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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

www.bosse-elektro.nl

Subsidie toegewezen?
Vraag bij ons een
offerte aan voor

uw zonnepanelen.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

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

vaderdag
20 juni 2010

Let op de
vaderdag-tips
bij ons in de winkel

ACTIEBANDEN

Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28   T 0297 328 221

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN, COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

www.profiletyrecenter.nl

Staat uw maat of merk er niet bij: Ga naar onze webshop www.profile.nl

155/70R13 75T   Interstate Touring IST-1  29,-
195/50R15 82V   Vredestein Sportrac3    49,-
195/65R15 91H   Goodyear Excellence    75,-
205/55R16 91H   Bridgestone ER300           95,-
225/45R17 91W   Michelin Primacy HP    139,-
* Prijzen geldig t/m 8 oktober 2009. Prijzen incl. btw en montage. 

Excl. balanceren, stikstof en afvalbeheersbijdrage.

AL
VANAF 

29,-*

ABO

* Prijzen geldig t/m 24 juni 2010. Prijzen incl. btw en montage.
   Excl. balanceren, stikstof en afvalbeheersbijdrage.

Actie in Oost: Minder je vaart, 
dat is een kind waard!
Aalsmeer - De onlangs opnieuw 
ingerichte Catharina Amalialaan is 
een rechte lange straat geworden. 
De komst van vele nieuwe bewoners 
met de combinatie van de nieuwe 
winkels zorgt voor grote drukte door 
deze straat. Dit met als gevolg grote 
drukte en hard rijdende auto’s. 
Als je ouders vraagt wat ze wil-
len in hun straat, willen ze altijd 
dat iedereen langzaam rijdt. 30 Ki-
lometer zou de maximumsnelheid 
moeten zijn. Diezelfde mensen rij-
den op zaterdagochtend even snel 
naar de Albert Heijn. Zodra ze hun 
eigen straat uit zijn, schakelen ze 
even op en bereiken zomaar 60 à 70 
km per uur door de straat. Het fat-
soen van de medemens is vaak ver 
te zoeken. Zet maar eens uw kind 
langs de kant van de weg en kijk 
eens welke auto uw kind over laat 
steken naar de speelplaats. Nee, 
zelfs auto’s waar de kinderen ach-
terin zitten, rijden met hoge snelhe-
den voorbij, bijna niemand laat het 
kind voor. Als er met deze snelhe-
den gereden blijft worden, gebeu-
ren er ongelukken. En wat dan? Een 
grote groep bewoners is het zat en 

zij zijn de mensen hierop gaan at-
tenderen, onder andere met bor-
den langs de weg met ’30 kilometer’ 
en met teksten als ‘Minder je vaart, 
dat is een kind waard!’ De reacties 
zijn allemaal hetzelfde, positief. Ve-
len vragen zich geschrokken af of er 
dan soms al een ongeluk gebeurd 
is. Nee, dat nog niet, maar wilt u 
diegene zijn die eerdaags een kind 
aanrijdt met alle gevolgen vandien? 

Reageer ook!
De bewoners hopen dat deze actie 
mensen wakker maakt. En niet al-
leen de bestuurders, maar ook de 
gemeente. Mensen kunnen lang-
zamer rijden, maar vergeten dit snel 
weer. De gemeente kan er voor zor-
gen dat hard rijden niet meer moge-
lijk is en ook de buurt rond het win-
kelcentrum geschikt maken voor de 
automobilist, de fietser maar vooral 
voor (spelende) kinderen! 
Bent u het eens met deze actie? 
Laat dan van u horen en stuur een 
mail naar veiligbuitenspelen@gmail.
com. Alle reacties gaan de initiatief-
nemers bundelen en aanbieden aan 
de gemeente om te laten zien dat zij 

Grollen van Griezelpap winnen 
zesde junior pramenrace
Aalsmeer - Liefst 31 pramen na-
men afgelopen zaterdag 12 juni deel 
aan alweer de zesde editie van de 
junior pramenrace. 
Griezelfeest was het thema en aan 
de start dus veel spookjes, duivels, 
piraten, griezelige dokters en aller-
lei monsters. Zwart was de hoofd-
kleur dit jaar en begrijpelijk gezien 
het thema, maar de stoet kende ve-
le fleurige details. Toch een bon-
te stoet met allemaal vrolijke kin-
deren die duidelijk zin hadden in 
een tochtje varen met opdrachten. 
De grollen met de groene gezich-
ten van het team Griezelpap bleken 
na telling de pramenrace het snelst 

gevaren te hebben en het beste de 
opdrachten uitgevoerd te hebben. 
Voor hen de grootste beker en dat 
met startnummer vijf! Op twee is 
de Duivelse praam geëindigd. Een 
prestatie, want de duiveltjes met ro-
de hoorntjes mochten pas als tien-
de starten. Nummer drie heeft he-
lemaal een opmerkelijke zegetocht 
geboekt. Pas als vierentwintigste 
mocht het team Griezels uit het 
Oosten de penta starten en de lijk-
jes hebben behoorlijk de vaart er in 
gehad, want het brons was voor dit 
team! Elders in deze krant de volle-
dige uitslag, een groter verhaal en 
natuurlijk veel foto’s. 

Stil op straat tijdens wedstrijd

Ook Aalsmeer massaal 
oranje voor WK voetbal
Aalsmeer - Met oranje vlaggen 
aan huizen en over straten gespan-
nen, werd vorige week steeds dui-
delijker dat ook Aalsmeerders reu-
ze zin hebben in het WK voetbal. 
Het was duidelijk dat menigeen vast 
van plan was er een gezellig feest-
je van te maken, zeker als Oranje 
speelt. Afgelopen maandag 14 ju-
ni stond ‘eindelijk’ de eerste wed-
strijd van het Nederlands elftal op 
het programma. Om half twee start-
te de pot tegen Denemarken en ge-
lijk vanaf het eerste fluitsignaal was 
het stil op straat. Rond enen kleur-
den de straten zich vol met in oran-
je geklede supporters op weg naar 
een gezamenlijk kijkpunt. Vreem-
de ‘snuiters’ met aparte hoeden en 
attributen. De kroegen en restau-
rants zaten vol met supporters en 

natuurlijk is er gelachen om het ei-
gen doelpunt van Denemarken en 
is er gejuicht om de prachtige goal 
van Dirk Kuijt. Met 2-0 gewonnen, 
het leek na afloop wel of Nederland 
het WK al gewonnen heeft. Vrolij-
ke gezichten, ook bij de jeugdige 
inwoners, want op nagenoeg alle 
scholen was de kinderen gevraagd 
in het oranje te komen en was be-
sloten om gezamenlijk de wedstrijd 
te gaan kijken. Op naar de volgen-
de wedstrijd van Nederland. Mis-
schien overbodig, maar deze vindt 
aanstaande zaterdag 19 juni plaats, 
begint om 13.30 uur en is tegen Ja-
pan. De derde wedstrijd in poule E 
speelt Oranje op donderdag 24 juni 
om 20.30 uur tegen Kameroen. El-
ders in deze krant meer Aalsmeers 
oranjenieuws!

Op Aalsmeerderweg rond 02.15 uur

Politie zoekt getuigen 
van inbraak in bedrijf
Aalsmeer - In de nacht van zondag 
13 op maandag 14 juni rond kwart 
voor twee hebben twee jonge man-
nen geprobeerd in te breken in een 
bedrijf op de Aalsmeerderweg. Het 
raam van de toegangsdeur is inge-
slagen. Zij gingen er door nog on-
bekende oorzaak vandoor, voordat 
ze iets konden buitmaken. 
Signalement: twee jonge verdach-
ten op grijze scooter. De bestuurder 
van de scooter was geheel gekleed 

in het zwart. De passagier droeg 
een blauwe spijkerbroek, een zwar-
te jas en onder zijn helm droeg hij 
een bivakmuts.
De politie wil graag in contact ko-
men met mensen die de bewus-
te ochtend iets hebben gezien, of 
aan de hand van het signalement 
iets meer kunnen vertellen over de 
verdachten. Weet u meer, belt u 
dan met 0900-8844 of anoniem, op 
nummer 0800-7000. 

Scooterrijdster 
naar ziekenhuis
Kudelstaart - Een 16-jarig meisje 
is donderdagavond 10 juni met haar 
scooter uitgegleden op het fietspad 
aan de Hoofdweg. Het is niet duide-
lijk wat de oorzaak was. Het meisje 
kon na behandeling in het zieken-
huis weer naar huis.  

Teveel alcohol
Aalsmeer - Een 23-jarige auto-
mobilist is zaterdagochtend 12 juni 
rond kwart over drie staande ge-
houden op de Gedempte Sloot. De 
man bleek ruim twee keer de toe-
gestane hoeveelheid alcohol te 
hebben ingenomen. Tegen de man 
is proces-verbaal opgemaakt. Ook 
kreeg hij een rijverbod opgelegd.

niet alleen staan en graag maatre-
gelen willen.
“Laat u ook gerust horen als u zich 
ook druk maakt over de veiligheid in 
uw straat, we weten dat wij echt niet 
de enigen zijn”, besluiten de Oost-
bewoners.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

INFORMATIEF
DOkTERs

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, 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 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur 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 Klachten-
bureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764. 
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van 
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u. 
Het inloopspreekuur is wo. van 
10.00-12.00 u.

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

Vermist:
-	 Koolwitjestraat	in	Oosteinde:	Schuwe	grote	kater.	Wit	met	zwar-

te	vlekken.	Hij	heet	Billy	en	is	6	jaar	oud.	Hij	heeft	een	witte	streep	
tussen	zwarte	vlekken	op	zijn	kop.

-	 Kudelstaartseweg:	Iets	langharig	zwart	poesje	met	klein	wit	vlek-
je	onder	haar	kin.	Ze	heet	Minous.

-	 Linksbuitenstraat	in	Kudelstaart:	Grote,	zware	rode	gecastreerde	
kater	van	3	jaar	met	gele	ogen	en	wat	rafels	aan	de	oren.

-	 Clantstraat	in	Kudelstaart:	Schildpadpoes,	zwart	met	donkerrood.	
Haar	naam	is	Bobsy.	Is	ongeveer	12	jaar	oud.

-	 Dahliastraat:	Cypers	fijn	gestreepte	poes	van	1	jaar.	Heel	tenger.	
Haar	naam	is	Luna.

-	 Händelstraat:	Heilige	Birmaan	poesje	van	1	jaar	oud.	Ze	is	creme	
met	bruine	pootjes,	pluimstaart	en	snoet.	Heeft	grote	blauw	ogen.	
De	naam	is	Mila.	

-	 Einsteinstraat	in	Kudelstaart:	Zwarte	gecastreerde	kater	van	10	
jaar.	Hij	heet	Elmo	en	is	erg	schuw.	Hij	komt	uit	Galvanistraat.

-	 Leeghwaterstraat	in	Kudelstaart:	Egaal	grijze	gecastreerde	kater	
met	witte	bef	en	wit	sokje	links	achter.	Benga	is	15	jaar	en	luistert	
goed	naar	zijn	naam.

-	 Leeghwaterstraat	in	Kudelstaart:	Zwart/witte	poes.	Is	6	jaar,	heet	
Spooky	en	mist	een	voorpoot.	

Gevonden:
-	 Saturnusstraat:	Bruin	konijn.
-	 Hadleystraat:	Grote	witte	kater.
-	 Hoofdweg	in	Kudelstaart.	Zwarte	kat	met	witte	poten	en	buik.
-	 Hoofdweg	in	Kudelstaart:	Lapjeskat	vrij	donker.

Goed tehuis gezocht:
-	 2	katers	van	2	jaar.	(broertjes).	1	Kater	is	zwart/wit	en	heet	Whis-

ky.	De	andere	kater	is	muis/grijs	en	heet	Luna.	Beide	katten	zoe-
ken	een	rustig	huis	waar	ze	aandacht	krijgen.		

-	 Tijdelijk	opvang	gezocht	wegens	ziekte	voor	twee	honden	voor	
een	periode	van	3	tot	6	maanden.	Het	zijn	Beagles,	zusjes	en	kun-
nen	bij	kinderen.

Rode Kruis geeft uitleg over 
mobieltje aan senioren
Aalsmeer	-	Op	maandag	21,	dins-
dag	22	en	woensdag	23	 juni,	van	
13.30	tot	16.30	uur	organiseert	het	
Rode	Kruis,	afdeling	Aalsmeer	in	sa-
menwerking	met	de	ANBO,	de	VI-
TA	en	de	PCOB	een	uitleg-middag	
over	het	mobieltje	om	aan	senioren	
uit	te	leggen	hoe	een	mobiele	tele-
foon	werkt	en	wat	er	allemaal	mee	
gedaan	kan	worden.	
De	uitleg	wordt	gegeven	in	het	Ro-
de	Kruisgebouw	aan	de	Spoorlaan	
5a	door	jongens	en	meisjes	die	voor	
school	een	maatschappelijke	stage	
doen.	
Zij	zullen	de	senioren	op	hun	ei-
gen	mobieltje	wegwijs	maken.	Bent	

u	senior	en	heeft	u	ook	moeite	met	
het	gebruik	van	uw	mobiele	tele-
foon?	Meldt	u	dan	aan	voor	dit	nieu-
we	project	van	het	Rode	Kruis.	Tij-
dens	deze	uitleg	leert	u	hoe	u	met	
uw	mobiele	 telefoon	kunt	bellen,	
namen	en	telefoonnummers	kunt	
invoeren,	sms’en	en	nog	veel	meer.	
Heeft	u	geen	vervoer,	geeft	u	dit	dan	
door	bij	uw	aanmelding.	
Voor	informatie	en	aanmelding:	AN-
BO,	Elly	Offerman,	tel.	327922	of	per	
email:	afd.aalsmeer@anbo.nl,	VI-
TA	welzijn	en	advies	Aalsmeer,	tel:	
0297-344094	 op	 werkdagen	 van	
9.00	tot	13.00	uur	of	PCOB,	Berend	
Vollmuller,	tel.	360963.

Nog twee keer 
Oost-Inn 
Aalsmeer	-	Op	de	woensdagen	23	
en	30	juni	is	er	van	8.30	tot	12.00	uur	
tijd	voor	ontmoeting	onder	het	ge-
not	van	koffie	en	thee.	Daarna	gaan	
Oost-Inn	in	verband	met	de	vakan-
tie	enkele	weken	dicht,	maar	van-
af	eind	augustus	 is	er	weer	elke	
woensdag	inloop.	Het	programma	
en	nieuws	van	Oost-Inn	is	vinden	
op	de	website	van	de	kerk:	www.
oosterkerk.info.	Inlichtingen:	0297-
325636	of	0297-345413.

Voortuinkeuring 
Groei en Bloei
Aalsmeer	-	Om	te	bereiken	dat	er	
in	de	wijken	van	de	gemeente	meer	
kleur	komt	gaat	Groei	en	Bloei	ook	
dit	jaar	weer	voortuinen	keuren.	Er	
zijn	dertig	groenbonnen	te	verde-
len.	Om	die	op	de	juiste	plaats	te-
recht	te	laten	komen,	zullen	de	ko-
mende	weken	juryleden	van	Groei	
en	Bloei	door	de	wijken	in	Aalsmeer	
en	Kudelstaart	gaan	op	zoek	naar	
voortuinen	die	een	bijdrage	leveren	
aan	een	kleurrijker	dorp.	Daar	wil	
iedereen	toch	wel	aan	meewerken?	
De	juryleden	gaan	ervan	uit	weer,	
en	nog,	mooiere	tuinen	tegen	te	ko-
men!

Whisky zoekt 
nieuwe baas
Aalsmeer	 -	De	 lieve,	 tweejarige	
zwart/wit	gecastreerde	kater	met	
de	naam	Whisky	zoekt	een	nieuw	
thuis.	De	kater	zoekt	een	baas	waar	
het	een	beetje	rustig	is.	Heeft	U	in-
teresse?	
Neem	dan	contact	op	met	de	Die-
renbescherming	Aalsmeer	via	0297-
343618.

Zondag 20 juni
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst	in	gebouw	De	Groenstrook,	
Thijsselaan	18.	Zondag	10u.	dienst,	
vg.	Dave	Wijker.	

Alphakerk Amstelland.	
Dienst	in	Dorpshuis	Kudelstaart.	
Zondag	10u.	dienst.	(Geen	opgaven	
ontvangen.)

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan.	Zondag	dienst	10u.	ds	E.B.	
Renkema,	Hilversum.	Om	16.30u.	
ds.	C.J.	van	Rhijn,	Amstelveen.	

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat	 55.	Zondag	dienst	 om	
10u.	met	ds.	Henriette	van	Dunné.	
Extra	collecte:	Stichting	Mali.	

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde	Kerk,	Zijdstraat.	
Zondag	19u.	br.	R.	Speelman,	Al-
mere.	

Geref. gemeente Nederland
Diensten	in	Chrysantenstraat	1a.	
Zondag	10u.	en	16.30u.	dienst.	

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open	Hof	Kerk	in	Ophelialaan.
Zondag	dienst	10u.	ds.	E.C.	Littooy,	
Uithoorn.	 Seringenpark,	 jeugd-
dienst.	(bij	slecht	weer	in	kerk)

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp:	Dorpskerk,	Kanaalstraat.
Zondag	10u.	dienst	ds	N.	Raadge-
ver,	Ede.	Oost:	Oosterkerk,	Oostein-
derweg.	Zondag	10u.	dienst	prof.	
B.J.G.	Reitsma,	Ermelo.	

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten	 in	 de	 Pauluskerk,	 van	
Borsselenweg	116.	Zondag	dienst	
om	10u.	ds.	A.	 van	Vuuren.	 (HA)	
18.30u.	ds.	A.	van	Vuuren	(DHA)	

Levend Evangelie Gemeente
Boeing	Avenue	121,	Schiphol-Rijk.	

KERKDIENSTEN
Samenkomst	met	doven-vertolking	
en	vertaling	in	Engels.	Aparte	bij-
eenkomst	voor	kinderen.	Zondag	
10u.	Samenkomst	met	spreker	Mar-
tijn	Piet.	19u.	Baan7	Going	Deep.	
Spreker:	Pieter	Zwart.	

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg	751	te	Rijsenhout.	
Zondag	10u.	ds.	J.	Schelhaas,	Zwol-
le.	18.30u.	dienst	met	ds.	D.	Timmer-
man,	Breukelen.	

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag	9u.	in	Kloosterkapel	euch.	
viering	met	karmelieten.	Om	10u.	
in	Zorgcentrum	Aelsmeer	woord	
comm.	viering	met	A.	Blonk.	Za-
terdag	17u.	in	Kloosterhof	woord-
comm.	viering	met	N.	Kuiper.	Zon-
dag	10.30u.	Karmelkerk	gezinsvie-
ring	met	L.	Seeboldt.	Mmv	de	Mira-
keltjes.	Om	14.30u.	Poolse	dienst	in	
Karmelkerk.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk,	Werf
geen	vieringen.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg	394.
Geen	dienst.	

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk	Rijsenhout.	
Zondag	10u.	dienst	ds.	J.	van	Veen.	
Mmv	Kerkkoor.	

Samen Op Weg Kudelstaart
De	Spil,	Spilstraat,	Kudelstaart.
Zondag	10u.	dienst,	dhr.	E.J.	Berg-
man,	Katwijk	

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag	10.30u.	euch.viering	met	
Henny	Post.	Mmv	dames-	en	he-
renkoor.	

Begra Bijbelstudie
Heliomare,	Zwarteweg	98.
Einde	seizoen.	Weer	bijbeldiensten	
vanaf	27	sept.	2010.	
	
Radio-uitzendingen
De	kerken	en	gemeenten	verzor-
gen	 voor	Radio	Aalsmeer	weke-
lijks	uitzendingen.	Zondag	10-11u.	
en	dinsdag	18-21u.	Kabel	99.0	en	
ether	105.9.	

Openluchtdienst 
in Seringenpark
Aalsmeer	 -	Aanstaande	zondag	
20	juni	wordt	in	het	Seringenpark	
een	openlucht	dienst	gehouden.	
De	jeugddienstcommissie	heeft	een	
bijzondere	dienst	voorbereid	samen	
met	dominee	Elsbeth	van	Littooy.	
Ter	ere	van	vaderdag	 is	gekozen	
voor	het	 thema:	Onze	Vader.	Hoe	

Geslaagde en zonnige 
gemeentedag Dorpskerk
Aalsmeer	 -	Op	zaterdag	12	 juni	
hield	de	Dorpskerk	haar	gemeen-
tedag.	Het	was	een	prachtige	dag,	
de	zon	scheen	volop.	Voor	 iedere	
leeftijd	was	er	’s	middags	wel	wat	
te	doen.	Voor	de	kinderen	tot	12	jaar	
was	er	eiland	hoppen	op	de	Kleine	
Poel.	Voor	de	jongeren	was	er	bij	het	
Rozijntje	een	wipe-out!.	Voor	de	ou-
deren	was	dat	wat	te	inspannend,	
voor	hun	was	er	de	mogelijkheid	om	
een	fietstocht	met	verrassingen	te	

maken.	Voor	weer	anderen	kon	men	
op	verschillende	boten	een	vaar-
tocht	over	de	Grote	en	Kleine	Poel	
gemaakt	worden.	Hierbij	kon	ook	
nog	gekeken	worden	naar	de	ver-
richten	van	de	jongeren	bij	hun	wi-
pe-out!	Na	al	deze	gebeurtenissen	
was	er	in	gebouw	Irene	een	prima	
barbecue	voor	jong	en	oud	waarvan	
door	velen	dankbaar	gebruik	werd	
gemaakt.	Een	dag	waarvan	iedereen	
bijzonder	heeft	genoten.

Terwijl één van de jongeren druk bezig is met de wipe out! kijken anderen van-
af het water toe.

is	jouw	relatie	met	God	en	veran-
dert	die	als	je	ouder	wordt?	Of	kan	
je	nog	steeds	zeggen:	Hij	de	Bes-
te?	Het	koor	Living	Words’	uit	Val-
kenburg	(ZH)	werkt	muzikaal	mee	
aan	de	dienst.	
Bij	 regenachtig	 weer	 wordt	 de	
dienst	gehouden	 in	de	Open	Hof	
Kerk	aan	de	Ophelialaan.	De	dienst	
begint	om	10.00	uur.	Het	is	handig	
om	zelf	een	stoel	of	een	kleed	of	iets	
anders	mee	te	nemen,	waar	je	op	
kunt	zitten.

Bijzondere familie in Kudelstaart
Kudelstaart	-	Er	woont	op	dit	mo-
ment	een	wel	heel	bijzondere	fami-
lie	in	Kudelstaart.	Een	alleenstaande	
moeder	met	maar	liefst	tien	baby’s	
van	6	weken,	die	allemaal	op	Ko-
ninginnedag	zijn	geboren!	Moeder	
is	afkomstig	uit	Zweden	en	vader	is	
Fins,	maar	woonachtig	in	Frankrijk.	
Gelukkig	wordt	er	goed	voor	ze	ge-
zorgd.	
Het	gaat	namelijk	niet	om	een	men-
senfamilie,	maar	om	een	hondenfa-
milie	van	een	bijzonder	ras:	de	Curly	
Coated	Retriever.	Iedereen	kent	wel	
de	Golden	Retriever	en	de	Labrador	
Retriever,	daar	is	de	Curly	Coated	
Retriever	het	onbekende	neefje	van.	
Een	enorm	leuke	gezinshond	voor	
wie	het	heerlijk	vindt	lange	wande-
lingen	te	maken	en	actief	bezig	te	

zijn	met	z’n	hond.	De	Curly	is	iets	
groter	dan	de	Golden	en	heeft	een	
prachtig	pak	zwarte	of	bruine	stevi-
ge	krullen	aan.	
Het	 is	 een	 stoere	 hond	 met	 een	
klein,	 gevoelig	hartje.	Onbekend	
maakt	kennelijk	onbemind,	want	je	
komt	niet	dikwijls	een	Curly	tegen.	
Nu	woont	er	dus	even	een	hele	gro-
te	Curlyfamilie	in	Kudelstaart,	met	
zeven	zwarte	en	drie	bruine	kinde-
ren.	Over	twee	weken	gaan	de	eer-
ste	kinderen	het	Oranjenest	alweer	
verlaten,	maar	voor	twee	krullenbol-
letjes	is	er	nog	geen	nieuwe,	liefde-
volle	eigenaar	gevonden.	Nieuws-
gierig	geworden	naar	de	Curly	Coa-
ted	Retriever	en	het	Oranjenest	in	
Kudelstaart?	Kijk	op	www.van-ele-
gast.nl	en	lees	er	alles	over!

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer 
en omstreken: 0297-343618. Voor	ver-
miste/gevonden	huisdieren,	klachten	die-
renmishandeling	en	 informatie	over	de	
hondenschool	op	ma.	 t/m	vr.	van	9.30-
11.30	uur.	Buiten	deze	uren	kunt	u	de	voi-
cemail	inspreken.
Dierenambulance: Voor	informatie	over	
vermiste	of	gevonden	dieren,	spoedgevall-
len	en	gevonden	honden:	06-53315557.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
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zwemloop bij Het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade op 
zaterdag 3 juli 2010;

t/m 22 juli kapvergunning: Anne Frankstraat 2, 2x Metasequoia; 
Westeinderplassen H2736, 
2x populier;

t/m 29 juli kapvergunning: Geerland 46, 1 cedrus Atlantica; 
Oranjestraat 22, 2 meidoorns, 1 vlierbes; 
IJsvogelstraat 25, 1 acer;

t/m 4 aug Kapvergunning: Herenweg 34K Kudelstaart, 
2 schietwilgen en 2 elzen;

t/m 10 aug Terrasvergunning: Restaurant Wapen van Aalsmeer, 
Dorpsstraat 15.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, balie 5

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 9 juli 2010
• Oosteinderweg 189, het plaatsen van een technische ruimte 

t.b.v. de N201 tunnel.

inzagetermijn tot vrijdag 16 juli 2010
• Ampèrestraat 19, het plaatsen van een dakkapel; 
• Jac. P. Thijsselaan 18, het plaatsen van een hekwerk;
• Kas 10, het plaatsen van een dakopbouw;
• Maarse & Kroon Hof 35, het plaatsen van een dakopbouw.

