezemboot verschijnt aan de start en
vaart mee, want naast de ongeveer
vier à vijf man vrijwilligers stappen
ook, al vanaf de eerste juniorrace
trouwens, een twee- of drietal gehandicapten met begeleiders aan
boord.
“Ze vinden het prachtig. Tijdens
de grote race kan het niet, te hectisch. Ach, we zitten op elkaar, maar
zoek een plaatsje, zeg ik altijd. Als ik
maar kan zitten.”

Weer of
geen weer…
Aalsmeer - Bij overigens heel
slecht, stormachtig weer gaat de
junior pramenrace niet door. Maar
hier wordt niet van uitgegaan natuurlijk. Tot nu toe waren de weergoden de jonge deelnemers gunstig
gestemd, dus er wordt uitgegaan
van droog, zonnig weer. Bij twijfel
kan de website van de junior pramenrace geraadpleegd worden.
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Junior Praambode

Water dragen tijdens
gezellige spelletjesmiddag
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd voor alle deelnemers aan de
junior pramenrace een spelletjesmiddag gehouden. En niet zomaar
voor de lol, de uitslag van dit festijn bepaalt de volgorde van start
van de verschillende teams. In totaal gaan bijna dertig pramen aanstaande zaterdag 13 juni een doevaartocht maken en thema alweer
de vijfde editie is circus. De spelletjesmiddag had niet veel te maken
met het circus, alhoewel: Er werd
wel behendigheid en samenwerking
van de teams verwacht. De spelletjesmiddag vond plaats bij jachthaven Stenhuis aan het einde van de
Uiterweg, alweer voor het vijfde jaar
gastlocatie voor dit evenement. Het
weer zat de organisatie en de deel-

nemers mee. Er waaide een stevige bries, maar het zonnetje liet zich
ruim zien. De opdracht was om water te vervoeren in bouwhelmen die
via planken per vier vast gemaakt
waren. Wie het parcours het snelst
voltooide en nog het meeste water in de helmen had, mocht zich de
winnaar noemen en mag dus aanstaande zaterdag als eerste starten! Het spel werd twee keer gespeeld en ging niet altijd zonder
slag of stoot. Bij sommigen knelden
de helmen, andere teams hadden
met ‘hoogteverschil’ te maken en dit
maakte het er niet makkelijker op.
De helmen zaten op gelijke hoogte
en de meeste teams heeft deelnemers van lang tot kort. Maar op enkele tranen na, veelal blije en vro-

lijke gezichten! De Kleine Keurregies bleken de beste waterdragers
en eindigde op één. Even voor de
uitslag had het team nog luid geroepen te zullen winnen en wat betreft de spelletjesmiddag was dit
geen woord gelogen. Op twee zijn
de Farregattertjes geëindigd en op
drie de Junior Stenhuis Maatjes. Tijdens de spelletjesmiddag werden
de deelnemers getrakteerd op poffertjes en de eind-traktatie was een
verkoelend ijsje. Elders in deze krant
de startvolgorde van de vijfde juniorpramenrace en dus tevens de uitslag van de spelletjesmiddag. Overigens waren niet alle teams afgelopen zaterdag van de partij. Van de
totaal 29 teams hebben 19 teams
deelgenomen.

Geheime opdracht: Neem acht
A5-papiertjes mee, een touwtje
van 1.20 meter, acht knijpers en
een rode stift.
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Goede sfeer tijdens RKDES
voetbalkamp 2009!
Kudelstaart - Het jaarlijks terugkerende voetbalkamp op de velden
van RKDES heeft tijdens het hemelvart-weekend plaatsgevonden. Op
donderdagochtend 21 mei was het
weer een drukte van jewelste op
het complex. Er stonden op het eerste veld voor de kantine 20 kraampjes op het veld, zodat ieder team
op zijn eigen plek kon zitten. 207
Kinderen in de leeftijd van 6 tot 16
jaar en een 50-tal leiders zorgden
direct voor een gezellige en drukke sfeer. Het goede weer was al van
tevoren geregeld en eigenlijk waren alle elementen aanwezig om er
weer een geslaagd kamp van te maken. Dit jaar was het thema Disney!
De teams, genaamd Mickey Mouse,
Donald Duck, Aladdin, 101 Dalmatiërs, Bambi en nog vijftien andere
Disney-klassiekers, werden snel gevormd. Om 10 uur begon het trainingsprogramma onder leiding van
Robbie, Sjaak en Fred. Er werd direct druk gevoetbald, gerend en
gespeeld. Natuurlijk was er ook
weer een rode draad waar weer de
broodnodige punten voor gescoord
moesten worden. Ook de voorrondes van het penaltybokaal stonden
weer klaar en de mooiste pingels
werden binnen geschoten.
Sterkste pupil
Rond het middaguur zaten alle groepen weer keurig aan hun
kraampje om de gesmeerde broodjes naar binnen te werken. Na het
eten ging iedereen weer naar de
velden om het volgende programma te beleven, namelijk de sterkste
pupil! De leiderraad had dit onderdeel weer prima uitgewerkt en iedereen deed zijn uiterste best om
die begeerde titel binnen te slepen.
Uiteindelijk waren Bob Semp (jongste jongens), Danny Mulder (oudste jongens), Sandra Roodenburg
(oudste meisjes) en Yara Boerlage (jongste meisjes) de winnaars.
’s Avonds gingen de deelnemers de
woonwijk in voor het avondspel. De
jongste groepen gingen allemaal op
jacht naar de vossen in Disney-style
en de oudste groepen moesten als
rechercheurs een delict oplossen.
Vrijdagochtend begon het allemaal
weer om 9.00 uur. De oudste groepen stapten met hun leiders op de
fiets richting de Bloemhof om daar
onder andere te hockeyen, volleyballen, basketballen, badmintonnen, kortom een druk programma
aldaar. Vanaf de Bloemhof stapten
de oudste groepen weer op de fiets
om naar Poldersport in De Kwakel
te fietsen.
De jongste groepen stapten ’s middags in de auto´s van helpende ouders om naar de Meerkamp in Amstelveen te rijden. Lekker twee uur
lang dobberen in het Amstelveense
zwembad is altijd lekker en de jong-

ste groepen kwamen dan ook heerlijk rozig weer terug bij DES. De oudste groepen hadden een fantastische middag bij Poldersport. Na het
diner stond het ouder/kind-mixtoernooi op het programma. Helaas was
er dit jaar een wat magere inschrijving. Maar uiteindelijk kwamen toch
weer drie winnaars uit de poules en
deze hebben kunnen genieten van
een lekkere slagroomtaart. Zaterdagochtend werd het ondertussen
duidelijk dat het allemaal op rolletjes liep, maar de vermoeidheid toch
parten ging spelen bij zowel de kinderen als de begeleiders.
Mix toernooi
Zaterdagmiddag na het eten startte het onderlinge mixtoernooi. Alle groepen werden door elkaar gegooid en er werd lekker fanatiek tegen elkaar gespeeld. Na het mixtoernooitje was het tijd voor de grote finale om de penaltybokaal! De
toeschouwers waren in grote getale naar RKDES gekomen. Half Kudelstaart was leeggelopen om te kijken naar de finalisten die de strijd
aangingen met Colin van Velzen
(keeper van RKDES 1) en Jan-Willem Tas (oud keeper RKDES 1 en
nu acterend in RKDES 4). Onder
immense druk wisten de volgende
talenten de cup met de grote oren
(wisselbeker), een t-shirt en een beker binnen te slepen; Arnaud van
Leeuwen (B-junioren), Cris de Bok
(C-junioren), Joery Pothoff (D-junioren), Koen Bruske (E-junioren),
Lukas Lindijer (F-junioren), Kaylee Kraan (oudste meiden), Rowana Moenis (jongste meiden), Echika
de Zanger (allerjongste meiden) en
Mishon Bucuklar (leiders). Ditmaal
bestond het diner uit heerlijke patat
en na het eten gingen de kinderen
even naar huis om zich voor te bereiden op de afsluiter van het kamp,
de playbackshow! Alle genres kwamen voorbij; Van Queen tot Nick en
Simon en van de pinguïndans tot de
tijdmachine. De grote winnaars waren bij de jongste groepen De kleine Zeemeermin met een zeemeerminnenlied en bij de oudste groepen Tarzan die een zeer behoorlijke imitatie van de toppers met Shine vertolkte.
De rode draad is bij de jongste groepen gewonnen door groep 10, 101
Dalmatiërs en bij de oudste groepen
kwam weer groep 15 op het toneel
om hun tweede hoofdprijs op te halen. Nadat iedereen zijn/haar leider
gedag had gezegd, gingen alle kinderen lekker naar huis en hebben
de leiders nog even een klein feestje gevierd. Het was een uitermate
geslaagd kamp. Hopelijk allemaal
weer tot volgend jaar. De leiders en
begeleiding kijken nu al weer uit
naar het zevenentwintigste RKDES
voetbalkamp!

Cock Tukker voor negentiende
keer kampioen bij Sjoelclub

Aalsmeer - Het seizoen is weer
ten einde voor de spelers van Sjoelclub Aalsmeer. Clubkampioen is in
de hoofdklasse voor de negentiende keer Cock Tukker geworden. De
Puntencup voor de hoogste dagscore is gewonnen door Herman Berkhout met 290 punten. De runner up
cup is gewonnen door Klaas van
Leeuwen. Zijn gemiddelde steeg
van 121.91 naar 128.41. In de hoofdklasse is de laatste speelavond gewonnen door Cock Tukker met gemiddeld 144.63 en op twee is Albert
Geleijn geëindigd met 141.26 punten. In de A-klasse behaalde Hans
van Leeuwen de hoogste eer met
138.83 punten, gevolgd door Cor

Franck met 136.52 punten. In de Bklasse bleek Jacob van ’t Hof onverslaanbaar met 131.41 en op twee is
Henk Brozius geéindigd met 130.29
punten gemiddeld. In de C-klasse
streek Klaas van Leeuwen de eer op
met 128.41 gemiddeld en eindigde
Hans Buijs op twee met 123.41. In de
D-klasse was het goud voor Pim van
de Meer met 123.17, gevolgd door
Klaas de Vries met 122.07. In de Eklasse bleek Nico Verhaar de beste
sjoeler met 114.54 gemiddeld. Plek
twee wordt bezet door Willem Joren met 113.70. In de F-klasse ging
de winst naar Herman Berkhout met
105.99, gevolgd door Marry Bax met
101.99 gemiddeld.

Vrijwilligers voor het voetlicht

Max van Dijck: “Heerlijk om met
mijn handen in aarde te wroeten”
Aalsmeer - Daar waar ooit het
busstation van Maarse en Kroon
huisde, is inmiddels een bijzondere woonwijk verrezen. Ter herinnering aan de eigenaar van het ooit
zo vermaarde busbedrijf, draagt de
woonwijk zijn naam en kreeg dochter Miep Maarse van de gemeente
de opdracht een beeld te vervaardigen voor het Maarse en Kroonhof.
De beeldhouwster koos voor de giraffe en had hiervoor een bijzondere
reden. Haar vader had de giraf ooit
bedoeld als verjaarscadeau voor zijn
echtgenote. Door zijn onverwachte

overlijden heeft hij het beeld nooit
in zijn tuin zien staan. Miep eert
haar vader door een tweede gietsel van de giraf te laten maken. Het
beeld heeft een mooie plaats gekregen bij de ingang van het Maarse en Kroonhof. Wie daar onder andere blij mee is, is Max van Dijck.
Sinds juli 2006 is hij één van de bewoners.
Spontaan plan
Het huis van de familie van Dijck
grenst aan de plaats waar de drinkende giraf zijn bestemming heeft

Bollebozen gezocht

Leonardoschool in Uithoorn?
Aalsmeer - Een groep Uithoornse
ouders doet op dit ogenblik onderzoek naar de haalbaarheid van het
starten van een Leonardoschool in
Uithoorn. Deze nieuwe basisschool
zou in het eerste halfjaar van 2010
het levenslicht moeten zien en moet
onderdak bieden aan hoogbegaafde
kinderen uit onder andere Aalsmeer,
de Ronde Venen en Uithoorn. Naar
verwachting zal in september een
informatie-avond worden georganiseerd. Ouders van (mogelijk) hoogbegaafde kinderen in de regio Uithoorn en andere belangstellenden
wordt via dit artikel gevraagd zich te
melden, overigens zonder enige verplichting. Het lijkt op het eerste gezicht overbodig: Speciaal onderwijs
voor kinderen die goed kunnen leren. Toch was de eerste Leonardoschool, in Venlo in 2007 zo’n succes
dat er inmiddels tientallen in Nederland zijn.
De Leonardoscholen zijn dan ook
niet voor ‘gewoon goed lerende kinderen’, maar voor de kleine groep
kinderen die zo begaafd zijn dat ze
binnen het normale onderwijs tot
stilstand komen. De meeste mensen vinden het vanzelfsprekend dat
op Nederlandse scholen speciale
aandacht is voor kinderen met achterstanden. Er zijn speciale scholen
voor dove of blinde kinderen. Kinderen die iets minder mee kunnen,
krijgen van de overheid een ‘rugzakje’ mee: Extra geld waarmee de
school extra begeleiding kan betalen. Voor de echt verstandelijk be-

perkte kinderen (één op de 40 kinderen heeft een IQ lager dan 70) is
een gewone school ook met extra
begeleiding niet meer haalbaar. Zij
gaan naar speciaal onderwijs. Maar
hoogbegaafden, die hebben het
toch juist extra makkelijk op school?
Waarom is daar nog iets speciaals
voor nodig?
Begaafd of hoogbegaafd
Tachtig procent van de kinderen
heeft een IQ tussen de 90 en 110.
Dat heet gemiddeld. Een IQ tot 120
wordt bovengemiddeld genoemd,
en tot 130 heet een kind begaafd.
De meeste bovengemiddelde en begaafde kinderen hebben baat bij het
normale basisschoolsysteem - met
wat extra taken, soms met een plusklas. De problemen ontstaan bij kinderen met een IQ boven (soms vér
boven) de 130.
Deze kinderen zijn, doordat het onderwijs is gericht op de gemiddelde leerpotentie, snel verveeld, daardoor constant afgeleid of in zichzelf
gekeerd. Het gebeurt vaak dat ze de
aandacht niet meer kunnen opbrengen als de juf of meester, na eindeloos herhalen van de kleine stapjes uitleg, bij het belangrijkste leerpunt is. Daardoor worden de kinderen boos of gedeprimeerd en scoren
ze vaak heel laag op school. De gevallen waarbij school een hoogbegaafd kind wilde laten blijven zitten
zijn geen uitzondering. De meesten
van deze kinderen worden, doordat
het aansluiting met de belevingswe-

Participatie Raad voor
gehandicapten opgefrist
Aalsmeer - De Participatie Raad
voor gehandicapten heeft zichzelf
nieuw leven ingeblazen. Wat vroeger door het leven ging als de WMO
heet nu de PRG.
Weinig mensen weten van het bestaan van de raad af en daar willen zij nu verandering in brengen.
Het genootschap is ingesteld door
en voor de gemeente om te adviseren en te informeren. Op deze manier geeft de raad het College van
Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies over
het gemeentelijk beleid dat zich bezig houdt met voorzieningen voor
mensen met een beperking. Het ad-

viserend college is hiertoe wettelijk bevoegd en kan op deze manier
mensen met een beperking verantwoorden.
Het uitgangspunt hierbij is dat mensen met een beperking recht hebben op een gelijkwaardige deelname aan de samenleving.
Verstandelijk of lichamelijk beperkten kunnen via de raad hun wensen en klachten kwijt met betrekking tot het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg, het gehandicaptenvervoer en
de toegankelijkheid van gebouwen.
Deze kunnen per post verstuurd
worden naar: Postbus 76, 1430 AB,
Aalsmeer.

Vernielingen bij
Ophelialaan

er auto’s bekrast, autobanden lek
geprikt en verschillende objecten
vernield. Bewoners reageerden gefrustreerd op de vernielingen, die al
langere tijd aan de gang zijn. Uiteraard is aangifte gedaan bij de politie en is de gemeente op de hoogte gesteld. De politie heeft de zaak
in onderzoek te hebben en gaat vaker controles uit te zullen voeren in
deze buurt.

Aalsmeer - Enkele weken geleden zijn verschillende inwoners van
Aalsmeer-Zuid slachtoffer geworden van diverse vernielingen. Het
vandalisme vond plaats in de wijken achter de Ophelialaan. Zo zijn

gevonden.
Het stukje gemeentegrond is inmiddels een goed verzorgd perk geworden en ook de aanpalende slootkant ziet er fantastisch uit. Voor het
echter zover was, moesten de handen behoorlijk uit de mouwen worden gestoken. “Toen wij hier kwamen wonen, was er helemaal niets.
Wij hebben eerst onze eigen tuin
op orde gemaakt en zijn daarna bij
de gemeente gaan informeren of zij
niet iets wilde gaan doen aan die
woestenij. Ik ergerde mij zo aan die
hoeveelheid onkruid. Het was be-

reld van klasgenoten mist, zeer eenzaam op school. Alleen de enkele hoogbegaafde kinderen die zich
goed kunnen aanpassen aan hun
‘gewone’ leeftijdgenootjes redden
het sociaal in de groep.
Geen eliteschool
Het Leonardo-onderwijs is speciaal
onderwijs voor deze groep. Maar
Leonardoscholen zijn geen geïsoleerde elitescholen. Gemiddeld is 2
à 3 procent van de kinderen in Nederland hoogbegaafd. Als dat percentage ook in Uithoorn en de omliggende plaatsen geldt en bovendien evenveel ouders voor Leonardo-onderwijs kiezen als in de rest
van Nederland, dan is er voldoende
potentie voor het starten van een eigen school. Michèle Lether en Joost
Tel, twee van de ouders van de Uithoornse Initiatiefgroep Leonardo
(UIL): “Dit artikel is wel van belang,
want we kunnen pas een informatieavond organiseren als er voldoende interesse blijkt, daarom doen we
deze oproep aan ouders om te reageren”, vertelt Jolande de Bresser
en Wouter de Boer, ook van UIL, vult
aan: “Maar die avond komt er wel
hoor.” Een Leonardoschool, die bestaat uit klassen van maximaal 16
leerlingen verdeeld in groepen van
twee of drie leerjaren, zal altijd ‘inwonen’ in een bestaande school,
de zogenaamde donorschool. Voor
Leonardo-onderwijs zijn minimaal
twee lege lokalen nodig bij een bestaande school. Hoogbegaafde kinderen krijgen hier apart onderwijs,
maar sluiten met bijvoorbeeld gym
en speelkwartier gewoon aan bij de
rest van de school.
Door Leonardo kunnen hoogbe-

paald geen fraai uitzicht. Na lang
praten werden er wat plantjes gepoot, maar van enig onderhoud was
geen sprake. Binnen de kortste keren stond er weer een meter onkruid en werd de slootkant gebruikt
als hondenuitlaat plaats. Samen met
de buurman ontstond spontaan een
plan om zelf dan maar aan de slag
te gaan. Ik ben begonnen met het
omspitten van het stukje naast het
huis. En nu werken wij aan de slootkant.”
Er zijn al heel wat bomen geplant,
die over een paar jaar zorgen voor
een groen aanzicht. “Wij hebben
onder andere gekozen voor wilgen
die groeien lekker snel.” Ook zijn
er prunusbomen in de grond gezet, allerhande bolletjes en verschillende plantensoorten. Inmiddels is
er al heel wat tijd en geld geïnvesteerd in dit particuliere plan. De reacties van de mensen in de buurt
zijn lovend. “Als ik aan het werk ben
dan is er altijd wel iemand die even
een praatje komt maken. Je leert de
mensen meteen wat beetje beter
kennen. Wij krijgen nu zelfs plantjes aangeboden”, zegt een tevreden
Max van Dijck. Op klompen, een gebruind hoofd, de stevige armen leunend op zijn schep geniet de vrijwilliger zichtbaar van zijn werk. Voor
hem geen baan van negen tot vijf.
“Neen zeg, ik maak hele lange dagen. Mijn leven is behoorlijk hectisch. Daarom is het ook zo heerlijk
om de vrije uurtjes in de aarde te
wroeten. Verse grond ruikt heerlijk
en als ik in de kluiten zwarte aarde
de wormen zie kronkelen, vergeet ik
al mijn zorgen. Als je aan het spitten
bent, heb je geen tijd om aan andere dingen te denken.”
Het initiatief van Max van Dijck vindt
inmiddels navolging. Ook andere
Maarse en Kroon bewoners dragen
hun steentje bij en met elkaar zorgen zij voor een fraai uitzicht waarvan ook de overburen kunnen meegenieten. De giraf zal zeker door
een ieder gekoesterd worden. Max
van Dijck: “Ik weet al precies hoe ik
het ga doen. Wat bodembedekkers
en daarom heen een klein haagje.”
Het mag gezegd: Het is inderdaad
een waardige entree geworden!
Janna van Zon

gaafden gewoon op de school blijven waar ze qua leeftijd horen. “Dan
krijg je niet dat ze op hun tiende
al naar het gymnasium moeten.”
Ze gaan wel veel harder. In groep
8 hebben ze de helft van het vwo
af. Daarom wordt er ook al gewerkt
aan Leonardo-colleges voor de middelbare schooltijd.
Van start
Vanwege de nog prille start zijn er
nog geen contacten geweest met
schoolbesturen of de gemeente. Dat
kan beter wachten tot de belangstelling groot genoeg blijkt, leert de
ervaring in andere plaatsen. Want in
Nederland starten steeds meer Leonardoscholen en Leonardo-colleges. In 2007 startte de eerste school
in Venlo en in 2008 volgde Woerden. In het westen zijn nu actief of
opstartend: Gouda, Rijswijk, Noordwijk, Zoetermeer, Velsen, Hoofddorp, Aerdenhout, ‘t Gooi, Capelle a/d IJssel, Den Haag, Dordrecht
en Badhoevedorp. Uithoorn is een
prachtig centrale locatie in een gebied waar nog niets is. Midden tussen de Haarlemmermeer en ‘t Gooi.
Het mailadres waarop ouders die
weten of vermoeden dat hun kinderen hoogbegaafd zijn, hun belangstelling kunnen aangeven, is leonardoschooluithoorn@gmail.com. Ook
andere geïnteresseerden, waaronder scholen en het bedrijfsleven,
worden uitgenodigd te reageren.
Voor meer informatie over het Leonardo-concept in bredere zin: www.
leonardostichting.nl of de informatie-avond die, bij voldoende belangstelling, in september zal volgen en
waarvan de aankondiging in deze
krant zal staan.

P.V. de Telegraaf

Cees van Vliet kampioen

Veel interesse voor ‘6 minuten zone’
van stichting AED Westeinder

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
6 juni heeft de EHBO vereniging
Aalsmeer zich op de veiligheidsdag
kunnen presenteren voor een groot
publiek. Onder andere een presentatie reanimatie trok veel bekijks.
Sommigen wilden dit wel eens proberen: Wat moet je doen? en vooral:
Wat is nu precies hartmassage en
beademen? Tevens werd de stichting AED Westeinder bij het publiek
onder de aandacht gebracht, middels het uitdelen van folders en een
mondelinge toelichting.
Deze stichting heeft als doel een
6 minuten zone te realiseren in
Aalsmeer en Kudelstaart; om bij een

hartinfarct na alarmering binnen 6
minuten te starten met de reanimatie en een shock toe te dienen met
een defibrillator (AED). Dit alles om
de overlevingskans van het slachtoffer met 70 procent te verhogen in
afwachting van de ambulance. De
EHBO vereniging en de stichting
AED Westeinder hopen hiermee de
belangstelling gewekt te hebben
voor de noodzaak en het belang van
dit initiatief. Zij hopen uiteindelijk
voldoende medewerking en middelen te krijgen om deze 6 minuten zone te realiseren Voor informatie kan
gemaild worden naar: aed@ehboaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op zaterdag 6 juni stonden twee vluchtten gepland. Te beginnen met Nijvel, de laatste vitesse
vlucht bij de oude duiven.
Er waren voor dit concours 235 duiven ingekorfd.
Over de hele vluchtlijn prima duivenweer.
Dus laat ze maar komen! De overwinning ging naar de Comb. v. Ackooy, met hun ‘smurfin’ eisten zij
wederom de bloemen voor zich op.
De kampioen over de zes vitesse
vluchten werd Cees van Vliet.
De uitslag:
1. Comb. v. Ackooy. 2. C. v. Vliet. 3.
A. v.d. Wie. 4. Comb. v. Leeuwen-v.
Grieken. 5. M. de Block. 6. D. Baars.
7. G. v.d. Bergen. 8. Comb. Wiersma
& Zn. 9. J. Vijfhuizen. 10. Th. v.d. Wie.
11. J. v. Duren. 12. J. Kluinhaar & dr.
13. J. v. Ackooy.

Vlucht Tours
De tweede vlucht werd gespeeld
vanuit het Franse Tours.
Op zaterdag in Frankrijk bar slecht
weer, dus werd de lossing uitgesteld

naar zondag.
Het zag er allemaal wat twijfelachtig
uit met het weer, maar om 9.30 uur
werd toch besloten het er op te wagen en begonnen de 151 duiven aan
hun ongeveer 620 kilometer lange
krachtproef.
In de stromende regen arriveerde de
snelste bij alweer de Comb. v. Ackooy.
Dit betekende tevens een vierde
prijs over heel Noord-Holland. Deze mannen zijn bijna niet te stoppen.
Gelukkig waren ‘s avonds bijna alle
vogels weer gearriveerd.
De uitslag:
1. Comb. v. Ackooy. 2. J. v. Duren.
3. J. v. Dijk. 4. Comb. v. Leeuwen-v.
Grieken. 5. P. v.d. Meyden. 6. J. Vijfhuizen. 7. J. Kluinhaar & dr. 8. G. v.d.
Bergen. 9. C. v. Vliet. 10. D. Baarse.
11. Comb. Wiersma.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
5903 pnt
2. Oerlemans Confectie
5580 pnt
3. A.A. Sloopwerken
5216 pnt
4. Lasbedrijf v. Vliet
4983 pnt
5. Bosman Kassenbouw 4629 pnt
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Leerlingen Westplas Mavo
één dag arm, maar gelukkig
Aalsmeer - woensdag 27 mei
jongsleden stond de dag voor de
leerlingen van de brugklas van Wellantcollege Westplas Mavo geheel
in het teken van sport en spel, op de
meest simpele en goedkope manier
die er bestaat. Zo werd er basketbal
gespeeld zonder baskets en met een
bal van papier en touw. Ook mochten de leerlingen zelf ballen maken
van oude fietsbanden. In de eerste
en tweede klas volgen de leerlingen van de Westplas mavo ‘projectonderwijs’. Hierin mogen leerlingen
samenwerken aan opdrachten die
ze zelf uitkiezen en waarbij ze zelf
mogen bepalen hoe ze aan die opdrachten werken. Het thema van de
huidige periode van het projectonderwijs is ‘Sport, spel en bewegen’.
Als verdieping op dit thema was afgelopen woensdag een sport- en
speldag georganiseerd door medewerkers van Todos, een organisatie
die met kansarme kinderen in Brazilië door middel van sport en spel
probeert levens te verbeteren. Todos is een afkorting van ‘toekomst
door sport’ en betekent in het Portugees ‘allen’ of ‘allemaal’. De medewerkers hebben allemaal met eigen
ogen gezien hoe slecht de kinderen
in de sloppenwijken in Brazilië het
hebben en proberen de leerlingen

van de Westplas hier vandaag iets
over mee te geven.
Zelf sporten
Het eerste deel van de dag bestond
uit een boeiende presentatie die de
medewerkers van Todos aan de leerlingen gaven. Er waren veel foto’s te
zien waarop Todos aan het werk was
in de sloppenwijken. Hierdoor werd
voor de leerlingen het werk dat Todos verricht duidelijk, maar zagen
ze ook op de foto’s de erbarmelijke
omstandigheden waarin kinderen
van hun eigen leeftijd aan de andere kant van de wereld moeten leven.
Na de presentatie was het de beurt
aan de leerlingen van de Westplas
om te ervaren hoe het is om zonder
geld en moderne hulpmiddelen toch
veel plezier te hebben. Eerst werd er
op zonnige salsamuziek een soort
stoelendans gedaan. Uiteraard zijn
stoelen veel te luxe, dus werden er
oude fietsbanden gebruikt als stoelen. Wanneer de muziek werd gestopt, moest zo snel mogelijk in een
fietsband gesprongen worden. Na
de ‘fietsbandendans’ werd gebasketbald. Niet met baskets of met
een basketbal, maar met één leerling per team die een levende basket vormde en een bal, gemaakt van
een plastic zak, een krant en een

beetje touw. De pret voor de leerlingen was er niet minder om; er werd
gerend, gegooid en meegedaan alsof het een Europese basketbalfinale betrof.
Knutselen en sponsorloop
Nadat alle leerlingen bezweet en
uitgeput van de basketbalwedstrijd weer in de klaslokalen verzameld waren, kon er worden begonnen met het tweede gedeelte van
het programma. Om de leerlingen
zoveel mogelijk te laten merken hoe
het is om met heel weinig toch lol
te kunnen hebben, kreeg iedereen
een stukje van een fietsband en was
de opdracht heel simpel: maak zoveel mogelijk ballen hiervan. De uitvoering was iets lastiger dan de opdracht, maar uiteindelijk lukte het
iedereen om een bal te vervaardigen van iets wat eigenlijk afvalmateriaal is. Een uurtje later liep elke
leerling met een eigen, gratis bal
door de school. Uiteraard heeft Todos veel hulp nodig om het goede
werk in de sloppenwijken te kunnen blijven doen. Daarom hebben
leerlingen van de Westplas besloten een sponsorloop te organiseren,
waarbij het bedrag dat wordt opgehaald, in zijn geheel op de rekening
van Todos zal worden gestort.

SV Omnia 2000 presenteert op 26 en 27 juni:

Nieuwe theatershow @work
Aalsmeer - Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni presenteert SV Omnia 2000 een nieuwe theatershow.
Dit tweejarige dansfestijn vindt dit
keer plaats in de Meerse op locatie in Hoofddorp. Normaliter vond
de dansshow in de schouwburg
plaats, maar deze zit momenteel
midden in een grote verbouwing.
De verbouwing heeft één voordeel,
namelijk dat de choreografen hiermee op een geweldig idee zijn gebracht voor het thema van de show,
@work. De dansers zullen tijdens dit
spektakel alles wat maar met werken en beroepen te maken heeft
aan bod laten komen, van secretaresse tot verpleegster en van verkoopster tot buschauffeuse. Tientallen dansers van zeven tot en met
dertig jaar zijn al enkele maanden
hard aan het werk om de in totaal
vier shows zo spectaculair mogelijk
te laten worden. De theatershows
zijn op vrijdag- en zaterdagavond
om 20.00 uur en worden afgesloten
met een after-party voor alle dan-

sers en toeschouwers. Zaterdagmiddag worden twee matinee-voorstellingen gegeven, om 14.00 en om
16.15 uur. Sander Hansen en Esmee
Overwater dansen mee in de kinder matinee voorstelling. Beiden zijn
twaalf jaar en hebben er ‘vet’ veel
zin in. De twee kunnen nauwelijks
wachten om met hun voetjes van
de vloer te gaan en hun danskunsten aan hun opa’s, oma’s, vaders,
moeders en zusjes en/of broertjes
te vertonen.

“Goed in onthouden”
Sander zit al twee jaar op dansles
en Esmee al zeven jaar. Esmee zet
in voor een hoger doel, dansen bij
de selectie. Zowel Sander als Esmee
gaan optreden tijdens de dansshow
in een kapperdans. Sander danst
daarnaast ook met zijn groep een
dieven-politiedans en Esmee hoopt
met haar groep de show te stelen
met een laboratoriumdans. “Spannend, hè”, zeggen ze. “Nog een
maand, maar dat is zo voorbij. Kun-

nen we de komende tijd nog flink
oefenen.” Sander en Esmee vinden de dansen erg leuk geworden.
“Ik ben heel goed in het onthouden van de dans”, zegt Esmee. “Ik
ook”, neemt Sander het woord over.
“Maar ik vind de oefeningen in de
les wel moeilijk.” Beide dansers zijn
het er over eens dat de buikspieroefening het moeilijkst en zwaarst
is. Over de dansleraressen zijn Sander en Esmee heel tevreden. “Maar
soms kunnen Angelique en Tessa
ook wel streng zijn,” zeggen ze met
fluisterende stemmetjes. De choreografen van de vier theatershows
zijn Mariëlle Buskermolen, Angelique Karijopawiro, Tessa de Vries en
Melanie van Leeuwen. De kaartverkoop is al van start gegaan en vooralsnog loopt deze goed. Wacht dus
niet te lang met aanschaffen. Kaarten voor de avondshow kosten 12,50
euro, voor de middagshow 7,50 euro en zijn te bestellen via de website
www.svomnia.nl.
Ramona van den Ochtend

Verwachting november klaar!

Chariot Hotel groter en
vernieuwd restaurant

Sponsorbedrag Roparunteam loopt verder op!
Aalsmeer – Bijna 95.000 euro aan
sponsorgelden brengt het Roparunteam van FloraHolland dit jaar bij elkaar. De renners van FloraHolland
deden van 29 mei t/m 1 juni voor
de elfde keer mee aan de Roparun,
waarvan de opbrengst bestemd is
voor mensen met kanker. De route
van deze langste non-stop estafetteloop gaat van Parijs naar Rotterdam. Het team vertrok zaterdagmiddag om 20.12 uur uit Parijs en haalde de finish op de Coolsingel om
16.18 uur. De afstand van ruim 530
kilometer werd afgelegd in 44 uur
en 18 minuten. Ondanks het warme weer hebben de lopers een prima prestatie neergezet. Ze liepen
naar Rotterdam met een gemiddelde snelheid van 11.7 km per uur.
De sponsoring van de hardlopers loopt nog door, er komen nog
steeds donaties binnen. Het team
verwacht het bedrag aan sponsorgelden daardoor af te kunnen ronden op 95.000 euro, fors meer dan
in 2008 (toen 68.000 euro werd opgehaald). Dit indrukwekkende be-

drag is bij elkaar gebracht door onder meer sponsoring en donaties
van vele bedrijven in de sierteeltsector en de omgeving.
De opbrengst van het Roparunteam
FloraHolland wordt geschonken aan
Stichting Roparun. Op het eindfeest
van de Roparun, op 19 juni, wordt
het totale eindbedrag bekendgemaakt. Met de sponsoropbrengsten van alle deelnemende teams
probeert de Stichting het leven van
mensen met kanker en hun familieleden wat aangenamer te maken onder het motto ‘leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen
meer kunnen worden toegevoegd
aan het leven’.
Deelname aan de Roparun vergt
van de lopers een behoorlijke lichamelijke inspanning, die echter met
veel plezier volbracht voor dit goede
doel. De volgende Roparun, in 2010,
vindt opnieuw tijdens het Pinksterweekend plaats. Meer informatie
over het Roparunteam van FloraHolland is te vinden op www.roparunteam97.nl

Summer sale FloraHolland
Aalsmeer - Woensdag 27 en donderdag 28 mei organiseerde FloraHolland in Aalsmeer de FloraHolland
Summer Sale. Tijdens deze handelsbeurs kregen kopers van zowel tuinplanten als snijbloemen de kans om
het aanbod van komende zomer te
bekijken én bestellen. De gecombi-

neerde presentatie van bloemen en
planten werd enthousiast ontvangen door bezoekers.
Zomers aanbod
Seizoensproducten die specifiek bedoeld zijn voor balkon en terras kregen deze beurs traditiegetrouw de

Aalsmeer - Al sinds 7 mei 1999
zijn Jan en Carmen Koster de trotse eigenaren van het Chariot Hotel
Aalsmeer. Oktober vorig jaar heeft
het echtpaar opdracht gegeven voor
een verbouwing waarbij het aantal kamers wordt uitgebreid van 28
naar 47. “Wij verwachten in november klaar te zijn met de verbouwing”,
zegt Jan. “Alle kamers worden totaal
vernieuwd met een nieuw interieur
en airconditioning.”
Na de voltooiing gaan Jan en Carmen het nu nog alleen logies en
ontbijt faciliteit uitbreiden met een
bar-restaurant. De grill-bar Centennial zal binnenkort opgeleverd worden en wordt niet alleen toegankelijk voor gasten, maar ook voor buitenstanders. Het restaurant zal zeven dagen per week geopend zijn,
van 7.00 tot 01.00 uur en zowel ontbijt, lunch als diner zal verkrijgbaar
zijn. Hierbij richt het diner zich op
één specialiteit, houtskoolgrill. Dit
geeft een betere smaak aan het
vlees, vis of gevogelte. De kracht
van deze specialiteit is dat het restaurant hiermee een aanvulling
is op de bestaande restaurants in
Aalsmeer. In de keuken van het restaurant staat broer Danny Koster.
“Ik heb zeven jaar ervaring opgedaan in de keuken bij Le Garage in
Amsterdam, waar Joop Braakhek-

ke eigenaar van is”, vertelt Danny.
In Le Garage werd veel gebruik gemaakt van natuurlijke en verse producten waar in het grill-bar Centennial ook mee gewerkt zal worden. In
het restaurant zullen in combinatie
met de houtskoolgrill voorgerechten, zoals onder andere gerookte
paling en garnalen, geserveerd worden. Met deze gerechten is het doel
de Aalsmeerse nostalgie terug te
brengen. Naast deze gerechten zullen ook de klassieke desserts niet
op de kaart ontbreken. Bij dit concept wordt vooral kwaliteit voor een
betaalbare prijs geleverd. De grillbar Centennial is gespecialiseerd in
wijnen, waarin keuze is tussen 70
tot 80 verschillende soorten die ook
na besteld kunnen worden tegen
de winkelprijs. Het restaurant heeft
plek voor ongeveer 65 personen en
de bar, waar tevens ook aan gegeten kan worden, voor 20 gasten. De
grill-bar Centennial heeft een aparte
rookkamer waar gasten even kunnen ontspannen op de lounchebank
of aan de staantafels onder het genot van een sigaret. Geïnteresseerd
in een nachtje in het hotel verblijven of binnenkort aanschuiven voor
een lekkere maaltijd? Bel het Chariot Hotel aan de Oosteinderweg 243,
tel. 0297-388100.
Ramona v.d Ochtend

Van links naar rechts: Hennie van Kessel, Jan Koster en Danny Koster
aandacht. Kopers werden verrast
door de diversiteit aan kuipplanten,
perkgoed, vaste planten en bloeiende heesters. Voor het eerst werd de
Zomerse handelsbeurs ook bezochtdoor kopers die geïnteresseerd waren in snijbloemen. Zij konden op
een plein van ruim 300m2 terecht
voor een aanbod wat tot en met oktober beschikbaar is. “Er zijn goede
vervolgafspraken gemaakt en concrete deals gesloten”, aldus Leon

Aalsmeer Roest Niet is het eerste grootste evenement in het centrum van
Aalsmeer deze zomer. Op 21 juni kunnen bezoekers genieten van oude auto’s
en motoren. Op bijgaande foto De Oude Veiling in de jaren zestig met de band
De Aviola’s en hun, toen moderne, vervoermiddel.

Aalsmeer Roest Niet op 21 juni

Zomer vol evenementen
in centrum van Aalsmeer
Aalsmeer - Met de zomer op
komst, staat Aalsmeer Centrum een
reeks zomerse activiteiten te wachten. Winkeliers Vereniging Aalsmeer
Centrum (WVAC) organiseert samen met de horeca deze zomer vier
gezellige evenementen. Goede livemuziek staat bij drie van die festiviteiten centraal. Het eerste evenement deze zomer is Aalsmeer Roest
Niet op zondag 21 juni. Vorig jaar
was dit evenement met oude auto’s
en motoren al een groot succes. De
organisatie gaat er dan ook vanuit
dat het dit jaar opnieuw een gezellige combinatie van oldtimers kijken
en wat drinken en eten bij de horeca in het centrum zal worden. In
het middagdeel van het programma
van Aalsmeer Roest Niet worden de
auto’s en motoren die de toertocht
door de regio hebben gereden opgesteld in de Zijdstraat, Dorpstraat,
Schoolstraat en Markstraat. Daar
zijn de bijzondere voertuigen rustig
te bewonderen.
Bandjesavond en Tropical night
Aalsmeer is al sinds jaar en dag een
vrijplaats voor allerlei bands. Dat is
elk jaar ook weer te zien en te horen op bandjesavond. Ook dit jaar
verzorgt de horecacommissie van
Aalsmeer Centrum weer voor een
zeer gevarieerde bandjesavond op

Haasbroek vanFloraHolland Connect.

de gelegenheid na te denken over
het meest ideale rozenschap.