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

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.

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 daar-
over nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan 
uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via 
het hoofdnummer: 0297-381777.

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

serViCePUnt beHeer en UitVoering
ProVinCie noord Holland
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

• Westeinderplassen H 2585, het plaatsen van een meerpaal;
• Wim Kan Dreef 2, het plaatsen van een publicatiebord.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Dorpsstraat 16, het vernieuwen van een erfafscheiding, het 

plaatsen van een carport en een schuur;
• Hoofdweg 146A, het plaatsen van een bijgebouw;
• J. Schaperstraat 18, het plaatsen van een dakkapel;
• Karperstraat 1, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Machineweg 294, het vernieuwen van een dubbele garage;
• Oosteinderweg achter 287, het wijzigen van een kas naar een 

loods;
• Zonnedauwlaan 1, het plaatsen van een dakkapel.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

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

• Mendelstraat 7, het vergroten van de woning d.m.v. een 
aanbouw (ontheffing ex artikel 3.23 Wro).

Verzenddatum bouwvergunningen: 17 juni 2010.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, weeK 24

t/m 2 juli Drank en Horecavergunning: Westeinder Paviljoen, 
Kudelstaartseweg 22;

t/m 6 juli  Kapvergunning: Dreef 7, 4 wilgen, 7 esdoorns en 
1 vleugelnoot; Beethovenlaan 120, 1 populus alba; 
Stichtse Pad 4, 1 berk; Kerkweg 34, 1 denneboom en 
1 den;

t/m 7 juli Exploitatievergunning: Westeinder Paviljoen, 
Kudelstaartseweg 22;

t/m 13 juli Kapvergunning: Darwinstraat 16, 1 blauwe 
atlasceder;

t/m 13 juli Evenementenvergunning: de toerrit “Aalsmeer Roest 
Niet” op zondag 13 juni 2010;

t/m 16 juli Drank en Horecavergunning: Snaq, Van Cleeffkade 5; 
Straq, Marktstraat 38; 

t/m 16 juli Exploitatievergunning: Snaq, Van Cleefkade 5;
t/m 17 juli Evenementenvergunning: de Open water 

zwemwedstrijd op zondag 15 augustus 2010; de 

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 in-
loop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30-
20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is 
deze afdeling alleen open voor reisdo-
cumenten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 
8.30-17.00 uur.

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

fraCtiesPreeKUUr
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spre-
ken tijdens een fractiespreekuur, dat 
voorafgaand aan de fractievergade-
ringen plaatsvindt op de dinsdagen. 
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten 
duren. Voor een afspraak dient u mi-
nimaal één week voorafgaand aan het 
spreekuur contact op te nemen met de 
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 
0297-387660. De volgende fractie-
spreekuren vinden plaats op 22 juni en 
16 augustus 2010.

oVerige loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.
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werKzaamHeden oP legmeerdijK

Vanaf 28 juni tot en met 20 augustus laat de provincie Noord-Hol-
land op de Legmeerdijk werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van 
de nieuwe N201. Deze werkzaamheden veroorzaken ernstige ver-
keershinder. De aannemer probeert deze overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Tijdens de werkzaamheden is de Legmeerdijk vanaf Flora 
Holland tot aan de Machineweg volledig afgesloten. Dan geldt op 
de Legmeerdijk eenrichtingsverkeer vanaf de Machineweg tot aan de 
Marshallsingel. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. 
U kunt de omleidingsroute vinden op internet www.n201.info / om-
legging Aalsmeer - Uithoorn / Werk in Uitvoering.

definitieVe besCHiKKingen

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen 
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve 
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Herenweg 34K Kudelstaart, 2 schietwilgen en 2 elzen
Datum verzending vergunning: 23 juni 2010 

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-
11.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handha-
ving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Baanvak 83, het vergroten van de woning;
• Geerland 1, het vernieuwen van kozijnen en gevelbeplating;
• Geerland 51, het plaatsen van een dakkapel;
• Helling 20, het plaatsen van een dakkapel;
• J. Schaperstraat 10, het wijzigen van een gevel;
• Oosteinderweg 247A, het plaatsen van een hekwerk;
• Oosteinderweg 490, het bouwen van een garage/berging;
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CDA in Aalsmeer groter dan PVV, PvdA op vier

Eén op de drie stemt VVD!
Aalsmeer - De veertien stembu-
reaus in Aalsmeer kenden bij de 
landelijke verkiezingen voor de 
Tweede Kamer afgelopen woensdag 
9 juni een hoog opkomstpercenta-
ge van 81% tegen 74% landelijk. De 
uitkomst week ook af van de lande-
lijke trend. 
De VVD is veruit de grootste gewor-
den met 6.024 stemmen, gevolgd 
door het CDA met 2.738 en de PVV 
met 2.499 stemmen. De PvdA, lan-
delijk één zetel minder dan de VVD, 

verschijnt in Aalsmeer op de vier-
de plek met 2.170 stemmen. Daarna 
D66 met 1.169, SP met 967, Groen-
Links met 807 en de Christen Unie 
met 613 getelde stemmen. Verder is 
het ‘stemrondje’ 212 keer rood ge-
kleurd voor De Partij voor de Dieren 
en hebben 105 inwoners hun stem 
gegeven aan Trots op Nederland 
van Rita Verdonk. 
Op de SGP is 81 keer gestemd, de 
Partij voor Mens en Spirit heeft het 
vertrouwen gekregen van 28 in-

woners, 14 personen kozen voor 
Naamloos, 12 voor de Piratenpartij, 
6 voor Nieuw Nederland en slechts 
1 voor Partij Eén.
In totaal zijn 17.446 geldige stem-
men uitgebracht, waarvan er 21 
blanco en 42 ongeldig. Overigens 
waren 21.643 stemgerechtigden op-
geroepen om hun stem uit te bren-
gen. Het valt niet uit te sluiten dat 
sommige van hen in stembureaus 
buiten de Aalsmeerse gemeente-
grenzen hebben gestemd. 

Brandweer blust vuur in 
woning Machineweg
Aalsmeer - Zondag 13 juni rond elf 
uur in de avond is er brand uitge-
broken in een woning aan de Ma-
chineweg. De brandweer was snel 
ter plaatse en had gelukkig het vuur 
spoedig onder controle. Wel was er 
veel rookontwikkeling waar de buurt 
last van had. Hoe de brand is ont-

staan, is onbekend. De brandweer 
is de afgelopen maanden al vaker 
opgeroepen naar dit adres te gaan 
vanwege een brandje. Onder ande-
re op 29 mei toen in de tuin de heg 
in brand stond. Er zijn geen gewon-
den gevallen.
Foto: Ronald van Doorn

Op Aalsmeerderweg rond 02.15 uur

Politie zoekt getuigen 
van inbraak in bedrijf
Aalsmeer - In de nacht van zondag 
13 op maandag 14 juni rond kwart 
voor twee hebben twee jonge man-
nen geprobeerd in te breken in een 
bedrijf op de Aalsmeerderweg. Het 
raam van de toegangsdeur is inge-
slagen. Zij gingen er door nog on-
bekende oorzaak vandoor, voordat 
ze iets konden buitmaken. 
Signalement: twee jonge verdach-
ten op grijze scooter. De bestuurder 
van de scooter was geheel gekleed 

in het zwart. De passagier droeg 
een blauwe spijkerbroek, een zwar-
te jas en onder zijn helm droeg hij 
een bivakmuts.
De politie wil graag in contact ko-
men met mensen die de bewus-
te ochtend iets hebben gezien, of 
aan de hand van het signalement 
iets meer kunnen vertellen over de 
verdachten. Weet u meer, belt u 
dan met 0900-8844 of anoniem, op 
nummer 0800-7000. 

Onkruidbestrijding op stoepen 
en fietspaden komende weken
Aalsmeer - De Gemeente Aalsmeer 
heeft opdracht gegeven aan De 
Meerlanden om vanaf 14 juni weer 
het onkruid tussen de tegels van 
stoepen, paden en goten te verwij-
deren. Dit wordt gedaan volgens 
de DOB (Duurzaam Onkruid Me-
thode).Hoe lang het onkruid bestrij-
den duurt is weersafhankelijk, bij 
regen kan er namelijk niet gewerkt 
worden. Het middel zou dan te snel 
wegspoelen. Gemiddeld neemt de 

onkruidbestrijding zo’n twee tot vier 
weken in beslag. Het tractortje met 
bestrijdingsmiddel rijdt door alle 
straten van Aalsmeer en Kudelstaart 
en na de bestrijding is alle onkruid 
verwijderd. Aan het eind van de zo-
mer, begin van het najaar wordt de 
bestrijding dan nog een keer her-
haald. Duurzaam Onkruid Beheer is 
een landelijke methodiek die naast 
Aalsmeer door veel gemeenten 
wordt gebruikt.

Vijfmaal teveel op...
Man rijdt door 
na ongeval
De Kwakel - De politie heeft woens-
dagavond 9 juni omstreeks half tien 
een 51-jarige man aangehouden die 
in zijn auto over de Drechtdijk reed. 
Even daarvoor was hij op deze weg 
in botsing gekomen met een 62-
jarige vrouw op een fiets. De man 
reed door zonder zijn identiteit prijs 
te geven. 
Na aanhouding bleek uit ademana-
lyse dat de man bijna vijf keer de 
toegestane hoeveelheid alcohol had 
ingenomen. Tegen de man is pro-
ces-verbaal opgemaakt en zijn rij-
bewijs is ingenomen.

Amstelplein 
Politie zoekt 
getuigen overval 
op pinautomaat
Uithoorn - De politie is nog steeds 
op zoek naar twee mannen die op 
donderdag 11 maart dit jaar een 
overval hebben gepleegd op twee 
medewerkers van een waardetrans-
portbedrijf. 
De medewerkers waren op dat mo-
ment bezig een pinautomaat bij te 
vullen in de vestiging van een kan-
toorboekhandel aan het Amstel-
plein in Uithoorn. Terwijl de mede-
werkers zich in de vulruimte van de 
giromaat bevonden, werd een ver-
moedelijk brandbare vloeistof onder 
de toegangsdeur van de vulruimte 
gegoten. 
De medewerkers van de zaak wer-
den tijdens de overval met een vuur-
wapen bedreigd. 

Vluchtscoorter bij hockeyclub
De daders zijn uiteindelijk vertrok-
ken zonder buit op een zilverkleuri-
ge scooter en zijn sindsdien spoor-
loos. Het tweetal is voor het laatst 
gezien in de omgeving van de Meer-
wijk-West in Uithoorn. 
De vlucht-scooter is later terugge-
vonden op de parkeerplaats van 
een hockeyclub aan de Vuurlijn in 
De Kwakel. 
Mensen die getuige zijn geweest, 
maar nog niet met de politie heb-
ben gesproken wordt verzocht 
contact op te nemen met het on-

derzoeksteam via 0900 8844. Ook 
mensen die op een andere manier 
informatie hebben die voor het po-
litieonderzoek van belang kan zijn, 
wordt verzocht te bellen. Recher-
cheurs van het district Zuid hebben 
de zaak in onderzoek.    

Signalementen
De bestuurder van de scooter droeg 
een zwarte jas met daar bovenuit 
een grijze capuchon, een donkere 
bivakmuts, blauwe spijkerbroek en 
had donkere sportschoenen aan.
De passagier had eveneens een 
donkere jas aan, mogelijk met een 
bodywarmer. Hij had een donkere 
broek aan, had een zwarte pet op 
en had een zwarte sjaal voor zijn 
gezicht gebonden. 
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AGENDA
Muziek
Donderdag 17 juni:
* Crazy piano’s, band speelt num-
mers op verzoek in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21u.
Vrijdag 18 juni:
* Metal van Sixth Disease en Prosti-
tute Disfigurement in N201, Zwarte-
weg. Open: 21u.
* Midzomernachtmarkt met zange-
res Edith Barkey en band in West-
wijk, Amstelveen, 18-24u.
Zaterdag 19 juni:
* Rapper Dio! bij grand opening van 
N201, Zwarteweg. Open v/a 21u.
* Film in cultureel café Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.
* DSB The Movie in Oude Veiling, 
Marktstraat. Aanvang: 21.30u.
* Back In Time, discofeest in teken 
WK voetbal vanaf 12.30u. Vanaf 21u. 
swingende muziek.
Zaterdag 26 juni:
* Bandjesavond in straten Centrum 
met diverse bands v/a 20u.

Exposities
Tot en met 20 juni:
* Botanische wandplaten en schil-
derijen in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: do. t/m zo. 14-17u. 
Laatste weekend!
Vanaf 26 juni:
* Foto’s van Pieter Schunselaar en 
schilderijen van Mantra in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open don-
derdag tot en met zondag van 14 tot 
17u. Te bezoeken tot en met 1 au-
gustus.
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 19 juni:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open,11 tot 16u. 
19 en 20 juni:
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 

van 13.30 tot 16.30u. 
Tot en met 29 augustus:
* Nieuwe beeldentuin bij galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag 13 tot 17u. 
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk 
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.

Diversen
Vrijdag 18 juni:
* Klaverjassen buurtver. Hornmeer 
in buurthuis Roerdomplaan 3, 20u.
* Start zomercompetitie bij Schaak-
club Aalsmeer in ‘t Stommeerkwar-
tier, Baccarastraat. Iedere vrijdag 
vanaf 20u.
* Schrijver Auke Kok komt boek 
‘Oorlogsliefde’ signeren in Boek-
huis, Zijdstraat, 19-21u.
Zaterdag 19 juni:
* Trampoline-instuif voor jeugd van-
af 6jr. in Proosdijhal en gymzaal J.P. 
Thijsselaan van 9.30 tot 11.30u. en 
in De Mikade, Cath. Amalialaan van 
12.30 tot 14.30u.
* Rondvaart op Westeinder stich-
ting Dag van je Leven. Start 11u. bij 
jachthaven Kempers, Leimuiden.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
* Midzomernachtzwemmen in Het 
Oosterbad, Jac. Takkade, 22-01u.
Zondag 20 juni:
* Openluchtdienst in Seringenpark 
vanaf 10u. Bij slecht weer in kerk.
Maandag 21 juni:
* Start zwemvierdaagse in Het Oos-
terbad, Jac. Takkade om 19u. Tot en 
met vrijdag 25 juni.
Woensdag 23 juni:
* Oost-Inn in Mikado, Cath. Amalia-
laan van 9.30 tot 12u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat v/a 20u.
26 en 27 juni:
* Kunst- en Atelierroute, Kudelkunst, 
in Kudelstaart. Zaterdag en zondag 
van 12 tot 17u.
Woensdag 30 juni:
* Jaarmarkt in en rond winkelcen-
trum Kudelstaart van 14 tot 21u.

Het deels uit Aalsmeer afkomstige Sixth Disease.

Vrijdagprogramma weer van start
Aalsmeerse metalband 
Sixth Disease in N201
Aalsmeer - Na een veel te lange 
onderbreking vanwege een ietwat 
uit de hand gelopen verbouwing 
in de N201 gaat aanstaande vrij-
dag 18 juni het vertrouwde vrijdag-
programma weer van start met el-
ke week goeie bands uit het alter-
natieve circuit. De N201 heeft een 
fikse face-lift ondergaan en heeft 
een veel frissere en verzorgdere uit-
straling gekregen, maar dat bete-
kent uiteraard niet dat het program-
ma opeens helemaal commercieel 
wordt en om dit maar meteen dui-
delijk te maken is de eerste vrijdag 
in de nieuwe N201 een knetterhard 
avondje metal met Aalsmeers eigen 
Sixth Disease en als hoofdact een 
van Nederlands beste grind/death-
metalbands Prostitute Disfigure-
ment. Sixth Disease bestaat nu een 
jaar of twee en heeft met de N201 
als thuisbasis inmiddels een heel 
behoorlijk muzikaal repertoire op-
gebouwd. Hiermee trekken zij reeds 
de aandacht door heel het land met 
diverse optredens. De stijl van de 
band is een mix van autenthieke de-
atmetal met veel moderne deathco-
re en invloeden en dat op een tech-
nisch heel behoorlijk niveau. Inmid-
dels heeft de band een grote, trou-
we schare fans opgebouwd en aan-
gezien het alweer een half jaar gele-
den is dat er in de N201 is opgetre-
den werd dat weer eens hoog tijd! 
Net als zoveel goede deathmetal 
bands nemen ze hun eigen song-
teksten en thema’s zelf ook met een 
korrel zout en blinken uit met een 
sympathieke uitstraling die je voor 
het podium goed kunt voelen door 
al het gitaargeweld heen. Dat geld 
zeker ook voor de hoofdact: Prosti-
tute Disfigurement. Een jaar of wat 
geleden toen deze band nog in de 

kinderschoenen stond stonden ze al 
eens op het N201 podium en inmid-
dels is de band uitgegroeid tot een 
Europese topact getuige een was-
lijst aan optredens op grote festivals 
door heel Europa De zaal is vrijdag 
open om 21.00 uur en de entree be-
draagt 5 euro. Meer informatie is te 
vinden op de site: www.n201.nl 

Zaterdag rapper Dio!
En aanstaande zaterdag 19 juni trapt 
de N201 af met één van Nederlands 
hotste rappers van dit moment: Dio! 
Bekend van zijn hits ‘Tijdmachine’ 
en ‘Baby’ zal deze artiest de boel 
flink op zijn kop zetten. Omdat er 
aanstaande zaterdag vanzelfspre-
kend grote drukte wordt verwacht, 
wordt iedereen die er naar toe wil 
geadviseerd om kaarten in de voor-
verkoop te kopen. Deze kaarten zijn 
te koop via de online ticketservice 
Paylogic. Via www.n201.nl kun je di-
rect doorklikken naar de bestelpa-
gina voor het feest op 19 juni, zo 
gebeurd. Kaarten zijn ook verkrijg-
baar bij de Primera. Het jongeren-
centrum aan de Zwarteweg is open 
vanaf 21.00 uur.

Zaterdag speciale extra lange editie
Oranje koorts Back in Time
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 19 juni wordt in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a weer 
het dance classics discofeest Back 
In Time georganiseerd. Deze edi-
tie wordt een extra lange uitvoe-
ring: Het feest begint al om 12.30 
uur! Zaterdag speelt het Nederlands 
voetbalelftal namelijk tegen Japan 
haar tweede WK-wedstrijd. Dit heeft 
de organisatie doen besluiten om 
er een extra lang en groot feest van 
te maken. Vanaf 12.30 uur is ieder-
een van harte welkom om de wed-
strijd voor te beschouwen. De wed-
strijd zelf wordt vanaf 13.30 uur op 
een groot scherm in de bar van The 
Beach getoond. DJ Meindert ver-
zorgt vooraf, in de rust en na de 
wedstrijd, voor de muzikale omlijs-
ting. Het feest gaat dus na de wed-
strijd gewoon door met vele extra’s. 
Het hele Beach-gebouw en daar-
mee ook de Back In Time-dansvloer 
zijn in oranjekleuren gehuld. Bezoe-
kers wordt gevraagd, maar zijn niet 
verplicht, om komende zaterdag in 
Oranje-outfit te komen. Aan de dra-
ger/draagster van het meest origi-
nele Oranje-tenue wordt een leu-
ke prijs uitgereikt! De Back In Time-
deuren staan zaterdag dus zowel ‘s 
middags als ‘s avonds wagenwijd 
open voor iedereen die liefhebber 
is van het Nederlands voetbalelftal, 

maar zeker ook van dansmuziek uit 
het verleden, voor iedereen die ge-
zellig voetbal wil kijken, een mid-
dag en/of avondje plezier wil ma-
ken, een drankje wil komen drinken 
en/of wil swingen op de dansvloer. 
Het WK, de muziek en gezelligheid 
staan centraal! In samenwerking 
met X-treme Showproductions wor-
den ook weer leuke videoclips op 
het grote scherm vertoont! 
DJ’s en gastheren Cees van der 
Schilden, Meindert van der Zwaard 
en Ruud Vismans maken zich dus 
op voor een speciale afsluiting van 
het Back in Time-seizoen. In juli en 
augustus zijn er wegens zomerva-
kantie geen edities, maar vanaf sep-
tember is het team weer terug om 
elke derde zaterdagavond van de 
maand weer de beste muziek uit de 
jaren zestig tot negentig te draai-
en. Bezoekers kunnen hun muzikale 
‘Favoriete Top 3’ invullen bij de deur 
of alvast kenbaar maken via www.
backintime.nu. Wie het leuk lijkt om 
een keer gastdj te zijn op een Back 
In Time-avond kan zich opgeven via 
site. Back In Time – Orange Fever 
begint zaterdag 19 juni ‘s middags 
om 12.30 uur en de entree is dan 
gratis. ‘s Avonds na 21.00 uur is de 
toegang slechts 5 euro en dit be-
drag is inclusief twee consumptie-
munten.

Zaterdag 26 en zondag 27 juni:
Kudelkunst geeft kijkje in 
‘keukens’ van kunstenaars
Kudelstaart - De stichting Kudel-
kunst organiseert op zaterdag 26 en 
zondag 27 juni de kunst- en atelier-
route in Kudelstaart en directe om-
geving. Dit jaar kunnen alle werken 
bekeken worden bij de exposanten 
aan huis of in hun atelier. Er is dit 
jaar niet gekozen voor het expose-
ren op openbare locaties omdat het 
zo leuk is om bij de kunstenaars ‘in 
de keuken’ te kijken. Op enkele lo-
caties zijn meerdere exposanten en 
er is een openbare locatie, de An-
toniusschool in de Zonnedauwlaan 
59. Hier is een speciale expositie te 
zien die gemaakt is door kinderen 
van de groepen 5 en 6. 
In totaal verwelkomt de stichting 
Kudelkunst tijdens dit evenement 30 
exposanten die verspreid zijn over 
15 locaties. Deelnemende kunste-
naars zijn Margriet Zwarthoed, Criss 
Esser, Leontien Zethof, Ada Runge, 
Sander Bosman, Laura Brambach, 
Engelien van der Weijden, Maaike 
Bloemsma, Leni Buisma-Tas, Karin 
Kloek, Lenie Roodenburg, Els van 
Buuren, Nel Bruisma, Marcella van 
Kerkwijk, Jaqueline van Kooten en 
Carolien van Kerkwijk, Femke Kemp-
kes, Mark van Kuppevelt, Ilse Ble-
sing, Daphne Derlagen-Klein, Ire-
ne Kramer, Eveline Palmer, Margot 

Tepas, Astrid Mulder, Sandra Maar-
se, Kitty van Rijn en Anneke Kemp-
kes-Verweij. Te bezoeken locaties 
zijn: Kudelstaartseweg 216, Heren-
weg 23a, 66 en 47, Haya van Some-
renstraat 2, 55 en 63, Zuiderpark 35, 
Anne Frankstraat 25, Midvoordreef 
32, Madame Curiestraat 15 en in De 
Kwakel: Dwarsweg 1, Jaagpad 9 en 
Banken 1a. De stichting Kudelkunst 
heeft getracht een leuke en afwis-
selende route te organiseren. Het 
bestuur en de deelnemers nodigen 
daarom iedereen uit om een kijkje 
te komen nemen. Het is een mooie 
gelegenheid voor oude en nieuwe 
bewoners in de gemeente om ken-
nis te maken met diverse kunstvor-
men in Kudelstaart en in de direc-
te omgeving. Bij verschillende loca-
ties zijn hapjes en drankjes verkrijg-
baar en wordt de atelierroute opge-
luisterd met live-muziek. 
Op www.kudelkunst.nl is de nodige 
informatie over dit kunstweekend 
te vinden en kan de flyer met alle 
adressen gedownload worden. De 
flyers liggen verspreid over meer-
dere winkels, openbare locaties en 
verenigingen in de omgeving. De 
kunst- en atelierroute is zowel za-
terdag 26 als zondag 27 juni te be-
zoeken tussen 12.00 en 17.00 uur.

Zaterdag 26 juni in straten centrum
The League, King Pelican en 
Dioomen op bandjesavond
Aalsmeer - Op zaterdagavond 26 
juni staat het centrum van Aalsmeer 
weer bol van de livemuziek tijdens 
de jaarlijkse bandjesavond. Op zes 
locaties in het dorp worden podia 
opgesteld, waar zeer uiteenlopen-
de bands komen optreden. Voor ie-
der wat wils. Bandjesavond start 
om 20.00 uur, duurt tot 01.00 uur en 
wordt georganiseerd door Winke-
liers Vereniging Aalsmeer Centrum 
in samenwerking met de aange-
sloten horecagelegenheden uit het 
centrum: De Oude Veiling, lunch-
room Straq, café bar Joppe, restau-
rant Wapen van Aalsmeer, restau-
rant De Halve Maen, Blitzz, eetca-
fé ’t Holland Huys en danscafé De 
Praam. 
In het dorp staan in totaal zes po-
dia, verdeeld over de Marktstraat, 
Weteringstraat, Schoolstraat, Dorps-
straat, Zijdstraat en het Molenplein. 
De podia zijn zo opgesteld dat de 
bezoekers een ronde kunnen ma-
ken langs alle bands. Genoten van 
relaxte pop, funk en soul van de 

band The League, pop en rock vol 
synthesizergeluiden van de band Di-
oomen, de Aalsmeerse top40 bands 
King Pelican en de Hucksters, pit-
tige rockkrakers door de band Got 
iT, swingende Chicago blues van de 
Aalsmeerse zanger en gitarist Hein 
Meijer en een surprise act in de 
Marktstraat.