The Mystery World of Roses
Speciaal voor een selectieve groep
kopers richtte FloraHolland tijdens
de FloraHolland Summer Sale een
‘blackbox’ in. Dit was een afgeschermd gedeelte waar kopers op
uitnodiging meegenomen werden in
de wereld van de roos. Aan de hand
van voorbeeldschappen kregen zij

Primeurs
Op de beurs was ook aandacht
voor de digitale ontwikkelingen in
de sierteeltsector. FloraHolland eTrade, de virtuele marktplaats voor
snijbloemen, introduceerde tijdens
de beurs een nieuwe kopersmodule. Ook voor de gebruikers van
PlantConnect.nl had FloraHolland

zaterdag 27 juni. Op podia in de
Zijdstraat, Dorpstraat, Weteringstraat en Marktstraat treden verschillende bands op. De namen van
de bands worden binnenkort bekend gemaakt.
Een ander muzikaal festijn in het
Dorp is de Tropical Night. Op zaterdag 25 juli wordt het centrum gehuld in tropische sferen met palmbomen, cocktails, hapjes van de
barbecue en natuurlijk veel zomerse muziek. De deelnemende horeca zorgt voor sfeervolle muziek voor
hun tent. Dat kan een live-band zijn
of een dj met een koffer vol zomerse platen. Het laatste zomerevenement in het centrum is het Zomerfestival dat dit jaar in het teken staat
van Goud van Oud. Meer informatie
over dit muzikaal evenement volgt
later. Kijk voor het laatste nieuws
ook op: www.aalsmeercentru.nl.
De evenementen worden georganiseerd door café de Praam, café bar Joppe, eetcafé ’t Holland
Huys, De Oude Veiling en Het Wapen van Aalsmeer. Zij dragen zorg
voor de organisatie voor èn na de
evenementen die gratis toegankelijk zijn voor iedereen. Het mag best
wel eens gezegd worden dat deze
ondernemers de slogan ‘Aalsmeer
Centrum, daar kom je elkaar tegen’
echt waar maken.
een primeur. Met de nieuwe online catalogus wordt het vanaf 3 juni aanstaande nog eenvoudiger om
beschikbaar aanbod te zoeken en
vinden. De eerstvolgende handelsbeurs is de FloraHolland Autumn
Fair op 26, 27 en 28 augustus 2009.
Tijdens de Autumn Fair staan boomkwekerijproducten, kamer- en tuinplanten voor het najaar centraal. De
handelsbeurs vindt plaats in combinatie met Plantarium in Boskoop.
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Van de hak
op de tak

ingezonden
Reactie op Aalsmeerse vlag
Enkele mensen vonden het nodig om in de krant kritiek te uiten
op mijn voornemen om Aalsmeerse vlaggen te verkopen met daarop
de afbeelding van het Aalsmeerse
wapen. Jammer dat deze kritiek op
een dergelijke manier wordt geuit.
Ook jammer dat mij wordt verweten het geld in eigen zak te houden,
terwijl dat absoluut niet zo is. Omdat de Aalsmeerse vlag in Aalsmeer
weinig wordt gebruikt, leek mij dit
een leuk initiatief. Mijn idee is om
de festiviteiten in onze gemeente
te promoten en de vlag en het wapen te verenigen. Daarbij heb ik de
kleuren van het wapen aangehouden zoals die staan afgebeeld in de
gemeentegids. Volgens de columnist van de Nieuwe Meerbode zijn
dit niet de juiste kleuren. Inmiddels
heb ik de officiële kleurstelling opgevraagd bij de gemeente en zal de-

Verkiezingen

ze worden aangepast. Zoals iedereen die de berichten goed heeft gelezen kon weten, gaat de eventuele
opbrengst van de verkoop naar de
Reüniecommissie waarvan ondergetekende voorzitter is. Deze commissie zamelt hoofdzakelijk oud papier in en doneert de inkomsten aan
het lokale verenigingsleven. Op die
manier kregen al vele verenigingen een bijdrage, zoals Davanti, Koninklijk Toonkunstkoor, OVG, Fiqas
Aalsmeer, Omnia, Stichting Ouderendag Aalsmeer/Kudelstaart, en
anderen.
Ondanks het geharrewar hebben al
veel mensen een vlag besteld via dit
goedbedoelde initiatief.
Dirk van Leeuwen
Genoeg over de nieuwe vlag nu.
Discussie gesloten!
(Redactie)

Jeugddebat in N201 matig bezocht

Niet alleen lovende reacties
vernieuwd recreatie-eiland
“Veel te kort op de stoep, deze huizen”, vindt de heer Lookman uit Kudelstaart.

Zienswijze op nieuwe Gebiedsvisie

‘Bouw Bilderdammerweg
armetierig en kneuterig’
Kudelstaart - De heer Lookman
woonachtig aan Geerland 3 in Kudelstaart heeft op de kwaliteit van
nieuwgebouwde woningen aan de
Bilderdammerweg flink wat aanmerkingen.
De jongste huizenrij aan de Bilderdammerweg (halverwege vlakbij de
Spil) staat bijvoorbeeld veel te dicht
aan de weg. Ook bij de al oudere
huizenrijen langs genoemde weg is
lelijkheid troef. Lookman schetst dat
met foto’s waarop de diverse soorten schuttingen en vlonders hem
een doorn in het oog zijn. Achtergevels van bestaande woningbouw
noemt hij een ‘ratjetoe’ van bergingen, pergola’s en deuren. “Mismaakt
als vormgeving”, zo schrijft hij.
Belangrijker vindt de Geerlandbewoner de belofte die ooit in een motie is vastgelegd dat de invulling van
de Bilderdammerweg ‘passend’ zou
gebeuren. Sowieso wat betreft een
goede ontsluiting, woningdichtheid
en kwaliteit van de woonomgeving.
Lookman leest hier niets over terug
in de nieuwe ‘Gebiedsvisie Aalsmeer
2020’. Daarom dient hij een zienswijze in. Momenteel ligt het concept
van de nieuwe ‘visie’ ter inzage bij
de gemeente.
‘Vertrouwen bestuur weg’
Lookman vindt de Gebiedsvisie niet
duidelijk. “Hij is globaal. Ik lees er
niets nieuws in. De aspecten in Kudelstaart waarvoor speciaal een motie is aangenomen zijn in de visie totaal ontweken.” Lookman legt uit
dat deze aspecten doelen op ‘toezeggingen’ die daarin zijn gedaan
op gebied van een goede ontsluitingsstructuur, verkeersafwikkeling, bouwlocaties en kwaliteit van
de woonomgeving. “De inhoud wekt
verwachtingen en dan mag je er op
vertrouwen dat die ook worden nagekomen. Men mag niet aan de motie gaan morrelen onder de noemer
‘wegens verandering van inzicht’.
Het vertrouwen in het gemeentebestuur wordt daarmee immers weggevaagd”, aldus een teleurgestelde Lookman. Hij zou het liefst hebben dat de ‘aspecten voor de bouw
aan de Bilderdammerweg’ duidelijker leesbaar worden opgenomen
in de visie, met concrete afspraken.
Voldoende duidelijkheid vermijdt
het steeds moeten aanvechten van
projectbesluiten en nieuwe bestemmingsplannen. “Omdat die onduidelijkheden in de visie ‘uiteraard op-

portunistisch geïnterpreteerd zullen
worden”, haalt Lookman aan in zijn
zienswijze.
Woonbootjes in Hongkong
“In het vervolg moet eerst de infrastructuur op orde, alvorens woningen te bouwen.” De Kudelstaarter hekelt de zeer korte afstand (ca.
3 meter) tussen het trottoir en de
jongstgebouwde huizen aan de Bilderdammerweg. “Geen prijs voor
schoonheid en veiligheid aan de Bilderdammerweg die voor de woonwijken de enige ontsluitingsweg is
en veel gevaar oplevert.” Hij gaat
verder met details: “Als in aanmerking wordt genomen dat de voortuintjes in allerlei variaties nog moeten worden uitgevoerd, is dit woongebeuren een armetierig kneuterig
gedoe in de marge. Een planologische blunder die nooit meer mag
gebeuren”, voegt hij er aan toe.
De bestaande bebouwing meer aan
het einde van de Bilderdammerweg
wordt ook afgekraakt. Hij noemt
het een “aaneengesloten front van
woonhuizen achter de sloot die allemaal verschillende steigers en vlonders hebben. Enige lijn ontbreekt
totaal, het is een rimram van goedbedoeld timmerwerk, vergelijkbaar
met de woonbootjes op het water in
Hongkong. Ongebreidelde verrommeling, vervuiling van gevelaanzichten.”
‘Mensen serieus nemen’
Met de lelijke bouw van de woningen aan de Bilderdammerweg is
geen kwaliteit beoogd, vindt Lookman. Hij denkt dat architecten hun
“ogen en monden dichtgeknepen
hebben om commerciële redenen”.
De gemeente krijgt wat de bezwaarmaker betreft een onvoldoende. “Het besturen van de gemeente waar het inhoud en toepassing
van de Gebiedsvisie betreft en uitwerking ervan is geen managersjob
van 9 tot 5. Het zou door personen
met veel kennis van zaken en een
oprechte instelling moeten worden
uitgevoerd.” Lookman spreekt tot
slot de hoop uit dat de inhoud van
zijn zienswijze een positieve bijdrage kan gaan opleveren aan de Gebiedsvisie in die zin dat de gemeenteraad niet voor niets genoemde
motie heeft aangenomen. “Zo kan
worden vastgesteld”, vervolgt hij,
“dat de gemeente mensen serieus
wil nemen.”

“Verderop aan de Bilderdammerweg een ratjetoe van bergingen, pergola’s
en meer”

Aalsmeer - Het recreatie-eiland
heeft een metamorfose gekregen en
vandaag, donderdag 11 juni, wordt
het vernieuwde surfeiland officieel
in gebruik genomen. Terecht trots
zijn de bestuurders op het resultaat
met een uitdagende speelboot voor
de jeugdige bezoekers, een wandelpad, voldoende lig- en zitruimte op
het strand en het gras en parkeergelegenheid voor zowel auto’s als
fietsen en brommers. Wat de horeca betreft is een uitbater gevonden en deze gaat binnenkort aan de
slag. Verzekerd zijn inwoners en recreanten uit omliggende gemeenten
van een heerlijke ‘genietplek’ aan de
Westeinderplassen. Echter, niet iedereen is blij met de drastische verandering van het recreatie-eiland.
Dit bleek tijdens het jeugddebat afgelopen vrijdag in de N201, dat overigens jammer genoeg een lage opkomst had.
Ieder eigen plek
Het surfeiland met de vele bossages
was voor de ongeveer tien tot vijftien
groepen hangjongeren in de gemeente dé plek om zonder overlast
samen te zijn. Door de bosjes waren er afscheidingen en had iedere
groep zijn/haar eigen plek. De jongeren missen deze plek om te chillen en andere ‘hanglocaties’ waar
zij zonder weggestuurd te worden
door de politie of de bewoners zijn
er niet. “Er is nu helemaal geen flikker meer te doen”, aldus een reactie van één der jongeren. Wethouder Ronald Fransen wenste zichzelf
en de aanwezigen een leuk gesprek
en dat werd het wel, maar er klonken naast positieve geluiden ook
veel negatieve reacties. De gemeente heeft geld gereserveerd en wil investeren in activiteiten voor jongeren. Een avondfeest en een buurt-

barbecue waren ideeën, evenals een
auto-meeting zonder politie. De verschillende groepen hangjongeren
blijken overigens logischerwijs niet
allemaal door één deur te kunnen
en regelmatig zijn er vechtpartijtjes
onderling. Ze willen eigenlijk allemaal hun eigen plekje en met elkaar
zijn. Het antwoord op de vraag ‘wat
zou je doen als je 1000 euro krijgt’,
maakte dit nog eens duidelijk: “We
kopen een krat bier en drinken het
samen op.” Toverlocatie voor de ‘eigen stek’ bleek keer op keer het recreatie-eiland. Volgens enkele aanwezigen is de hier geplaatste, houten speelboot overigens geen lang
leven beschoren…
Het zoeken naar andere locaties
stuitte nagenoeg alle keren op een
nee. Het skatepark in Kudelstaart is
te ver uit de buurt voor velen, in het
Hornmeerpark is controle door politie omdat al enkele malen is ingebroken in de kinderboerderij en gezien is dat stenen naar de dieren zijn
gegooid, in en rond Het Middelpunt
lijkt taboe sinds de ongeregeldheden enkele jaren geleden en leegstaande panden beschikbaar stellen
is, volgens de aanwezige tijdens het
jeugddebat, ook geen optie. “Dan is
begeleiding nodig.” Op de vraag of
het mogelijk was jongeren te sturen naar locaties als bijvoorbeeld
de N201 of Bon Ami was het antwoord volmondig: Nee. “Laat ze die
alleen willen hangen, maar doe ‘dingen’ met jongeren die wel willen”,
werd geroepen. “De echte hangers
komen niet naar zo’n avond, daar
moet je op af stappen.”
Onvoldoende woonruimte jongeren
Tweede stelling was woonruimte voor jongeren en uit de reacties
bleek dat de gemeente in deze nog
steeds tekort schiet. 25 Jaar geleden

was het voor jongeren moeilijk om
betaalbare woonruimte te vinden en
hierin lijkt niets veranderd. “Je moet
minimaal vijf tot tien jaar ingeschreven staan”, aldus een der deelnemers aan de discussie. En: “Ik ben
24 jaar en woon nog steeds thuis.”
Over oplossingen hadden de aanwezigen ook al nagedacht: Voorkeursrecht voor Aalsmeerse jongeren ten opzichte van mensen van
buitenaf, meer betaalbare 2 à 3 kamerappartementen bouwen en wellicht lege panden ombouwen tot
studentenwoningen.
Jongerenwerkers schakel
Tot slot: Hoe het beste het contact
tussen de gemeente en de jongeren kan plaatsvinden? Via de jongerenwerkers, bleek de conclusie.
Zij moeten als vraagbaak de schakel gaan vormen tussen beide partijen. Het gemeentehuis heeft een
hoge drempel en de wegen die bewandeld moeten worden om contact te maken zijn nogal onduidelijk.
Wie overigens denkt dat jongeren
alleen maar met zichzelf bezig zijn
en niet om zich heen kijken, slaat
om na één der laatste opmerkingen
van één van de aanwezigen:
Licht op donker stukken
“Het fietspad langs de N201 is zo
zwart als de nacht. Ik heb lampjes,
maar zie niets. Ik denk dat oudere
inwoners dit ‘s avonds ook ondervinden en overweeg hierover een
brief naar de gemeente te sturen.”
Toppie, een duidelijk aanpak-voorbeeld voor de samenwerkende gemeenten Aalsmeer en Uithoorn om
de handen in een te slaan en licht te
brengen in dit duistere stukje, waar
in de winter in de vroege ochtend
(dus nog donker) heel veel schoolgangers gebruik van maken!
opkomstpercentage bij de Europese Verkiezingen dat ongeveer gelijk
gebleven is.
8150 Inwoners gingen stemmen
Het opkomstpercentage is gedaald
in de gemeente van 40,1% in 2004
naar 39,0% in 2009. In totaal zijn
20.907 inwoners opgeroepen hun
stem uit te komen brengen. Slechts
8.150 voldeden aan deze oproep.
Vijftien hiervan brachten een ongeldige stem uit.
Onder de banner van Verkiezingen
rechts op de homepage van de gemeente staan een aantal downloads
met Aalsmeerse uitslagen van de
Europese Verkiezingen per stembureau en per kandidaat van de verschillende lijsten.

In de nieuwe stemlocatie, de brede school De Mikado, in Oosteinde was het
bij vlagen druk, maar duidelijk was al snel dat het een lage opkomst zou worden.

Uitslagen Europese Verkiezingen

PVV ook in Aalsmeer de
meest gestemde partij!
Aalsmeer - De P V V heeft in
Aalsmeer het meeste aantal stemmen behaald, namelijk 22% van
de stemmen. Op de tweede plaats
komt het CDA met 20,1 % van de
stemmen. De VVD met 16.3 % van
de stemmen is de derde partij in
Aalsmeer. D66 is de vierde partij
met 10.6% van de stemmen waardoor de PVDA op de vijfde plaats
komt met 9.1 % van de stemmen.
GroenLinks is de zesde partij in
Aalsmeer met 5,9% van de stemmen. Het CDA is in vergelijking met

2004 flink gedaald van 27,3 % naar
20,1% van de stemmen. De PVDA
stemmers zijn bijna gehalveerd van
18,1% in 2004 naar 9,1% nu. De VVD
is twee procent gedaald van 18,3 %
naar 16,3%. Groenlinks is gelijk gebleven op 5,9%. De SP is iets gestegen van 4,3 naar 4,7 %. De ChristenUnie SGP is in Aalsmeer gestegen
van 4,6% naar 5,9%. D66 is flink gestegen van 4,8% naar 10.6%. De PVV
deed, zoals bekend, in 2004 nog niet
mee. Aalsmeer doet overigens niet
mee met de landelijke trend van het

Zomaar belaagd
voor etalageruit

Hoofddorp - Op zaterdag 6 juni vond rond 15.45 uur op het Polderplein in Hoofddorp een mishandeling plaats. Een 30-jarige vrouw,
die nietsvermoedend in een etalage stond te kijken, werd belaagd
door een meisje van ongeveer 18
jaar oud. Ze sloeg met haar vuisten op hoofd en bovenlichaam van
het slachtoffer. Toen een onbekend
gebleven man tussenbeide kwam,
staakte de jonge vrouw haar woedeaanval.
Bent u getuige geweest van deze
mishandeling of heeft u op een of
andere manier informatie waar mee
u de politie kunt helpen bij het oplossen van deze zaak, bel dan met
de politie in Hoofddorp, via 0900 8844 (lokaal tarief). Anoniem iets
melden kan ook, via Meld Misdaad
Anoniem, op telefoonnummer 08007000.

Aalsmeer - De Europese verkiezingen zijn achter de rug. Een matig tot slecht percentage kiesgerechtigden in Aalsmeer en Kudelstaart is
vorige week donderdag gaan stemmen. Jammer dat het er zo weinig
zijn. Stemmen is een recht en daarom moet je gaan stemmen. Overal in Aalsmeer en Kudelstaart zijn er
stembureaus, dus zo moeilijk is de
weg er naar toe niet te vinden. Jarenlang was ik lid van een stembureau, waarvan vele keren voorzitter
in een Kudelstaarts stembureau. Ik
weet wat het is als er zo weinig kiezers komen opdraven en ik voel mee
met de bemensing van de stembureaus. Met zo een slechte opkomst
is het een lange zit. Van half 8 tot 9
uur en daarna de stembiljetten controleren en tellen, afgeven op het gemeentehuis en naar huis.
Ondanks de slechte opkomst van de
kiezers wordt er een uitslag bekend.
Ook in onze gemeente blijkt er door
22% van de kiezers op de nieuwkomer, de PVV, gestemd te zijn. Dat is
echt heel veel. Verder kan en wil ik
aan de uitslag geen conclusie verbinden. Het gaat tenslotte om het Europese parlement. Onwillekeurig echter probeer je toch te denken bij deze uitslag aan de landelijke verkiezingen in 2011 en zelfs speculeert
men op de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. De vraag is dan op
welke partijen die 22% PVV-kiezers
gaan stemmen omdat we nu eenmaal geen PVV hebben in Aalsmeer,
tenzij er in Aalsmeer een PVV alsnog
gaat deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Gezien de Europese uitslag zou D66 ook weer in
beeld zijn. In Aalsmeer zit D66 verstopt tussen GroenLinks en de PvdA;
als PACT. Nu ben ik toch een beetje aan het speculeren en dat moet
niet. Wat wèl moet is dat er volgend
jaar maart veel meer mensen gaan
kiezen. De gemeenteraad zou geen
ver van m’n bed show moeten zijn.
Als je in deze gemeente woont, volg
dan wat de partijen doen, leer de bestuurders kennen, bel ze op of stuur
een e-mail als je (meer) wilt weten.
Een plaatselijke gemeenteraad zou
je moeten volgen. Begin er alvast
volgende week mee en besluit alvast
om in maart 2010 te gaan stemmen.
Alleen dàn kun je ook echt meepraten. “Anders niet?” Nee, liever niet.
Als je niet kiest, komt je stem op de
grote hoop. Ik kwam niet bepaald uit
een politiek gezin. Ik weet niet eens
wat mijn ouders stemden. Het hele gezin ging wel altijd stemmen. Eigenlijk heb ik in mijn kunst/creatieve leven altijd aandacht gehad voor
het doen en laten van de plaatselijke politiek. Ook in de landelijke, maar
in de eigen gemeente is het herkenbaar. Dus, beste plaatsgenoten, laten we er volgend jaar een feestje
van maken. Het zou goud zijn als er
meer jonge mensen in de gemeenteraad willen komen en het grijze iets
minder wordt. Eén ding nog. Ik zou
niet willen dat in deze gemeente de
PVV aan de bak komt. Jij denkt daar
wellicht anders over. Dat is je goede recht. Door de verkiezingsuitslag
van het Europese parlement lijkt het
erop dat, gezien het hoge percentage, Aalsmeer rechtsom wil. Maar
nogmaals, je kunt het niet vergelijken. Maar toch...
En vergeet niet dat ons inwonersaantal gegroeid is. Hoe denken onze
nieuwe inwoners? Het zou wel eens
een grote omslag teweeg kunnen
brengen in 2010. Denk daar maar
eens over na.
Coq Scheltens

Nieuwe bestrating
fietspad Hoofdweg
Kudelstaart - De firma Rijneveld
gaat in opdracht van gemeente
Aalsmeer op maandag 15 juni het
eerste gedeelte van het fietspad
langs de Hoofdweg opnieuw bestraten. Het gaat om het gedeelte tussen de Legmeerdijk en de Hoofdweg tot huisnummer 42. Het bestraten van dit gedeelte gaat ongeveer
drie weken duren. Voor de fietsers
wordt een omleiding gemaakt. De
omleidingsroute loopt via Proosdijnoord en via de Dwarsweg en Achterweg. In het weekend wordt het
fietspad open gesteld.