Drankjes, hapjes en controle!
Tijdens de optredens kunnen be-
zoekers bij de verschillende ver-
kooppunten terecht voor een drank-
je en zijn er op diverse plaatsen ook 
snacks verkrijgbaar. Uiteraard be-
vinden zich ook toiletten in de na-
bijheid van de verschillende hore-
capunten. De EHBO bevindt zich 
in de Weteringstraat. De organisa-
tie raadt aan om zoveel mogelijk te 
voet of op de fiets te komen, dit in 
verband met de beperkt beschikba-
re parkeergelegenheid en alcohol-
controles. Kijk voor meer informatie 
in de lokale kranten en op de websi-
te www.aalsmeercentrum.nl.

In Het Oude Raadhuis:
Tentoonstelling Botanische 
wandplaten nog tot zondag
Aalsmeer - Bent u iemand die 
graag praat over blad en wortelva-
riaties in de bloemenwereld en alles 
weet van zaden, stampers en meel-
draden? Dan kunt u niet om de ten-
toonstelling ‘Stuifmeel’ in Het Ou-
de Raadhuis heen. Tot en met zon-
dag 20 juni kunt u daar genieten 
van ruim veertig historische wand-
platen uit de negentiende en twin-
tigste eeuw.
Deze nauwkeurige studies, gedrukt 
op stevig linnen, werden vervaar-
digd door kunstenaars en jarenlang 
gebruikt voor het onderwijs. Met 
deze expositie legt KCA een verbin-
ding met de Historische tuin waar 
de bloemen van diverse wandplaten 
op dit moment op zijn mooist zijn.
Op verzoek van KCA tonen Lies-
beth Eilders, Yolanda Eveleens, Els 
Hazenberg, Fiona Kluck, Louis van 
Marrising en Cathy van der Meulen 

kunstwerken die reflecteren op het 
thema Stuifmeel. Fiona Kluck stu-
deerde vorig jaar af aan de Rietvel-
dacademie en gebruikte gedroogde 
anemonen in haar deels geborduur-
de schilderijen, als ondergrond koos 
zij de lakens van haar grootmoeder.
Van Cathy van der Meulen is regel-
matig werk te zien op de kunstroute, 
speciaal voor ‘Stuifmeel’ maakte zij 
vier verfijnde schilderijen zichtbaar 
geïnspireerd door de motieven uit 
de bloemenwereld, waar kwekers 
en kenners ademloos naar kijken.
De tentoonstelling in Het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat 9 is van 
donderdag tot en met zondag gratis 
te bezoeken tussen 14.00 en 17.00 
uur. Volgende week presenteert 
KCA een nieuwe expositie. Oosterse 
mystiek en tijdloze beelden van fo-
tograaf Pieter Schunselaar kunnen 
bewonderd worden.

Film ‘DSB The Movie’ in 
De Oude Veiling zaterdag
Aalsmeer - In De Oude Veiling in 
de Marktstraat wordt aanstaande 
zaterdag 19 juni de film ‘DSB The 
Movie’ vertoond. Met nul euro bud-
get een speelfilm maken over de 
aanloop naar het faillissement van 
de DSB bank. Volgens initiatiefne-
mer Jan Willem Alphenaar raakte hij 
geprikkeld door het verhaal dat de 
media in werd geslingerd. Een bo-
ze en emotionele Dirk Scheringa die 
vond dat zijn bank kapot was ge-
maakt. De film vertelt in 50 minu-
ten het verhaal voor de val van de 
bank uit Wognum. “Het is de eerste 
keer dat een film op deze manier in 
de wereld is gerealiseerd. Het ging 
de mensen die meehielpen als ac-

teur of cameraman om de fascinatie 
en niet om het geld. Het is daarom 
ook geen commercieel project ge-
worden. De vertoning is gratis, dat 
is een vooropgestelde eis”, aldus Al-
phenaar. “Ik was benieuwd naar de 
verhalen van de mensen erachter. 
Die niet van de verkooppraktijken 
afwisten binnen hun bedrijf met de 
hypotheken of van de mensen die 
de hypotheek zelf niet meer konden 
opbrengen.” Een ambitieus plan dat 
zes maanden geleden startte. Via 
crowd sourcing, een oproep op het 
internet, meldden zich veel mensen 
die belangeloos wilden meewerken 
aan de productie. De film begint om 
21.30 uur en de toegang is gratis.

Zaterdag film in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 19 juni 
wordt weer een kwaliteitsfilm ver-
toond in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat. Het is Bacchus 
niet toegestaan om de filmtitel of 
–beschrijving publiekelijk aan te 
kondigen. De Stichting Videma be-
waakt de vertoningsrechten op vi-
deofilms en televisieprogramma’s. 
De vergunning, die aan Bacchus 
is verleend, staat het publiekelijk, 
aankondigen van filmtitels niet toe. 

Hiervoor is een andere vergunning 
nodig, die aanzienlijk hogere kosten 
met zich mee brengt. Zodanig hoog, 
dat de filmvertoningen in Bacchus 
daardoor ernstig in gevaar dreigen 
te komen. 
Wel is meer informatie over de films 
is te vinden op de website www.cul-
tureelcafebacchus.nl. De film begint 
zaterdag om 21.00 uur, zaal open 
vanaf 20.30 uur en de toegangsprijs 
bedraagt 3,50 euro. 

Aalsmeer - Een benefietavond met veel live muziek voor Ghana vond afge-
lopen zaterdag 12 juni plaats in De Oude Veiling. De 18-jarige Sanne de Jong 
uit Aalsmeer (zie foto) gaat vrijwilligerswerk doen op een school in Ghana en 
met de opbrengst van dit benefietfeest gaat zij de kinderen aldaar trakteren 
op een dagje uit of op spullen die hard nodig zijn. Op een drietal muzikale acts 
werden de bezoekers getrakteerd. De benefietavond is goed bezocht en, be-
langrijker, heeft een mooi bedrag opgeleverd. Sanna komt dus in juli zeker niet 
met lege handen aan in Ghana. Via http://sannenaarghana.waarbenjij.nu kan 
iedereen op de hoogte blijven van haar verblijf.

Ghana-benefiet goed bezocht

STAGE
MUSIC SHOP

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

gitaar basic set
MET PlECTRUMS En
O.A. STEMflUIT

tiPs VOOr
VaDerDag: 12,25

MiNi-iNstrUMeNt
GITAAR, SAX ETC.
VAnAf 11,50

MONDHarMONica
VAnAf 6,80
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Werkweek beeldhouwen en 
boetseren op bijzondere locatie
Kudelstaart - Na het grote succes 
van voorgaande jaren organiseert 
beeldend kunstnaar Femke Kemp-
kes van 4 tot 10 juli een werkweek 
op een wel heel bijzondere locatie. 
In een oude pastoriewoning met bij-
behorend kerkje met grote werk-
plaats en ommuurde binnentuin kan 
een week worden gewerkt aan beel-
den in steen, klei, was en gips. Het 
huis en het kerkje staat in de dorps-
kern van Maurik aan een doodlo-
pend straatje. De dorpskroeg zit aan 
de overkant van de straat. Achter 
het huis ligt een grote omsloten tuin. 
Maurik ligt net even voorbij Utrecht 
in het groene rivierengebied van de 
Betuwe en tegen de Utrechtse Heu-
velrug aan. Op een steenworp af-
stand loopt de Nederrijn waar ge-

zwommen en gevaren kan worden 
bij het Eiland van Maurik. In de buurt 
schilderachtige dorpjes als Ameron-
gen en Wijk bij Duurstede. Het huis 
beschikt over een grote zolder met 
bedsteden en er kan gekampeerd 
worden in de binnentuin. Materi-
alen en gereedschappen zijn alle-
maal aanwezig, voor eten en drin-
ken wordt gezorgd. De werktijden 
zijn zo ingericht dat er ‘s middags 
na de maaltijd genoeg tijd is om te 
fietsen, wandelen, zwemmen, lezen, 
etc. Voor de snelle beslissers: Er zijn 
nog enkele plekken vrij voor de jaar-
lijkse volledig verzorgde werkweek 
onder leiding van beeldend kunste-
naar Femke Kempkes. Interesse? 
Bel 06-26154104 of mail via femke_
kempkes@hotmail.com.

Reizende Aalsmeerders in 
zomernummer NieuwNAT 
Aalsmeer - ‘Aalsmeer op Reis’ is 
het thema van het zomernummer 
van NieuwNat, dat op zondag 20 
juni op de website www.nieuwnat.
nl zal verschijnen. De nieuwe edi-
tie van het Aalsmeerse internetblad 
wordt die avond om 21.00 uur in 
De Oude Veiling ingewijd door Leni 
Paul, lokaal bekend als reisschrijf-
ster en publiciste. Iedere geïnteres-
seerde is welkom. De redactie heeft, 
met de zomer voor de boeg, geko-
zen voor een ontspannend thema: 
reizen. Wat maken Aalsmeerders 
mee op reis? Waar gaan ze graag 
heen? Blijven ze liefst in eigen land? 
Gaan ze bij voorkeur ver weg? Wat 
doen ze op vakantie? Vinden ze het 
eigenlijk wel leuk: op reis zijn? Vijf-
tien professionele dan wel plezier-
reizigers schrijven zelf hun verhaal. 
Ze fietsten naar Santiago de Com-
postella, wiedden brandnetels in Po-
len, hadden bijna sex in Libië, gaven 
voorlichting in Birma, troffen in Tur-
kije alleen maar vriendelijke men-
sen, reisden in de Verenigde Staten 
hun geliefde achterna en bezochten 
56 keer het voormalige Joegoslavië. 
Daarnaast staat er in dit nummer 
een reportage over ‘een dagje reis-
bureau’, de plek waar Aalsmeerders 
binnenlopen om een reisbestem-
ming uit te zoeken. Verder bevat 

het een interview met oud-veiling-
bestuurder Piet Hooijman, die van-
wege zijn functie veel moest reizen, 
maar voor wie reizen tevens een at-
tractie op zich is. De themafotoserie 
is van de vaste portretfotograaf van 
NieuwNAT Anke Zekveld.

Voorgoed weg
Bijzonder in dit zomernummer 
is een serie korte interviews met 
Aalsmeerders die (op een enke-
le uitzondering na) hun woonplaats 
voorgoed verlaten hebben. Wat 
dreef hen te vertrekken? Wat doen 
ze in den vreemde? Hoe kijken ze 
nu naar Aalsmeer? Waar liggen hun 
mooie en vervelende herinnerin-
gen? Zijn ze na een bezoek blij dat 
ze weer koers zetten naar hun nieu-
we woonplek? De redactie schreef 
een dertigtal oud-plaatsgenoten 
aan en liefst de helft gaf keurig ant-
woord op de vragen. De lezer reist 
in de serie van Rusland via Indone-
sië naar Corsica en van Australië 
via Kenia naar Noorwegen. Vast be-
standdeel van NieuwNAT is een vi-
deofilmpje van regisseur Ton Offer-
man en interviewer Peter Maarsen, 
dat inhaakt op het thema. Ze maak-
ten voor dit nummer over reizen op-
namen bij het pontje aan het eind 
van de Uiterweg. 

Popkoor Sonority zoekt bassen
Aalsmeer - Popkoor Sonority is op 
zoek naar nieuwe bassen om het 
koor te komen versterken. Zij no-
digt dan ook iedereen uit die het 
leuk vindt om te zingen en bas is om 
zich te melden. Sonority is een en-
thousiast koor en werkt aan kwa-
liteit. Vooral plezier in het zingen 
staat hoog in het vaandel. De weke-
lijkse repetitie is op dinsdagavond 
van 20.30 tot 22.15 uur in het Ac-
tiviteitencentrum aan de Zwarte-
weg. Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met de voorzitter, 

Cees de Lange via 0297-287518 of  
info@sonority.nl Meer informa-
tie over Sonority is te vinden op de 
website www.sonority.nl. Zaterdag 
19 juni is het koor te zien en te be-
luisteren tijdens het Straattheater-
festival in Mijdrecht. Op deze dag is 
het dorpscentrum van Mijdrecht één 
groot openluchttheater met zes po-
dia waar een diversiteit aan arties-
ten en gezelschappen hun kunsten 
vertonen. Sonority treedt om 16.30 
uur op bij De Passage. Meer infor-
matie op www.straattheaterdrv.nl.

Willem Buskermolen

Interessante onderwerpen in Oud Nuus
‘Burgemeester van Kudelstaart’ 
had best arts willen worden
Aalsmeer - Een interview met de 
‘burgemeester van Kudelstaart’, 
landscheidingskaart uit 1567, Uiter-
wegse brandweer in 1890, gijzeling 
van hoofdredactrice in 1973, unieke 
foto’s van kwekerij Oosteinderweg 1 
en anekdotes over opgeheven krant. 
Dit zijn de onderwerpen in het ju-
ni-nummer van Oud Nuus. Aan het 
einde van de negentiende eeuw 
was iedere mannelijke inwoner van 
Aalsmeer, tussen de twintig en vijf-
tig jaar, verplicht ‘zijn persoonlijke 
diensten te verleenen, indien hij tot 
handhaving van de openbare orde, 
of bij gevaar van overstrooming of 
van brand, of ter beproeving van de 
brandbluschmiddelen door Burge-
meester en Wethouders daartoe zal 
zijn opgeroepen.’ Omstreeks 1890 
woonde op de Buurt dan ook in bij-
na ieder huis een brandweerman, 
aldus een door Aldert Keessen (Ter-
ra Nova) jaren geleden geschreven 
artikel. Het door Oud Nuus overge-
nomen verhaal wordt geïllustreerd 
door twee kleurige kunstwerken, die 
zijn gemaakt van de brand bij Tops-
voort aan de Uiterweg (‘het huis met 
de walviskaken’) in de nacht van 12 
op 13 mei 1827.
Aan smeuïge verhalen heeft hij geen 
gebrek, de 89-jarige Willem Busker-
molen, alias ‘de burgemeester van 
Kudelstaart, alias ‘Red William’. Leni 
Paul heeft hem voor Oud Nuus ge-

interviewd. Buskermolen was in zijn 
werkzame leven (seringen en anjer) 
kweker op het bovenland tussen de 
Herenweg en de Westeinderplas-
sen. Of hij nooit aan een ander be-
roep heeft gedacht? “Mens, er werd 
je vroeger toch niet gevraagd wat je 
wilde worden. Ik had bijvoorbeeld 
best arts willen worden, maar het 
werden de seringen.”
In de juni-uitgave van de stichting 
Oud Aalsmeer, is over twee pagina’s, 
in kleur, één van de oudste kaarten 
afgedrukt, waarop Aalsmeer voor-
komt. Het is die welke Johan Liefrin-
cx in 1567 maakte van de landschei-
ding tussen het Hoogheemraad-
schap van Rijnland en dat van Am-
stelland. Op de tekening is de Leg-
meerdijk en de Herenweg met de 
tussenliggende wegen te zien, van-
af de Noorddammerbrug tot Bilder-
dam. Jan Hofstra, bewoner van de 
Stommeermolen, geeft er op des-
kundige, tevens boeiende wijze tekst 
en uitleg aan. Oud Nuus is voor 4,50 
euro verkrijgbaar in de plaatselijke 
boekhandel. Voordeliger bent u uit 
als u donateur wordt van de stich-
ting Oud Aalsmeer. Dan krijgt u voor 
15 euro vier keer per jaar Oud Nuus 
automatisch thuis bezorgd. U kunt 
zich als donateur aanmelden bij An-
nigje Leighton-van Leeuwen, Mijns-
herenweg 60a, 1433 AT, Kudelstaart; 
telefoon: 0297-323553. 

Show Your style aanstaande zaterdag 
Modeshow van Aalsmeerse 
jongeren in De Binding
Aalsmeer - Jongeren van 12 tot 
en met 18 jaar hebben de afgelo-
pen tien weken hard gewerkt om de 
Alice in Wonderland Fashion Show 
in elkaar te zetten. Samen naden-
ken over het onderwerp van de 
show, samen kleding ontwerpen en 
maken, samen de muziek uitzoeken, 
samen het decor ontwerpen en ma-
ken, samen de promotie verzorgen 
en als klap op de vuurpijl de kleding 
showen. Daar komt veel bij kijken! 
Jongeren leren er veel van als ze 
een dergelijk evenement zelf orga-
niseren. Het resultaat is aanstaande 
zaterdag 19 juni te zien in de Alice 
in Wonderland Fashion Show in De 
Binding in de Zijdstraat 53. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur, de aanvang 
is 20.00 uur. De toegang is gratis en 
iedereen is van harte welkom!
Deze activiteit is georganiseerd in 
het kader van ‘Denk mee, Doe mee’ 
Jong Aalsmeer, waarin jeugdpartici-
patie in Aalsmeer vorm wordt gege-
ven door stichting Cardanus, stich-
ting De Binding en de gemeente 
Aalsmeer. Jeugdparticipatie heeft 
als doel dat jongeren zich verder 
ontwikkelen door actief betrokken 
te worden bij lokale activiteiten en 
het gemeentebeleid. Het gaat hier 
zowel om politieke participatie als 
maatschappelijke participatie. Ac-
tieve betrokkenheid van jongeren 
zorgt ervoor dat het aanbod beter 
aansluit op de daadwerkelijke be-
hoeften van de jongeren. Maat-
schappelijke participatie betreft een 
groep jongeren die activiteiten be-
denken en organiseren voor en met 
andere jongeren in de wijk. Kinde-
ren en jongeren krijgen de kans hun 
vaardigheden verder te ontwikke-
len, waarmee het zelfvertrouwen, 
zelfrespect en sociale verantwoor-
delijkheid worden vergroot.

Activiteiten
In het kader van ‘Denk mee, Doe 
mee’ worden nog enkele activiteiten 
georganiseerd. Zo kunnen jongeren 
meedenken over het verbeteren van 
bestaande en nieuwe ontmoetings-
plekken (JOP’s) in de buitenruimte. 
Maak een filmpje van het gebruik. 
Wat kan er beter en anders? De 
eerste verbetering moet in 2010 te 
merken zijn! Het project is afgelo-
pen mei gestart, is voor jongeren 
vanaf 12 jaar en wordt georgani-
seerd door stichting Cardanus. In 
september start het Woonlab. Denk 
mee over woningen voor jongeren 
in Aalsmeer. 
Welke (betaalbare) woonconcepten 
zijn te bedenken als je in Aalsmeer 
wilt blijven wonen? Laat het weten 
en zorg dat de informatie meegeno-
men wordt bij de uitwerking van het 
gemeentelijk woonbeleid! Ook het 
lab wordt georganiseerd door stich-
ting Cardanus. 
Met name jongeren vanaf 18 jaar 
kunnen meedenken. In september 
wordt ook aangevangen met zgn. 
improvisatietheater. Kom meege-
nieten en meewerken aan improvi-
satietheater over onderwerpen die 
voor jou en voor andere jongeren 
belangrijk zijn. 
Deze activiteit is voor jongeren van-
af 12 jaar en wordt georganiseerd 
door stichting de Binding. De Bin-
ding organiseert eveneens een vi-
deoproject vanaf september voor 
jongeren vanaf 12 jaar. 
Maak korte filmpjes van de buurt 
waarin je woont. Wat is minder leuk 
en wat kun je doen om dit te ver-
beteren? Wat komt daar allemaal 
bij kijken? En wat vind je geweldig 
in je wijk? Meer informatie:www.
aalsmeer.nl, www.debinding.nl,  
www.cardanus.nl. 
.

Geslaagden Sursum Corda
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag de-
den 4 leden van muziekvereniging 
Sursum Corda muziekexamen in 
de Haarlemmermeer bij Pier K. Een 
spannende dat voor de vier deel-
nemers, maar allen slaagden met 
mooie punten. Els Visser behaal-
de het C diploma op hoorn. Emiel 
Veltman slaagde voor het B exa-
men op trompet. Anita Visser (kla-
rinet) en Anita van Dillewijn (dwars-
fluit) slaagden voor het A examen. 
Wil je ook muzieklessen volgen bij 
muziekschool de Hint in Aalsmeer/
Uithoorn of bij Pier K in de Haarlem-
mermeer, wordt dan lid van Sursum 
Corda. Het voordeel is dat je dan in 
aanmerking komt voor korting op de 
muzieklessen (HaFaBra) bij de mu-

ziekschool. Bovendien heeft de mu-
ziekvereniging diverse instrumenten 
beschikbaar voor haar leden. Meldt 
je aan bij de secretaris tel. 0297-
344334 na 18.00 uur. Als je een tijd-
je muziekles hebt gehad kun je ook 
komen meespelen bij het jeugd- en 
opleidingsorkest Jong Sursum. Jong 
Sursum is een harmonieorkest dus 
je kunt meespelen op een koperen 
blaasinstrument, op slagwerk of een 
houten blaasinstrument zoals saxo-
foon, dwarsfluit, hobo, klarinet en 
fagot. De meer ervaren leden hel-
pen je op weg.
Kom gerust een keer kijken op de 
repetitie op vrijdagavond in gebouw 
Irene in de Kanaalstraat 12 van 18.45 
tot 19.45 uur.

Leony wint pokertoernooi 
Aalsmeer - Zaterdagavond 12 ju-
ni heeft er een pokertoernooi in ca-
fé Sportzicht plaats gevonden. Rond 
19.30 uur kwamen de deelnemers 
binnen om zich in te schrijven.
Om 20.30 uur begon het toernooi. Er 
deden in totaal 29 deelnemers mee, 
zij zaten verdeeld over 4 tafels. De 
sfeer zat er goed in. Er werd fana-
tiek gespeeld. Naarmate de avond 
vorderde werden er tafels samen-
gevoegd om door te kunnen spe-

len voor een plek aan de finale tafel. 
Uiteindelijk waren er nog 8 deelne-
mers over die de finale hadden be-
reikt. Het was spannend, zowel de 
spelers als de toeschouwers gingen 
helemaal op in het spel. 
De finale is uiteindelijk gewonnen 
door Leony Avcevedo, die een Roy-
al Flush behaalde. De tweede plaats 
ging naar Wesley Beekhuizen en Di-
on ging er met de derde plaats van-
door.

‘Toppie’ druk op Summer party
Aalsmeer - Stichting de Binding or-
ganiseerde vrijdagavond 11 juni een 
Summer party in Bon Ami voor alle 
eerste, tweede en derde jaars leer-
lingen van het voortgezet onderwijs. 
Toen om 21.30 uur de deuren dicht 
gingen waren er maar liefst 207 jon-
geren binnen. 
Dit keer was de dresscode ‘Alles 
wat zomers is’. De meeste bezoe-
kers hadden zich hier aan gehou-
den wat een onwijs leuk effect gaf. 

Voor wie er niets aan had gedaan, 
had de Binding voor iedereen een 
Hawaïslinger geregeld die je bij de 
ingang gelijk om kreeg. Kijk voor 
de foto’s op www.bonbini-disco.hy-
ves.nl. De jeugd danste non stop 
door tot 00.00 uur. Pas toen de par-
ty echt was afgelopen ging iedereen 
naar huis of werd door ouders op-
gehaald. Het was een fantastische 
avond met een top sfeer dus op naar 
de volgende keer!

Zaterdag Dag van je Leven botendag 
Gehandicapten krijgen ‘oranje’ 
rondvaart op Westeinderplassen
Aalsmeer - Stichting Dag van je 
Leven organiseert aanstaande za-
terdag 19 juni haar jaarlijkse boten-
dag waarvoor lichamelijk en/of ver-
standelijk gehandicapten uit deze 
regio zijn uitgenodigd. In totaal va-
ren er maar liefst 73 boten mee, wat 
een record aantal is. 

Dit jaar vindt dit gezellige evene-
ment alweer voor de zevende keer 
plaats en er worden meer dan 350 
gasten verwelkomd. Stichting Vete-
raan Autobussen haalt veel gasten 
op van hun woonvoorziening. De 
rondvaart over de Westeinderplas-
sen gaat om 11.00 uur van start van-
uit jachthaven Kempers in Leimui-

den. Burgemeester Pieter Litjens en 
wethouder Ad Verburg zullen ieder-
een een behouden vaart komen toe-
wensen en jury zijn voor de meest 
origineel versierde boot. Er valt een 
lekkere taart te winnen voor de boo-
teigenaar, die de boot het beste in 
het oranje heeft gestoken. Mede 
dankzij de vele vrijwilligers die ko-
men helpen, belooft het weer een 
groots spektakel te worden met veel 
muziek, gezelligheid en hopelijk 
ook zonneschijn. Iedereen is wel-
kom om naar Leimuiden te komen 
of langs de kant van de Kleine Poel, 
waar de tocht langs komt, te zwaai-
en. Kijk voor meer informatie op  
www.dagvanjeleven.org.

Kindervakantieweek Aalsmeer 
op zoek naar vrijwilligers! 
Aalsmeer - Elke laatste week van 
de zomervakantie organiseren Ma-
non Zwart en Tessa Westerhof de 
welbekende kindervakantieweek 
met hutten bouwen,speurtocht, 
knutselen, disco, zeskamp en heel 
veel kinderen! De kindervakan-
tie week is voor alle kinderen in de 
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar uit 
de gemeente Aalsmeer. Elk jaar ko-
men zo’n 150 enthousiaste kinde-
ren naar de N201! Daarom heeft de 
organisatie ook veel mensen nodig 
die het leuk vinden om tijdens de 

week een handje te komen helpen. 
In groepjes van drie begeleiden de 
vrijwilligers de hele week een groep 
kinderen en doen allerlei leuke acti-
viteiten. “Het is een gezellige week 
met zo’n twintig tot dertig vrijwilli-
gers in de leeftijd van 16 tot 30 jaar. 
Ben jij in de week van 9 tot en met 
13 augustus beschikbaar en lijkt het 
je leuk om te doen?
Bel dan naar Manon Zwart via 06-
13989304, Tessa Westerhof via 06-
14929662 of stuur een mail naar 
kindervakantieweek@debinding.nl.
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Woning echtpaar Bos vol 
met koffi e- en theepotten
Aalsmeer - Al vele reacties heeft 
het echtpaar Bos gehad op de ver-
zameling die zij hebben. “Wat moet 
je met al die troep?” en “Is dat niet 
ongeloofl ijk veel werk?” Toch is de 
verzameling koffie- en theepotten 
van het Aalsmeerse echtpaar bij-
zonder te noemen. “Tegenwoor-
dig kan een verzameling al uit vijf-
entwintig voorwerpen bestaan, wij 
hebben er veel meer”, zegt de heer 
Bos. Een grootse verzameling is het 
zeker. Mevrouw Bos weet het niet 
precies op de pot na, maar komt uit 
op ongeveer driehonderdvijftig kof-
fi e- en theepotten. De potten staan 
niet opgeborgen op een zolder of in 
een speciale kamer, maar staan ge-
woon in de woonkamer en de keu-
ken. “Een echte verzameling moet 
je laten zien”, aldus Bos. De verza-
meling mag dan ook zeker gezien 
worden. Overal waar je om je heen 
kijkt op de benedenverdieping in 
het huis aan de Zwarteweg staan 
koffi e- en theepotten. Ook heeft het 
echtpaar twee kasten vol staan. 

“Als het donker is zetten wij het licht 
in de kasten aan,  dat geeft een 
mooi effect”, zegt mevrouw Bos. 

Koffi e- en theepotten
Geen enkele pot heeft het echtpaar 
Bos dubbel. “Het is wel eens voor-
gekomen dat er een dubbele pot 
gekocht was, maar die zijn verhuist 
naar de tuin”, aldus Bos. Qua uiter-
lijk is er weinig verschil tussen een 
koffi epot en een theepot. Het ver-
schil tussen de koffi e- en de thee-
potten zit dan ook aan de binnen-
kant. Toen er nog geen theezakjes 
waren deed men theeblaadjes in 
de theepot. Om te zorgen dat de-
ze theeblaadjes niet in de thee zelf 
belanden zit er een roosterachtige 
formule aan de binnenkant voor de 
tuit. Zo zorgen dat theeblaadjes wel 
dat het warme water het thee-ex-
tract opneemt en komen de blaad-
jes niet mee het kopje in. 

20 Jaar geleden begonnen
Ongeveer twintig jaar geleden kwa-

men meneer en mevrouw Bos in het 
huis aan de Zwarteweg wonen. 
Omdat het toen nog erg kaal was 
bedacht mevrouw bos een oplos-
sing. Op de kap boven de gordijnen 
had zij eierdopjes gezet. Dit los-
te echter niet het kale gevoel van 
de rest van het huis op. Er moest 
iets met een grotere maat gevon-
den worden. De oplossing hiervoor 
kwam van de moeder van meneer 
Bos. Het echtpaar Bos kreeg de kof-
fi epot met strepen in het glazuur in 
handen. 
“Achter deze koffi epot zit een grap-
pig verhaal”, zegt meneer Bos. “De 
koffi epot van mijn moeder dateert 
uit rond 1900. In die tijd hadden de 
mensen nog niet veel geld. Toch wil-
de de moeder van meneer Bos een 
pot hebben. Zij vond de betreffen-
de pot met zwarte strepen in het 
glazuur. Tegenwoordig zou dit mis-
schien horen, maar in deze tijd was 
dit een beschadiging. Door de be-
schadiging op de pot kreeg zij kor-
ting. Voor een klein bedrag kon mijn 

moeder de pot kopen en dit be-
spaarde weer geld”. 
Daarnaast kreeg het echtpaar ook 
een pot van de tante. 
“Hiermee is het allemaal begonnen”, 
vertelt Bos. Omdat mevrouw Bos 
wat om handen wilde hebben, ging 
zij op een zangkoor. Verschillen-
de leden van het Koninklijke Toon-
kunstkoor Aalsmeer wisten van de 
potten van mevrouw Bos en schon-
ken haar een derde koffi epot. Van-
af toen is de verzameldrift van het 
echtpaar pas echt begonnen. Het 
echtpaar Bos gaat regelmatig nog 
rommelmarkten af om nieuwe kof-
fi e- en theepotten te scoren. Rom-
melmarkten in de omgeving bieden 
uitkomst. Ook kringloopwinkels in 
Haarlem, Amstelveen, Aalsmeer en 
omgeving moeten er aan geloven. 
De meeste thee- en koffiepotten 
komen uit Nederland. Toch zijn me-
neer en mevrouw Bos ook de trotse 
bezitters van enkele Engelse limi-
ted edition potten. Een andere pot 
komt zelfs uit het Europese binnen-
land, Tsjechië. 
Omdat de verzameling eigenlijk niet 
meer goed in het huis past, moet 
het echtpaar het even rustig aan 
gaan doen. Afgelopen 30 april, op 
Koninginnedag, zijn er nog zes pot-
ten bijgekomen. 
“Op de Koninginnemarkt in Amster-
dam is het altijd gezellig en we vin-
den vaak hele mooie potten”, zegt 
mevrouw Bos. Gelukkig is er een op-
lossing gevonden. In de tuin is een 
mooi plekje uit de wind waar ex-
tra planken kunnen worden getim-
merd. “Als we dan weer een nieuwe 
vinden, kan er een oudere, minder 
mooie pot naar buiten”. 

Bekijks
Regelmatig kijkt er wel eens een 
voorbijganger naar binnen bij het 
echtpaar Bos. 
“Eens in het jaar hebben we erg veel 
bekijks”, zegt de heer Bos. 
“Jaarlijks vindt ook in Nederland een 
pelgrimstocht plaats. Waar je in je 
eigen woonplaats vaak haast hebt 
wanneer je ergens voorbij loopt of 
fi etst, heb je elders de tijd om rustig 
om je heen te kijken. Dit wordt dan 
ook gedaan door de voorbijgaan-
de pelgrims. De voetgangers zijn 
gefascineerd door de verzameling. 
Ze wilden ons zelfs opgeven voor 
Man Bijt Hond”, lacht mevrouw Bos. 
Al met al houdt de verzameling het 
echtpaar Bos wel bezig. 
“Geen enkele thee- of koffi epot is 
het zelfde. Ze hebben allemaal een 
eigen verhaal”, besluit mevrouw 
Bos. Naast het gezamenlijke verza-
melen heeft het echtpaar ook ver-
schillende hobby’s. 
“Zolang je maar gewoon in de weer 
blijft en dingen blijft ondernemen, 
blijf je het fitste”, benadrukt me-
vrouw Bos. De heer Bos stemt hier-
mee in. “Wij vervelen ons nooit.” 

Bent, of kent u iemand met een bij-
zondere verzameling, neem dan 
contact op met de Nieuwe Meer-
bode via redactieaalsmeer@meer-
bode.nl 

Door Kevin Lamers 

“Vroeger speelde ik in bunkers”
Aalsmeer - De stelling van Am-
sterdam met het grote aantal forten, 
waaronder in Kudelstaart en Rijsen-
hout, is bekend bij velen, maar bun-
kers staan heel wat minder in de 
schijnwerpers. En dat terwijl in Ne-
derland duizenden van deze onder-
grondse verdedigingswerken door 
de Duitsers zijn gebouwd. Ster-
ker nog, de hele kust van Europa 
is door de Duitsers strategisch ‘vol-
gebouwd’ met bunkers. Van Noor-
wegen tot Frankrijk loopt deze ver-
dedigingslinie, de Atlantikwall ge-
noemd. 
In 1942 is met de bouw aangevan-
gen. In Nederland zijn van Texel tot 
Zeeuws Vlaanderen zo’n vijftig bun-
kers gebouwd, kustbatterijen gehe-
ten. De heer Rob Bijlo uit Aalsmeer is 
geïnteresseerd in bunkers en heeft 
een voorliefde voor modelbouw. 
Match deze twee en inderdaad een 
bunker op schaal. Op schaal 1 op 
35 heeft hij de vuurleidingbunker in 
Noordwijk nagemaakt. 

Kunstwerk
De eerste indruk is oké, een beetje 
een vierkant bouwwerk, maar als de 
bunker open gaat, wacht een ver-
rassing. Een kunstwerk wordt ge-
opend. De bunker is geheel inge-
richt met Duitse soldaten en geeft 
aan hoe er werd gewerkt en ge-
leefd. “Een beetje wel met fantasie, 
want er is weinig bekend over de 
inrichting”, vertelt de Oost-bewo-
ner. Gelijk na de oorlog zijn de bun-
kers namelijk massaal geplunderd 
door Nederlanders. Er heerste een 
schaarste, dus koper, hout en ande-
re materialen waren geliefd. “Com-
pleet gestript”, zegt Bijlo kort maar 
duidelijk. Van enkele foto’s heeft hij 
tafereeltjes kunnen reproduceren, 
de rest is naar eigen inzicht en in-
teresse ingericht. Zo is er een tele-
foonkamer, verricht de technische 
staf metingen, liggen soldaten te 
slapen in bed en staan er natuurlijk 
soldaten op de uitkijk. 
De muren zijn voorzien van Duitse 
leuzen en, ook heel leuk, er is zelfs 
door de heer Bijlo verlichting in aan-
gebracht. 

Overgroeid door duingras
De interesse voor de bunkers komt 
uit zijn jeugd. De geboren Hille-
gommer ging als kind op ontdek-
king in de bunkers. “Toen waren ze 
nog open en toegankelijk.” Inmid-
dels zijn vele bunkers aan het ge-
zicht onttrokken, overgroeid door 
duingras en gevuld met ingewaaid 
zand. De nagebouwde vuurleiding-
bunker door Rob Bijlo is inmiddels 
open voor publiek. 
De 25 meter lange en 12 meter hoge 
bunker is ontdaan van 500 kub in-
gestoven zand en 40.000 kilo puin. 
Daarna is graffi ti verwijderd, is ver-

lichting aangebracht en zijn trap-
leuningen aangebracht. Bijlo geeft 
rondleidingen op zondag. Van mei 
tot augustus is publiek welkom om 
een kijkje te komen nemen, de an-
dere maanden is de bunker het do-
mein van vleermuizen. 

Type S414
De batterij in Noordwijk bestaat 
naast de op schaal gebouwde vuur-
leidingbunker uit nog vier schut-
tersbunkers, twee aan elke zijde. 
Vanuit de vuurleidingbunker werd 
de zee afgezocht naar geallieerde 
schepen. 

Vervolgens werd de richting en af-
stand bepaald en kregen de solda-
ten in de schuttersbunkers de op-
dracht de kanonnen te richten. De 
bunker op schaal is van het type 
S414. In de hele Atlantikwall zijn zes 
bunkers van dit type gebouwd. Drie 
in Nederland, twee in Frankrijk en 
een in Noorwegen. Het schaalmo-
del van Rob Bijlo gaat binnenkort 
tentoongesteld worden in de bun-
ker in Noordwijk. 
Een keer een bezoek brengen is 
een aanrader met hopelijk dan een 
rondleiding van Rob Bijlo, want  hij 
weet er heel veel van en is gedre-
ven! Meer weten? Kijk op www.at-
lantikwall.nl. 

Door Jacqueline Kristelijn

Cursussen voor vrijwilligers
Aalsmeer - Doet u vrijwilligerswerk 
en wilt u uw vaardigheden bijspij-
keren, uitbreiden of bent u gewoon 
leergierig? Dan kunt u dit seizoen 
2010/2011 deelnemen aan cursus-
sen speciaal voor vrijwilligers. In de 
cursuskrant van Cardanus, die in 
Aalsmeer af te halen is bij de Steun-
punten vrijwilligerswerk, staat een 
aanbod waar u, mits u vrijwilliger 
bent, gratis aan kunt deelnemen. Bij 
de cursussen staat vermeld hoe u 
zich aan kunt melden: via het cur-
susbureau of via het erbij vermeld-
de  mailadres. Als u zich aanmeldt, 
krijgt u bericht van inschrijving, offi -
cieel via het cursusbureau per brief 
of officieel per mail via de andere 
aanmeldmogelijkheden. Vanuit de 

vrijwilligerscentrale zal contact op-
genomen worden met de organisa-
tie waar u vrijwilligerswerk verricht 
om te checken of u inderdaad recht 
heeft op dit gratis aanbod. Mocht 
de cursus al vol zitten, dan hoort u 
dit zo spoedig mogelijk. Van janua-
ri tot en met juni 2011 zal er weer 
een nieuw aanbod volgen. Een tip-
je van de sluier: Er zijn vier PC –trai-
ningen, één communicatietraining 
en onder andere één workshop om-
gaan met maatjes met psychiatri-
sche klachten. Het Steunpunt Vrij-
willigerswerk Aalsmeer is gevestigd 
in de Parklaan 27 en is bereikbaar 
via 0297- 347510 of 06-30722404. 
Info: www.vrijwilligerscentrale.
cardanus.nl.

Amnesty International schrijft 
naar VN-Missie Kosovo en Iran
Aalsmeer - Mon Balaj (26) en Ar-
ben Xheladini (34) werden op 10 fe-
bruari 2007 vermoord tijdens een 
vreedzame onafhankelijkheidsde-
monstratie van Albanezen in Pristi-
na, Kosovo. Een Roemeense speci-
ale politie-eenheid die diende on-
der de VN-Missie in Kosovo, Unmik 
dreef de demonstranten met traan-
gas en rubberen kogels uit elkaar. 
Balaj en Xheladini werden daarbij 
dodelijk getroffen. Er vielen 87 ge-
wonden. Tot nu toe stond niemand 
terecht voor de moorden. De ouders 
van Balaj en Xheladini dienden een 
klacht in bij de Adviesraad Mensen-
rechten. Unmik heeft de betrokken-
heid van deze Adviesraad herhaal-
delijk tegengewerkt en weigerde te 
verschijnen bij publieke hoorzittin-
gen. Uiteindelijk bood UNMIK de 
slachtoffers en de families compen-
satie aan, maar wel onder de voor-
waarde de zaak af te sluiten. Amne-
sty vraagt aan Umnik om voldoen-
de compensatie voor de families van 
Mon Balaj en Arben Xheladini. 

Iraanse journalist
De Iraniër Emadeddin Baghi, men-
senrechtenactivist, journalist en 
schrijver werd op 28 december 
2009 gearresteerd. Vier gewapen-
de agenten in burger vielen zijn huis 
binnen en arresteerden Baghi van-
wege de uitzending van een inter-

view met Ayatollah Montazeri, dat 
hij twee jaar daarvoor had gehou-
den. Emadeddin Baghi is al meerde-
re keren gearresteerd. 
In 2002 richtte hij de Association 
for the Defence of Prisoners’ Rights 
(ADPR) op, een organisatie die in-
formatie verzamelde over marte-
ling en ander misbruik tegen gede-
tineerden. In oktober 2004 nam de 
Iraanse overheid Baghi’s paspoort in 
beslag zodat hij het land niet meer 
uit kon. In augustus 2009 verbood 
de Iraanse overheid de ADPR. Am-
nesty beschouwt Baghi als gewe-
tensgevangene die vastzit vanwe-
ge het uitten van zijn mening. Am-
nesty roept de autoriteiten van Iran 
op om  Emadeddin Baghi onmiddel-
lijk en onvoorwaardelijk vrij te la-
ten. Wilt u ook schrijven? Amnesty 
Aalsmeer stuurt iedere maand twee 
voorbeeldbrieven en twee lucht-
postvellen naar de schrijfabonnees. 
Dit kost 18 euro per jaar voor porti- 
en kopiekosten. Het is ongeveer een 
half uurtje werk en het helpt écht! 
De werkgroep krijgt regelmatig be-
richten van mensen die gesterkt zijn 
door de bemoeienissen van Am-
nesty. Wie wat wil doen voor Am-
nesty, zoals brieven schrijven, kan 
contact opnemen met voor Rijsen-
hout: Jannet Gercama, tel. 320199 
en voor Aalsmeer: Annelies Kramer, 
tel. 327775.

Voor jeugd 8 t/m 12 jaar:
Bruggen bouwen in Cruquius
Aalsmeer - Woensdag 23 juni is 
er een doensdag in museum De 
Cruquius. 
Deze kinderworkshop staat he-
lemaal in het teken van bruggen. 
Bruggen zijn er in allerlei soorten en 
maten: ophaalbruggen, met mooie 
bogen, vlotbruggen, etc. In de Haar-
lemmermeer is een aantal bijzonde-
re bruggen te vinden: ‘De Calatra-
vabruggen. Aan de deelnemers van 
deze workshop de taak nog veel be-
tere, mooiere of bijzondere bruggen 
te maken. 
Met deze workshop creëren kinde-
ren een zo stevig mogelijke brug van 
verschillend materiaal zoals hout, 
papier en rietjes. Ook meedoen? 
Geef je op bij de receptie van Muse-

um De Cruquius aan de Cruquius-
dijk 27 of bel 023-5285704. Er kun-
nen maximaal vijftien kinderen deel-
nemen. De doensdagen zijn een ini-
tiatief van museum De Cruquius en 
stichting Meerwaarde. Een aan-
tal woensdagen van het jaar kun-
nen jongens en meisjes in de leeftijd 
van 8 tot en met 12 jaar in museum 
De Cruquius aan de slag met een 
speciaal thema dat met De Cruqui-
us en de Haarlemmermeer te maken 
heeft. Het zijn workshops rondom 
thema’s als stoom, bruggen, molens 
en onder andere dijken. De kosten 
zijn 6 euro per keer. Kijk voor het 
volledige programma op de websi-
tes: www.MuseumDeCruquius.nl of 
www.meerwaarde.nl.

Donatie voor bus uit 1948
Aalsmeer - De stichting Veteraan 
Autobussen werkgroep Aalsmeer 
heeft een donatie aangevraagd bij 
het Schipholfonds voor de restaura-
tie van de GMC bus , nummer 8, met 
bouwjaar 1948. De werkgroep heeft 
hierop een positieve reactie ontvan-
gen en is uitgenodigd om donder-
dag 1 juli bij de uitreiking van de 
donaties aanwezig te zijn. Voorzitter 
Niek van Trigt, voorzitter Cees van 
de Wetering van SVA en secreta-
ris Panc Eikelenboom gaan naar de 
uitreiking. Het wordt nog spannend 
hoe hoog de subsidie zal zijn, maar 
de werkgroep is nu al heel blij dat 
geld gegeven wordt om deze unieke 
bus te kunnen restaureren.
 
Historie
In 1948 kwam de Noord-Holland-
sche Autodienst Onderneming Ber-
gen-Binnen N.V. (NHADO), die lijn-
diensten van Alkmaar naar Bergen 
en Camperduin onderhield, in het 
bezit van een voor Nederlandse be-
grippen unieke bus. Het was een 
echte Amerikaan, gebouwd door 
The General Motor Company (GMC) 
en één van de drie demonstratiewa-
gens die GMC in 1948 naar Euro-
pa zond. Het Amerikaanse straalt 
van de bus af. Bijvoorbeeld door de 
kleine bovenraampjes, in Amerika 

bekend als ‘standee-windows’, be-
stemd voor de staande passagiers, 
die dan toch naar buiten konden kij-
ken. Maar ook op technisch gebied 
was de GMC, met de motor achter-
in en voorzien van een automatische 
versnellingsbak, een buitenbeentje.
Door haar zoemend geluid dat de 
bus tijdens het rijden maakte, kreeg 
zij al gauw de bijnaam ‘stofzuiger’. In 
1971 kwam de stofzuiger in het be-
zit van de Stichting Veteraan Auto-
bussen. In 1973, na een zeer ernsti-
ge motorstoring, werd de motor ge-
reviseerd in samenwerking met de 
GMC-dealer in Maassluis. 

Extra hulp welkom
Inmiddels heeft de werkgroep 
Aalsmeer (voorheen Maarse & 
Kroon) de bus onder haar hoe-
de en gaat deze restaureren. De 
werkgroep heeft gelukkig een aan-
tal manschappen die terzakekun-
dig zijn om de restauratie uit te 
voeren, maar alle hulp van alle le-
den en liefst ook extra krachten zijn 
van harte welkom. Iedere woensdag 
wordt er geklust en geprobeerd gaat 
worden een zaterdagochtend ploeg 
te formeren, zodat het project GMC 
8 sneller afgerond kan worden. Voor 
meer informatie en aanmelding:
gj.smith@hotmail.com.
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Geen wegenbelasting, geen BPM en 14% bijtelling

Fiat de eerste en enige met vier 
belastingvrije automodellen 
Aalsmeer - Fiat is de eerste en eni-
ge die vier belastingvrije automo-
dellen aanbiedt. Voor zowel de Pan-
da 1.2, de 500 1.2 Dualogic, de Pun-
to Actual en de Punto Evo geldt dat 
er geen BPM en wegenbelasting 
betaald hoeft te worden. Vanwege 
de zuinige viercilindermotoren val-
len ze tevens in de 14 procent bij-
tellingsklasse. 
Bij Fiat betekent innovatie tevens 
respect voor het milieu. Het milieu is 
één van de belangrijkste aspecten 
voor productontwikkeling en zorgt 
ervoor dat Fiat al ruim drie jaar het 
zuinigste volumemerk van Europa 
is. De Fiat Panda 1.2, de Fiat 500 1.2 
Dualogic, de Fiat Punto Evo én de 
Grande Punto met 1.3 16v MultiJet 
85 motor zijn daar geen uitzonde-
ring op. Deze auto’s zijn zo zuinig 
dat ze door de overheid worden be-
loond: Er hoeft geen wegenbelas-
ting en BPM (ook niet over de optie-
prijzen) over worden betaald. Voor 
de zakelijke rijder is interessant dat 

tor’ die de brandstofinspuiting in de 
verbrandingskamer regelt en zorgt 
voor een verlaging van het brand-
stofverbruik, CO2-emissies èn NOx-
uitstoot. Eveneens met het oog op 
een lager verbruik en lagere emis-
sies is de 1.3 16v MultiJet 85 voor-
zien van het start en stop systeem. 
Hierdoor wordt de motor automa-
tisch uitgeschakeld bij stilstand en 
bij vertrek automatisch weer ge-
start (bijvoorbeeld bij stoplichten). 
Mede dankzij dit systeem rijden de-
ze Punto’s gemiddeld 1 op 27,8 (3,6 
l/100km) en hebben ze een gemid-
delde CO2-uitstoot van 95 g/km. 
Met een volle tank kan 1.250 kilo-
meter afgelegd worden. De Punto’s 
Evo en Actual zijn direct leverbaar 
bij Fiatdealer Van der Wal op de Wit-
teweg.
 
Fiat 500 1.2 Dualogic
Zowel de cabrio als de gesloten ver-
sie van de Fiat 500 1.2 start en stop 
Dualogic zijn wegenbelasting en 

Netwerkborrel voor leden OVA 
Aalsmeer - De ondernemersbor-
rels van de Ondernemers Vereniging 
Aalsmeer (OVA) groeien langzaam 
maar zeker uit tot een echte traditie. 
Ook in 2010 houdt OVA daarom een 
halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst 
en wel op dinsdag 22 juni. Alleen 
al vanwege de locatie loont het de 
moeite om naar deze bijeenkomst 
te komen. De vijfde Aalsmeerse net-
werkborrel vindt plaats in het nieu-
we restaurant Westeinder Paviljoen 
op het surfeiland bij Vrouwentroost. 
Een mooie kans om dit onlangs ge-
opende restaurant op een prachti-

ge locatie met eigen ogen te komen 
aanschouwen. Leden van OVA kun-
nen deze netwerkborrel gratis be-
zoeken. Leden van één van de vol-
gende verenigingen zijn automa-
tisch aangesloten bij OVA: Trade 
Centre Aalsmeer, Stichting West-
einder Aalsmeer Promotie, Winke-
liers Vereniging Aalsmeer Centrum, 
Winkeliersvereniging Ophelia, Win-
keliersvereniging Kudelstaart. Niet-
leden zijn ook van harte welkom, 
voor hen is de toegangsprijs 10 eu-
ro. Borrelen kan van 17.30 tot 19.30 
uur.

Whisky vierdaagse helemaal 
top bij TopSlijter Pappot!
Aalsmeer - Whisky krijgt in Neder-
land steeds meer liefhebbers. Met 
name voor Single Malt Whisky en 
de zogenaamde ‘Premium Brands’ 
groeit de belangstelling. Logisch 
dus dat topSlijter Pappot ook dit jaar 
weer een Whisky Vierdaagse heeft. 
Van woensdag 23 tot en met za-
terdag 26 juni gaat bij de topSlijter 
van 30 bekende whiskymerken elke 
tweede fles voor half geld de deur 
uit. Daarbij kan het voordeel oplo-
pen tot boven de 25 euro! Vorig jaar 
was de Whisky Vierdaagse zo’n suc-
ces, dat de klanten steeds vragen 
wanneer de actie terugkomt. De 30 
deelnemende merken zijn gemak-
kelijk herkenbaar aan een speciale 
actiehanger om de hals van de fles. 