Wijkraad Hornmeer
gaat vergaderen
Aalsmeer - De wijkraad Hornmeer
komt volgende week donderdag 18
juni weer bijeen in het buurthuis aan
de Roerdomplaan 3. Vanaf 19.30 uur
wordt een inloop voor bewoners gehouden en kunnen vragen gesteld
worden en/of suggesties gegeven
worden over de Hornmeer. Aansluitend volgt de vergadering, waarbij
behalve de wijkraadleden ook politie en raadsleden aanwezig zijn. De
vergadering is openbaar. Alle Hornmeerders zijn van harte welkom. Alleen luisteren mag natuurlijk ook.
Voor de agenda kijkt u op www.
wijkraden-aalsmeer.nl.
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Zes lagen woningen in visie Spoorlaan

Concept Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan

Voorlopig nog geen betaald
parkeren in het centrum!
Aalsmeer - Maandag 25 mei waren een dertigtal actieve bewoners
en ondernemers bijeen om geïnformeerd te worden over het concept
Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan.
Over het algemeen waren de reacties op het concept Verkeer- en Vervoerplan redelijk positief. In dit plan
wordt voor de komende jaren vastgelegd hoe de Gemeente Aalsmeer
de verschillende verkeersstromen
wil regelen. Door de omlegging
van N201 zullen de verkeersstromen in Aalsmeer de komende jaren ingrijpend wijzigen. Voor de inrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen de Aalsmeerderbrug en de toekomstige Noordvork
is het advies gekomen om twee rijbanen Aalsmeer uit en één baan
Aalsmeer in aan te leggen. Hierdoor
is de doorstroming op het wegennet
van Aalsmeer goed en kan de hoogwaardige openbare vervoerverbinding goed ingepast worden.
Shared space in centrum
Voor de kruising van de Stationsweg,
Uiterweg, Van Cleeffkade en het gehele Raadhuisplein is het advies
een ‘shared space’ inrichting te maken, dit betekent een een plein zonder specifieke geleiding voor de verschillende verkeersdeelnemers. Dat
lijkt op het eerste gezicht onveilig,
maar heeft in de praktijk bewezen
dat weggebruikers veel rustiger dus
veiliger gaan rijden. Op het huidige
tracé van de N201 komt een hoogwaardige busverbinding. Het goederenvervoer in Aalsmeer zal zoveel
mogelijk via de regionale structuur
(nieuwe N201 en Legmeerdijk) worden afgewikkeld. Er wordt wel aandacht besteed aan de bevoorrading
van de winkels in het Dorp. Voorlo-

Vanavond beraad en raad!

pig komt er nog geen betaald parkeren in Aalsmeer. Het aantal parkeerplaatsen wil Aalsmeer conform
de landelijke norm handhaven.
Fietspad op Hogedijk
Uit de terugkoppeling van de economische effectrapportage blijkt
dat de wegen-structuur in Aalsmeer
na de omlegging N201 (inclusief de
knip) geen economisch nadelig effect zal hebben voor de detailhandel en groothandel. Op het winkelgebied Ophelialaan zal de knip zelfs
een gunstig effect hebben, omdat
zowel de Ophelialaan als de 1e en
2e J.C. Mensinglaan tweerichtingsverkeer zullen worden. Aalsmeer wil
op een stuk van de Hogedijk toch
een fietspad realiseren. In Aalsmeer
Oost moet de Middenweg gaan zorgen voor een stuk verlichting van de
andere drukke lintwegen. De nieuwe
Middenweg sluit aan op de nieuwe
N201 en weg zorgt voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Green
Park Aalsmeer en de aansluiting
met de Noordvork. In de Hornweg
komt bij de kruising met de nieuwe
N201 een knip voor het vrachtverkeer (maximale doorrijhoogte is 2.6
meter).
Ter visielegging
Van 1 juli tot 26 augustus ligt het
Verkeer en Vervoerplan gedurende acht weken ter visie. Iedereen
kan dan schriftelijk zijn mening geven. Medio augustus( na de schoolvakanties) wordt nog een informatiebijeenkomst gegeven voor geïnteresseerden. De reacties uit de inspraak zullen worden verwerkt en
de verwachting is dat het Verkeer
en Vervoerplan begin oktober in het
Beraad besproken kan worden.

Veel nieuwsgierigen bij
open dag project N201
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
konden geïnteresseerden een kijkje
nemen in de tunnelbak bij de Ringvaart en bij de werkzaamheden aan
de Aalsmeerderweg. Deze open dag
staat bekend als Dag van de Bouw,
een initiatief van de branchevereniging Bouwend Nederland en de
5000 aangesloten bouw- en infrabedrijven. Voor vele geïnteresseerden was dit reden om, lopend of via
de uitgezette fietstocht, eens polshoogte te nemen en op plekken te
kijken waar je anders niet mag komen. ’s Ochtends leek het erop dat
er alleen iets oudere bezoekers zouden komen, maar ’s middag kwam
toch ook de jeugd op gang. Het
blijkt maar weer dat de omlegging
van de N210 bij velen leeft.Volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar konden onder begeleiding een kijkje
nemen in de tunnelbak bij de Ringvaart die nu voor de helft toegankelijk is. Op verschillende plaatsen
hingen tekeningen en foto’s. Een
deskundige medewerker van de alliantie N201 / aannemerscombinatie
Heijmans-Boskalis vertelde over alle facetten van de bouw. Hoe duikers de wapening hebben aangebracht op de bodem van de Ringvaart, dat er onderwaterbeton is
toegepast en dat de vloer met speciale grondankers op zijn plaats ge-

houden wordt. Ook werd verteld dat
er pompkamers zijn om het regenwater te verwijderen en buffertanks
voor het geval dat deze pompen uitvallen en dat er speciale voorzieningen zijn om, in geval van brand, water uit de Ringvaart te kunnen gebruiken om te blussen. Allemaal zaken waar je normaal gesproken niet
bij stilstaat. Na een bezoek aan de
tunnelbak kon je met een pontje
naar de overkant van de Ringvaart
gebracht worden om langs het traject naar de hoofdkeet te wandelen.
Op deze manier kregen de bezoekers een goede indruk van de status van het project. Ook daar hingen tekeningen en foto’s en waren
bij een informatiestand brochures
beschikbaar. Wie even wilde rusten
kon naar een film kijken over het
hele bouwproces.
Ook voor de kinderen was goed gezorgd. Zo stond er een springkussen, liep er een clown rond en konden ze ijsjes halen. Kinderen konden zelfs in grote graafmachines
zelf graafwerkzaamheden verrichten. Het gaat nog enkele jaren duren voordat de omlegging van de
N210 helemaal klaar is. Wat zou er
allemaal te zien zijn bij de volgende open dag?
Tekst en foto’s: Ilse Zethof.

ingezonden
Watersport promoten? Eerst baggeren!
Foto: Ronald van Doorn

Spektakel op veiligheidsdag
op en rondom de Dreef
Aalsmeer - In de lucht, op het water en veel op het land, overal rond
de Zwarteweg en de Dreef lieten de
politie, de ambulancedienst en de
brandweer belangstellenden afgelopen zaterdag 6 juni kennismaken
met hun ‘vak’ en dat dit veelal spectaculair is, zal menigeen na het bezoek beamen. Op het terrein van de
brandweer was onder andere zogenaamd een ongeluk gebeurd. De
brandweer, politie en ambulance
gingen aan de slag en al samenwerkend werd het slachtoffer uiteindelijk uit het wrak bevrijd. Van de auto
was overigens niet veel meer over.
Slachtoffers die een aanrijding bekneld zitten in de wagen, worden
niet zo maar uit de auto gehaald.
Om het letsel zo beperkt mogelijk
te houden, wordt de auto geheel om
het slachtoffer weggeknipt. Kreten
van schrik sloeg menigeen na de
harde ontploffing door vlam in de
pan en uiteraard heeft men nu geleerd dat water er over heen gooien alleen maar meer vlammen genereert.
In een hoogwerker kon overigens
dit spektakel van bovenaf bekeken
worden. Ook de traumaheli vloog
deze dag rondjes en geland werd
er op het veld van de voetbalvereniging. Gelijk na een der landingen kwam een serieuze melding
en moesten de medewerkers ‘echt’
aan het werk. Deze klus bleek snel
Foto: Jacqueline Kristelijn

geklaard, na een korte tijd meldde de helikopter zich al weer. In de
tent van de ambulancedienst werd
eerste hulp verleend en natuurlijk
mocht een kijkje in de ambulance
genomen worden. Verder werd op
de Westeinderplassen snel gevaren
met de brandweerboot en de politie hield open huis wat al haar diensten betreft.
Koets met paarden
Er werden demonstraties gegeven
hoe aanhoudingen verlopen, de inzet met aanhouding met hulp van
politiehonden trok veel bekijks en
bewondering voor deze viervoeters
en verbazing was er al om de grootte van de spuitwagen die onder andere ingezet wordt bij vechtpartijen.
Voor het politiebureau konden kinderen zich laten fotograferen op een
politiemotor of het gezicht worden
van een echte agent en instappen in
de koets met paarden en rond gereden worden door agenten ‘op de
bok’.
Ook acte de presence deze dag gaven vrijwilligers van de EHBO en
een duikploeg, Kortom: Spektakel
alom en vast en zeker dat menig
jeugdige bezoeker weet wat zijn of
haar beroep wordt later, natuurlijk
agent, brandweerman of helikopterpiloot! Met foto’s een terugblik van
deze dag die door heel veel publiek
is bezocht!

Naar aanleiding van het artikel in de
Nieuwe Meerbode van 4 juni jl. betreffende: Ruim aandacht voor waterrecreatie in beleid van de gemeente: Als de gemeente de watersport echt wil promoten, dan moeten ze eerst eens zorgen dat er goed
gebaggerd wordt. Er lopen bijvoorbeeld nu reeds zeilboten vast in de
bagger van de doorvaart (de Kleine
Brug), naar de Grote Poel.
Helaas blijft het baggerprobleem
maar liggen bij de gemeente in
plaats van dit eens serieus aan te
pallen. Bijna de hele Kleine Poel is
te ondiep. Waarom geen eiland door

middel van een damwand in de Grote Poel gemaakt?
Daar zou heel veel bagger ingestort kunnen worden en in de toekomst zouden daar dan ook boten
aan kunnen meren. Er is een ruim
begrotingsoverschot.
Het water terugbrengen in het dorp.
Waarom dan in het Lijnbaangebied
een mooie brede en lange sloot gedempt? Waarschijnlijk wil de projectontwikkelaar er zo veel mogelijk
huizen bouwen, dus het bestaande
water is weg.
A. v.d. Laarse, Chrysantenstraat 19.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 11 juni, staat in het gemeentehuis het tweewekelijkse beraad en
de raad weer op het programma.
Om 20.00 uur wordt in de raadzaal
de voorzittershamer ter hand genomen door dit keer Joop van der Jagt van AB voor het beraad. Op de
agenda staan de behandelstukken
begroting 2010 van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de
toewijzing van zendtijd aan de Lokale Omroep Aalsmeer. Daarna volgen liefst acht behandelstukken. De
welstandsnota 2009 komt aan de orde, evenals het realisatiedocument
Spoorlaan. Er gaat flink en hoog gebouwd worden op deze locatie tussen de Spoorlaan en de Wilgenhof.
Langs de N201 komen 43 appartementen en penthouses in liefst zes
lagen. Verder gaan 10 twee onder 1
kap woningen, twee hoekhuizen en
vijf vrijstaande woningen gebouwd
worden in dit gebied.
De aanvragen van geen bezwaar
voor het ontwikkelen van locatie Oost door FloraHolland en Waterdrinker naast de Bloemenveiling aan de Legmeerdijk komen na
de behandeling van het visiedocument aan de orde. Onder agendapunt zes vragen burgemeester en

Het te bebouwen land naast de Spoorlaan. Op de achtergrond de flat in de
Fuchsiastraat. Het appartementencomplex dat in plannen zit, wordt liefst zes
lagen!

Update werkzaamheden aan
het Praamplein en omgeving
Aalsmeer - Eind mei is aannemer
KWS Infra uit Duivendrecht begonnen met de voorbereidingen voor de
verbreding en de herinrichting van
het Praamplein en de aanliggende wegen. Eind augustus, dus ruim
voor de feestweek, zal de verbreding van het Praamplein klaar zijn.
De eerste fase van de werkzaamheden aan het Praamplein is inmiddels
gereed. In deze eerste fase is oeverbescherming langs de Historische
Tuin aangebracht en zijn de toegangsbrug van de Historische Tuin
en de woonark verplaatst. Inmiddels
is een gestart gemaakt met de tweede fase, de verbreding en herinrichting van het Praamplein en aanliggende wegen. Eind mei is aannemer
KWS Infra uit Duivendrecht gestart
met sloop- en opruimwerkzaamheden. De aannemer is iets later gestart met deze werkzaamheden dan
gepland vanwege de lange levertijd van een aantal materialen. Begin juni zal de aannemer damwanden aanbrengen langs de rand van
het bestaande Praamplein. Op 9 ju-

In de fout met
crossbrommer

Vandalisme: Afvalbak stuk

Aalsmeer - “Zo behandelt de jeugd
de natuur”, laat een verontwaardigde
inwoner via de mail met foto’s de redactie weten. “Er ligt afval in de bosjes en op het gras en stukken gras
zijn kapot gereden door brommers.”
De zitbankjes zijn met rust gelaten, maar de prullenbak is ook fors
onder handen genomen. Het treft
de jongeren hangplek op de hoek
Hortensialaan met de Kamperfoeliestraat. Afgelopen weekend heeft
deze vernieling plaatsgevonden,
misschien heeft iemand iets gezien.

wethouders goedkeuring om groen
licht te geven voor het vergroten
van een woning aan de Helling 20,
gevolgd door een eerste presentatie van de routekaart A&M Energieneutraal 2040. Als laatste tijdens
het beraad is het woord aan burgemeester Pieter Litjens om de financiële jaarstukken 2008 te geven, de
voorjaarsrapportage 2008 en de kadernota 2009 toe te lichten. Het beraad wordt even voor elf uur besloten met de rondvraag. Na een korte pauze wordt weer plaatsgenomen in het pluche om aan te vangen van de raad. Deze staat onder
voorzitterschap van burgemeester
Pieter Litjens en begint met ingekomen brieven over onder andere
het onderhoud van de plantsoenen
en de verkeersveiligheid op de Bilderdammerweg. Behandelstukken
tot slot zijn de welstandsnota, het
vergroten van een woning, de begroting veiligheidsregio, toewijzing
zendtijd Radio Aalsmeer en de financiële jaarstukken. Even voor half
twaalf hopen de burgemeester, wethouders, raadsleden en het publiek
huiswaarts te mogen keren. De vergaderingen zijn openbaar, belangstellenden en/of insprekers zijn welkom in het gemeentehuis.

Hoofddorp - Een automobiliste en
een bestuurder van een crossbrommer raakten donderdag 4 juni betrokken bij een ongeval in Hoofddorp. Dat gebeurde bij de wegversmalling op de Bernadotteweg. Beiden kwamen van de andere kant,
maar de 17-jarige Hoofddorpse

ni is een gedeelte van het huidige
plein door een bouwhek afgezet. Dit
bouwhek zal tot eind augustus blijven staan. In overleg met de aannemer zal worden geprobeerd zoveel mogelijk ruimte voor parkeren
beschikbaar te houden. Maar het is
ook belangrijk dat de aannemer zijn
werk fatsoenlijk en veilig kan doen.
Eind augustus, dus ruim voor de
feestweek, zal de verbreding van het
Praamplein klaar zijn. Om de planning te halen, zal de aannemer tijdens de bouwvakvakantie doorwerken. Half augustus zullen de nutsbedrijven hun werk starten. Vervolgens
zal in september, oktober en november worden gewerkt aan de definitieve bestrating van het Praamplein, het Molenpad en de Punterweg. In januari 2010 zal de aannemer beginnen met de verbreding
van de Uiterweg en als laatste zal in
maart 2010 worden gestart met de
definitieve aanleg van de Grundelweg. Alle werkzaamheden aan en
rondom het Praamplein zullen juni
2010 afgerond zijn.
bromfietser verleende de 27-jarige Hoofddorpse automobiliste geen
voorrang. Bij de botsing kwam de
17-jarige ten val. In eerste instantie ontkende hij dat hij gereden
had, maar al snel bleek dat dit wel
zo was. De jongen bleek zijn crossbrommer niet verzekerd te hebben,
daarnaast reed hij zonder helm en
was niet in bezit van een rijbewijs.
Voor die feiten kreeg hij een bekeuring.

Als de daders niet achterhaald worden, zit er voor de gemeente niets
anders op dan het vandalisme-kostenlijstje bij te spijkeren! Vandalisme kan gemeld worden bij de politie via 0900-8844, anoniem via M:
0800-7000. Voor een spoedig herstel kan de servicelijn van de gemeente gebeld of gemaild worden:
0297-387575, servicelijn@aalsmeer.
nl. Wie een vernieling ziet gebeuren, mag 112 bellen. De totale kosten van vandalisme staan dit jaar tot
nu toe op 11.400 euro.

Subsidie van gemeente
voor duurzame energie!
Aalsmeer - De gemeenteraad heeft
op 8 december vorig jaar de gemeentelijke subsidieregeling in verband met het Klimaatakkoord ingesteld. Wethouder Fransen: “Ik hoop
dat de bewoners de subsidie aanvragen, dat is beter voor het milieu
en zal de mensen geld besparen. De
Gemeente heeft subsidie die is gericht op het bevorderen van de aanleg van duurzame en energiebesparende maatregelen. Deze subsidie is voor particulieren die eigenaar en ook bewoner zijn van hun

huis. Alle activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn opgenomen in de duurzame energielijst. Aanvragen kunnen worden ingediend t/m 31 augustus 2009.”
Subsidie kan aangevraagd worden
voor onder andere dak- en vloerisolatie, leidingisolatie, combiwarmtepomp, lt-verwarming, kleinschalige
windenergie, zonneboiler en een ultra hoog rendementketel. Het aanvraagformulier en de precieze voorwaarden kunt u downloaden op:
www.aalsmeer.nl.

Centrum weer opgeluisterd met
bloembakken en -piramides
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
4 juni hebben medewerkers van de
gemeente letterlijk flink de bloemetjes buiten gezet. De hekken
langs het water van de Van Cleeffkade zijn weer voorzien van bloembakken met kleurige geraniums en
her en der zijn in de winkelstraat en

voor het gemeentehuis bloempiramides in diverse kleuren geplaatst.
Ook onder andere de rotonde bij de
Zwarteweg is opgevrolijkt met uitdragers van bloemendorp Aalsmeer.
Gezellig weer, deze vrolijke opluistering van de aankomende zomermaanden!
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Jongens C1: bekerwinst én
tweede op NK
Aalsmeer - Aalsmeer en Tilburg
waren de plaatsen waar het dit
weekend ging gebeuren voor de
jongens C1 van FIQAS Aalsmeer.
De jongens hadden de voorrondes
van het bekertoernooi gewonnen
en zodoende stonden zij in de finale tegen SDS’99. Het NHV had FIQAS Aalsmeer gevraagd of alle bekerfinales gespeeld konden worden in de Bloemhof. En zo stonden,
met dank aan een handvol vrijwilligers, twee dagen lang verschillende teams in een sfeervolle hal.
Met muziek, spotlights én omroepster werden de finales aangekleed
alsof het de finale van de heren 1
was. De jongens van C1 waren zaterdag om 17 uur aan de beurt en
alle vriendjes, familie en kennissen
hadden de weg gevonden naar de
Bloemhof. Na een snelle start en geweldige verdediging kon FIQAS uitlopen naar een 10 – 2 voorsprong bij
rust. Na de pauze zakten de jongens
een beetje in. Maar opeens ging het
weer helemaal los en werd de beker eigenlijk heel gemakkelijk gewonnen: 23–7. Dat betekende groot
feest in de kleedkamer en kantine.
Maar trainer Bart en coaches Marcel en Onno stuurden de jongens
snel naar huis, want de volgende
dag moesten ze naar Tilburg voor
het NK voor C-jeugd.
Heel vroeg in de morgen gingens de
spelers, begeleiders en ouders met
de bus (die gesponsord was door de
supportersvereniging) op weg. Wai
Wong (speler van heren 1) ging ook
mee en dat vonden de jongens na-

tuurlijk geweldig. FIQAS Aalsmeer
moest de eerste wedstrijd tegen
Quintus spelen en dat was meteen
een zware tegenstander. Na 4 minuten was er al een 0-3 achterstand,
maar daarna begon de inhaalrace:
FIQAS kwam in de 2e helft gelijk (77) en had een paar keer de kans op
voorsprong te komen. Toch scoorde
de Haagse ploeg in de laatste minuut 1 doelpunt meer en zo verloren
de Aalsmeerse jongens die wedstrijd met 8-7. Daarna was BEVO
de tegenstander, net als bij heren 1
moest het nu echt gebeuren. En de
jongens waren geweldig! Bijna alles lukte en de Limburgers werden
met drie punten verschil verslagen.
Ook de derde wedstrijd tegen Dongen was een prooi voor zwart witte
brigade. In de kruisfinales moesten
ze het nu gaan opnemen tegen het
ijzersterke Sittardia. Na een bijna
perfecte prestatie van de jongens
werd de finale bereikt. Omdat Quintus ook alles gewonnen had, werd
de finale een kopie van de eerste
wedstrijd. Heel gespannen maar zeker met de WIL om nu wel de wedstrijd te winnen begonnen de jongens de finale. Maar waar in alle wedstrijden bijna alles lukte ging
het in de finale iets minder goed:
een paar foutjes werden meteen afgestraft en Quintuis kwam op een
voorsprong van drie punten. FIQAS
Aalsmeer kon geen vuist meer maken en verloor de finale. Natuurlijk
een kleine teleurstelling, maar de C1
is toch mooi wel wel 2e van Nederland! Een geweldige prestatie.

Foto Don Ran

Atletiekjeugd in actie

Clucrecords Shannon en Tomas

Speciaal bezoek ter ere van 25-jarig bestaan

Jacco Eltingh bij tenniskamp
voor jeugd bij TV Kudelstaart
Kudelstaart - Vorig weekend werd
het traditionele tenniskamp voor de
jeugd van Tennisvereniging Kudelstaart weer georganiseerd. In het
kader van het 25-jarig bestaan van
de vereniging stond de kinderen dit
keer iets heel speciaals te wachten!
Maar liefst 65 kinderen kwamen op
vrijdag gepakt en gezakt aan met
hun luchtbedden en slaapzakken en
brachten twee nachten door in een
grote tent naast de kantine. Vooral
de eerste nacht is er van slapen niet
zoveel gekomen, want het was veel
te gezellig met elkaar. Naast de vele (tennis)spelletjes werd er een leuke quiz gehouden over de ‘mystery
guest’ en een film van hem bekeken. Maar toen wisten de kinderen
nog niet dat zij de tennisheld de volgende ochtend in levende lijve gingen ontmoeten.
De grote verrassing van het tenniskamp stond zaterdagochtend al om
8.30 uur voor de deur: Jacco Eltingh!
Door sponsoring was het mogelijk
hem een tennisclinic te laten verzorgen. De kinderen konden het bijna niet geloven, maar er moest wel
serieus gewerkt worden. Iedereen
kreeg in kleine groepjes les bij verschillende leraren en konden om de
beurt hun tennisvaardigheden bij laten spijkeren door Jacco. Hij vertelde dat het werken met kinderen totaal anders is dan met volwassenen,
maar dat hij het altijd erg leuk vindt.
Hele jonge kinderen kennen hem
vaak niet en die moet hij dan toch
voor zich zien te winnen. Dat hem
dit ogenschijnlijk weinig moeite kost

bleek wel. Mede door zijn enorme
enthousiasme deed iedereen zijn
uiterste best. Jacco kan overigens
ook best streng zijn, want hij vroeg
om veel ‘aandacht’ en ‘inzet’ en dat
kreeg hij dan ook van iedereen. In
de pauze konden de kinderen vragen stellen aan de tenniskampioen.
Ze waren erg onder de indruk van
het vele reizen van een toptennisser.
Toen Jacco nog veel internationale wedstrijden speelde, was hij maar
liefst 44 weken per jaar op reis. De
laatste 9 weken van het jaar waren
helemaal bizar, dan trok hij in korte tijd de hele wereld over en kwam
ondermeer in Kuala Lumpur, Tokio,
Düsseldorf en Australië. De clinic
eindigde met een wedstrijdje. Jacco
Elting koos willekeurig Floortje van
de Geest en Rick Verkuyl die met
hem en TVK-trainer Mark Pothuizen
mochten spelen. Na een spannende
wedstrijd konden Rick en Mark zeggen dat ze van de winnaar van alle
Grand Slams in dubbelspel gewonnen hadden. Jacco ging na de clinic
nog even met iedereen op de foto
en lunchte gezellig mee, voordat hij
weer vertrok. De kinderen kijken nu
al uit naar Wimbledon waar Jacco
Eltingh verslaggever is. Nu ze hem
kennen zullen ze met nog meer belangstelling luisteren naar zijn analyses. Al met al was het een fantastisch tenniskamp. Maar zonder vrijwilligers was het weekend niet mogelijk en het was mooi dat er veel
mensen geholpen hebben als begeleiding, keukenploeg, etc. Het bestuur van TVK is hen erg dankbaar.

Huldiging handballers

Heren FIQAS in bus door Aalsmeer
Aalsmeer - De heren van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer zijn
zondag 24 mei kampioen van Nederland geworden en hebben in het
weekend daarna ook nog de Beneliga (Beligisch/Nederlandse competitie) gewonnen! Dit wordt gevierd met een feestavond op vrijdag 12 juni in sporthal De Bloemhof.
Voorafgaand aan deze feestavond
gaan de heren in een open bus door
Aalsmeer.
Gestart wordt om 19.30 uur vanaf de Bloemhof en daarna gaat
de bus via de volgende route (onder voorbehoud): Willem-Alexander straat, Julinialaan, Aalsmeerderweg, Kerkweg, Oosteinderweg, Machineweg, Aalsmeerderweg, Ophelialaan, Stommeerweg, Stationsweg,
Zijdstraat, Dorpsstraat, N201, Zwarteweg, Hornweg. U bent van harte
uitgenodigd om de heren langs de

route te feliciteren met de behaalde
prijzen van het afgelopen seizoen!
Vrijdag feestavond
Op vrijdag 12 juni vindt in de kantine van sporthal de Bloemhof de afsluitende feestavond plaats van FIQAS Aalsmeer. Op deze avond, met
DJ Kees Markman (én andere artiesten en nog veel meer verrassingen), worden alle kampioenen van
de club nog eenmaal gehuldigd,
wordt afscheid genomen van de
mensen die de club gaan verlaten
én wordt de banner onthuld van de
MVP (Most Valuable Player) van het
seizoen 2008/2009.
Vanaf 19.00 uur is er een kinderfestijn, waarna het avondprogramma losbarst om 20.30 uur. De toegang is gratis en iedereen die FIQAS
Aalsmeer een warm hart toedraagt
is van harte welkom.

Laatste kans voor SV Omnia
Aalsmeer - De C1000 actie ‘Spek
de kas van onze club’ is bijna afgelopen. Zaterdag 13 juni is de laatste kans om SV Omnia 2000 over de
eindstreep te trekken. Velen hebben al geholpen de afgelopen drie
weken. Van een zesde plaats is de
vereniging opgeklommen naar een
vierde plaats.
SV Omnia wil proberen om bij de
eerste drie te eindigen. Om de klanten van de C1000 een idee te geven
waarvoor SV Omnia 2000 staat zal

zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur
een power pointe presentatie gegeven worden in de winkel in de Ophelialaan.
Hierop is te zien wat SV Omnia 2000
allemaal te bieden heeft. Van de productgroep gymnastiek/turnen zullen leden aanwezig zijn om bezoekers aan de supermarkt te enthousiasmeren om de munten in de piekenpijp van SV Omnia 2000 te deponeren. Voor meer informatie: www.
svomnia.nl

Voorrondes NK Beachhandbal
zondag op RKDES Terrein

Kudelstaart - Zondag 14 juni worden de voorrondes van het N K
Beachhandbal gehouden op het
beachveld bij sportpark van RKDES
aan de Wim Kan Dreef 4. Twaalf
ploegen gaan strijden om een felbegeerde plaats in de finale, die op 28
juni gehouden wordt in de Handbal
Beach Arena te Scheveningen. De
wedstrijden in Kudelstaart beginnen
om 8.30 uur en zullen eindigen rond
17.30 uur. Er worden 25 wedstrijden
gespeeld in de meiden, jeugd B en
heren senioren klasse. De strijdende teams willen graag aangemoedigd worden door veel publiek. Ook
is het nuttigen van een hapje of een
drankje tijdens de wedstrijden mogelijk in de ruime kantine van het
sportcomplex van RKDES. De or-

ganisatie is in handen van het Nederlands Handbal verbond in samenwerking met RKDES afdeling
handbal. De organisatie hoopt dat
de weergoden hen goed gezind zijn
en dat de teams mooi en attractief
beach-handbal kunnen laten zien.
Kom in grote aantallen naar het
complex van RKDES Handbal, de
gezellige dorpsvereniging van Kudelstaart met een grote ambitie. De
toegang is gratis.
Tijdens deze voorrondes zullen vele vrijwilligers van handballend RKDES aanwezig zijn. Wie geïnteresseerd is in handbal of beachhandbal in Kudelstaart kan deze dag één
van deze mensen aanschieten die
tijdens de dag herkenbaar zijn aan
een rode sjaal met opdruk.

Achter: Coach Gradus van Limpt, Jesper Vermeulen, Remko Kuitert, Frank te
Riele, Sahar Mohammed, trainer Frits Vink en coach André Uffelie. Daarvoor:
Barry van Limpt, Tessa van Dijk, Lars van Limpt, Diana Weststeijn en Jan-Willem Weststeijn. Afwezig: Dewi Bernsen.

Korfbalcompetitie

VZOD sluit het seizoen af
met kampioenschap A2
Kudelstaart - Voor VZOD is het
seizoen 2008/2009 weer afgesloten. Het was, zoals gebruikelijk, een
spannend eind met kampioens- én
degradatiekandidaten. Spande het
er in de zaal nog om of VZOD 1
kampioen werd, op het veld vochten
ze tegen degradatie. Helaas een verloren strijd want ondanks een goede
eindsprint hebben ze de degradatie
niet kunnen ontlopen. Voor de nieuwe hoofdtrainer, Klaas Bosman, dus
de taak om hen weer terug te brengen in de 3e klasse. VZOD 2 speelde
zaterdag om het kampioenschap tegen mede koploper ADOS uit Hoorn.
Ook daar moest VZOD echter het
onderspit delven en genoegen nemen met een, overigens zeer mooie,
2e plaats. Toch was het feest in Kudelstaart want daar werd een kampioensfeestje gevierd van de junioren 2. Eéntje met een gouden randje
want juist dit team moest regelmatig
dankbaar gebruik maken van invallers door blessures. Ook in de zaal
zaten ze er dicht tegenaan maar wat
toen niet lukte ging dit voorjaar helemaal goed. Al twee weken eerder
konden de kurken van de fles al was
dat pas ‘s avonds laat duidelijk door
het verlies van KIOS. Afgelopen zaterdag kon er echter voor worden

gezorgd dat ze dit kampioenschap
niet hoefden te delen met datzelfde
KIOS. Gespannen, blauw gespoten,
koppies dus op het eigen kunstgras. Tegenstander Madjoe was zeker niet van plan om de wedstrijd uit
handen te geven maar al na enkele minuten stond er 2-0 op het bord.
Kansen te over en uitstekend spel
van beide ploegen maakte het een
spannende wedstrijd nadat Madjoe
weer terug kwam. VZOD was zeker
gedreven om de titel alleen op te
eisen en voor de gelegenheid was
trainer Frits Vink aanwezig om het
coachen op zich te nemen. De laatste minuut werd met een 9-8 op het
bord ingegaan en dus was de ontlading groot toen na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Kees
van Pelt diezelfde stand nog steeds
zichtbaar was.
De taart smaakte goed, al ging niet
alles door de kelen. Naar verluid is
slagroom ook heerlijk als dagcrème!
Komende zaterdag sluit VZOD het
seizoen af met een familietoernooi
en de week daarop gaat de jeugd
op kamp. Na de zomer viert VZOD
haar 60 jarig bestaan. Dat zal gevierd worden in de laatste week van
augustus. Meer hierover op de website; www.vzod.nl

Aalsmeer - Onder behoorlijk goede omstandigheden (misschien iets
te fris) werd afgelopen vrijdagavond
bij AV Hera in Heerhugowaard een
editie van het zogenoemde Schadenberg circuit gehouden. Een aantal AVA jeugdleden was naar het
Noord-Hollandse afgereisd om daar
een poging te wagen hun beste
prestaties aan te scherpen.
B-junior Yannick Boerop liep een
degelijke 400 meter en na een snelle opening had hij het best wel lastig
op de laatste 100 meter. Zijn eindtijd
57.84 sec. en een vierde plaats.
Bij de meisjes B behaalde Sharona Plasmeijer op de 400 meter een
overwinning en haar tijd van 66.20
sec. was zeker niet slecht te noemen
en leverde zelfs de eerste plaats op.
Ook kwam Sharona uit op het onderdeel speerwerpen. Met een afstand van 19.30 meter behaalde zij
ook hier een eerste plaats. Ook was
er een podiumplaats (derde) op de
400 meter voor A juniore Mirjam van
Ouwerkerk.
Mirjam is een atlete die over veel
vechtlust beschikt en dat kwam ook
weer tot uiting bij deze wedstrijd. Na
een goede opening wist en een prima eindschot wist zij met tijd van
61.09 sec. haar persoonlijk record
te benaderen. Shannon Lakerveld
kwam bij de meisjes B uit op een
wat incourante afstand, de Engelse
Mijl. Shannon, die wat vermoeid aan
de wedstrijd begon, liep een redelijke wedstrijd waar ze zelf niet helemaal tevreden over was. Toch bete-

kende haar tijd van 5.42.94 niet alleen een eerste plaats in de wedstrijd, maar ook een clubrecord bij
zowel de meisjes junioren C,B,A als
de dames senioren! Bij de jongens
B was Tomas Baars wel tevreden
met zijn Engelse mijl, die hij voor het
eerst liep. Een regelmatige wedstrijd
en een goede tijd van 5.32.59 min.
waren zijn deel.
Voor Tomas betekende dit een zesde plaats in de wedstrijd en tevens
een clubrecord bij de jongens C!
Jordi mist twee minutengrens
Bij het Tartletos Loopgala dat afgelopen woensdag 3 juni in Wageningen werd gehouden heeft AV
Aalsmeer junior Jordi Baars een prima 800 meter gelopen.
De weersomstandigheden, veel
wind, waren zeker niet gunstig deze avond. Desondanks wist Jordi met een tijd van 2.00.04 min. een
knap persoonlijk record te lopen. De
grens van twee minuten hoopt hij
komende zaterdag bij de Gouden
Spike in Leiden te slechten.
Prima tijden Wim Metselaar
Bij dezelfde wedstrijd als de jeugd
werd ook deelgenomen door AV
Aalsmeer topveteraan (masters 65)
Wim Metselaar. Wim kwam uit op de
100 meter en liep daarbij een snelle tijd van 15.26 sec. waarbij hij zijn
persoonlijk en clubrecord benaderde. Dat deed hij ook op de 400 meter en met een tijd van 67.34 sec. kon
hij zeker tevreden zijn!

AVA-toeristenteam wint
6 uurs estafetteloop
Aalsmeer - Op een prachtige locatie, het voormalige Floriadeterrein in de Haarlemmermeer, werd
op zaterdag 6 juni de tiende editie van de zes uur van de Haarlemmermeer gehouden. Aan deze wedstrijd kon door zowel individuele
lopers als estafetteteams worden
deelgenomen. Bij afwezigheid van
een ultraloper bij Atletiekvereniging
Aalsmeer werd besloten om, evenals bij voorgaande edities, een estafetteteam in te schrijven. Coach Dik
van der Stelt had van te voren aangegeven dat het in te schrijven team
een mix moest worden van leeftijd, snelheid maar bovenal gezelligheid en stelde - niet zonder succes- Gerard Albers, Andre Colijn,
Julitta Bosschman, Winfried Falk en
het onafscheidelijke koppel Dick en
Jacques Verhoef op. Om de tegenstander al vanaf het begin zand in
de ogen te strooien werd het team
ingeschreven als het AVA Florimex
toeristenteam. Voor de loop hadden
zich 12 teams en 40 individuele lopers ingeschreven. De Exporuimte op het Floriadeterrein bij Vijfhuizen was gekozen als locatie voor het
evenement. Het AVA Florimex toeristenteam had als doel om in 6 uur
een afstand van 90km af te leggen.
Het parcours, een ronde met een afstand van 2250 mtr bleek licht geaccidenteerd te zijn en de laatste 700

meter kregen de lopers de wind fel
op de kop waardoor het de vraag
was of dit zou lukken. De startloper
Dick Verhoef zette vanaf de 1e ronde een duidelijk statement neer. Hij
kwam als eerste aan en adviseerde de andere lopers van het team
op om zijn voorbeeld te volgen. Tot
een echte strijd is het niet gekomen en al snel bleek dat de andere teams niet opgewassen waren tegen dit geweld. Van begin tot aan
het eind liep het AVA team op kop
van de wedstrijd. De lopers deden
onderling niet veel voor elkaar onder en de rondjes werden allemaal
in bijzonder vlak tempo zo rond de
15 km per uur afgelegd. Uitschieters waren Gerard Albers en Julitta Bosschman, de nestor en de junior van de groep. Achteraf bleken
zij de snelste lopers van de groep te
zijn. De totale afstand die werd gelopen bedroeg exact 90733 meter
zodat de doelstelling was gehaald.
Een team van AV Haarlemmermeer
werd tweede met een afstand van
82699 meter. De snelste individuele lopers werd overigens een Belgische deelnemer die maar liefst 76
kilometer wist af te leggen. Het team
ontving na afloop de felicitaties, een
medaille en een mooi boeket bloemen. In zes uur tijd waren de bloemen uit Aalsmeer weer terug uit de
Haarlemmermeer.