Ze staan ook op een grote actiepos-
ter. Voor elke tweede fles hoeft maar 
de helft afgerekend te worden. Wilt 
u liever twee verschillende soorten? 
Geen probleem, áls het maar twee 
van de deelnemende merken zijn. In 
dat geval geldt de 50% korting voor 
het goedkoopste merk. TopSlijter wil 
zo veel mogelijk klanten de winst la-
ten pakken. 
Daarom geldt de aanbieding niet 
voor een enkel merk maar voor 30 
grote, veelverkochte merken, óók in 
het lagere prijssegment. Er is maar 
één nadeel bij al dit voordeel: De ac-
tie geldt zo lang de voorraad strekt. 
Dus: Op is Op! Pappot Aalsmeer is 
te vinden in de Dorpsstraat in het 
centrum.

deze modellen in de 14 procent bij-
tellingsklasse horen. In vergelijking 
tot zijn BPM-vrije concurrenten 
heeft de Fiat Punto Evo 1.3 16v Mul-
tiJet 85 de krachtigste dieselmotor, 
is het meest compleet uitgerust én 
is de enige viercilinder. 
Standaard is de vijfzitter onder meer 
voorzien van airconditioning, 7 air-
bags (waaronder knie- en gordijn), 
elektrisch bedienbare buitenspie-
gels én ramen voor, cruise control 
en centrale portiervergrendeling 
met afstandsbediening. 
Dankzij de 85 pk (75 bij concur-
renten) en een koppel van 200 Nm 
(180 bij concurrenten) bij 1.750 tpm, 
staat de auto garant voor Fiat’s cre-
do ‘fun to drive’. De compacte 4 ci-
linder Euro5 dieselmotor is voorzien 
van roetfilter én van de tweede ge-
neratie MultiJet techniek. MultiJet 
II biedt een meer accurate verbran-
ding waardoor verbruik en emis-
sie afnemen. Dit wordt bereikt door 
middel van een ‘common rail injec-

BPM vrij. De zonder meerprijs lever-
bare gerobotiseerde automatische 
versnellingsbak verlaagt het brand-
stofverbruik en uitstoot nog eens 
met 3 procent. 
Vanwege de geringe uitstoot van 
110 gr/km, is de Fiat 500 1.2 Du-
alogic start en stop door de over-
heid beloond met het schoonste A-
milieulabel, is de auto BPM-vrij èn 
is de bijtelling 14 procent. Tevens 
hoeft er geen wegenbelasting be-
taald te worden.
Dankzij de 69 pk sterke 1.2 benzi-
nemotor kan binnen 13 seconden 
100 kilometer per uur gereden wor-
den en kan een topsnelheid van 160 
kilometer bereikt worden. Het ge-
middeld verbruik is 1 op 21,7. De Fi-
at 500 1.2 start en stop is ook met 
een handgeschakelde versnellings-
bak leverbaar. 
Om het gebruik van de schone Fiat 
500 te stimuleren, biedt Fiat de ge-
robotiseerde versnellingsbak zonder 
meerprijs ten opzichte van de hand-
geschakelde versie aan. De auto is 
standaard onder andere voorzien 
van elektrisch verstel- en verwarm-
bare buitenspiegels, centrale por-
tiervergrendeling met afstandsbe-
diening, elektrisch bedienbare ra-
men, 7 airbags (knie, 2 front, zij en 
window) en radio/cd/mp3 speler 
met 4 speakers en 2 tweeters. De 
500C is tevens voorzien van par-
keersensoren aan de achterzijde.

Vader-verwendag in Ophelialaan!
Aalsmeer - Voor vaders in de Op-
helialaan wordt het aanstaande za-
terdag een extra leuke dag om mee 
te gaan winkelen: Het is vader-ver-
wendag in de Ophelialaan! Aan-
staande zondag is het vaderdag en 
het is in de Ophelialaan een leuke 
gewoonte een spontaan gebaar te 
maken naar de vaders op de zater-
dag ervoor. Want de Opheliawinke-
liers zijn ook zeer gesteld op de ve-
le vaders die wekelijks hun bood-
schappen in de Ophelialaan ko-
men doen. Menig winkelkarretje 
bij C1000 wordt op zaterdag gevuld 
door vaders met één of twee kinde-
ren om hem heen, een lijstje in de 
hand, om ervoor te zorgen dat niets 
vergeten wordt. Ook bij de slagerij 

staan vaak veel vaders die het lek-
kerste vlees komen uitzoeken. Va-
ders hebben het tegenwoordig vaak 
erg druk. En als ze dan toch nog op 
zaterdag de boodschappen komen 
doen, tussen alle voetbalwedstrijden 
door, dan wordt dat zeer gewaar-
deerd door winkelcentrum Ophelia-
laan. En daar mag dan best eens wat 
leuks tegenover staan. Vaders wor-
den aankomend weekend aange-
sproken op één van hun grote lief-
des. De cadeaus, die worden uitge-
deeld, sluiten naadloos aan bij één 
van hun grote liefdes! Als u een van 
de gelukkige vaders wilt zijn, kom 
dan aanstaande zaterdag naar de 
vader-verwendag en laat u verwen-
nen door de Opheliawinkeliers!

Huismanager Nancy Haanappel en John Ubink tonen de cheque van 1000 euro.

1000 Euro voor Ronald 
McDonald Huis in Leiden
Aalsmeer - Ubink BV produceert 
sinds 1927 cactussen en succulen-
ten (vetplanten). Vrijblijvend konden 
de bezoekers een donatie schen-
ken aan het Ronald McDonald Huis 
Leiden. Mede-eigenaar John Ubink 
maakt momenteel zelf gebruik van 
het Leidse Huis, vanwege de zieken-
huisopname van zijn zoontje Jory. 
Zo werd spontaan het idee gebo-
ren om een kleine donatie te vragen 
voor het Huis. 
Met de open dag werd 222 euro op-
gehaald. Ubink BV heeft het bedrag 

aangevuld tot maar liefst 1.000 eu-
ro. De stichting Ronald McDonald 
Huis biedt ouders en broertjes en 
zusjes van ernstig zieke kinderen 
een ´Thuis ver van Huis´. Een plek, 
op loopafstand van het LUMC, waar 
ouders en familieleden in een huise-
lijke omgeving kunnen logeren tij-
dens de opname van hun kind. De 
Stichting krijgt geen overheidssub-
sidies en is voor de exploitatie vol-
ledig afhankelijk van giften en do-
naties van particulieren, bedrijven, 
scholen, clubs en verenigingen.

Faunaland en Gall & Gall 
in feeststemming!
Kudelstaart - Gall & Gall van Lam-
meren bestaat als slijterij al weer 
17 jaar. Begonnen in 1993 als ge-
heel zelfstandige slijter hebben Bep 
en Will van Lammeren in 1995 aan-
sluiting gezocht bij de franchise 
van Gall & Gall. Eerst alleen de pro-
ducten en later geheel in de huis-
stijl. Eerst wel wennen als er men-
sen komen die gaan vertellen hoe je 
het moet doen, maar na enkele ja-
ren geheel gewend en met volle te-
vredenheid. Nu staat de opvolging 
al weer klaar, zoon Vincent is nu de 
man die het gezicht van de winkel 
gaat bepalen. Na enkele jaren sta-
ge bij Gall & Gall-winkels in Lisse 
en Katwijk is hij bij zijn ouders in de 
zaak gaan werken. Faunaland Ku-

delstaart bestaat dit jaar 5 jaar. In-
grid en haar team staan voor iedere 
klant klaar met raad en daad. Fauna-
land is een echte dorpswinkel waar 
iedereen elkaar kent, waar men ge-
zellig binnen loopt voor een praatje 
en waar de honden niet langs kun-
nen zonder even dat koekje te ha-
len. Ingrid is een echte dierenlief-
hebber. Nu willen de twee winkels 
hun feestjes niet zomaar voorbij la-
ten gaan en is het idee opgepakt om 
een leuke actie te houden. 
Vanaf 21 juni kunnen klanten hun 
kassabon met naam en telefoon-
nummer in een ton doen en tijdens 
de braderie op woensdag 30 juni 
wordt er een mooie oranje oma fiets 
verloot.

Afiya en Alex, eigenaren van StraQ en nu dus ook van SnaQ, waar de lekker-
ste snacks, ijs en kleine kaartgerechten te bestellen zijn. Patatje-met, spare-
ribs of Italiaans ijs, bestel maar bestel maar!

Na StraQ nu ook SnaQ! 
Snackbar, ijssalon en cafetaria 
inéén op Van Cleeffkade no. 5
Aalsmeer - Het zijn wel drukke tij-
den voor Alex en zijn vriendin Afiya. 
Nadat zij met de lunchroom StraQ 
waren gestart gingen de zaken heel 
goed en wilde het tweetal best wat 
uitbreiding realiseren. Een gesprek 
werd aangeknoopt met de vlakbij 
liggende videotheek op de hoek van 
de Marktstraat en Van Cleeffkade. Of 
zij met dat fantastische terras geen 
broodjes wilden verkopen, gemaakt 
door de lunchroom. Uiteindelijk 
stelden ze een tegenvraag: “Waar-
om neem je de zaak niet over?” In 
eerst instantie stonden Alex en Af-
iya perplex maar al gauw begon het 
idee toch vaste vormen aan te ne-
men. Er werd keihard gewerkt vanaf 
die dag in april dit jaar zodat de zaak 
begin juni al kon openen. De naam 
geeft de verbinding met de lunch-
room goed aan: SnaQ, uit te spre-
ken op zijn Engels (“snack”) of ge-
woon op z’n Hollands. Met een è of 
à: Feit is wel dat hier alle bekende 
snacks te krijgen zijn: van een pa-
tatje tot hamburger, frikadel, kroket, 
kaassoufflé voor de lekkere trek tot 
aan diverse soorten ijs. 

Italiaans ijs
Weer een hele nieuwe uitdaging 
voor Alex en Afiya, die het met hun 
lunchroom en catering al druk zat 
hadden. Maar zo’n mooie kans, een 
prima locatie èn ruim terras aan de 
Van Cleeffkade wilden zij niet la-
ten schieten. Het terras is altijd al in 
trek geweest bij mensen die een ijs-
je willen of een kop koffie met ge-
bakje. “Dat werd echt gemist hier 

in dorp, een ijssalon. Geldt ook voor 
een snackbar, we krijgen dan ook 
geweldige reacties dat men blij is 
dat er weer ijs en snacks te krijgen 
zijn in dorp”, aldus Alex. 
Naast snacks is dus het ambach-
telijk gemaakte Italiaanse ijs een 
vast gegeven. De ijsmaker die het 
levert, Ci Vediamo, is als beste ge-
test door een groep van 30 perso-
nen die Alex en Afiya vijf soorten 
van elke ijssmaak lieten proeven. Ze 
gaan dus niet over een nacht ijs, de-
ze Aalsmeerse ondernemers. Op het 
terras voor hun winkel kan trouwens 
ook een heerlijk broodje worden ge-
nuttigd uit de andere zaak, StraQ. 
Binnen bij SnaQ is een zitgedeel-
te waar je gerechten als een sate-
tje, entrecote of spareribs kunt eten. 
Ook hier weer de trendy inrichting 
zoals die ook te zien is in de lunch-
room. Leuk is ook dat het tweetal in 
de schijnwerpers is gezet door een 
speciaal blad waarin portretten zijn 
gemaakt over opmerkelijke lunch-
rooms in Nederland. De uitstraling 
en kaart vonden de bladmakers er 
echt uit springen. “We waren blij 
verrast”, aldus de twee. 
StraQ (geopend tussen 10 en 15 
uur dagelijks) dus voor de lunchge-
rechtjes, broodjes, koffie en niet te 
vergeten catering voor partijen en 
SnaQ voor snacks, ijs en een war-
me maaltijd. 
Openinsgtijden van de nieuwe zaak 
aan de Van Cleeffkade no. 5 zijn el-
ke dag van 12 tot 21 uur. 
Kennismaken met SnaQ kan vanaf 
nu! Van Cleeffkade 5, 06-55775599.

Blij met Elbert de Hartog
Kudelstaart - Al een aantal jaren 
is Elbert de Hartog de man in win-
kelcentrum Kudelstaart die werke-
lijk alles onderhoud. Hij veegt, zet 
de vuilnisbakken op tijd aan de 
weg, brengt de winkelwagentjes re-
tour naar AH, kortom: een duizend 
poot. Sinds vorig jaar zijn er mooie 
bloembakken geplaatst en Elbert 
verzorgt ze alsof het zijn eigen bak-
ken zijn. Ook deze zomer zijn de 
bakken weer mooi gevuld en zorgt 
Elbert dat ze weer op tijd van wa-
ter worden voorzien. Ook gaat El-
bert de bakken weer een schilder-
beurt geven. Elbert klasse. De on-
dernemers is het winkelcentrum zijn 
blij zijn inzet.

Schrijver ‘Oorlogsliefde’ te gast
Auke Kok komt signeren 
in het Boekhuis vrijdag
Aalsmeer - Historicus, journalist 
en schrijver Auke Kok komt vrij-
dagavond 18 juni naar Boekhuis 
Aalsmeer in de Zijdstraat om zijn re-
cent verschenen boek ‘Oorlogslief-
de’ te signeren. Hij is aanwezig tij-
dens de koopavond van 19.00 tot 
21.00 uur en geeft omstreeks 19.30 
uur een toelichting op het boek. Au-
ke Kok beschreef vijftien jaar ge-
leden het leven van Anton van der 
Waals, de grootste landverrader van 
Nederland, die tijdens de oorlog en-
kele maanden in een woonark aan 
de Uiterweg verbleef. In Aalsmeer 
speelden zich bizarre gebeurtenis-
sen af: Van der Waals bracht zijn 
huisknecht om en nam diens iden-
titeit aan, daarna infiltreerde hij in 
het verzet. Van 1943 tot eind 1945 
was Corrie den Held getrouwd met 
Van der Waals. Nooit heeft ze erover 
willen praten, maar in Oorlogslief-
de – het nieuwe boek van Auke Kok 
– doet ze eindelijk haar verhaal. Zij 
hield van hem en was er van over-
tuigd dat Van der Waals van haar 
hield. Zij was nog geen twintig, hij 
was twaalf jaar ouder en een char-
mante en vermogende baron die 
aan de goede kant stond. Dacht zij. 
Anton van der Waals leverde talloze 
verzetslieden aan de Duitse bezet-

ters uit, hij deinsde niet terug voor 
moord, maar hij zorgde goed voor 
zijn Corrie. En zij genoot. Tot de twij-
fel toesloeg en ze het vermoeden 
kreeg dat hij dubbelspel speelde en 
misschien een bedrieger, een 
verrader was. Maar toen kon ze niet 
meer terug. Sterker nog, ze moest 
zijn spel meespelen. 
 
 
 
 
 
 

Foto: Bob Bronshoff

Vrijdag in winkelcentrum Westwijk
Edith Barkey & Band te gast 
op midzomernachtmarkt
Amstelveen - Aanstaande vrij-
dag 18 juni wordt voor de zestien-
de maal de midzomernachtmarkt in 
winkelcentrum Westwijk gehouden. 
Van 18.00 tot 24.00 uur zijn er naast 
de verkoop in vele kramen diverse 
activiteiten voor jong en oud. En be-
zoekers worden getrakteerd op een 
spectaculair optreden van zangeres 
Edith met haar band. Edith Barkey & 
Band, De in Rotterdam geboren zan-
geres Edith Barkey heeft haar spo-
ren in de muziek ruimschoots ver-
diend, al op 14 jarige leeftijd zong zij 

in diverse bandjes en heeft vanaf die 
tijd niets liever gedaan dan zingen. 
Jaren lang was zij vooral in Scheve-
ningen en omgeving een veel gezie-
ne artiest en ook in de rest van Ne-
derland heeft zij in uiteenlopende 
zaken, van kroeg tot feesttent, ge-
staan. De muzikanten om haar heen 
zijn ook stuk voor stuk geweldige 
artiesten waarvoor het ook maar om 
één ding draait: Muziek maken en 
zo goed en gezellig mogelijk! Na-
dat Edith zo’n 15 jaar geleden naar 
Aalsmeer verhuisde werd zij ook in 
deze omgeving een bekende ver-
schijning, ze heeft in bijna alle hore-
ca gelegenheden opgetreden. In de 
loop der jaren heeft ze alle soorten 
muziek gezongen, waaronder jazz, 
soul en top40 hits.
De muzikanten, waarmee zij 18 juni 
optreedt, hebben hun sporen in de 
muzikantenwereld ruimschoots ver-
diend. De band bestaat niet alleen 
uit topmuzikanten, maar het zijn 
ook echte vrienden geworden die 
erg veel lol hebben en dit is ook te 
zien tijdens hun optredens. De band 
bestaat uit: Zanger Julio, Leo Lauf-
fer op drums en zang, Arne Aypas-
saop bas en zang, Kiki op gitaar, Er-
nestoop piano en keyboards en On-
nie op percussie.
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Vrolijke gezichten tijdens 6e 
‘griezelige’ junior pramenrace

Aalsmeer - Onder een stralend zon-

netje vond afgelopen zaterdag 12 juni 

de zesde editie van de junior pramen-

race plaats. Even na twaalf uur kwa-

men de eerste pramen aan bij start-

punt het Stokkeland. Thema was dit 

jaar ‘griezelfeest’ en hier was door al-

le deelnemende teams gehoor aan 

gegeven.  Spoken, duivels, bloederige 

dokters, grollen en andere monsters 

en onder andere piraten vormden, 

ondanks veel zwarte kledij, een bon-

te stoet. Net als bij de ‘grote’ pramen-

race was er op een aantal pramen 

muziek en, zoals het hoort, werd er bij 

de start en kijkpunten gezwaaid door 

de jeugdige pramenracers naar het 

publiek. In de juryboot geen echtpaar 

Litjens, maar de burgemeester samen 

met dochtertje Neeltje. Ze hebben de 

junior pramenrace toch niet stil kun-

nen houden voor hun kinderen. Wel 

een goede vervangster, want een 

jong kind kijkt toch anders naar leef-

tijdsgenoten. Vader Litjens en dochter 

zijn er zelfs samen uitgekomen in de 

jurykeuze voor de vet coolste praam. 

Ze kozen voor de Kids van de Gemiste 

Kans. De praam met heel veel jeugdi-

ge piraatjes.  Tijdens de spelletjesmid-

dag wist dit team de derde startplaats 

te veroveren. Het team deed voor de 

eerste keer mee. Geen podiumplaats, 

maar wel een prijs! Alle teams hadden 

ook flink hun best gedaan op de thuis-

opdracht. Op het podium werden al-

le mummies uitgestald en aan de jury, 

de heren en dames van het SPIE-be-

stuur, de moeilijke taak om de mooi-

ste uit te zoeken. Ze waren allemaal 

mooi, grappig, apart en met veel aan-

dacht voor details. De Schandknaap-

jes zijn uiteindelijk tot winnaar geko-

zen. De uitslag voor het snelst geva-

ren en het best de opdrachten vervuld 

is verrassend. Geen teams die al voor 

de zesde maal aan de start versche-

nen, maar nieuwelingen. De grollen 

met de groene gezichten van Grie-

zelpap hebben de grootste beker ge-

wonnen.  Op twee is Duivelse praam 

geëindigd met aan boord natuurlijk 

duivels met rode hoorntjes en de lijk-

jes van de Griezels uit het Oosten wis-

ten de derde plaats te veroveren. Voor 

alle deelnemers had het bestuur tot 

slot een leuke herinnering. De zesde 

junior pramenrace: Ondanks het grie-

zelige thema, heel veel vrolijke, blije 

en tevreden gezichtjes na afloop. Vast 

en zeker is menig deelnemer van plan 

om volgend jaar weer mee te doen en 

wordt er al nagedacht over het moge-

lijke thema van dan de zevende junior 

pramenrace! Met foto’s nog even na-

genieten. 

Foto’s en tekst: 
Jacqueline Kristelijn.

Vet coolste praam
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Ook Meerbode kijkt voetbal!
Aalsmeer - Ook de medewerkers 
van de Nieuwe Meerbode hebben 
natuurlijk werkonderbreking gehad 
afgelopen maandag 14 juni tijdens 
de WK-voetbalwedstrijd Nederland 
tegen Denemarken.
Slechts twee hadden zich in oranje 
gehuld, maar het enthousiasme was 
er niet minder om. 
Het eerste doelpunt is helaas niet 
gezien. De koffiepauze duurde lan-
ger dan de rust voor de elftallen. 
Opeens stond beneden op de tot 
televisie omgetoverde computer de 
stand op 1-0. En dat terwijl even 
daarvoor nog een beetje de moed 

in de schoenen zat, want zo goed 
speelde Nederland niet en Dene-
marken was best gevaarlijk. De 1-
0 gaf de ommekeer en de overwin-
ningsroes nam haar aanvang. 
Natuurlijk is het tweede doelpunt 
gezien door iedereen, wel vier of 
vijf keer, vanwege de herhalingen. 
Na het eindsignaal was ook bij de 
Meerbode-medewerkers de vreug-
de groot. “Zie je wel. We worden 
kampioen!” 

En vervolgens ging iedereen weer 
aan het werk. De krant moet tot slot 
gevuld worden en dit is gelukt hoor!

Scholen oranje voor Oranje
Aalsmeer - Het merendeel van de 
scholen in Aalsmeer en Kudelstaart 
heeft afgelopen maandag 14 juni 
even anderhalf uur de leerboeken 
gelaten voor wat ze waren om te 
kunnen kijken naar de eerste wed-
strijd van het Nederlandse elftal tij-
dens het WK voetbal in Zuid-Afri-
ka. De leerlingen was gevraagd in 
het oranje te komen en onder an-
dere op basisschool Samen Een was 

hier massaal gehoor aan gegeven. 
En bij een oranje t-shirt bleef het bij 
veel jongens en meisjes niet. Er zijn 
ook zoveel leuke attributen te koop 
om jezelf gek uit te dossen! Niet al-
leen qua hoeden en opblaasspul-
len, maar ook wat geluid maken be-
treft. De vuvuzela’s klinken allang 
niet meer alleen in Zuid-Afrika, ook 
in Aalsmeer wordt er flink op los ge-
toeterd!

Binding kijkt WK voetbal
Aalsmeer - Afgelopen maandag-
middag heeft een grote groep jon-
geren in de Binding op een groot 
scherm de WK voetbalwedstrijd 
Nederland tegen Denemarken ge-
volgd! Met een eindstand van 2-0 
voor Nederland kon de middag na-
tuurlijk niet meer stuk! 

Wil je er de volgende keer ook bij 
zijn? Kom dan op donderdagavond 
24 juni om 20.00 uur naar Zijd-
straat 53 en kijk mee naar de WK 
wedstrijd Kameroen tegen Ne-
derland. Voor meer informatie:  
www.debinding.nl of neem contact 
op met viola@debinding.nl.

De wedstrijd Nederland tegen Japan kijken, kan natuurlijk thuis, maar ook met 
vrienden voor een groot scherm in heel veel kroegen en restaurants in de ge-
meente.

17 Voetbalkenners in Aalsmeer!
Aalsmeer - In de WK-krant van de 
Nieuwe Meerbode werden met fo-
to’s door bijna negentig onderne-
mers voorspellingen gedaan over de 
uitslag van de eerste voetbalwed-
strijd van Nederland tegen Dene-
marken afgelopen maandag 14 ju-
ni. Iedereen weet inmiddels wel dat 
Nederland gewonnen heeft met 2-
0 en zeventien ondernemers zei-
den dit ook. Echte voetbalkenners 
dus zijn een op de vijf voorspellers. 
Maar de wedstrijd Nederland tegen 
Denemarken is niet de enige waar 
standen voor opgegeven zijn. De ze-
ventien gaan door naar ronde twee, 
de uitslag van de wedstrijd Neder-
land tegen Japan aanstaande zater-
dag 19 juni om 13.30 uur. Het me-
rendeel heeft gekozen voor 3-1 of 
3-0, maar gelijk spel en een super-
winst van 4-1 en 5-1 is eveneens 

genoteerd. Door naar ronde twee 
zijn in ieder geval Hair Creations op 
de Oosteinderweg 593 en Hartelust 
op nummer 279, De Oude Veiling in 
de Marktstraat 19, Bakker Bertram 
aan de Punterstraat 8 en overbuur-
man Chocolatier Martinez op num-
mer 11, The Readshop in de Ophe-
lialaan 151 en bijna-buurman CSA 
Computers op nummer 137, sport-
winkel Deportivo in de Zijdstraat 
80, café de Praam op nummer 60 
en Carla de Klerk op nummer 9 in 
de winkelstraat, Ab Muller aan de 
Stationsweg 5, Romee Women aan 
de Van Cleeffkade 1, Rinus Bon aan 
de Kudelstaartseweg 224, Philippo 
Keukens aan de Aalsmeerderweg 
83 en Imabo Blauwhoff verder op 
nummer 225, Kreeft & Van Wissen in 
de Dorpsstraat 27 en schoenenhuis 
Henrita even verder op nummer 16.