Veel animo voor handbalkraam
RKDES op verenigingenmarkt
Kudelstaart - Zaterdag 6 juni heeft
de RKDES handbal kraam in het
winkelcentrum van Kudelstaart goede aanloop gehad van jeugd en ouders welke informatie over de handbalafdeling wilden hebben. Opmerkelijk veel jongens toonde aandacht
voor handbal. En dat kwam goed
uit, want RKDES handbal is op zoek
naar jongens in de leeftijd van 7 tot
11 jaar om enkele jongens teams
van de grond te krijgen! Pas wel op:
Handbal is geen sport voor watjes.
Het is een contactsport waar je veel
kracht, een goede conditie, lenigheid en snelheid voor nodig hebt.
Al met al een zeer attractieve sport.
De trainingen beginnen weer half
augustus. Ook vele dames en meisjes kwamen nog even aan bij de
kraam om de nodige folders en flyers mee te nemen. Tijdens deze dag
kon iedereen een gokje wagen om
een beachhandbal of een gewone
handbal te winnen. Hiervoor moest
het juiste gewicht van de ballen geraden worden. In totaal 84 deelnemers hebben de ballen gewogen en

het aantal grammen genoteerd. De
beachbal is op de gram af geraden
door Peter. De handbal is niet helemaal exact geraden. Drie personen
zaten met het zelfde aantal grammen het dichts in de buurt en daar
is een loting voor geweest. De winnaar van de handbal is Justin geworden. De winnaars zijn uitgenodigd om de bal in ontvangst te nemen op zondag 14 juni tijdens de
voorrondes van het NK beachhandbal welke gehouden wordt op het
sportcomplex van RKDES te Calslagen. Ze worden verwacht tussen13.00 en 13.30 uur. Kom ook deze dag naar het sportcomplex om
kennis te maken met het attractieve
beachhandbal, een sport voor iedereen! Voor informatie kan de website www.rkdesbeach.nl bezocht worden. Hier kunt u het volledige programma voor de voorrondes 14 juni vinden. De dag staat in het teken
van beachhandbal, zon, zand, muziek en een lekker drankje, begint
om 9.00 uur en duurt tot ongeveer
17.30 uur.
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NK Langebaan zwemmen

Oceanus Aangepast Sporten
presteert boven verwachting
Aalsmeer - De Nederlandse Kampioenschappen Lange Baan 2009
voor het aangepast sporten werden
in het weekend van 6 en 7 juni verzwommen in De Welle te Drachten.
Oceanus kwam met zes zwemmers
aan de start. Op zaterdag zwommen Lisa den Braber, Mike Engel,
Marc Evers en Puck Teunissen hun
afstanden. Lisa begon haar NK met
de 50 meter vrije slag en zwom een
prachtig persoonlijk record op deze
afstand met een tijd van 0:37,39 en
werd daarmee eerste in haar klasse
S8. Mike en Marc kwamen in programma 2 uit op dezelfde afstand
en zwommen ook allebei een prachtig persoonlijk record.
Mike werd in zijn klasse S8 derde en
Marc in de S14 werd eerste. Puck
zwom zaterdag alleen de 50 meter
schoolslag. Haar tijd van 0:57,80 was
goed voor een eerste plaats, maar
beter nog was haar persoonlijke record omdat het aantal deelnemers
in haar klasse beperkt was. Marc
Evers kwam ook nog uit op de 200
meter wisselslag. Voor hem een persoonlijk record en zijn tijd 2:28,98
was goed voor een gouden medaille
in de klasse SM14. Lisa den Braber
sloot haar dag af met de 400 meter
vrije slag waarbij ze haar persoonlijke record helaas niet kon verbeteren, maar de tijd van 5:58,81 was
wel goed voor de eerste plaats in de
categorie S8. Als laatste deelnemer
voor de eerste wedstrijddag mocht
Marc nog een keer presteren.
Hij zwom met Wessel Everloo een
bloedstollende 400 meter die Marc
met iets meer dan 1 seconde moest
laten winnen door Wessel. Marc zijn
tijd van 4:41,16 was in de klasse S14
bij de junioren echter wel goed voor
goud. Kortom een bronzen medaille voor Mike en zes gouden medailles op de eerste wedstrijddag is een
prachtige resultaat! Zondag werd de
ploeg versterkt door Lorenzo Kliffen
en Tristan Eijkelenboom. Lisa mocht

de spits afbijten met de 100 meter
vrije slag voor dames. En weer presteerde Lisa zeer goed. Haar tijd van
1:22,04 was in de klasse S8 weer
goed voor goud. Mike, Tristan, Lorenzo en Marc kwamen ook uit op
deze afstand.
Mike zwom een dik persoonlijk record van maar liefst 4 seconden en
werd tweede in de klasse S8 met
een tijd van 2:08,50. Tristan zwom
ook de sterren van de hemel, hij
zwom 3 seconden van zijn persoonlijke record af en werd eerste met
een tijd van 1:45,81 in de klasse S6.
Lorenzo kon zijn persoonlijke record
helaas niet verbeteren, Marc zwom
weer een prachtig persoonlijk record van 0:59,37 en zwom daarmee
een nieuw Nederlands record in de
klasse S14 junioren.
De 100 meter schoolslag werd gezwommen door Lisa en Tristan. Lisa
verbeterde haar tijd net niet, Tristan
zwom weer een persoonlijk record
en zwom maar liefst 4 seconden
sneller dan zijn beste tijd. De 50 meter rugslag werd gezwommen door
Puck waarbij ze zo gefocust was op
haar techniek dat ze helaas niet reageerde en gewoon door bleef zwemmen bij de valse start. In een andere serie kreeg ze opnieuw de kans
de 50 meter rugslag te zwemmen,
maar helaas was het voor haar niet
mogelijk haar tijd te verbeteren. De
50 meter vlinderslag werd gezwommen door Tristan, Marc en Lorenzo.
Tristan en Marc zwommen wederom prachtige persoonlijke records
en werden beloond met een gouden medaille. Lorenzo moest genoegen nemen met een tweede plaats.
De laatste afstand voor dit toernooi
was de 200 meter vrije slag. Lorenzo, Marc en Lisa konden het toernooi prima afsluiten met prima tijden en twee gouden medailles. Het
aantal records en medailles is uitermate groot. Oceanus is trots op haar
zwemmers!

Achterste rij van links naar rechts: Laura Verdegaal, Lisa den Braber en Marc
Evers. Voorste rij: Gerda Stokkel, Lorenzo Kliffen, Puck Teunissen, Mike Engel
en Tristan Eijkelenboom.

Trots van Aalsmeer op
voetbalweekend in Castelre
Aalsmeer - Afgelopen weekend
was voor De Trots van Aalsmeer.nl,
het seniorenelftal 7 van VVA, het
weekend waar al het gehele seizoen
naar uit werd gekeken. In plaats van
in januari, ging De Trots dit jaar eens
in juni een weekendje weg met het
gehele team. Rond de grens met
Nederland en België werd het ongelooflijk gezellig en spraken velen van het gezelligste voetbalweek-

end ooit. Afgelopen vrijdag vertrokken rond 14.00 uur de eerste
auto’s vanaf de parkeerplaats van
V.V.Aalsmeer aan de Dreef. Eenmaal aangekomen in Castelre (nabij
Baarle-Nassau), bleek al snel dat de
TAAK (Trots van Aalsmeers activiteiten kommissie) niets aan het toeval
had overgelaten. Roy van Diemen,
Kees Korver en Eric Rijkmans hadden een prachtige boerderij gere-

Aalsmeer - De afdeling vinzwemmen heeft dit jaar 14 medailles gehaald bij de Nederlandse Kampioenschappen in Eindhoven. De zeven Nederlandse verenigingen
Oceanus, Pontos, UZSC, Orka, Monovinzz, Piranha en DOV Botlek gingen de strijd aan.
Daarnaast zwom ook een aantal buitenlandse verenigingen mee,
maar deze zwemmers konden alleen hun tijden verbeteren en niet
meedingen met de Nederlandse Kampioenschappen. Het waren
verenigingen uit België, Duitsland,
Engeland, Frankrijk en Zwitserland.
Het afgelopen seizoen is het aantal vinzwemmers bij Oceanus gegroeid van vijf naar twaalf personen.
Dit betekent meer badwater huren
omdat het te gevaarlijk is om met
die grote vinnen met veel mensen
in een baan te zwemmen. Ook betekent dit dat de groep meer materiaal
nodig heeft, zoals vinnen en snorkels. Het volgende seizoen zwemmen voor Oceanus niet vier maar
zeven zwemmers mee met de landelijke competities en Nederlandse Kampioenschappen. Er gaat met
deze zwemmers extra getraind worden. Dit kost natuurlijk extra geld.
Zwemvereniging Oceanus is één
van de elf verenigingen die deelnemen aan de C1000 clubactie en

hoopt hiermee een leuk bedrag te
vergaren ter sponsoring van onder andere de vinzwemmers. Clubmunten kunnen overigens ook in de
Oceanus brievenbus gegooid worden die naast de vitrinekast hangt,
in de hal van zwembad De Waterlelie. De actie loopt nog tot en met
13 juni. Voor meer informatie: www.
zsc-oceanus.nl of www.c1000.nl/
koster.

Vrijdag darten, drankje,
hapje en huldiging

De prijswinnaars van de Jeugdcompetitie van Schaakclub Aalsmeer.
Foto: J. Kuperov.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 5 juni nam A-junior Nick Smit deel aan
een wedstrijd, georganiseerd door
AV Zuidwal in Huizen. Nick werd
tweede op het onderdeel discuswerpen met een worp van 33.13 meter. Tot slot won Nick het speerwerpen met een afstand van 47.98 meter. Op beide onderdelen zit Nick in
de buurt van het clubrecord. Het zal
hem dit jaar zeker lukken om beide clubrecords te verbeteren. Van

Aalsmeer - Voor de jeugd van
Schaakclub Aalsmeer was het vrijdagavond prijzenfestival. Voorafgaand aan de prijsuitreiking werd
in ‘t Stommeerkwartier de boeiende
laatste ronde van de Jeugdcompetitie gespeeld. De verschillen in de
topgroep waren zo klein dat zowel
de nummers één en twee als drie en
vier een echte beslissende finale tegen elkaar speelden. Het totaalklassement over een veld met 37 meisjes en jongens werd gewonnen door
Mariëlle Hooijman. Arlette Maarse
en Pepijn Kuijpers kunnen ook terugkijken op een sterk seizoen en
werden respectievelijk tweede en
derde. Iedereen kreeg een vaantje als aandenken aan dit prachtige schaakseizoen bij Schaakclub
Aalsmeer. In september begint het
nieuwe schaakseizoen weer voor
de jeugd. Iedereen is van harte wel-

kom, ook als je nog helemaal niet
kunt schaken. Schaakclub Aalsmeer
organiseert lessen voor beginners
tot aankomende grootmeesters. De
prijswinnaars van de Jeugdcompetitie 2008-2009 zijn in het overall klassement: 1. Mariëlle Hooijman met 92 punten, 2. Arlette Maarse met 89 en 3. Pepijn Kuijpers met
88 punten. Winnaars in de pionnengroep (t/m 7 jaar): 1. Fouad Nakad
met 62 punten, 2. Kamil Nakad met
59 en 3. Gelled Hulsbos met 55 punten. Winnaars in de lopergroep (8+9
jaar): 1. Tom Korenwinder met 74
punten, 2. Daniel van Dijk met 71
en 3. Alexander de Kok met 71 punten. Winnaars in de torengroep (10
jaar+): 1. Stefan Meijer met 84 punten, 2. Rick Veenemans met 78 en 3.
Olivier Veenemans met 70 punten.
Beste meisje bleek Florence de Kok
met 59 punten.

Inschrijven kan tot 20 juni

Binnenkort All Out’s open jeugd
tenniskampioenschappen
Aalsmeer - Binnenkort start tennisvereniging All Out weer met de
Open Jeugd Kampioenschappen.
De vereniging is zeer verheugd over
het feit dat ook dit jaar de Rabobank zich bereid heeft verklaard als
hoofdsponsor te willen optreden.
Naast de Rabobank verlenen nog
meer bedrijven hun financiële medewerking, waarvoor All Out uiteraard ook zeer erkentelijk is. De organisatie verwacht net als vorig jaar
een grote opkomst met sterke spelers. Zij kan altijd rekenen op een
zeer sportieve houding van de deelnemers en een enorme inzet. Lo-

gischerwijs resulteert dat vaak in
zeer spannende wedstrijden. Het
toernooi start altijd traditiegetrouw
op de eerste vrije dag van de grote schoolvakantie, dit jaar op 4 juli,
en eindigt voor het daaropvolgende
weekend op 10 juli, zodat de tennissers met een moe en voldaan gevoel
op vakantie kunnen gaan. Schrijf je
snel in via www.Allout.nl, want 20
juni is de laatste inschrijvingsmogelijkheid. Inschrijven kan in de categorieën jongens en meisjes 10,12,14
en 17 jaar, dubbel jongens 12,14 en
17 jaar, dubbel meisjes tot en met 17
jaar en mix tot en met 17 jaar.

Waterpolo Jeugdtoernooi
Oceanus deze zaterdag

AV Aalsmeer actief in Huizen
26 tot en met 28 juni wordt in Emmeloord het NK Junioren georganiseerd. Nick Smit komt hier uit op
de onderdelen discus en speer bij
de A-junioren. Mirjam van Ouwerkerk, A-junior, neemt deel aan de
400 en 800 meter. Shannon Lakerveld, C-junior, maar uitkomend bij
de B-junioren, neemt deel aan de
1500 meter. En Jordi Baars neemt
bij de B-junioren deel aan de 1500
en 3000 meter.

lunch genuttigd. Nadat een ieder de
maag had gevuld, werd koers gezet richting de boerderij in Castelre. Terug aangekomen in de boerderij, had de plaatselijke slager zijn
barbecue en bijbehorend vlees al
klaargezet. Richard van Kooten liet
zijn barbecuekunsten zien aan de
rest van het team en de gigantische
hoeveelheid vlees werd bijna helemaal verorberd. Na de barbecue
moest er natuurlijk naar het Nederlands elftal gekeken worden, maar
in de grensstreek blijkt helaas de
benodigde zender, RTL4, niet te ontvangen. Geen nood echter voor De
Trots, want een radio bood uitkomst.
Na de wedstrijd werd nog even een
Oudhollands spel gespeeld. Nadat
alle rommel was opgeruimd, vertrok
een groot gedeelte van de groep
weer naar Hoogstraten en werd Café ’t Verschil onveilig gemaakt. De
thuiskomst was meer midden in de
nacht. De volgende ochtend stond
vooral in het teken van ontwaken,
opruimen, wat eten en de boerderij afsluiten, want in de middag zou
de terugreis naar Aalsmeer ingezet
worden. De Trots kan terugkijken op
een zeer succesvol voetbalweekend.
Een mooie taak ligt er voor komend
seizoen voor de TAAK om weer zo’n
fenomenaal weekend te organiseren. Roy van Diemen en Kees Korver zullen wel eerst Ruben Buijs en
Wilco van Helden (de twee groentjes in de TAAK, die de taken van
Eric Rijkmans en Menno Colijn over
zullen nemen) de fijne kneepjes van
het vak moeten leren.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

Prijzenfestival voor SCA-jeugd

Meer vinzwemmers bij Oceanus

serveerd, compleet met een groot
voetbalveld, een echte bar, vijf koelkasten en één grote en gezellige
slaapzaal. Nadat eerst een terrasje
was opgezocht, om de lange autorit snel te doen vergeten, werden de
eerste voetbalwedstrijdjes al afgewerkt op het nabijgelegen veld. Ondertussen kwamen de laatkomers
binnendruppelen en was de groep
compleet. Het weekend werd officieel geopend door technisch manager Bart van Duijn, die scheidend
speler Eric Rijkmans in het zonnetje zette. Bart van Duijn ontving op
zijn beurt een cadeau van de spelersgroep, voor zijn bewezen diensten. Nadat alle formaliteiten waren
afgehandeld, kon er gegeten worden. Na de maaltijd vertrok de voltallige groep, die dit jaar uit maar
liefst achttien man bestond, richting Hoogstraten in België voor een
heel gezellig feestje! De volgende stond een zware fietstocht gepland en dat viel niet bij iedereen
mee. Een tweetal mensen dacht de
weg te weten richting Belgische enclave ‘Hertog-Nassau’, maar er ontstond verwarring. Gelukkig ontdekte net op tijd iemand een ABWB(algemene Belgische wielrijders
bond) bordje waarop de route richting Hertog-Nassau werd aangegeven en besloten zelfs de meest vermoeide fietsers toch maar door te
koersen richting het beoogde eindpunt. In Hertog-Nassau aangekomen werd meteen een terrasje opgezocht en onder het genot van een
lekker drankje werd ook meteen de

Aalsmeer - Zoals elk jaar wordt het
waterpolo seizoen bij Oceanus afgesloten met een Jeugdtoernooi.
Hierbij worden teams uit de hele regio uitgenodigd om nog één keer dit
seizoen af te reizen naar Aalsmeer.
Dit jaar zijn er totaal 6 Onder de 11
teams, 4 onder de 13 teams en 5 onder de 15 teams. Het toernooi draait
om het sportief en gezellig afsluiten
van het, voor Oceanus zeer succesvolle, seizoen. Ook wordt dit jaar gebruikt om eens ervaring op te doen
tegen teams uit andere regio’s. Zo is
er nu ook ver buiten de kring gekeken om tegen andere teams te spelen dan degene waar ook al competitie tegen is gespeeld. Aanstaan-

de zaterdag 13 juni tussen 15.00 en
18.00 uur zal dit toernooi gehouden worden in zwembad De Waterlelie aan de Dreef in de Hornmeer. Toeschouwers kunnen gratis
het zwembad in om te komen kijken en de teams aan te moedigen.
In het zwembad komt een stand te
staan met waterpolo en zwemartikelen. Het toernooi wordt georganiseerd en geregeld door vrijwilligers
van Oceanus. Om deze wat financiële ondersteuning te geven wordt
dit toernooi gesponsord. Kom zaterdag tussen 15.00 en 18.00 even binnen in het zwembad en kijken naar
dit leuke, sportieve maar toch vooral
gezellige toernooi.

Kudelstaart - Morgen, vrijdag 12
juni, is de gevreesde laatste dartavond van het seizoen bij de dartclub Poel’s Eye in het dorpshuis van
Kudelstaart. Gevreesd, omdat ons
allen daarna een lange ‘dartloze’ zomer wacht. Maar zover is het nog
niet, want de laatste avond is bij uitstek geschikt om (voor het eerst)
te komen darten of kijken. Iedereen krijgt een drankje aangeboden
door de Poel’s Eye, en afsluitend
volgt, met borrelhapje, de feestelijke prijsuitreiking van het seizoen. En
daarmee is een belangrijk item genoemd. Voor de onregelmatig komende, of zelfs debuterende, darter,
is de stand uiteraard niet belangrijk.
Maar de stand staat, net als vorig
seizoen, een spannende ontknoping
te wachten. Bij de heren wordt de
Top Tien gehuldigd, bij de dames de
Top Vijf. De Top Drie krijgt natuurlijk net even mooiere bokalen, maar
de meeste aandacht gaat natuurlijk
uit naar de aanstaande kampioenen. Zowel bij de dames als de heren is de kampioenstrijd loei spannend. Danny Zorn en Gerard Klijn
schelen slechts vier punten, terwijl Rene Kruit in uitzonderlijke situaties zelfs nog de lachende derde
kan worden. Deze drie darters zullen in ieder geval het podium betreden. Gert Jan van de Wolf, Gerard Bak, Floor van Zanten en Tom
Keijzer zijn ondertussen al verzekerd van de Top Tien. Wel kan hun
positie nog wisselen. Ook moet het
raar lopen wil Roy de Jong buiten de
Top Tien vallen. Nick van der Linden
scoort bij aanwezigheid altijd veel
punten. Zijn komst lijkt voldoende voor een huldigingpositie. Lex
Nijp sluit de Top Tien af, maar moet
op zijn tellen passen. Nick Dekker
en John Koster zijn zijn voornaamste belagers. Maar ook Bas Aupers
en Dimitri Poncin behoren nog tot
de (theoretische) kanshebbers. De
stand, met nog één avond te gaan:
1. Danny Zorn met 116 punten. 2.
Gerard Klijn met 112 punten. 3. Rene Kruit met 108 punten. 4. Gert Jan
van de Wolf met 94 punten. 5. Bak
met 91 punten. 6. Floor van Zanten

met 87 punten. 7. Tom Keijzer met
83 punten. 8. Roy de Jong met 82
punten. 9. Nick van der Linden met
80 punten. 10. Lex Nijp met 76 punten. 11. Nick Dekker met 74 punten. 12. John Koster met 72 punten.
13. Bas Aupers met 71 punten. 14.
Dimitri Poncin met 70 punten. 15.
Wijnand Kool met 61 punten. Ook
bij de dames is de kampioenstrijd
zeer spannend. Ook hier heeft de
nummer één een kleine voorsprong
op de nummer twee. Moniek Goeman verdedigt een voorsprong van
drie punten op Marieke van Zanten.
Moniek is aan een indrukwekkende
eindsprint bezig. Zij haalde de laatste zes avonden vijf keer de finale.
Toch won Marieke dit seizoen meer
speelavonden; zes om vier. Ook het
bonuspuntje voor de hoogste uitgooi van de avond kan nog een rol
spelen. Op de afgelopen speelavond
was dit punt voor Moniek dankzij haar uitgooi van 96. Toch troeft
ook op dit gebied Marieke Moniek
af. Marieke had drie keer de hoogste uitgooi, tegen twee van Moniek.
Ook de hoogste uitgooi van het seizoen staat (voorlopig) met 124 op
naam van Marieke. Ook bij de heren
staat de (voorlopige) hoogste uitgooi op naam van de (voorlopige)
nummer twee. Gerard Klijn gooide
op de zesde avond 161 uit. Overigens is bij de dames de strijd om
het laagste treetje van het podium
nog lang niet beslist. Voorlopig staat
Ans Engel derde, maar Jolanda Heysteeg en Louise Jurka volgen op drie
punten. De genoemde dames zullen in ieder geval gehuldigd worden
voor het behale van de Top Vijf. De
stand, met nog één avond te gaan:
1. Moniek Goeman met 125 punten.
2. Marieke van Zanten met 122 punten. 3. Ans Engel met 85 punten. 4.
Jolanda Heysteeg met 82 punten. 5.
Louise Jurka met 82 punten.
De volgende speelavond is morgen, vrijdag 12 juni, in het Dorpshuis. De Poel’s Eye is geen besloten
club, lidmaatschap is niet nodig. De
inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname kost 3 euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.

Finalisten speelavond 19: Benno van Rijn en Nick van der Linden.
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Goed en droog verloop
van 32e Dorpentocht
Aalsmeer - De 1800 deelnemers
aan de 32e versie van de Dorpentocht hebben een redelijke dag achter de rug. Het was afgelopen zondag vooral ’s morgens goed weer
om te fietsen: Niet te warm, niet te
koud, waterig zonnetje, geen regen
en bijna geen wind. Veel deelnemers kozen daar-om voor de 55 kilometer-afstand. Een almaar groeiende groep mensen koos toch voor
de 35 kilometer afstand, maar dat
had wellicht met de weersverwachting te maken. ’s Middags om 16.00
uur begon het toch hard te regenen,
maar toen waren de meeste fietsers al weer terug. Vanaf de hoofdpost van Amstelveen gingen de beide afstanden dit jaar eerst naar de
nieuwbouw in Aalsmeer. Toen door
oud Aalsmeer naar de brug over de
Ringvaart en vervol-gens richting
Leimuiden.
Al gauw draaiden de fietsers van
de 35 kilometer afstand terug naar
Aalsmeer, maar de 55 kilometer-afstand ging door de velden en over
de snelweg A2 en langs de Geniedijk naar Hoofddorp. In Hoofddorp
fietsten de deelnemers om de voor
veel velen onbekende recreatieplas
Toolenburg. Daarna op een totaal
vrij gelegen fietspad langs een busbaan naar het verste punt van deze
route: Nieuw Vennep. Van daar door
de polder van de platte Haarlemmermeer naar de Ringvaart in Leimuiderbrug. In Leimuiden langs de
Westeinderplassen en toen via de
pittoreske dorpje Kudelstaart. Daar
ontmoetten de fietsers de deelnemers van de 35 kilometer afstand en
gingen zij gezamenlijk via het mooie
De Kwa-kel naar Uithoorn en terug

naar de hoofdpost in Amstelveen.
De beide afstanden moesten met
een routebeschrijving worden gefietst, maar waren gelijktijdig geheel
“uitgepijld” met de bordjes met het
bekende Dorpentochtlogo. De organisatie had zelfs op grote kruisingen
waarschuwingsborden voor het autoverkeer geplaatst: “Pas op, fietstocht”. Mede hierdoor zijn er bijna
geen ongelukken gebeurd. Er waren
wel een paar lekke banden, maar
die moest de ongelukkige zelf plakken. Enkelen hadden echter een geluk bij een ongeluk en werden geholpen door de vrijwilligers van de
maar liefst vier ‘bezemwagens’ die
de gehele dag de fietsers begeleidden.
Op zondagavond, direct na de fietstocht, kon de voorzitter van de Dorpentocht, de heer Marco de Knegt,
in aanwezigheid en onder luid applaus van alle vrijwilligers -symbolisch- een bedrag van 4.000 euro
overhandigen aan de penningmeester van de Stichting Kleine Beer, die
deze gift met gepaste dankbaarheid
aanvaarden.
De doelstelling van deze stichting is:
het wegnemen van angst en eenzaamheid, het stimuleren van betrokkenheid, het geven van warmte
en geborgenheid en het geven van
genegenheid en respect. Deze filosofie wil de stichting uitdragen en in
de praktijk brengen voor zieke kinderen. Voor foto’s kan gekeken worden op www.dorpentocht.nl. Kortom, het was opnieuw een fietstocht
waar zeer vele mensen met veel plezier op zullen terugkijken. De volgende, 33e, dorpentocht is op zondag 6 juni 2010.

Multi team sterk bij Triatlon Nieuwkoop

Drie Multi’s debuteren op
halve afstand
Aalsmeer - Het Oceanus/ Multi
Supplies Triathlon Team was afgelopen zondag met zeven triathleten en
een trio-team goed vertegenwoordigd op het Nederlands Kampioenschap halve triathlon in Nieuwkoop.
Drie Multi-triathleten debuteerden op de halve afstand en alle drie
haalden tevreden de finish. De triathlon van Nieuwkoop staat bekend
als een strijd tegen de elementen.
De wind tijdens het fietsonderdeel
door de polder maakt de wedstrijd
erg zwaar. Het zwemonderdeel van
3000 meter in het slechts zestien
graden koude water van de Nieuwkoopse plassen was voor velen niet
zwaarder dan anders.
Multi Paul Zirkzee uit Badhoevedorp kwam zoals verwacht na 37.48
minuten als tweede uit het water. Op de fiets moest Zirkzee later
veel prijsgeven, maar met een goed
looponderdeel kon hij tevreden zijn
met een 26-ste plek en een tijd van
4:20:49 uur. Aalsmeerder Frans van
Heteren was ruim een minuut achter Zirkzee uit het water gekomen,
maar reed daarna naar voren. Het
ontbrak Van Heteren, die op Tweede
Pinksterdag in Woerden nog vierde
was geworden, jammer genoeg op
de fiets aan kracht om voorin mee
te kunnen doen. Met een moeizaam
verlopen looponderdeel kwam hij
evengoed als twaalfde over de finish in 4:12:46 uur. Hij was daarmee
de snelste Multi en hij greep nog het
brons in zijn categorie Heren 40. In
diezelfde categorie finishte Tonny
Blom als zevende. Vooral het fietsen vond de Haarlemmer zwaar in
Nieuwkoop. Hij finishte in 4:29:39
uur op een 45-ste totaalplek. Jeroen

Hijstek uit Nieuw-Vennep draaide
ook een goede wedstrijd in Nieuwkoop. Hij finishte in 4:48:21 uur op
een 78-ste plek.
Debutanten
In Nieuwkoop stonden drie triathleten van het Multi Triathlon Team aan
de start die debuteerden op de halve afstand: Fred en Diana Gorter en
Josta Bolhuis. Alle drie deden het
uitstekend voor een eerste keer.
Aan het einde van de middag begon
het hard te regenen waardoor Diana
Gorter uit Amstelveen koud finishte. En koud geworden was ze ook
aan het fietsen begonnen. Maar de
Multi-dame hield de moed er in en
zette gewoon door. Ze finishte in de
regen in 5:33:11 als dertiende dame. Haar man Fred Gorter wachtte haar bij de finish op. Hij was eerder in 5:03:18 tevreden gefinisht. De
Amsterdamse Josta Bolhuis kwam
5:39:10 zeer tevreden over de finish.
Ze had haar doel bereikt: finishen.
Het was in Nieuwkoop ook mogelijk
om met een Trio-team deel te nemen aan de halve triathlon. Van het
Multi Triathlon Team vormden Arjan Bellaart, Kees Schouten en Pieter Grabijn een ijzersterk team onder de naam Multi Cracks. Zwemmer Arjan Bellaart zorgde met een
tijd van 38:02 minuten voor een ruime voorsprong op de andere teams.
Daarna was het de beurt aan fietser
Kees Schouten, die door de polders
stoomde. De Multi Cracks schoven
na het fietsonderdeel een plaats
naar onderen, maar met loper Pieter Grabijn kon die plek ook veilig
worden gesteld. Het team finishte in
4:26:41 op de tweede plaats.

Josta Bolhuis in haar eerste halve triatlon. Foto Pieter van der Meer.

Sportvereniging Omnia 2000

Geslaagde Onderlinge wedstrijd
recreatie/selectie Ritmische Gym

Midgetgolfclub Aalsmeer

Els v.d. Stroom winnaar
derde 45+ toernooi
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 5 juni vonden er op de midgetgolfbaan
in de Hornmeer alweer wedstrijden
plaats. Na het Smit-toernooi en de
Open Aalsmeerse kampioenschappen, was het ditmaal de beurt aan
louter ‘ouderen’. Voorheen genoemd
seniorentoernooi, inmiddels sedert
2007 omgedoopt tot 45+ toernooi.
Bij het spelletje met de ballen en
de stick wordt je geacht op 46-jarige leeftijd al tot de oudjes te horen.
Overgang naar de seniorenklasse in
het jaar dat je 46 wordt is vrijwillig
mogelijk. Veruit de grootste groep
wedstrijdspelers. Niet alleen bij de
plaatselijke midgetgolfclub, maar
ook landelijk gezien.
Verwacht kon dan ook een grote
deelnamegroep worden. Het werden er uiteindelijk toch nog 20. Verdeeld in 13 heren en 7 dames. De
meesten van de thuisclub. Over vier
omlopen ging het evenement. Om
10.00 uur zou de start zijn, maar enige regen weerhield de deelnemers
om aan de start te verschijnen. Zo
tegen kwart over 11 kon men van
start. In gemengde groepen van drie
spelers liep men de vier wedstrijdronden af.
Drie prijzen voor zowel de heren als
de dames waren beschikbaar gesteld door de vereniging. Ballenbonnen dit keer in plaats van de consumptiepakketten, zoals voorgaande jaren. Een gratis kop koffie met
en plak cake kon eveneens worden genuttigd. Tevens natuurlijk
de pakjes paling verloot tussen de

niet prijswinnaars na afloop van het
toernooi.
Na ronde vier bleek dat een viertal spelers een echt goede score hadden behaald. Totaal van 117
hs. tweemaal 119 en 120. Ditmaal
een dame die er met de wisseltrofee vandoor ging. Els v.d. Stroom
noteerde 31, 29, 27 en 30 punten
voor haar rondjes en behaalde de
toernooizege met 117. Marrie Bonhof (tweemaal op Aalsmeer achtereen zegevierend) nu op de tweede positie met scores van 30, 33, 25
en 31, totaal 119. Die ronde van 25
bleek de beste dagscore te zijn geworden. Op ruime achterstand met
137 slagen werd Elly Hoefkens nummer drie. De prijzen bleven dus in
Aalsmeer.
Bij de herengroep senioren/45 +,
bleek Klaas Boekel de beste. Met
sublieme roden van resp. 31, 29, 29
en 30 leverde zijn 119 slagen de eerste plaats op. Op de voet gevolgd
door nummer twee: Tom Pardaans
uit Ridderkerk met 120. Jaap Zuijderhoudt was de beste van de rest
met 129 slagen op nummer drie.
Paling werd uitgedeeld aan: Arie
van der Kooij, Arie Kammeraat en
Thea Staalstra, resp. van de Trekvogels, WIK en Leeuwarden. Inmiddels
was het weer behoorlijk opgeknapt
en konden er weer recreanten de
baan op.
Het tweede weekend van juli is er
wederom een groot toernooi op het
Aalsmeerse terrein: het beroemde
12-uurs koppeltoernooi.

Aalsmeer - Zaterdag 6 juni vond
de onderlinge wedstrijd van de Ritmische Gymnastiek plaats. Tijdens
deze wedstrijd lieten zowel de recreatie- als de selectiemeisjes hun
oefening(en) zien. De gymnasten
hebben erg hun best gedaan en dat
resulteerde in de volgende uitslagen. In categorie 4C lieten de meisjes een oefening zonder materiaal
en een oefening met lint zien. Voor
sommige meisjes was dit de eerste
echte wedstrijd.
Elise Wanner werd in deze categorie
eerste, gevolgd door Jasmijn Visser
(tweede) en Dominique Roof (derde). Vierde werd Serena Arendzen,
vijfde was Rosanne Verburg, zesde
werd Sanne Koopmans en de zevende plaats was voor Juliet Oganisjan. De gymnastes deden ook
een duo-oefening met touw. Bij dit
onderdeel werden Jasmijn en Elise
eerste, Jasmijn en Dominique tweede en Sanne en Serena derde. In categorie 3C deed alleen Romy Stokkel mee. Zij liet een oefening zonder
materiaal zien en een lintoefening.
Romy behaalde voldoende punten
voor een eerste plaats. Ook zij deed
een duo-oefening met touw, met invalster Jasmijn, en zij behaalden net
voldoende punten voor een eerste
plaats. Tot slot waren er twee deelneemsters in categorie 2C. Zij lieten
drie oefeningen zien: hoepel, knots
en lint. Beide meiden hebben goede progressie geboekt dit jaar. Op
deze wedstrijd werd Fabienne Roof
eerste en Kiki du Pau tweede. Vervolgens was het de beurt aan de
recreatiemeisjes, die een oefening
met bal lieten zien. Er werd hard geklapt voor de meisjes, want de tribune zat vol met enthousiaste en trotse ouders.
In de jongste categorie (t/m groep
3) werd Sanne Cleveringa eerste,
Manouk van den Hoven tweede en
Fleur Redegeld derde. In de oudere categorie (vanaf groep 4) was de
uitslag als volgt: goud was er voor
Kirsten van Gulik, zilver voor Dewi Verhoef en brons voor Anniek
Baarse. Tot slot was het de beurt
aan de meisjes van het AB niveau.
In de jongste categorie, 4A, deden
Britt Wagenaar en Melissa Lagerburg mee. Zij hebben zich beiden

geplaatst voor het NK en dit was
dus een goede training. Zie lieten
een oefening zonder materiaal en
een oefening met knots zien. Britt
werd deze wedstrijd eerste en Melissa eindigde als tweede. Ook deden zij twee duo-oefeningen: een
met touw en een met hoepel. Hier
eindigde Britt en Melissa als eerste en Elise en Melissa als tweede. In categorie 3B deed slechts
één gymnaste mee: Natasja Rommerts. Zij liet een heel mooie touwoefening zien en een baloefening.
Ze behaalde voldoende punten voor
een gouden medaille. Het duo Natasja en Britt lieten twee duo-oefeningen zien: knots en lint. Hiermee
behaalden ze ook voldoende punten
voor een eerste plaats. De gymnastes uit categorie 2B lieten drie oefeningen zien: knots, hoepel en bal.
Lisanne van den Nouland was vroeg
in het seizoen geblesseerd geraakt
en heeft het wedstrijdseizoen moeten missen. Gelukkig was zij voldoende hersteld om aan deze onderlinge wedstrijd toch mee te kunnen doen. Ze eindigde op de tweede
plaats, achter Lotte Brouwer die drie
nette oefeningen liet zien. In categorie 1B werd Annelotte Vos eerste, met drie goede oefeningen. Ilse
Huiskens liet twee nette oefeningen
zien, maar viel helaas geblesseerd
uit. Beide meiden hebben nog een
wedstrijd te gaan, want ze hebben
zich geplaatst voor het NK. Voordat
de prijsuitreiking plaatsvond, lieten
Natasja en Elise een leuke demo
zien, die ze helemaal zelf gemaakt
hebben. Alle meiden kregen bij de
prijsuitreiking een mooi diploma en
een herinneringsmedaille. Een aantal meisjes komt nog in actie op het
NK, dat gehouden wordt op 20 en
21 juni in Ahoy in Rotterdam. Op
28 juni sluit de afdeling Ritmische
Gymnastiek het seizoen af met een
gezellig dagje en de bekendmaking
van de Clubkampioenen. De trainsters Maike, Tosca, Mara en Ingrid
kunnen in ieder geval terugkijken
op een geslaagd seizoen. Meer weten over Ritmisch Gymnastiek? Kijk
op de website www.svomnia.nl of
neem contact op met het Sportpunt van SV Omnia 2000, tel. 0297322312.

Gegarandeerd spannende strijd

Vandaag wielerronde
door straten in Rijsenhout
Rijsenhout - Vandaag, donderdag 11 juni, staat de Rijsenhoutse
Wielerronde, als onderdeel van de
Feestweek Rijsenhout, op de agenda en de strijd om op het podium
te komen zal als vanouds losbasten.
De organisatie van deze prachtige
ronde, het “Wielercomité Ronde van
Rijsenhout”, bestaande uit Andrea
de Vos, Okker de Kok, Dirk Maarsen, Adriaan Spaargaren en Willem
van Dongen, heeft er weer alles aan
gedaan om er een mooi evenement
van te maken. Willem van Dongen:
“Er zijn in de omgevingen veel wielerrondes verdwenen (De Kwakel,
Mijdrecht, Aalsmeer, Wilnis, red.) en
dat is niet goed voor de wielersport
en voor met name de Amateurs is
dit een kwalijke zaak. Wij zij dan ook
heel trots dat wij de Amateurs kunnen uitnodigen en naast de organisatie zijn er gelukkig nog velen die
de wielersport een warm hart toedragen. Het is opvallend hoe enthousiast de bewoners en de bezoekers zijn en hoe zij genieten van deze Ronde van Rijsenhout en het zet
ons kleine dorpje in Noord-Holland
toch weer even op de kaart en vele
bezoekers complimenteren ons met
de gezellige sfeer in het dorp.”
Dikke Bandenrace voor jeugd
Het programma vandaag, donderdag 11 juni, is niet veel anders als in
de voorgaande jaren. De Rabo Dikke Banden race voor kinderen tot 16
jaar opent het programma om 16.30
uur. Er zijn dit jaar ook weer drie leeftijdsklassen voor jongens en meisjes en zij rijden op hun eigen fietsen. De organisatie zorgt voor valhelmen en de vele ouders en grootouders staan garant voor een mooie
ambiance. Plaatselijk rondemiss is
dit jaar Charlotte Verbruggen, terug
van weggeweest, en zij zal zich ongetwijfeld weer van haar beste kant
laten zien bij de huldiging, waarbij
de bloemen en de prachtige bekers
zeker niet zullen ontbreken.
Om 18.00 uur worden de Amateurs
B weggeschoten voor hun afstand
van 40 kilometer en zij zullen proberen het parkoers van 1.240 meter zo
snel mogelijk te ronden en de verwachting is dat de huldiging zelfs

ruim voor 19.00 uur zal plaatsvinden. Favorieten voor het podium zijn
onder andere Cor Baars (Ouderkerk
aan de Amstel), Edwin de Graaff (De
Kwakel), Marcel Hoffman (Hoofddorp), vorig jaar achtste, Henk de
Jong (Mijdrecht), Gerben van der
Knaap (Uithoorn), Jelle Maarsse
(Aalsmeer), Ton van ‘t Schip (Ouderkerk aan de Amstel), Sven van
Tol (Rijsenhout), Alex de Vries (Ouderkerk aan de Amstel), Rene Wiebes (Mijdrecht) en Ronald van Wieringen (Leimuiden).
Elite/Beloften
Als de volgauto’s wederom staan
opgesteld om de Elite/Belofte renners te begeleiden zal om 19.15 uur
het startschot klinken. Deze categorie rijdt het dubbele aantal kilometers, 80 dus, en dat betekent dat
zij het parkoers Verremeer, Drakenstraat, Blauwe Beugelstraat, Boeierstraat 65 keer zullen ronden. Om
ongeveer 21.00 uur zal de winnaar
bekend zijn en de huldiging zal bij
de start- en finish plaatsvinden in
Verremeer. Kanshebbers zijn onder
andere Bram Bruschke (De Rijp),
Frans van der Does (Wilnis), Koos
Jeroen Kers (Amstelveen), vorig jaar
zeventiende, Walter de Kok (Nieuw
Vennep), Sander Lormans (Heemskerk), vorig jaar derde, Martijn Lust
(Alkmaar), Niels Pieters (Hoofddorp), Ton Slippens (Schagen),
Joost Spring in ‘t Veld (Mijdrecht)
en Nico Vuurens (Meerkerk), vorig jaar tweede. Om alles goed en
veilig te organiseren wordt ook dit
jaar weer verzocht om het parkoers
vrij te houden en de auto’s elders te
parkeren.
Het parkoers wordt om 16.00 uur afgesloten en zal tot circa 21.15 uur
niet meer toegankelijk zijn. Omwonden worden ook verzocht om de
huisdieren aangelijnd of binnenshuis te houden om een sportieve,
fijne en bovenal veilige wielerronde te garanderen met de medewerking van alle sponsors, de vrijwilligers van de EHBO, de gemeente
Haarlemmermeer, de Politie Kennemmerland, de Feestweekcommissie en uiteraard de KNWU en HSC
De Bataaf en alle vrijwilligers.