Nederland, Spanje en Brazilië 
favoriet in WK-prijsvraag
Aalsmeer - Veel animo is er voor de 
WK-prijsvraag in de speciale voet-
balkrant van de Nieuwe Meerbode. 
Al een dag na de huis-aan-huis ver-
spreiding werden de eerste uitsla-
gen ingeleverd. En inmiddels vult 
een behoorlijke stapel het kantoor 
van de redactie. 
Gelijk wordt gekeken naar de voor-
spelling wie wereldkampioen wordt 
en voor elk land is een apart stapel-
tje gemaakt. Nederland is ver uit fa-
voriet, Spanje en Brazilië volgen op 
korte afstand en ook Spanje is al 
een groot aantal keer genoemd. De 
Duitsers hebben natuurlijk een he-
le mooie wedstrijd gespeeld tegen 

Australië en na deze 4-0 winst zien 
ook enkele inwoners dit land de be-
ker met de grote oren wel eens in 
ontvangst nemen. Slechts 1 inzen-
der kiest voor oud wereldkampioen 
Italië en ook slechts 1 keer is Enge-
land ingevuld. 
Toch nog 1 stem, in gastland Zuid-
Afrika is nog helemaal geen vertrou-
wen, evenals vooralsnog de kat uit 
de boom gekeken wordt wat Grie-
kenland, Mexico, Zuid-Korea en on-
der andere Portugal betreft. Wacht 
niet te lang, deelnemen kan nog tot 
en met aanstaande vrijdag 18 juni 
en er zijn leuke prijzen mee te win-
nen!

WK sfeer in Sportzicht
Aalsmeer - Café Sportzicht is hele-
maal in oranje stemming! Afgelopen 
maandag speelde het Nederlands 
elftal hun eerste WK-wedstrijd te-
gen Denemarken. 
De wedstrijd werd live uitgezonden 
in het café. Binnen konden de gas-
ten kijken op een groot scherm en 
een televisie. 
In de rookruimte konden zij het vol-
gen op een breedbeeld televisie. De 
gasten namen plaats op de tribune 
die speciaal gemaakt is voor het WK 
van bierkratten en steigerhout door 
Ben en Julian. Buiten naast het ca-
fé hing ook een groot scherm, zo-
dat de gasten lekker buiten de wed-

strijd konden volgen onder het ge-
not van een drankje, sigaretje en 
het zonnetje. Dennie en Julian had-
den een verrassing als het Neder-
lands elftal scoorde. Zij hadden een 
confetti kanon gemaakt. Na het eer-
ste doelpunt ging de oranje confet-
ti buiten de lucht in en na het twee-
de doelpunt ging de confetti binnen 
nog een keer de lucht in.
 De sfeer zat er goed in bij de sup-
porters en na de overwinning ging 
het feest nog lekker door. De vol-
gende wedstrijden van het Neder-
lands Elftal zullen ook weer live 
uitgezonden worden op de grote 
schermen binnen en buiten. 

Wegwijzer laat Leeuw 
niet in zijn hempie staan
Aalsmeer - Op 14 juni sloeg de 
oranje koorts toe op basisschool 
de Wegwijzer. Iedereen raakte be-
smet en dus werd het Nederlands 
elftal toegejuicht vanuit een oran-
jegekleurde grote zaal. Een combi-

natieles van gym, muziek en reke-
nen, want het was volop doelpun-
ten tellen en kansen berekenen. Het 
kostte dan ook geen enkele moeite 
de leerplicht ambtenaar van het nut 
van deze les te overtuigen.

Vakantie annuleren bij droomfinale
WK-finale verzekering bij 
Verbeek Advies
Aalsmeer - Stel: Oranje staat straks 
in de finale van het WK voetbal in 
Zuid-Afrika. Met een WK-finale ver-
zekering heeft u een geldige reden 
om uw reis te annuleren of af te bre-
ken om de wedstrijd in Nederland 
te kunnen kijken. Bij het afbreken 
van een reis is er een vergoeding 
voor de dagen van de vakantie die u 
dan mist. Zelfs extra reiskosten, die 
moeten worden gemaakt om thuis 
te komen, vallen onder deze dek-
king. De WK-finale verzekering kan 
als uitbreiding afgesloten worden 

op de doorlopende annuleringsver-
zekering, kortlopende annulerings-
verzekering en als uitbreiding op de 
doorlopende reisverzekering.
De speciale WK dekking kan afge-
sloten worden tot en met 1 juli en 
kost slechts 1 procent van de reis-
som van uw vakantie. De WK-finale 
verzekering kan afgesloten worden 
bij Verbeek Advies aan de Uiter-
weg 317. Informeer naar de moge-
lijkheden via 0297-327272, mail naar 
info@verbeekadvies.nl of stap het 
kantoor aan de Uiterweg binnen.

Hoogvlietklant naar WK-
voetbal in Johannesburg
Aalsmeer - Een gelukkige klant 
van de Hoogvliet supermarkt aan de 
Aalsmeerderweg heeft een reis voor 
twee personen naar Zuid-Afrika ge-
wonnen. De klant is één van de vijf 
winnaars van de Lipton actie in de 
Hoogvliet weekfolder. Op vrijdag 11 
juni is symbolische de reischeque 
in de Hoogvliet overhandigd en af-
gelopen maandag zat de winnares 
al op de tribune in Johannesburg in 

Zuid-Afrika tijdens de wedstrijd Ne-
derland tegen Denemarken.
In de week van 26 mei tot en met 1 
juni konden klanten bij aankoop van 
vier Lipton Ice Tea producten mee-
doen aan deze actie. Door zo origi-
neel mogelijk antwoord te geven op 
de vraag ‘Wat betekent Lipton Ice 
Tea voor jou?’ maakte men kans op 
één van de vijf Zuid-Afrika arran-
gementen. 

Rotonde bij hoofdingang FloraHolland Aalsmeer kleurt oranje.

FloraHolland kleurt oranje
Aalsmeer - Bij bloemenveiling Flo-
raHolland is al geruime tijd goed te 
merken dat het wereldkampioen-
schap voetbal aan de gang is. Op 
alle vestigingen is de kleur oran-
je in de afgelopen tijd steeds meer 
de boventoon gaan voeren. In de 
aanvoer zitten in toenemende mate 
bloemen en planten die specifiek op 
het WK gericht zijn: door hun kleur 
of omdat er een voetbalaccent aan 
het product of de verpakking is toe-
gevoegd.

Rotonde oranje
Deze week is de rotonde bij de 
hoofdingang van FloraHolland 
Aalsmeer omgetoverd in het oran-
je. Gedurende het WK sieren 400 
vierkante meter oranje Afrikaantjes 
toepasselijk de entree. Met de be-
planting van de rotonde geeft Flo-
raHolland het Nederlands elftal de 
komende weken hun steun. Oran-
je snijbloemen worden deze weken 
steeds populairder. Zo komen er bij-
voorbeeld veel zomerbloemen voor 
de klok in oranje tinten, zoals dah-

lia’s en asclepia’s. Deze producten 
zijn normaal gesproken al een echte 
blikvanger in de zomer, maar in de 
kleur oranje horen ze de komende 
weken zeker thuis in de vaas. Ook 
bij planten staat het WK centraal. 
In Aalsmeer is bij de plantentribu-
ne een WK-presentatie te zien van 
Potplantenkwekerijen KP Holland 
en Solis. Klanten van de kwekerij-
en kunnen bovendien WK-artikelen 
winnen bij afname van een bepaald 
aantal fusten. De firma Turk heeft 
slaapkamergeluk Soleirolia soleiro-
li versierd met bloemen in de kleu-
ren van onder andere de vlag van 
Nederland, maar ook van export-
land Italië. De verschillende groot-
handelscentra laten zich ook niet 
onbetuigd. Zo kleurt Waterdrinker 
Cash&Carry in Aalsmeer oranje: sa-
men met Decorum Company heeft 
deze groothandel een speciaal WK-
thema ontwikkeld voor de Neder-
landse bloemisten en tuincentra. 
Naar verwachting houden de WK-
acties in ieder geval tot en met eind 
juni aan.
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Afscheid wethouders in 
‘paviljoen’ druk bezocht
Aalsmeer - Berry Nijmeijer, Jaap 
Overbeek en Ronald Fransen ston-
den donderdagmiddag jl in het mid-
delpunt van de belangstelling. Ze 
schudden vele handen en namen 
diverse cadeaus in ontvangst in het 
Westeinderpaviljoen. Dat hoort nu 
eenmaal bij een afscheid. Voor het 
drietal ex-wethouders was een re-
ceptie georganiseerd in de nieu-
we horecagelegenheid op het Sur-
feiland. Nu het wethouderschap er 
op zit voor de drie, zal het wel even 
wennen zijn. Geen plichtplegingen 

meer, geen openingen, geen B&W- 
vergaderingen... Het stokje is door-
gegeven aan de nieuwe, verse wet-
houders Ulla Eurich (Pact), Ad Ver-
burg (CDA) en Gertjan van der Hoe-
ven (AB). Onder het genot van een 
drankje en hapje konden de oud-
wethouders nog even herinnerin-
gen ophalen waarbij vast en zeker 
geboekte successen de revue pas-
seerden, zoals het opknappen van 
het Surfeiland en de realisatie van 
het restaurant aldaar waar de re-
ceptie plaatsvond. 

Nog een keer op de foto als wethouder: Berry Nijmeijer, Ronald Fransen en 
Jaap Overbeek. Donderdag jl namen zij afscheid in het Westeinder Paviljoen.

Aalsmeer - Na de voetbalwedstrijd 
Nederland tegen Denemarken af-
gelopen maandag 14 juni is valken-
kenner Herman Scholten de water-
toren in gegaan om de broedplaats 
van het Slechtvalkenpaar te inspec-
teren. Het mannetje zat op het nest, 
dus was er geen zicht op eieren of 
jongen. De inwoner had mazzel. Na 
even gewacht te hebben, keerde 
het vrouwtje terug en vond dus een 
wisseling van de wacht plaats. “Het 
vrouwtje wandelde de kast in en het 
mannetje kwam van zijn plaats. Voor 
het eerst zien we de inhoud van het 
nest. Drie prachtig gekleurde eieren. 

Echt ongelooflijk mooi”, aldus Her-
man. En hij vervolgt: “Het vrouwtje 
liep naar de eieren, keerde ze heel 
voorzichtig en ging zitten broeden. 
Super, om zo iets vlak voor je neus 
te zien gebeuren.” Niet bekend is of 
dit het eerste of tweede legsel is van 
het Slechtvalkenpaar. “Eind april in 
bijzijn van wethouder Overbeek zat 
het vrouwtje midden in de kast, nu 
wordt er gebroed in de verste hoek 
van de kast. We weten dus niet wan-
neer er exact begonnen is met broe-
den en hebben dus ook geen flauw 
idee wanneer de eieren uit komen. 
Afwachten dus nog.”

3 Eieren voor Slechtvalken

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 12 
juni vonden in De Bloemhof de Na-
tionale kampioenschappen tram-
polinespringen plaats. Voor aan-
vang van de finale-wedstrijden in 
de avond werd Rien de Ruiter ‘dub-
bel’ in het zonnetje gezet. De heer 
M.H. de Ruiter, door menigeen ‘Rien 
trampoline’ genoemd, werd door 
Omnia-voorzitter Weijers benoemd 
tot erelid en burgemeester Pieter 
Litjens spelde hem de versierselen 
op voor een Koninklijke onderschei-
ding. Rien de Ruiter is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
voor zijn verdiensten op het gebied 
van trampolinespringen op lande-
lijk niveau en in het bijzonder voor 
SV Omnia. De nu 67-jarige heeft 

aan de wieg gestaan van het tram-
polinespringen in Nederland. Ook 
in Aalsmeer wist deze destijds suc-
cesvolle trampolinespringer menig-
een enthousiast te maken voor deze 
sport. In De Bloemhof was hij aan-
wezig als jurylid en dit doet hij zowel 
op nationale als internationaal ni-
veau. De liefkozende bijnaam ‘Rien 
trampoline’ is begrijpelijk! De dub-
bele erkenning had overigens niet 
alleen plaatselijke aandacht, ook de 
NOS filmde dit mooie moment voor 
deze hele bescheiden inwoner. De 
zaal vond in ieder geval het erelid-
maatschap en de Koninklijke onder-
scheiding terecht. Er klonk een hard 
en lang applaus voor Rien de Rui-
ter.

‘Rien trampoline’ erelid en 
koninklijk onderscheiden

Bewonerscommissie Rietlanden 
Kudelstaart opgericht
Kudelstaart - Na de oplevering 
van de eerste woningen bestaat de 
woonwijk Rietlanden in Kudelstaart 
sinds juni 2008. Ondertussen is het 
grootste deel van de woningen klaar 
en bewoond. 
De inrichting van de openbare ruim-
te in de wijk is, zoals bij elke nieu-
we woonwijk, nog niet helemaal vol-
gens plan of naar wens van de be-
woners. Nu de woningen en perce-
len zo goed als ingericht zijn, krijgt 
men meer oog voor de leefomge-
ving. Die blijkt nog niet optimaal te 
zijn. Om gemeenschappelijke aan-
dachtspunten in de wijk aan te kun-
nen pakken is begin van dit jaar een 
bewonerscommissie gevormd. Een 
vijftal enthousiaste en betrokken 
bewoners van de wijk fungeren in 
deze vorm als spreekbuis richting 
de Dorpsraad Kudelstaart en de ge-
meente Aalsmeer. De commissiele-
den zijn Elien Haspels, Tim Wage-
maker, Vibeke van Esdonk, Jos Bek-
kers en Greet Roy. Het doel van de 
bewonerscommissie is een bijdrage 
leveren aan het optimaliseren van 

de leefomgeving. Daaronder val-
len onder meer veiligheid, milieu en 
openbare inrichting. De commissie-
leden signaleren en inventariseren 
aandachtspunten en/of probleem-
situaties. Zij fungeren als klankbord 
voor de bewoners en de gemeen-
te. Uiteraard gaat het om gemeen-
schappelijke aandachtspunten en 
niet om specifieke individuele ge-
vallen. Op de agenda staan op dit 
moment onder andere de verkeers-
situatie rondom de Fonteinkruidhof 
en de school De Rietpluim, de plan-
ning van de volgende nieuwbouw-
fase en de gevolgen ervan voor de 
leefbaarheid en veiligheid in de wijk, 
parkeervoorzieningen en honden-
poepdepots. 
Kijk voor meer informatie over de 
onderwerpen waar de commis-
sie mee bezig is, op de website van 
Dorpsraad Kudelstaart of gemeen-
te Aalsmeer. Via deze sites kunnen 
onder andere de vergaderverslagen 
opgevraagd worden.
Of neem contact op via e-mail: 
bewonerscie.rietlanden@gmail.com

Aalsmeer - De bijeenkomst van 
het Beraad stond donderdag 10 ju-
ni voor de eerste keer onder lei-
ding van Robert van Rijn (VVD) en 
op rustige wijze gaf hij blijk ‘bij de 
les’ te zijn.De behandeling van het 
voorstel gericht op het vaststellen 
van de verordening tot eerste wijzi-
ging op de tarieventabel, behorende 
bij en deel uitmakende van de Le-
gesverordening 2010 blijkt niet veel 
anders dan een technische aanpas-
sing te zijn. De Wet algemene bepa-
lingen omgevingsvergunning (Wa-
bo) zou per 1 juli 2010 ingevoerd 
worden (is inmiddels 1 oktober 2010 
geworden) en dientengevolge dient 
de tarieventabel behorende bij de 
legesverordening aangepast te wor-
den. De omgevingsvergunning ver-
vangt op het gebied van de fysieke 
leefomgeving een groot aantal be-
staande vergunningen zoals bouw, 
sloop, kap, milieu-, gebruik- en aan-
legvergunning. Besluitvorming kan 
in de vergadering van 24 juni plaats-
vinden. De behandeling gericht op 
het vaststellen van de jaarstukken 
2009 en de toelichting daarop, als-
mede het veiligstellen van budget-
ten, genoemd in het raadsvoorstel, 
voor besteding in 2010 roept nog di-
verse vragen op bij de meeste frac-
ties, onder andere over het ophef-
fen van de reserve Nieuw Oostein-
de en de Koningstraat en portefeuil-
lehouder burgemeester Pieter Lit-
jens geeft aan dat er nog aanvullen-
de antwoorden zullen worden gege-
ven alvorens op 24 juni besluitvor-
ming kan plaatsvinden. 

De behandeling van het kennisne-
men van de jaarrekening 2009 en 
begroting 2011 van de Veiligheids-
regio Amsterdam-Amstelland werd 
voorafgegaan door een inleiding 
over de Veiligheidsregio (de ge-
meenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Amsterdam, Diemen, Ouder-Am-
stel en Uithoorn) verzorgd door Jan-
ne Kuijpers (namens de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn) en later ge-
volgd door en bijdrage van brand-
weercommandant mevrouw Caroli-
ne van der Wiel. Zij gaf aan dat het 
structureel tekort ongeveer 3,1 mil-
joen euro bedraagt en dat is teveel 
in relatie tot een begrotingsbedrag 
van 88 miljoen euro. Er zijn en wor-
den tal van maatregelen genomen 
om dit te verbeteren maar vast staat 
dat er vanuit de gemeente Aalsmeer 

een bedrag van 62 duizend euro ge-
vraagd wordt voor het jaar 2011. 

Nota Grondbeleid
In de raadsvergadering van 24 juni 
zal een besluit genomen worden. In 
de Nota Grondbeleid kiest Aalsmeer 
voor een duurzame en kwalitatief 
sterke ontwikkeling van economie, 
wonen en recreatie, met als voor-
waarde het behoud van de leefbaar-
heid, het dorpse karakter, de bereik-
baarheid en het op peil brengen en 
houden van voorzieningen en de 
nieuwe Nota Grondbeleid Aalsmeer 
2010-2014 moet er voor zorgen dat 
de gemeente Aalsmeer op basis van 
verschillende strategieën haar doel-
stellingen van het grondbeleid re-
aliseert. Deze nota kan een bijdra-
ge zijn tot het bieden van beleids-
uitgangspunten en handvatten om 
de regiefunctie in de ruimtelijke 
ontwikkeling te verkrijgen en te be-
houden. De besluitvorming hierover 
hoefde niet te wachten tot 24 juni en 
vond later op de avond plaats om-
dat alle fracties zich er in konden 
vinden. 

Baggerproblematiek
De VVD-fractie maakte gebruik van 
het vragenhalfuur, waarin werd te-
ruggekomen op het Beraad van 20 
mei. Daarin werd gesteld dat er ver-
ontrustende signalen waren waar-
genomen bij de watersportbranche 
naar aanleiding van uitlatingen die 
wethouder Ulla Eurich had gedaan 
voor Radio Aalsmeer op zaterdag 15 
mei. Allereerst bood de VVD-frac-
tie excuses aan voor het gegeven 
dat er van werd uitgegaan dat colle-
ga’s en leden van het college bij de 
radio gekluisterd zat om te luisteren 
naar het programma Aalsmeer Ak-
tueel. Dit bleek een illusie te zijn. De 
vraag was eigenlijk of de wethouder 
namens het college had gesproken 
over prangende onderwerpen als 
baggerproblematiek, ecotoerisme, 
lengte van de boten en fluisterbo-
ten. Wethouder Ulla Eurich gaf aan 
dat het collegestandpunt is de toe-
ristische mogelijkheden te bevorde-
ren. Het beleid is er op gericht dat 
toerisme en recreatie tot speerpunt 
wordt uitgeroepen en dat zal in de 
toekomst blijken omdat het ook met 
financiën heeft te maken. 

Opladers OV-chipkaart
In de rondvraag vraagt de PACT-

fractie of het klopt dat er in het 
dorp van Aalsmeer geen oplaad-
mogelijkheid is voor de zojuist in-
gevoerde OV-chipkaart. Het appa-
raat in de Zijdstraat functioneert 
niet meer. Volgens wethouder Ad 
Verburg stonden er 9 oplaadpun-
ten in de planning voor de gemeen-
te Aalsmeer maar momenteel func-
tioneren er slechts drie. Er is contact 
geweest met Connexxion en toege-
zegd is dat er op korte termijn iets 
geregeld zal worden, maar de vraag 
is alleen waar dat is. De PACT-frac-
tie heeft ook vragen over instappun-
ten bij de bushaltes. Deze zijn aan-
gepast voor ouderen en met men-
sen met en functiebeperking maar 
met name aan de Aalsmeerderweg 
is het in- en uitstappen niet zonder 
gevaar. De zogenaamde verbeterin-
gen hebben bij 30 bushaltes plaats-
gevonden en maar liefst 24 instap-
plaatsen leveren problemen op. De 
aannemer zal dit gaan herstellen en 
met name aan de Aalsmeerderweg 
zal dit voor 25 juni plaatsvinden vol-
gens wethouder Ad Verburg. 
Door Jan Peterse

Bijeenkomst Beraad in vogelvlucht

Problemen bij 24 van 30 
instapplaatsen bushaltes

‘Brokkenmaker’ 
meldt zich!
Aalsmeer - De oproep vorige week 
over de aanrijding bij de witte brug 
op de Uiterweg, waarbij de veroor-
zaker met hoge snelheid weg reed 
en Andrea Smit met schade aan 
haar auto achter bleef, heeft tot een 
oplossing geleid. De bestuurder 
heeft zich alsnog gemeld. “We heb-
ben alles geregeld”, laat de inwoon-
ster in een reactie weten.

Politie stuit op 
gestolen auto
Rijsenhout - De politie zag tijdens 
de feestweek op vrijdag 11 juni een 
zgn. ‘bekende’ lopen. Een 33-jari-
ge Amsterdammer. De politie con-
troleerde daarop het kenteken van 
de auto waarin de Amsterdammer 
had gereden. Deze auto, een BMW, 
bleek enige tijd geleden gestolen te 
zijn uit IJmuiden. Hierop werd de 
Amsterdammer aangehouden en hij 
is ingesloten voor nader onderzoek.

Jaarverslag 
kinderopvang
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders stelt voor 1 
mei een verslag op van alle toezicht- 
en handhavende taken die de ge-
meente Aalsmeer in het kader van 
de Wet kinderopvang heeft verricht. 
Uit het jaarverslag kan worden ge-
concludeerd dat er weinig zorg dient 
te bestaan over de kwaliteit van de 
kinderopvang in Aalsmeer. Het mi-
nisterie van OC&W/ inspectie van 
het Onderwijs wordt over het verslag 
schriftelijk geïnformeerd en stelt een 
eindrapport op. Dit eindrapport geldt 
vervolgens als uitgangspunt voor het 
versterken van de lokale toezicht- en 
handhavende taken in het kader van 
de Wet kinderopvang.

Wijzigen 
Hypotheek 
Garantie
Aalsmeer - In overleg tussen de 
Vereniging Nederlandse gemeen-
ten, het Ministerie van VROM en 
het Waarborgfonds Eigen Wonin-
gen hebben burgemeester en wet-
houders besloten om over te gaan 
tot een technische wijziging van de 
Nationale Hypotheekgarantie (NHG) 
met ingang van 2011. De wijziging 
heeft geen gevolgen voor mensen 
die een hypotheek met NHG hebben 
of in de toekomst willen afsluiten.

Ledenvergadering
van en bij DES
Rijsenhout - Naar aanleiding van 
een anonieme brief en een aantal 
geruchten heeft het bestuur van 
buurtvereniging DES besloten een 
buitengewone algemene ledenver-
gadering te houden op donderdag 
1 juli in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur met de ope-
ning door interim voorzitter Sams-
huyzen. Vervolgens zal een reac-
tie gegeven worden op de anonie-
me brief. Verder staat een bestuurs-
verkiezing op de agenda. Zowel de 
functie van de voorzitter als die van 
de secretaris en de penningmeester 
zijn vacant. De vergadering is heel 
belangrijk voor het voortbestaan 
van de vereniging, dus komt allen 
en laat uw stem horen. Aanmelden 
van nieuwe bestuursleden conform 
het huishoudelijk reglement kan via: 
DES.Rijsenhout@live.nl.

Lentenota naar 
gemeenteraad 
Aalsmeer - De Lentenota 2010 is 
deze week definitief naar de ge-
meenteraad van Aalsmeer verzon-
den. In de Lentenota zijn de financi-
ele wijzigingen opgenomen voor het 
begrotingsjaar en voor de komen-
de vier jaar. 
De nota loopt daarmee vooruit op 
de begroting 2011. Voorheen werd 
in het voorjaar een Kadernota en 
een Voorjaarsrapportage opgesteld. 
Twee aparte stukken die in dezelfde 
raadsvergadering werden bespro-
ken en vastgesteld. Beide stukken 
zijn nu geïntegreerd in de Lenteno-
ta. Er wordt in deze Lentenota geen 
sluitend financieel meerjarenbeeld 
voorgelegd. De komende maanden 
worden gebruikt om in oktober 2010 
wél een sluitende meerjarenbegro-

ting te kunnen presenteren. Waar 
mogelijk zal daarbij gebruik worden 
gemaakt van de eerste uitkomsten 
van vier bezuinigingswerkgroepen 
die bij de gemeente speuren naar 
mogelijke bezuinigingen. In het uit-
eindelijke collegeprogramma 2011-
2014 zal de uitvoering van de diver-
se innovatie- en bezuinigingsvoor-
stellen in de tijd worden uitgezet, en 
voor wat betreft de uitvoering na-
der worden ingevuld. Door de finan-
ciële crisis moet de komende jaren 
fors worden bezuinigd. Hiervoor is 
eind 2009 een bezuinigingsproces 
gestart. Het bezuinigingstraject be-
staat uit twee fases. De eerste fase 
is begin maart afgerond. De tweede 
fase is in april gestart en loopt door 
tot begin 2011.

Litjens: “We zijn niet op de markt”
Vergadering Raad in ‘t kort
Aalsmeer - Tijdens de vergadering 
van de Raad op donderdag 10 ju-
ni sprak burgemeester Pieter Lit-
jens een in memoriam uit in verband 
met het overlijden van oud wethou-
der Coq Scheltens op maandag 31 
mei 2010 waarna een kort stilte mo-
ment werd gehouden. Het behan-
delstuk onteigening bestemmings-
plan Dorpsstraat (Rosenboom) werd 
doorgeschoven naar de vergadering 
van 24 juni aanstaande omdat beide 
partijen alsnog in gesprek zijn ge-
gaan en er iets meer tijd nodig is. De 
nagezonden stukken met betrek-
king tot het behandelstuk subsidie-
verlening Amstelland bibliotheken 
2010 hebben voldoende duidelijk-
heid gegeven en alle fracties stem-
men in met het voorstel. Ook het 
vaststellen van de fractiebudgetten 
2009/2010 wordt door alle fracties 
ondersteund. Het wijzigen van de 
samenstelling van het auditoverleg, 
door vast te stellen dat per raads-
fractie maximaal twee leden, raads-
lid of fractieassistent kunnen parti-
ciperen, zorgt voor de nodige fric-
tie. De CDA-fractie pleit er voor zo 
nu en dan met drie mensen te kun-
nen participeren. AB en PACT vin-
den twee mensen voldoende en de 
VVD-fractie wil via een aanvullend 
mondeling amendement bewerk-

stelligen dat maximaal drie men-
sen ook vastgelegd wordt. Wat de 
AB fractie betreft dient het amen-
dement dan schriftelijk ingediend 
te worden en de VVD-fractie vindt 
dit toch wel erg ver gaan en prut-
telt tegen. Burgemeester Pieter Lit-
jens onderbreekt het gepruttel met 
de opmerking: “We zijn hier niet op 
de markt” en gaf aan dat een hand-
geschreven A4-tje voldoet en na 
een forse tik met de voorzittersha-
mer klinkt nog even na dat de bur-
gemeester op zijn zachtst gezegd 
‘not amused’ was. Na een hoofde-
lijke stemming werd het amende-
ment alleen door de VVD-fractie ge-
steund. Het was inmiddels 23.42 uur 
geworden. 

Bromfietser valt
Rozenburg - Een 56-jarige man 
uit Zevenhoven is woensdagoch-
tend 9 juni gewond geraakt bij een 
val. De man reed rond 10.30 uur op 
zijn bromfiets over de Kruisweg en 
kreeg geen voorrang van een af-
slaande auto. De man remde, maar 
gleed onderuit en kwam ten val.
Hij is voor behandeling naar een 
ziekenhuis gebracht. 

Bewoners Perronzijde bijeen
Veel animo voor barbecue
Aalsmeer -Afgelopen zaterdag 5 ju-
ni is een grootse buurtbarbecue ge-
organiseerd voor de bewoners van 
de Perronzijde. Caroline en Lenny, 
de initiatiefneemsters en bewoners 
van de Perronzijde, hebben veel tijd 
en energie gestoken om de boel te 
organiseren. Het idee was ontstaan 
om onder het genot van een hap-
je en een drankje eens goed kennis 
te maken met buurtbewoners die je 
wel met enige regelmaat ziet, maar 
eigenlijk nauwelijks kent. De animo 
hiervoor bleek groot te zijn, met een 
opkomst van 95% was het een zeer 

geslaagd evenement en wellicht in 
de toekomst voor herhaling vatbaar. 
Aan alles was gedacht: Springkus-
sen en zwembad voor de kinderen, 
die tot laat in de avond grif gebruik 
maakten van deze prachtige voor-
zieningen. 
Vanaf 15.00 uur druppelden de men-
sen binnen voor een drankje en de 
barbecue en met het weer die dag, 
25 graden, zat het helemaal goed. 
Het was een heel gezellige avond. 
Het zeil ging ‘s nachts pas om 3.00 
uur over de barbecue en dat zegt 
genoeg!
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Nieuwe wethouders doen 
beroep op alle inwoners!
Aalsmeer - Precies een maand na de beëdiging van de drie kersverse Aalsmeerse wethouders, spreekt de Nieuwe 
Meerbode in het gemeentehuis met Ad Verburg (CDA), Ulla Eurich (PACT) en Gertjan van der Hoeven (AB). Iede-
re wethouder krijgt precies een uur spreektijd om de bewoners van Aalsmeer en Kudelstaart te vertellen over zichzelf, 
hun idealen, wat ze willen bereiken de komende vier jaar en hoe ze denken over hun onderlinge samenwerking. Ook 
is gesproken over het eerste moment waarop de inwoners iets zullen merken van het nieuwe beleid. En over de vraag: 
wanneer het gevoel ontstond dit werk te willen doen. Door Janna van Zon.

Ad Verburg (CDA): “Wethouder zijn 
is een fantastisch ambt”
Ad Verburg oogt opmerkelijk fit, blo-
zend en bruingebrand verontschul-
digt hij zich dat hij twee minuten te 
laat is. De reden is een telefoon-
gesprek met de burgemeester Pie-
ter Litjens. Hij heeft zich goed voor-
bereid, In een schrift staan enke-
le opmerkingen en zaken die vol-
gens hem tijdens het gesprek aan 
bod moeten komen. Hoewel hij het 
wethouderschap na twaalf jaar in 
de raad niet als geheel nieuw er-
vaart, ziet en voelt hij wel dat hij nu 
een andere rol heeft. Eigenlijk kan-
dideerde Verburg zich vier jaar ge-
leden al voor het wethouderschap. 
Maar het bedrijf waar hij toen werk-
te had hem net nog even te veel no-
dig. Vier jaar verder ervoer hij de 
combinatie fractievoorzitterschap/
raadslid/gezin naast zijn veeleisen-
de baan als iets veel van het goe-
de. “Bovendien”, verklaart hij “moet 
je er ook voor waken dat het werk 
dat je doet geen gewoonte wordt.” 
Hij dacht een half jaar na, betrok 
zijn gezin bij zijn overwegingen en 
besloot om dit keer wel volmondig 
‘ja’ te zeggen. Zijn eerste weken als 
wethouder zijn hectisch verlopen. 
Onmiddellijk liep de agenda vol. “Je 
springt vanaf het moment dat je ja 
zegt op een rijdende trein met de 
snelheid van een TGV. Nog geen mi-
nuut is het saai geweest. ‘Het is een 
fantastisch ambt.”

Collegiaal college
De samenwerking met het Colle-
ge ervaart hij als zeer positief. “Dit 
college is een collegiaal college, er 
wordt heel goed naar elkaar geluis-
terd en veel met elkaar gedeeld, het 
is een hecht team. De eerste weken 
hebben wij al zeer gericht kunnen 
werken. Al tijdens de onderhande-
lingen werd snel duidelijk dat er bij 
allemaal behoefte was aan een visi-
onair college. Er is een stevige basis 
gelegd en de afspraken zijn helder. 
De kracht van dit college is dat zo-
wel de lusten als de lasten worden 
de verdeeld over de drie portefeuil-
les. Het gaat om het algemeen be-
lang van Aalsmeer. Wij hebben ons 
gezamenlijke doelen voor ogen ge-
steld waardoor er een constructieve 

samenwerking mogelijk is.”

Betrokken medewerkers
Zeer onder de indruk is Ad Verburg 
van de betrokkenheid van de mede-
werkers, de ambtenaren. “Er wordt 
heel hard gewerkt. De taken die 
er de afgelopen jaren zijn bijgeko-
men zijn niet gering en worden met 
veel kennis van zaken behandeld. 
Wij staan voor een enorme opga-
ve. Zoals het er nu naar uitziet moet 
er structureel 6 miljoen euro be-
zuinigd gaan worden. Dat gaat al-
le burgers raken. Omdat de precie-
ze cijfers nog niet bekend zijn, kan 
er nu nog geen exacte invulling aan 
gegeven worden. Maar in november 
moet de begroting klaar zijn en dan 
zullen wij ook met voorstellen ko-
men. Er wordt door de inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart veel ge-
vraagd van de gemeente wat betreft 
de dienstverlening. Je kunt je afvra-
gen of het allemaal wel zo vanzelf-
sprekend moet zijn dat de gemeente 
alles maar moet zien op te knappen. 
Wij zullen meer toe moeten naar een 
samenwerking waarbij alle burgers 
hun steentje willen bijdragen. Aan 
ons de taak de mensen daar meer 
van bewust te maken. Er zal dus een 
grote verantwoordelijkheid bij de 
bevolking komen te liggen. Als con-
sequentie daarvan zal de gemeente 
zich moeten openstellen voor idee-
en en initiatieven en wensen en op-
vattingen vanuit de samenleving. De 
wijze van werken door de gemeente 
moet zich richten op de dialoog met 
de burgers.”

Samen met Uithoorn 
Verburg wil vraaggericht gaan wer-
ken. “Dus moeten wij weten wat de 
vragen zijn. Daarom is het contact 
met de ondernemers ook zo belang-
rijk. Er is gestart met een onderne-
mersloket, bedoeld als aanspreek-
punt voor vragen en antwoor-
den. Intensief contact met de on-
dernemersorganisaties, Green Port 
Aalsmeer, FloraHolland, scheeps-
bouw en watersport en de detail-
handel is daarvoor een noodzake-
lijke voorwaarde. Ik zie uit naar de 
gesprekken met de winkeliers. Via 

het ondernemersloket, zowel fysiek 
als digitaal, wil de gemeente wer-
ken aan snelle en effectieve dienst-
verlening. Een gezonde economie 
schept banen en stelt zo veel men-
sen in staat om te participeren. Be-
vordering van werkgelegenheid is 
van groot belang.”
Niet alleen de ondernemers zullen 
merken dat er beter naar hen wordt 
geluisterd, het zelfde telt voor de in-
woners van Aalsmeer. Voor Verburg 
geen baan die zich alleen binnens-
kamers afspeelt. Naast de vele ver-
gaderingen wordt er voldoende tijd 
ingeruimd om de straat op te gaan. 
“Het leuke van een kleinere ge-
meente is dat je gemakkelijker be-
naderbaar bent. Daar haal je je in-
formatie en inspiratie vandaan.” 
Tijdens de tweede week van het 
nieuwe college van B&W was er een 
tweedaags contact met de gemeen-
te Uithoorn over verdergaande sa-
menwerking. Verburg: “De gesprek-
ken zijn in een goede sfeer verlo-
pen en waren zeer constructief. Er is 
een goed gedragen voorstel en bij-
na alle gemeentelijke taken worden 
ondergebracht bij nieuwe organisa-
ties. Het levert meer kwaliteit voor 
de burger op.”
Het carillon van het gemeentehuis 
geeft aan dat het tien uur is. De wet-
houder heeft alweer een volgende 
afspraak. Vele vragen en antwoor-
den zijn blijven liggen. Dat spijt 
hem, hij heeft nog zoveel te vertel-
len maar zegt hij lachend: “Zij zullen 
in de loop van de komende vier jaar 
zeker nog eens aan bod komen.”

Ulla Eurich (PACT): “Ik ben gekozen 
om beslissingen te nemen”
Ulla Eurich huist in een prachti-
ge kamer met uitzicht op het Raad-
huisplein. Middenin in die kamer 
staat een historische, houten, ova-
le tafel waaraan jaren achtereen vo-
rige burgemeesters en wethouders 
vergaderden. Aan de wand han-
gen historische luchtfoto’s die aan-
tonen hoe Aalsmeer in de loop der 
tijd is uitgebreid. De eerste vier we-
ken als wethouder voelen voor haar 
alsof er al een jaar voorbij is gegaan. 
Maar wat geniet zij daar zichtbaar 
van. Stralend zegt ze: “Zoveel uit-
wisseling met verschillende organi-
saties. Ik kan mij hier helemaal uit-
leven. Ik houd ervan om met veel 
dingen tegelijk bezig te zijn.” En ze 
vervolgt: “Aalsmeer is een boeien-
de gemeente. Er gebeurt hier heel 
veel. Wat mij opvalt is hoe begaan 
Aalsmeerders met elkaar zijn. Ik 
woon in Kudelstaart en ik zie hoe 
gemakkelijk het is om met elkaar in 
contact te komen.” Eurich is geïn-
teresseerd in mensen, haar betrok-
kenheid is groot. Een van negen tot 
vijf kantoorbaan is niets voor haar. 
Ze zegt: “Het interne overleg moet 
in verhouding staan tot het contact 
met de buitenwereld. Bovendien 
Aalsmeer is geen eiland maar een 
hard groeiende gemeente met een 
stevige positie in de regio, dus is er 
veel werk aan de winkel.” 

Schaarse ruimte
Eurich heeft in haar portefeuille on-
der andere te maken met de Groene 
As: een gebied dat strekt van Am-
sterdam tot Aalsmeer. Eurich: ”In het 
sterk verstedelijkte gebied tussen 
Amsterdam en Spaarnwoude is de 
natuur onder druk komen te staan. 
Het is daarom zaak om de ecologi-
sche hoofdstructuur te herstellen. 
Wij moeten de biodiversiteit zien te 
behouden. Een mooi voorbeeld hier-
van zijn het Schinkelbos en de Bo-
venlanden. Wij hebben een schaars-
te aan ruimte maar mensen hebben 
ook behoefte aan groen waarvan zij 
gebruik kunnen maken. De provin-
cie, het waterschap en de gemeen-
ten hebben veel geld geïnvesteerd 
om de natuurwaarde te herstellen 
zonder de woon- en werkgelegen-
heid aan te tasten. Wij mensen wil-
len zoveel met elkaar: een fijn huis, 
veel groen en water in de omgeving, 
goede scholen. Het is aan de ge-
meenten om dat in goed banen te 
leiden. Opgroeien in Aalsmeer is al-

tijd plezierig geweest en dat moet 
ook zo blijven.” 

Niet toevallig zit in Eurich’s por-
tefeuille ook alles wat te maken 
heeft met het thema ‘Opgroeien in 
Aalsmeer’. Daarin zitten onderwijs, 
kinderopvang, jeugd- en jongeren-
werk en de jeugdzorg. “Een boeiend 
en zeer dynamisch beleidsterrein 
waaraan nog veel te doen valt. De 
Aalsmeerse bevolking, en dus ook 
het aantal kinderen, is de laatste ja-
ren sterk gegroeid. Dat brengt tal 
van problemen met zich mee waar 
de gemeente een taak in heeft.”

Schiphol en wonen
Wonen in de buurt van Schiphol: 
Aalsmeer heeft er dagelijks mee te 
maken. “Het valt niet mee om als re-
latief kleine gemeente onze belan-
gen te verdedigen. Wij zitten in een 
spagaat. Schiphol levert naast ver-
vuiling en lawaai, stress, gezond-
heidsproblemen ook veel op in de 
vorm van werkgelegenheid, eco-
nomie, bereikbaarheid. Door onze 
krachten te bundelen met de ge-
meenten Amstelveen, Uithoorn, en 
Haarlemmermeer hopen wij op meer 
zeggenschap waardoor wij de over-
last beheersbaar proberen te hou-
den. Wij willen de luis in de pels blij-
ven. Wij laten niet met ons sollen.” 
Vier jaar lang zat Ulla Eurich voor 
PACT in de gemeenteraad. “Het leek 
niet voor de hand te liggen dat PACT 
de komende jaren weer een be-
stuurlijke functie zou krijgen. Maar 
toen de zaken zich keerden en de 
onderhandelingen in volle gang wa-
ren werd het voor mij duidelijk dat 
ik aan dit bestuur graag wil mee-
werken. De voorbereidingen verlie-
pen in goede harmonie. Wij liggen 
op één lijn, ook voor de toekomst. 
Praktisch kunnen wij elkaar gemak-
kelijk vervangen, er zijn zoveel raak-
vlakken met de verschillende porte-
feuilles.” Als vrije ondernemer kon 
de huidige wethouder tot voor kort 
haar tijd zelf indelen. Ondanks haar 
drukke werkzaamheden, was zij een 
bevlogen raadslid en fractievoorzit-
ter. Het werken is er niet minder op 
geworden maar het trekken en du-
wen is voorbij. “In de raad had ik 
vaak, ondanks de goede ideeën, het 
gevoel dat het heel moeilijk was de 
olietanker van koers te veranderen. 
Nu al voel ik dat ik veel meer dingen 
voor elkaar kan krijgen. Dat maakt 

het werk een stuk prettiger.” 

Belangen wegen
“Als wethouder sta je boven de poli-
tiek, het gaat om het algemeen be-
lang. Ik wil wel graag een eigen ge-
zicht geven aan het bestuur. De ge-
meente heeft een verantwoordelij-
ke taak. Een bedrijf gaat voor ei-
gen doelen, als gemeente moeten 
er meer belangen tegen elkaar af-
gewogen worden. Je moet vooruit 
kunnen denken, beschikken over 
een helikopter view, boven de za-
ken staan waardoor je meer lucht 
krijgt en ziet waar het echt om gaat. 
De gemeente is van de burgers, al-
les gebeurt met gemeenschapsgeld. 
Daar moet je als wethouder heel 
zorgvuldig mee omgaan. De maat-
schappelijke winst en het nut moe-
ten zichtbaar zijn. Het is een gro-
te verantwoording. Ik ben gekozen 
om beslissingen te nemen. Daar-
voor wil ik mij graag verantwoorden 
bij de inwoners, zaken beter voor 
het voetlicht brengen. Meer en be-
ter communiceren met de inwoners. 
Dat kan bijvoorbeeld door het orga-
niseren van workshops en door te 
luisteren naar anderen zodat je vol-
doende informatie krijgt. Dan kan 
ik alle voorstellen meenemen in de 
afweging. Als wethouder zit je niet 
in een ivoren toren, maar moet je in 
staat zijn alles goed uit te leggen. 
Vertellen welke successen er be-
haald zijn. Een ideale wethouder is 
voor mij iemand die er in slaagt om 
duidelijk te maken wat er voor de in-
woners wordt bereikt. Ik heb het in 
mijn ogen straks goed gedaan als 
de mensen zeggen: Ik was het niet 
altijd met haar eens, maar ze heeft 
voor ons wel haar best gedaan.” 

Gertjan van der Hoeven (AB) : “Ik vind het een 
voorrecht om dit werk te mogen doen”
In de kamer van wethouder Gert-
jan van der Hoeven staat de kunst 
nog op de grond. Er is nog geen tijd 
geweest om de oude gravures op 
te hangen. Van der Hoeven bezit de 
gave om bij het lezen van de vele 
verplichte raadsstukken in korte tijd 
de hoofd- en bijzaken van elkaar te 
onderscheiden. Waar het werkelijk 
om gaat, dat is van belang. “Ik heb 
heel veel vertrouwen in de coalitie 
en in het enthousiasme van de amb-
tenaren.” Na de grote overwinning 
was het voor ieder een uitgemaak-
te zaak dat AB op het pluche zou 
plaats nemen en dat Gertjan van 
der Hoeven niet meer als raadslid 
zou gaan optreden maar wethou-
der moest worden. Zelf ziet hij zijn 
wethouderschap als een grote uit-
daging. Hij is er helemaal klaar voor 
en, onderstreept hij: “Ik krijg hier 
heel veel energie van. Ik vind het 
een voorrecht om dit werk te mo-
gen doen.”

Zelfredzame burgers
De samenwerking met zijn mede 
wethouders en de ambtenaren er-
vaart hij als zeer positief. “De over-
eenkomsten wat betreft de visie bin-
nen het college zijn groot, evenals 
het onderling vertrouwen. Er wor-
den in goed onderling overleg be-
slissingen genomen.” De belang-
rijkste vraag die de komende tijd 
aan de orde is, is wat hem betreft: 
“Wat is de rol van de gemeente in 
de toekomst? Gaan wij overal voor 
zorgen of gaan wij regisseren? Ge-
zien de omvang van de noodzake-
lijke bezuinigingen, die vanuit Den 
Haag zullen worden opgelegd, zal 
er een toenemend beroep gedaan 
moeten worden op de zelfredzaam-
heid van onze inwoners en onder-
nemers. Maar natuurlijk mag nie-
mand in de steek worden gela-
ten die daarvoor niet de mogelijk-
heden heeft”, wordt er benadrukt. 
Hij is voor het uitbreiden van socia-
le netwerken en voor het uitbreiden 
van de dorpse cultuur. Er zullen nog 
meer handen nodig zijn. “Ons dorp-
se karakter kan daarbij enorm in het 
voordeel werken, wij hebben daar-
mee een gigantische voorsprong 
op andere gemeenten. Mede daar-
om zetten we in op de combinatie-
functies. Met deze nieuwe functies 
kan het al aanwezige sociale net-

werk in Aalsmeer verder worden 
uitgebouwd en er kunnen samen-
werkingen ontstaan tussen onder-
wijs, sport- en cultuurinstellingen.” 
Maar Van der Hoeven erkent dat 
het veel vraagt van de samenleving. 
Het vergt ook veel van het bestuur 
en de ambtelijke organisatie: “Het 
is een andere manier van denken. 
Het is goed wanneer je een steen-
tje kunt bijdragen om iets in gang te 
zetten. Ik heb heel veel vertrouwen 
in de coalitie en in het enthousias-
me van de ambtenaren. En wanneer 
je met een goed team werkt kun je 
veel voor elkaar krijgen.”

Financiële risico’s 
Aalsmeer is een snel groeiende ge-
meente. Hoe gaan de wethouders 
dat aanpakken. Ruimtelijke orde-
ning, bestemmingsplannen, de 
jachthavens, de bovenlanden, de 
toekomst van trekheestercultuur, de 
leegstand, natuurontwikkeling, het 
wonen achter het lint, willen wij dat 
wel zo houden? “Er moet de komen-
de jaren hard worden gewerkt aan 
de actualisatie van de Aalsmeerse 
bestemmingsplannen. Daarnaast 
neemt de gemeente met een aan-
tal grote bouwprojecten financiële 
risico’s. Wij moeten ervoor zorgen 
dat die risico’s beheersbaar blijven. 
Aalsmeer heeft veel te bieden op 
het gebied van recreatie en toeris-
me. Dat zou wel eens een grote fi-
nanciële injectie kunnen zijn voor de 
lokale economie en daar wil ik mee 
aan de slag.” Ooit was Van der Hoe-
ven zelf als vrijwilliger actief als be-
stuurslid van Bacchus. Nog steeds 
staat cultuur hoog bij hem in het 
vaandel en dat zelfde geldt voor 
monumentenzorg, de bibliotheek en 
vrijwilligerswerk. Hij is ook blij met 
de locaties waarin de vele sportver-
enigingen zich kunnen manifeste-
ren. Maar wie wil blijven sporten, zal 
daarnaast ook een handje achter de 
schermen moeten uitsteken. Hij re-
aliseert zich dat hij daar voor wel het 
begrip nodig heeft van de Aalsmeer-
ders. Maar het negatieve aspect van 
bezuinigen kan wat hem betreft ook 
een positieve inslag krijgen.

Ergernis buurman 
In de eerste vier weken is er een 
stroom van informatie over de wet-
houders heen gekomen. “Je spreekt 

heel veel mensen. Mijn inzet is er-
op gericht om de leefbaarheid in 
Aalsmeer te bevorderen. De wijkra-
den kunnen daarin een nog grotere 
rol gaan spelen.” Van der Hoeven zal 
regelmatig de wijkraden bezoeken 
om te weten wat er leeft en speelt 
binnen de gemeente. Hij consta-
teert dat veel ergernissen van bur-
gers te maken hebben met honden-
poep, parkeerproblemen en te hard 
rijden in woonstraten. Het gaat dan 
om het gedrag van burgers zelf ter-
wijl naar diezelfde burgers naar de 
gemeente kijken voor de oplossing. 
De vraag is wel of dat altijd terecht 
is. Zijn uitspraak ‘De ergernis van 
de buurman bent u vaak zelf’, is in 
veel gevallen zeer toepasselijk. “We 
zullen het dus samen moeten op-
lossen.” Van der Hoeven geeft nog 
een voorbeeld: “Er wordt aan de ge-
meente gevraagd om opstelplaat-
sen voor rolcontainers te verplaat-
sen, omdat het voor een oudere da-
me te ver lopen zou zijn. Maar het 
verplaatsen levert voor andere men-
sen weer dezelfde problemen op. Ik 
vraag me dan af: zou het voor een 
van de buren niet mogelijk zijn om 
af en toe de vuilcontainer van die 
buurvrouw op de juiste plek te zet-
ten?” Geweldig vindt de wethouder 
het initiatief van wijkbewoners om 
met elkaar het plantsoenengroen te 
onderhouden. Zo zijn inmiddels al 
verschillende juweeltjes van open-
bare tuinen ontstaan. Nee, eenvou-
dig zal het niet worden de komende 
jaren, maar er zijn voldoende aan-
wijzingen dat het heel leuk blijft in 
Aalsmeer. Aan Van der Hoeven zal 
het in ieder geval niet liggen.

Nieuwe vrijwilligers welkom!
Brandweer zet zich graag 
in voor eigen dorp
Aalsmeer - Sinds twee jaar vormen 
de korpsen van Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam, Diemen, Ouder-
Amstel en Uithoorn 1 brandweer-
organisatie. Het doel van deze sa-
menwerking is dat de korpsen ge-
meenschappelijk kunnen optreden 
bij ramp- en crisissituaties en daar-
bij dezelfde werkwijze hanteren. De 
samenwerking heeft voordelen. Zo 
kan op hoog niveau preventie, ram-
pen- en crisisbeheersing aangepakt 
worden en heeft 1 organisatie meer 
slagkracht. De regionalisering heeft 
echter ook tot frustraties geleid bij 
de leden van het vrijwillige korps in 
Aalsmeer. Kazernemanager Wilfred 
van Randwijk in het burger jaarver-
slag: “Voorheen waren we een ge-
meentelijke afdeling, nu maken we 
deel uit van een regionaal brand-
weerkorps. Probleem is dat onze 
vrijwilligers zich graag willen inzet-
ten voor het eigen dorp, maar min-
der binding hebben met de ande-
re gemeenten binnen de regio. De 
regionalisering is ten koste gegaan 
van de eigen identiteit, inbreng en 
zelfstandigheid van het korps. De 
cultuurverschillen tussen de vrijwil-
lige brandweer en de beroeps zijn 
vooraf echt onderschat. Zo zijn vrij-

willigers heel zuinig op hun gebouw, 
het materieel en ze willen dat alles 
goed verloopt. Die trots zie je bij de 
beroepsbrandweer minder. Dit alles 
leidde tot spanningen.” 
Van Randwijk, burgemeester Pie-
ter Litjens en de regionale brand-
weercommandant vonden dit geen 
wenselijke situatie. Er is nu beslo-
ten de regiokorpsen weer meer zelf-
standigheid terug te geven. Binnen 
brandweer Amsterdam-Amstelland 
‘opereren’ nu Resultaatverantwoor-
delijke Eenheden. Dit moet resulte-
ren dat een aantal bevoegdheden 
terug wordt geheveld. “Uiteraard 
niet alles, want we hebben te ma-
ken met regionale afspraken. Dui-
delijk is dat het nooit meer zo wordt 
als vroeger, dat moet je accepteren. 
Het geeft hopelijk wel de spirit terug 
bij de manschappen”, besluit Van 
Randwijk. 