Wedstrijdzeilen

Geslaagd klassenevenement
op de Westeinderplassen
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werden zeilwedstrijden gehouden in drie bekende nationale eenheidsklassen: de Vrijheid, de Randmeer en de Spanker. De drie klassen zijn al vele jaren een bekende
verschijning om zowel mee te toeren als mee te wedstrijdzeilen. Vooral de Vrijheid, nog steeds alleen in
hout gebouwd, mag zich de laatste
jaren verheugen in een toenemende mate van populariteit. Maar liefst
25 schippers hadden zich in deze snelle, nog gaffelgetuigde klasse
aangemeld. Voordat zij op het water kwamen, was er voor de deelnemers door de organiserende Stichting Westeinder Zeilwedstrijden een
lezing van Henk Plaatje geregeld,
waarbij ‘interactief’ de meest belangrijke regels van het wedstrijdreglement
de revue passeerden. Zaterdag begon eerst nog met een trainingsen-tipsuurtje, daarna lag de uitda-

ging op het water, waar een fikse
wind van tegen de 5 Bft stond. Ferry Batenbrug (V 1339) zeilde in de
Vrijheidsklasse een constante serie
van 4-1-10-2-2-2 en bleef daarbij
toch nog Ron Haanschoten met zijn
V 739 voor, ondanks zijn serie van
9-4-8 en vervolgens drie keer één!
In de Randmeer won Walter Verwiel
met 1-1-dns-3-3 voor Arnold Verkley met 2-2-11-2-ocs-4.
Bij de Spankers won Bas Boer met
2-2-1-1-3-2 voor Kees de vries met
1-1-3-9-1-3 .
Zondag hadden de deelnemers
meer geluk: Er stond wat minder
wind en er was wat minder regen,
die viel elders in het land.
Komend weekend wordt op de
Westeinderplassen het grote Combi Weekend verzeild voor de jeugd,
waar circa 150 deelnemers worden
verwacht.
Theo van Mierlo.
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Kwekers en veiling op bres
voor toekomst orchidee

RKDES MC1 verliest finale
Supercup met strafschoppen

Aalsmeer - Bijna honderd Nederlandse orchideeënkwekers kwamen donderdag 4 juni bijeen bij FloraHolland in Naaldwijk. Onderwerp
van bespreking was een plan van
aanpak om de orchideeënafzet een
impuls te geven. Het plan is opgesteld door een groep orchideeënkwekers in samenwerking met FloraHolland en Florpartners. Het is
een roerige tijd voor de orchidee.
“We zitten in zwaar weer”, aldus één
van de initiatiefnemers. “Er is veel
aanbod en een slechte prijsvorming.
Maar hoe maken we de orchideeënmarkt weer gezond? En nog belangrijker: hoe houden we die markt
daarna gezond? Onderscheid maken in kwaliteit is belangrijk. Maar
dat geldt ook voor het delen van
informatie tussen de kwekers onderling. Laten we de handen ineen
slaan voor de gezamenlijke activiteiten en promotie van de orchidee.”

Kudelstaart - Na het behaalde
kampioenschap en door het overtuigend winnen van de kampioenen
competitie hadden de meiden van
RKDES zich geplaatst voor de finale
van de Supercup. Deze finale is zaterdag 6 juni gespeeld op het schitterende complex van JSV in Nieuwengein. ’t Gooi MC1, die dit seizoen de KNVB beker heeft gewonnen, was de tegenstander van de
meiden van DES. Om 10.00 uur was
de afrap, na wat aftasten van beide
teams werd duidelijk dat de tegenstander van Kudelstaart een goede
voetballende ploeg was. in de tiende minuut werd Shauni van achteruit goed aangespeeld, in één voetbeweging speelde ze zich vrij en gaf
ze de bal diep aan Kim die op snelheid haar directe tegenstander uitspeelde en alleen op de keeper af
de 1-0 aantekende. Na de 1-0 zette
de tegenstander steeds meer druk,
maar echt gevaarlijk werden ze niet.
Gedurende de eerste helft kreeg
DES door goede uitvallen een paar
mooie kansen, maar de paal en de
lat stonden succes in de weg. De

Tijdens de bijeenkomst is een aantal activiteiten gepresenteerd waarmee de sector de markt een impuls
kan geven. Een groot deel van de
aanwezige kwekers heeft direct toegezegd het initiatief te steunen. Als
70 procent van de Nederlandse orchideeënkwekers ‘ja’ zegt tegen het
voorstel, zijn er voldoende financiële
middelen om het plan van de grond
te krijgen. De kwekers krijgen tot 15
juni de tijd om zich uit te spreken
over de plannen.
Initiatiefnemers zijn: Ron Fransen
(Levoplant), Arno van der Maarel (Maarel Orchids), Marco Hendriks (Opti-flor), Ronald van Geest
(van Geest Orchideeën), Jan Stolk
(Stolk Flora), Eduard ter Laak (Ter
Laak Orchideeën), Hans Smaal en
Albert Veerman (So Natural), Corstiaan Stolk (Stolk BV), Robin van
Weerdenburg (Aphrodite Orchidee)
en Eric Moor (Sion).

Bloembakken in winkelcentrum
Kudelstaart - De ondernemers van
Kudelstaart hebben zich ingezet
voor meer kleur en fleur op en rond
het winkelcentrum. In gesprekken
met de burgemeester en de wethouder werd steeds geroepen dat
er eens iets aan het uiterlijk van het
centrum gedaan moest worden. Bij
navraag bij de gemeente werden er
een paar oude bloembakken aangeboden.
Niet dat men dit te min vond, maar

het bracht de winkeliers wel aan het
denken.
Contact gezocht met een aantal
bedrijven en dit resulteerde in een
paar leuke afspraken. De bloembakken staan inmiddels op te groeien en de houten bakken staan klaar
om geplaatst te worden. Het onderhoud en verzorging zal in handen
zijn van de trouwe schoonmaker en
inmiddels het gezicht van het centrum, Elbert de Hartog.

34-ste minuut van de eerste helft
een hoekschop van ’t Gooi, de bal
werd door de verdediging niet goed
verwerkt en in de kluts kon de spits
een tegendoelpunt maken, 1-1. In
de tweede helft meer balbezit voor
‘t Gooi die beter de bal in de ploeg
wist te houden, maar echte uitgespeelde kansen wisten ze niet te
creëren. Tien minuten voor tijd nog
een mooie actie van Kim, maar helaas schoot ze de bal op de paal.
Wat RKDES of ’t Gooi ook probeerde, er werd niet meer gescoord. De
meer spannende dan mooie wedstrijd eindigde onbeslist in 1-1. Omdat er een winnaar uit de bus moest
komen, werden er stafschoppen genomen. Ieder ploeg moest vijf strafschoppen nemen ’t Gooi wist er één
(4-3) meer te maken en mocht daarom de Cup met de grote oren in ontvangst nemen. Helaas geen winst
voor de meiden van RKDES, maar
ze hebben wel een super goed seizoen gedraaid: Kampioen geworden, toernooien winnend afgesloten en een finale gespeeld om de
supercup!

Bijna 100 deelnemers aan
Sprietlopen in Leimuiden!

Examens en wedstrijden
bij Judoschool Blaauw
Uithoorn - Op zondag 7 juni jl. hebben 32 judoka’s van Judoschool
Blaauw meegedaan aan het Fuyiamatoernooi in Amsterdam. Er hadden zich 142 judoka’s ingeschreven voor dit toernooi. De kinderen
werden onderverdeeld in 33 poules zodat ze minimaal drie wedstrijden moesten maken. Het werd een
succesvolle dag voor Judoschool
Blaauw want aan het einde van de
dag waren er 12 eerste plaatsen en
8 tweede plaatsen gewonnen. Vincent Schreutelkamp, Thijs Kees, Eline Kooijman, Dahley Springintveld
en Mats Koolmoes wisten al hun
wedstrijden op volle punt te winnen.
Zij namen hun beker voor de eerste plaaats glunderend in ontvangst.
Naast de prijzen voor deze toernooironde waren er ook prijzen voor degene die het best gedraaid hebben
dit seizoen tijdens de Fuyiama toernooien. Deze judoka’s mogen zich
dan voor een jaar overall kampioen
noemen van het Fuyiama judotoernooi.
Voor een eerste plaats kreeg men 5
punten, een tweede plaats drie punten en een derde plaats 1 punt. Mats
Koolmoes, Vincent Schreutelkamp,
Eline Kooijman en Dahley Springintveld mochten deze mooie prijs
in ontvangst nemen. De 12 deelnemers die de eerste prijs hebben
gewonnen zijn: Annemijn Trommel,
Dahley Springintveld, David Siebeler, Denise Roelofsma, Eline Kooijman, Jesse versteeg, Jouke Westrenen, Mats Koolmoes, Thijs Kees,
Thomas Bleijswijk, Vincent Schreutelkamp, Wouter Zoethout. De volgende 8 judoka’s van Judoschool
Blaauw mochten de tweede prijs in
ontvangst nemen: Bo van Vliet, Erwin Kuiper, Hosam Darwish, Kaper
Bleijswijk, Luuk Meijles, Nick Dorlandt, Stefan Roelfosma, Thomas

Copier. Alle overige deelnemers
hebben zeer goed hun best gedaan
en mochten bij de prijsuitreiking
hun beker voor de derde plaats in
ontvangst nemen.
Zaterdag jl. waren er weer judoexamens bij Judoschool Blaauw. Er hadden zich dit keer 21 kandidaten opgegeven. De zaal werd bevolkt door
ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden die de verrichtingen
wilden gadeslaan. De judoka’s lieten aan de examencommissie uitgebreid zien wat zij het afgelopen seizoen geleerd hadden aan beenworpen, schouder en armworpen. Ook
op de grond moest het nodige gedemonstreerd worden zoals armklemmen, verwurgingen en houdgrepen.
De examencommisie, bestaande uit
David Siebeler, Nol van Rijnsoever,
Thomas van Emden, Sander Verlaan
en Edwin Blaauw, was van mening
dat het judo op een goed peil lag.
Na ongeveer twee en een half uur
konden de volgende uitslagen bekend gemaakt worden. Gele slip,
6e Kyu: Akout Akol, Nadeche Romeijn. Gele band, 5e Kyu: Annemijn
Trommel, Vincent Zeeman, Tristan
Roelofs, Pascalle Opentij, Bente de
Jong, Lina Kruijswijk, Jorn Hansen, Bo Karsten. Oranje slip, 5e Kyu:
Sjoerd Balvers, Martijn ten Veldhuis,
Marije Soppe. Oranje band, 4e Kyu:
Jelle van den Berg, Daniel Hofman,
Rutger Hofman, Luuk Meijles, Lianne Opentij. Groene slip, 4e Kyu: Amber Hartgers. Groene band, 3e Kyu:
Quinty van der Voort. Blauwe slip,3e
Kyu: Jeroen Trommel. De volgende examens zullen worden gehouden op zaterdag 13 juni in de dojo
van Judoschool Blaauw. Voor meer
Informatie over jeugdjudo, vanaf 4
jr., en seniorenjudo kan contact opgenomen worden met Judoschool
Blaauw onder tel. 0297-569865, e-

SWO maandelijks in Seringenhorst

Voordelige keuring voor
rijbewijs voor ouderen
Aalsmeer - Wanneer de geldigheid
van het rijbewijs verloopt op of na
het 70e levensjaar, is een medische
keuring door een arts verplicht. De
tarieven die artsen hiervoor rekenen, verschillen enorm. Het maximale tarief is zelfs rond de 80 euro.
Gelukkig worden deze keuringen op
veel plaatsen tegen een meer betaalbaar tarief aangeboden.
Eén van deze aanbieders is Regelzorg. In Aalsmeer kan men maandelijks worden gekeurd bij SWO
Aalsmeer in gebouw De Seringenhorst aan de Parklaan 26a. De eerstvolgende mogelijkheid is woensdag
24 juni. De keuring kost 30 euro. Ook
personen jonger dan 70 jaar, die om
medische redenen moeten worden
gekeurd voor verlenging van het rijbewijs B/E, kunnen van deze keuring gebruik maken.
Voor informatie en het maken van
een afspraak kan tijdens kantooruren gebeld worden naar het af-

sprakenbureau van Regelzorg: telefoonnummer 088-2323300.
Procedure kost tijd
Geadviseerd wordt om tenminste
vier maanden voor het aflopen van
de geldigheid van het rijbewijs een
afspraak te maken voor de medische keuring. “Mensen hoeven niet
te wachten op de brief die ze van
de Rijksdienst voor het Wegverkeer
krijgen over het verlopen van het rijbewijs”, aldus Regelzorg.
Voor wie deze zomer voor langere
tijd met vakantie gaat, is het ook belangrijk om te controleren of de geldigheid van het rijbewijs tijdens of
net na de vakantie verloopt. Automobilisten dienen altijd vooraf een
Eigen Verklaring met medisch verslag bij de gemeente te kopen. Deze kan thuis al voor een deel worden ingevuld. Voor informatie en
een overzicht van alle keuringslocaties: www.regelzorg.nl

Leimuiden - De zevende editie van
het traditionele Sprietlopen over de
Drecht is een groot succes geworden. De organisatie kon bijna honderd deelnemers inschrijven. Gezien
de weersomstandigheden (18 graden en een fris windje) is dat een
prima resultaat. Opvallend is verder
het stijgende niveau van de deelnemers die verkleed mee doen aan het
Sprietlopen. Sommige deelnemers
maken er complete toneelstukken
van!
Originaliteit
Bij de jeugd ging de originaliteitprijs naar Marijn Meijer uit Leimuiden die verkleed ging als Flintstonesdochter Pebbels de oversteek
waagde. De deelnemers werden dit
jaar trouwens beoordeeld door een
tweekoppige jury die bestond uit de
directrices van de basisscholen De
Kleine Wereld en De Torenvalk Anne van Bostelen en Astrid Pronk. De
jury had het moeilijk met het maken van de keuze, zowel bij de jeugd
als bij de senioren. Bij de senioren
moest de jury onder meer kiezen uit
de geisha’s Maaike Buskermolen en
Manouk van Emmerik, de ‘spannende’ Lady in Black (Ada Buskermolen), Sinterwaas (Nico Waasdorp)
met speciale Nordic Waterstokken,
De Vliegende Dwaas (Koos Waasdorp) die was verkleed als Vliegend
tapijt (!) en de clowns Flap en Flip
(Mark van der Zee en Anton Broers)
die met veel spektakel een brugleuning voor de Spriet ontvouwden en
over het water monteerden. Uitein-

delijk koos de jury voor de clowns
Flip en Flap.
Wedstrijd
De wedstrijd (droog over komen)
werd dit jaar bij de jongens voor de
verandering niet gewonnen door
Max van der Jagt. De extra handicap dit jaar – met een skippybal in
de hand naar de overkant – bleek te
lastig voor de vijfvoudig winnaar. De
winnaar werd Rick van der Zee (de
zoon van clown Flap). Bij de meisjes
werd de wedstrijd gewonnen door
Rowanne Angenent uit Ter Aar. Bij
de dames werd Roos van der Zwaan
uit Leimuiden eerste en bij de heren
Ruud Koot uit Mijdrecht. De pechprijs was dit jaar voor Rinus van Dijk
– met zijn zeven jaren de jongste
deelnemer – die enkele centimers
voordat hij overzijde behaalde zijn
evenwicht verloor.
Bij de categorie Dames is Roos van
der Zwaan uit Leimuiden het hoogst
geëindigd, bij de heren is de eerste
prijs uitgereikt aan Ruud Koot uit
Leimuiden, bij de meisjes bleek Rowanne Angenent uit Ter Aar de beste sprietloopster en bij de jongens
is het goud behaald door Rick van
der Zee uit Leimuiden. De originaliteitsprijs bij de senioren is uitgereikt
aan Mark van der Zee en Anton
Broers uit Leimuiden als de clowns
Flip en Flap. De originaliteitsprijs bij
de jeugd is gewonnen door Marijn
Meijer uit Leimuiden als Pebbles uit
de Flintstones. De pechprijs is voor
meer geluk overhandigd aan Rinus
van Dijk uit Leimuiden.

Liza Tichelaar elfde op NK
toestelturnen 1e divisie
Aalsmeer - Zaterdag 6 juni heeft
Liza Tichelaar uit Aalsmeer het NK
geturnd in de categorie Junioren
eerste divisie.
De Aalsmeerse turnster komt sinds
dit seizoen uit voor SV PAX Haarlemmermeer. De wedstrijd vond
plaats in Haarlem en Liza had een
groot publiek meegenomen. Liza
ging van start op het onderdeel
sprong. Ze sprong een gehoekte
Tsukahara, deze ging goed en werd
door de jury met een 7,8 gewaardeerd. Hierna ging ze door naar de
brug. Tijdens de laatste wedstrijdtraining had Liza een hele goede
oefening geturnd. Zou ze dit nu ook
kunnen laten zien? Ze turnde goed
en behaalde het negende toestelcijfer, een 7,966. Als derde toestel was

de balk aan de beurt. Liza besloot
na het inturnen om op safe te gaan
en een element aan te passen, zodat ze niet van de balk zou vallen.
Dit gebeurde ook niet en ze turnde
een keurige oefening die werd gewaardeerd met een 7,733. Als laatste onderdeel kwam Liza uit met
haar vloeroefening. Ook daar wilde
ze in verband met een rugblessure geen risico’s nemen. Ze liet een
mooie vrije oefening zien en behaalde een 8,366. Liza behaalde zo een
elfde plaats wat in een sterk deelnemersveld van 35 turnsters een hele goede prestatie is! Liza heeft een
prima seizoen geturnd en zich goed
staande weten te houden in de eerste divisie door steeds netjes en stabiel te turnen.

Staand links naar rechts, Anouk, Mieke, Pam, Britt, Djoena, Joyce, Kim Z,
Coach Peter. Zittend van links naar rechts, Sandra, Donja, Esmee, Kim E,
Shaunie,en Deffany

Ritmische Gymnastiek

Medailles voor Omnia meiden
bij kampioenschappen GTVH
Aalsmeer - Zaterdag 30 mei hebben verschillende meiden van de
RG-afdeling van SV Omnia meegedaan met het Hilversums Turn Kampioenschap van GTVH uit Hilversum.
Tijdens dit kampioenschap was er
zowel turnen als ritmische gymnastiek. In de vroege ochtend kwamen
de meiden van het B-niveau en 2C
samen met trainster Mara van Eijk
en juryleden Ingrid de Rooij en Monique Rommerts naar Hilversum.
Voor alle meiden stonden twee oefeningen op het programma. In de
categorie 1B werd Annelotte Vos
eerste en Ilse Huiskens tweede. Bij
de categorie 2B waren de plekken
twee tot en met vijf voor meiden van
Omnia, te weten Lotte Brouwer, Lisanne van den Nouland, Dominique
Ramp en Natasja Rommerts. Voor
Lisanne was het de eerste wedstrijd
na haar ernstige blessure in januari. In categorie 2C was er een mooie
vierde plaats voor Fabiënne Roof.
In de middag was het de beurt aan
categorie 3C en 4C. Ook in deze categorie was Omnia succesvol. Juliëtte Veerkamp behaalde een mooie
vierde plaats.
In de categorie 4C was het goud en
zilver voor meiden van Omnia. Elise Wanner werd eerste en Jasmijn
Visser kreeg het zilver omgehangen.
Dominique Roof werd net naast het
podium vijfde. Voor de meeste meiden was dit de laatste wedstrijd buiten de vereniging voor dit seizoen.
Voor vijf meiden van Omnia komt
het Nederlands Kampioenschap op
20 en 21 juni in Ahoy Rotterdam er
echter nog aan. Annelotte, Ilse, Da-

niëlle, Britt en Melissa zullen dus
nog even hard door moeten trainen.
Nog meer reden om kaartjes te kopen voor dit geweldige evenement
wat op 20 en 21 juni in Ahoy Rotterdam plaats vindt. Kaarten hiervoor
zijn te bestellen via de website van
de KNGU; www.kngu.nl of https://
tickets.kngu.nl. Kijk voor meer informatie op de website www.svomnia.nl of neem contact op met het
Sportpunt van SV Omnia 2000, tel.
0297-322312.

Foto: Ria de Groot

Zwem4daagse in de Waterlelie
Aalsmeer - Over twee weken gaat
de zwem4daagse van start in zwembad De Waterlelie van maandag 29
juni tot en met vrijdag 3 juli. Ook
dit keer is de organisatie geheel in
handen van zwemvereniging Oceanus in samenwerking met zwembad
De Waterlelie. De Zwem4daagse
wordt dit jaar gehouden van 18.00
tot 19.30 uur, vrijdag 3 juli van 16.30
tot 18.00 uur, maar ook overdag is er
de mogelijkheid om baantjes te komen zwemmen.
Op vier van de vijf avonden is jong
en oud van harte welkom om banen te komen zwemmen in het banenbad. Er is ruimte genoeg omdat
ook het recreatiebad te gebruiken
is voor de zwemmers. Er is dus heel
veel ruimte om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan dit gezellige zwemspektakel. De minimum
afstand om op een middag of avond
te zwemmen is 250 meter. Deze afstand is zelfs haalbaar voor de al-

lerjongste waterratten die in het bezit zijn van een zwemdiploma. De
Zwem4daagse is daarom bij uitstek
geschikt om met het hele gezin aan
mee te doen. Onder begeleiding van
gezellige muziek zijn die banen immers zo gezwommen. Lekker na een
drukke school- of werkdag de zinnen verzetten in het zwembad en tegelijkertijd aan de conditie werken.
Elke avond zal een loterij gehouden
worden waar men gratis gezinskaarten voor het zwembad kan winnen. Inschrijven voor de zwemvierdaagse is al vanaf heden mogelijk
aan de receptie van het zwembad.
Men kan echter ook op maandag
29 en dinsdag 30 juni nog een deelnemerskaart kopen aan de receptie van het bad. Na afloop krijgen alle deelnemers een medaille uitgereikt. Voor meer informatie kan gebeld worden met zwembad De Waterlelie, tel. 0297-322022 of kijk op;
www.esa-aalsmeer.nl.