De brandweer is overigens op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. Mannen 
en vrouwen tussen de 18 en 40 jaar 
worden van harte welkom geheten. 
Voor informatie of aanmelding kan 
gebeld worden naar 0297-385749 
of stuur een mail naar wilfred.van.
randwijk@brandweeraa.nl.

Hoogste punt 
gezondheids-
centrum!
Uithoorn - Donderdag 27 mei werd 
langs de N201 in Uithoorn het berei-
ken van het hoogste punt van het Ge-
zondheidscentrum gevierd. De archi-
tect, huisartsen, medewerkers van de 
bouw en een delegatie van Zieken-
huis Amstelland zagen hoe lid van de 
Raad van Bestuur Hans Broertjes en 
Manager Facilitair Bedrijf Peter Kars-
man de vlag hesen. Er werd taart 
aangesneden en er was champagne 
en taart. Het gebouw wordt ongeveer 
in april 2011 opgeleverd.  
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Rode hoofden na toerrit
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 12 
juni is vanuit Rijsenhout een toerrit 
voor cabrio’s, klassiekers en sport-
wagens verreden. Met 50 starten-
de equipes was het ’s morgens een 
echt autofeest aan het Konnetlaan-
tje in Rijsenhout. De deelnemers 
hebben een prachtige route gere-
den langs o.a. de rivieren De Waver, 
Het Gein, De Vecht en De Amstel. 
Na een rit van 102 kilometer werden 
de deelnemende auto’s opgesteld 
op het veld voor de feesttent. Het 
publiek en de deelnemers hebben 
hier kunnen genieten van de fraaie 
bolides. Bij veel cabriorijders had de 

stralende zon voor roodverbrande 
gezichten gezorgd. Na de zorgvul-
dige puntentelling kon de gedeel-
de eerste prijs uitgereikt worden 
aan Rogier en Willemijn Walraven 
met een BMW Z1 en Cor en Jolan-
da Uidam met een Nissan 100 NX. 
De tweede plaats was voor Hugo en 
Aline van Luling met hun fraaie Ford 
Mustang en de derde prijs is uitge-
reikt aan Joop en Elvira Vlug met 
hun matzwarte Jaguar. Dankzij su-
persnelle fotografen was het moge-
lijk om iedere deelnemer na afloop 
een foto van hun auto mee te ge-
ven. 

Informatieavonden mavo, havo 
en vwo bij ROC Nova College
Amstelveen - ROC Nova Colle-
ge houdt een informatieavond over 
deeltijd mavo/vmbo-tl, havo en vwo 
op de donderdagen 17 en 24 juni op 
de Notenlaan 4 in Amstelveen. Het 
voortgezet onderwijs van het Nova 
College is bedoeld voor (jong) vol-
wassenen die alsnog een diploma 
of certificaten willen behalen. Het 
Nova College verzorgt vrijwel alle 
reguliere vakken, namelijk: Neder-
lands, Engels, Frans, Duits, Spaans, 
Turks, aardrijkskunde, geschiede-
nis, maatschappijleer, economie, in-
formatica, management & organi-
satie, wiskunde, natuurkunde, nask 
1 en 2, scheikunde, algemene na-
tuurwetenschappen, biologie, maat-
schappijwetenschappen, drama en 
tekenen. Er zijn ook schakelklas-
sen wiskunde. De lessen zijn over-
dag en ’s avonds. Jongeren die zijn 
gezakt voor één of twee vakken vm-
bo-tl en die heel gemotiveerd zijn 
om naar het mbo te gaan, kunnen 
in het programma ’Alvast Studeren 
in het mbo’. Zij volgen dan ’s avonds 
bij het vavo de ontbrekende vakken 

voor hun diploma vmbo-tl en over-
dag de mbo opleiding van hun keu-
ze op het Nova College. Voor jonge-
ren die zijn gezakt voor één of twee 
vakken havo en die heel gemoti-
veerd zijn om naar het hbo te gaan 
bestaat de mogelijkheid van ‘Alvast 
Studeren in het hbo’. Zij volgen dan 
’s avonds bij het vavo de ontbreken-
de vakken voor hun diploma havo 
en overdag de hbo opleiding van 
hun keuze bij Hogeschool INHol-
land of Hogeschool van Amsterdam. 
Dankzij gemeentesubsidie blijven 
de cursusgelden beperkt tot 26,80 
euro per lesuur per jaar. De overi-
ge kosten bedragen 75 euro per jaar 
inclusief examengeld. De voorlich-
ting vanavond, donderdag 17 ju-
ni, op de Notenlaan 4 begint om 
19.00 uur (havo/vwo) en om 20.00 
uur (mavo/vmbo-tl). Op 24 juni be-
ginnen alle voorlichtingen om 19.00 
uur. De volgende voorlichtingen 
zijn op maandag 28 juni van 10.00 
tot 12.00 uur en op woensdag 7 juli 
om 11.00 uur. Voor meer informatie  
www.novacollege.nl/vavo.

KWF Kankerbestrijding zoekt 
collectanten en wijkhoofden
Aalsmeer - KWF Kankerbestrijding 
gaat al 60 jaar voorop in de strijd. 
Sinds de oprichting in 1949 is de 
vijfjaarsoverleving bij kanker ge-
stegen van 25 naar 55 procent. De 
strijd tegen kanker voert KWF niet 
alleen, maar samen met collectan-
ten, donateurs, wetenschappers, 
artsen, verpleegkundigen, patiën-
ten, patientenorganisaties, bedrij-
ven en heel veel vrijwilligers. Strijd 
ook mee en wordt collectant in de 
week van 6 tot en met 11 septem-
ber. Door een paar uur te gaan col-
lecteren in de collecteweek van 
KWF Kankerbestrijding, kan meer 
geld opgehaald worden om de mis-
sie waar te maken: minder kanker, 
meer genezing en een betere kwali-
teit van leven. De afdeling Aalsmeer 

zoekt nog collectanten voor diverse 
straten in Aalsmeer en Kudelstaart 
en een wijkhoofd voor de Ophelia-
laan (vanaf N201 tot Seringenpark) 
en omliggende straten. De vacatu-
res zijn ook te vinden op de web-
site van het Steunpunt Vrijwilligers-
werk: www.vrijwilligerscentrale.car-
danus.nl. 
Wie zich als collectant of wijkhoofd 
wil inzetten of meer informatie wil 
over het collecteren kan contact 
opnemen met: Jacqueline Weijer:  
kwfweijer@kabelfoon.net, 0297-
361988 of 06-10168709 voor 
Aalsmeer en Jannie de Groot: 
D.de.Groot23@kpnplanet.nl, 06-
20260929 of 0297-343498 voor Ku-
delstaart. Meer informatie staat ook op  
www.kwfkankerbestrijding.nl.

Feest in 5-jarige Boomgaard
Aalsmeer - Dit jaar bestaat de 
Boomgaard in Nieuw-Oosteinde vijf 
jaar. Drie enthousiaste Boomgaard-
bewoonsters vonden dit een goe-
de gelegenheid om een groot feest 
voor alle bewoners van de Boom-
gaard en de Maximastraat te or-
ganiseren. Op 12 juni was de he-
le Boomgaard versierd met vlag-
getjes, er waren springkussens en 
een pannaveld voor de kinderen, 
een volleybalveld en twee tafelten-
nistafels voor sportieve Boomgaard-
bewoners. Een dame kwam de kin-
deren schminken met als gevolg dat 
de meeste kinderen met vrolijke ge-
kleurde koppies rondliepen.
Op de barbecue lagen heerlijke 
hapjes en er was voor een biertap 
en twee koelkasten met frisdrank en 
verschillende soorten wijn gezorgd. 
Ook kwam de ijscoman voor de kin-
deren ijsjes brengen. 
Een aantal hang- en bierstubetafels, 
terrastafeltjes met stoeltjes en een 
muziekinstallatie maakten de inrich-
ting van de Boomgaard tot feestplek 

compleet. Voor buurtinitiatieven, die 
erop gericht zijn om sociale cohesie 
in een wijk te bevorderen, mogen 
gemeenten een subsidie geven. 
Een buurtbarbecue is een voor-
beeld van een dergelijk buurtinitia-
tief. Om dit feest mogelijk te maken 
heeft gemeente Aalsmeer dan ook 
in de buidel getast. Ook Albert Heijn 
heeft een duit in het zakje gedaan 
en was zo gul om gratis frisdrank te 
verstrekken. 
Met een kleine eigen bijdrage per 
bewoner kon een prachtig feest 
worden georganiseerd! Ongeveer 
driehonderd mensen (inclusief de 
kinderen) hadden zich aangemeld. 
Iedereen was enthousiast en ook 
de kinderen vermaakten zich prima. 
Gelukkig werkte het weer ook mee: 
Het zonnetje scheen en het was de 
hele dag droog. 

Al met al was het een geweldig feest 
en het was een leuke en ontspan-
nen manier om eens nader kennis te 
maken met buren en buurtgenoten!

Vita ondersteunt alle 
ouders bij opvoeding
Aalsmeer - Vita welzijn en advies 
doet aan Positief Opvoeden. Na 
een succesvolle campagne in Am-
sterdam is in geheel de provincie 
Noord-Holland de publiekscampag-
ne gestart om ouders met prakti-
sche tips en specifieke hulp te on-
dersteunen bij alle opvoedvragen. 
Uniek aan deze opzet is dat met 
aansprekende en herkenbare cam-
pagnebeelden en de website www.
positiefopvoeden.nl tips op maat ge-
geven worden. De integrale aanpak 
is specifiek voor het programma. 
Met verschillende opeenvolgende 
interventieniveaus wordt een keten 
van opvoedondersteuning gecre-
eerd. Zo krijgen alle ouders uit de 
provincie laagdrempelig toegang tot 
advies en steun, variërend van in-
formatie over slaapproblemen tot 
intensieve begeleiding bij het op-
voeden van bijvoorbeeld een hy-
peractief kind. Het Positief Peda-
gogisch Programma (Triple P) dat 
sinds 2005 een World Health Orga-
nization-predikaat draagt, vergroot 

de kennis, vaardigheden en het zelf-
vertrouwen van ouders op het ge-
bied van opvoeden. Positief Opvoe-
den, Triple P helpt hierdoor emoti-
onele, gedrags- en ontwikkelings-
problemen bij kinderen en jeugdi-
gen te verminderen en te voorko-
men. Een belangrijk onderdeel is de 
preventieve aanpak door vroegtijdi-
ge ondersteuning te bieden en zich 
te richten op het creëren van een 
positieve en betrokken gezinssitua-
tie. Op basis van vijf kernprincipes 
wordt een positieve opvoedingsstijl 
bewerkstelligd die kinderen stimu-
leert zich te ontwikkelen. Hiernaast 
zorgt Positief Opvoeden, Triple P er-
voor dat ouders plezier hebben bij 
het opvoeden, waardoor een afna-
me van opvoedstress wordt gere-
aliseerd. Door op grote schaal te 
kiezen voor Positief Opvoeden, Tri-
ple P, kiest de provincie voor een 
consistent jeugdzorgbeleid. Voor 
meer informatie; Vita welzijn en 
advies, tel. 020-5430430 of kijk op  
www.vitawelzijnenadvies.nl

Nieuwe praam voor ‘de Bojum’
Aalsmeer - Vorig jaar besloten de 
heren van ‘de Bojum’ het eens een 
tijdje rustig aan te gaan doen en de 
race der racen eens van de kant te 
bekijken. Met pijn in het hart zagen 
zij hun bijna hagelnieuwe bok met 
een nieuw onervaren team erop tus-
sen de deelnemers voorbij komen.
De verkoop van de bok bracht zo-
veel geld in het laatje dat er twijfel 
ontstond. 
Op zoveel geld hadden zij niet ge-
rekend, hiervan konden ze met ge-
mak een nieuwe praam laten bou-
wen. Maar dit vonden de heren een 
te gemakkelijke weg en besloten is 
toch zelf weer een vaartuig te gaan 
bouwen. 
De opgebrachte winst ging voor de 
helft naar de Aalsmeerse drink- en 
eetgelegenheden. De andere helft 
werd in hun zoals ze zelf zeggen 
‘geitje’ (een teakhouten kruising 

tussen een praam en een bok ) ge-
pompt. Of het bestuur van SPIE de-
ze nieuwe categorie ook daadwer-
kelijk in de vloot zal opnemen, moet 
nog blijken. 

Diepste geheim
De mannen van ‘de Bojum’ zijn er 
van overtuigend dat als het bestuur 
dit vaartuig onder ogen krijgt, er per 
direct een eigen categorie gecre-
eerd wordt. In het diepste geheim 
op een geheime plek vordert het 
vaartuig gestaag, maar of de man-
nen de 25-ste race zullen meevaren, 
moet nog blijken. Er moet nog ont-
zettend veel gebeuren en met vier 
vaders van jonge kinderen en een 
opa is tijd een schaars iets. 
Toch gaan de heren hun uiterste 
best doen en zullen zij (als ze het 
redden) dit jaar meevaren in de 25-
ste Pramenrace.

Aalsmeer - Radio Aalsmeer heeft 
vanaf vandaag, donderdag 17 juni 
een nieuw programma: Halte Zwar-
teweg. Een aantal mensen van He-
liomare Dagbesteding maakt het ra-
dioprogramma en Halte Zwarteweg 
is een programma waar mensen aan 
meewerken die invalide zijn of een 
beperking hebben. Zij kunnen im-
mers het beste vertellen waar zij al-
lemaal tegen aan lopen. Het is een 
programma voor eenieder in Ku-
delstaart en Aalsmeer, maar speci-
aal geschikt voor de eerder genoem-
de doelgroepen en hun naaste om-

geving. Van De Spil tot Ons Tweede 
Thuis, van het Zorgcentrum tot het 
Kloosterhof en van thuiszorg tot Ac-
tiviteitencentrum Heliomare aan de 
Zwarteweg. In dit programma krij-
gen de luisteraars informatie over 
het wel en wee van hun medemens 
in de ruimste zin van het woord.

Burgemeester
In de eerste uitzending ontvangt 
de redactie van Halte Zwarteweg 
niemand minder dan burgemees-
ter Pieter Litjens. Er wordt een cli-
ent van Heliomare uitgelicht en in-

Radio Aalsmeer stapt in 
op Halte Zwarteweg

Burgemeester Pieter Litjens opent programma Halte Zwarteweg.

Verlichting Weg om Noord 
(N201) Haarlemmermeer
Hoofddorp - De provincie Noord-
Holland zal na de zomervakantie 
verlichting aanbrengen op de Weg 
om de Noord (N201). De werkzaam-
heden zullen eind augustus starten 
en enige weken duren. Afgelopen 
najaar heeft PvdA Statenlid Gohdar 
Massom het provinciebestuur ge-
vraagd om verlichting aan te bren-
gen op de weg om de Noord. Het 
statenlid uit Nieuw Vennep had aan 
de bel getrokken na een serie on-
gelukken op deze rondweg om 

Hoofddorp. Twee fatale ongeval-
len zo vlak na elkaar in september 
2009 op de N201 vond hij wel erg 
toevallig. Vooral het eerste onge-
luk, waarbij twee mensen omkwa-
men en één zwaar gewond raakte, 
deed veel wenkbrauwen fronsen in 
Hoofddorp. De auto schoot van de 
weg op het rechte stuk en klapte op 
een boom. In tegenstelling tot de 
andere gedeeltes van de N201 heeft 
de Weg om de Noord nog geen ver-
lichting. 

Weg verleggen bij komst parallelle Kaagbaan

Keuze voor de Boerenlandvariant 
omlegging N201 in Schiphol-Rijk 
Aalsmeer/Schiphol - Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland heb-
ben gekozen voor een gestrekt tra-
cé van de Omlegging Schiphol-Rijk 
(de Boerenland-variant), één van de 
projecten van het N201+-program-
ma. Het Rijk, Schiphol en de ge-
meente Haarlemmermeer staan hier 
niet afwijzend tegenover, evenals 
de andere bij het N201+ program-
ma betrokken gemeenten. Het voor-
stel voor een gestrekt tracé ligt op 
dit moment ter instemming voor bij 
deze partijen. Zij zullen hierover op 
korte termijn een standpunt inne-
men. Ook Provinciale Staten moeten 
nog instemmen met dit tracé. Wan-
neer een akkoord is bereikt, kan er 
snel gestart worden met de voor-
bereidingen voor de aanleg van de 
weg. De planologische procedure 
zal in de zomer van 2010 starten. De 
Omlegging Schiphol-Rijk verbindt 
de nieuwe aansluitingen op de A4 
met de Omlegging Aalsmeer-Uit-
hoorn. Dit is het laatste deel van het 
N201+ programma waarover nog 
besluitvorming moest plaatsvinden. 
Na nader onderzoek en overleg met 
het Rijk, de omgeving en de project-
partners hebben Gedeputeerde Sta-
ten gekozen voor de gestrekte vari-
ant. Eind 2012 moet dit weggedeel-
te gereed zijn.
Ligging Omlegging
Het nieuwe tracé begint bij de 
Aalsmeerderweg in de gemeente 
Haarlemmermeer. 
Dit weggedeelte loopt door het 
nog te ontwikkelen bedrijventerrein 
Schiphol Logistics Park. Vervolgens 
gaat de weg met een viaduct van 
330 meter lang over de vrijliggende 
busbaan, de Kruisweg, het parkeer-
terrein bij Mitsubishi en de Bee-

cheavenue heen. Ter hoogte van de 
Sikorskylaan komt de weg weer op 
maaiveldniveau. Bij de Koolhoven-
laan komt een gelijkvloerse kruising, 
zodat het verkeer vanaf de N201 
naar de bedrijventerreinen kan en 
vice versa  De rotonde bij de An-
choragelaan en de huidige aanslui-
tingen naar Schiphol-Zuidoost ver-
vallen. Hier gaat de weg weer om-
hoog en sluit dan aan op de Omleg-
ging Aalsmeer-Uithoorn. 

Uitvoering
Als betrokken partijen en Provinci-
ale Staten hebben ingestemd, kan 
gestart worden met de voorberei-
ding van de uitvoering. 
Op dit moment wordt al hard ge-
werkt aan het ontwerp van een ge-
strekt tracé. Naar verwachting start 
in de zomer van 2010 de planologi-
sche procedure om de aanleg mo-
gelijk te maken. Wanneer de ge-
bruikelijke proceduretermijnen wor-
den aangehouden, kan het bestem-
mingsplan begin 2011 door de ge-
meenteraad van de gemeente Haar-
lemmermeer worden vastgesteld. 

Achtergrond
Bij de eerste plannen in 2002 voor 
een weg door Schiphol-Rijk, was er 
al sprake van een gestrekt tracé ten 
westen van Schiphol-Rijk. Die plan-
nen konden toen niet verder wor-
den uitgewerkt, omdat de beno-
digde grond was gereserveerd voor 
een eventuele parallelle Kaagbaan. 
Het alternatieve plan was een via-
duct boven de Fokkerweg. 
De direct betrokken bedrijven in de 
omgeving vonden dit ontwerp niet 
de beste oplossing, daarom is toen 
gekeken naar een andere oplossing. 

Die kwam in beeld toen het toch 
mogelijk bleek een tijdelijke weg 
aan te leggen in het gebied dat ge-
reserveerd is voor een eventuele pa-
rallelle Kaagbaan. 
Zo ontstond er alsnog ruimte voor 
een weg door het Boerenland, waar-
bij het ministerie overigens wel als 
voorwaarde stelde dat, als de paral-
lelle Kaagbaan er te zijner tijd toch 
komt, de weg gesloopt en verlegd 
moet worden. 

Noorddammerweg week dicht  
Amstelveen - De provincie Noord-
Holland legt in Uithoorn vanaf het 
busstation tot nabij de kruising Leg-
meerdijk een vrije busbaan voor de 
Zuidtangent aan. 
In verband met het vervangen van 
het asfalt en het plaatsen van de-
tectielussen in het wegdek is de 
Noorddammerweg afgesloten voor 
al het verkeer van maandag 21 juni 
7.00 uur tot en met zaterdag 26 ju-
ni 16.00 uur. De omleidingsroute via 
de Poelweg en de Randweg is met 
borden aangegeven.  Het verbete-
ren van de kwaliteit van het open-
baar vervoer is een van de speer-
punten van de provincie Noord-Hol-

land. Begin dit jaar startte de pro-
vincie Noord-Holland met een uit-
breiding van de Zuidtangent-route 
vanuit Hoofddorp richting Uithoorn. 
Deze zogenaamde ‘Oosttak’ zorgt 
voor een betere bereikbaarheid van 
Uithoorn en Aalsmeer. 

Twee zijtakken
De Zuidtangent is een hoogwaar-
dig openbaar vervoersnetwerk tus-
sen station Haarlem, via Haarlem-
mermeer, Schiphol en Amsterdam 
Zuidoost. Daarnaast zijn er twee zij-
takken: de Zuidtak van Hoofddorp 
naar Nieuw-Vennep en de Oosttak 
van Hoofddorp naar Uithoorn.

terviewers nemen de luisteraar mee 
naar de weekmarkt en naar een va-
kantiebestemming. Rolstoelgebrui-
kers vertellen over hun drempels in 
het leven en de luisteraars worden 
op de hoogte gebracht van het laat-
ste kunst- en cultuurnieuws. Dit al-
les omringd door de favoriete mu-
ziek van de diverse gasten. Ieder 
uur wordt met een mooi gedicht of 
een prikkelende column afgesloten. 
Kortom: een zeer afwisselend pro-
gramma voor de inwoners van Ku-
delstaart en Aalsmeer. Wilt u Hal-
te Zwarteweg beluisteren? Dat kan 
via 105.9 FM ether of 99.0 FM kabel, 
Vandaag, donderdagmiddag 17 juni, 
tussen 14.00 en 16.00 uur. De pri-
meur gemist? De uitzending wordt 
herhaald op donderdagmiddag 24 
juni, ook van 14.00 tot 16.00 uur. 

VARA-liedjes- 
festijn land door
Streek - De VARA organiseert dit 
jaar voor de 19e keer het landelijke 
Kinderen voor Kinderen Songfes-
tival. Kinderen vanuit het hele land 
worden daarom uitgenodigd om 
mee te komen zingen, onder voor-
waarde dat zij geboren zijn na 1 ok-
tober 1998 en voor 1 oktober 2003. 
De deelnemers zingen liedjes uit het 
bekende ‘Kinderen voor Kinderen’-
repertoire. De registratie van de lan-
delijke finale zal door de VARA op 
televisie worden uitgezonden. 
De voorronden voor het Kinderen 
voor Kinderen Songfestival begin-
nen dit jaar in september. Tijdens 
deze voorronden – die op verschil-
lende locaties in het land worden 
gehouden - worden de deelnemers 
niet alleen op hun zangkwaliteit be-
oordeeld, maar ook op hun presen-
tatie. Voor de provincie Noord-Hol-
land zijn de voorrondes op 9, 10, 16 
en 17 oktober in Hilversum. Kin-
deren die willen meedoen aan de 
voorronden kunnen alle informatie 
vinden op kvk.vara.nl.
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De negen gymnastes van SV Omnia 2000 die op 5 juni deelgenomen hebben 
aan de tweede internationale Sparta Cup.

Ritmische Gymnastiek
Sparta Dordt Cup en goud voor 
Ilse Huiskens van Omnia
Aalsmeer - Op zaterdag 5 juni is de 
productgroep Ritmische Gymnas-
tiek met negen meisjes afgereisd 
naar Dordrecht voor de tweede in-
ternationale Sparta Cup. Voor SV 
Omnia 2000 deden Dominique Roof, 
Elise Wanner, Kiki du Pau, Fabiënne 
Roof, Natasja Rommerts, Josje Bu-
ren, Ilse Huiskens en Annelotte Vos 
mee. Ook Rebecca Rommerts van 
SV Pax deed deze wedstrijd mee on-
der naam van SV Omnia 2000. Als 
eerste liet Dominique Roof in de ca-
tegorie mini-D een mooie oefening 
zonder materiaal en een knotsoefe-
ning zien en wist hiermee een zes-
de plaats te behalen. Elise Wanner 
mocht een lintoefening en een oe-
fening zonder materiaal laten zien 
in de categorie mini-C en eindigde 
net naast het podium op een vier-
de plaats. In de categorie junior-D 
deden Kiki en Fabiënne mee. Zij de-
den beide een lint en een touwoefe-
ning. Kiki eindigde op zeven, Fabië-
ne op plaats dertien. De zusjes Re-
becca en Natasja lieten in de cate-
gorie junior-C drie oefeningen zien. 

Rebecca eindigde ook net naast het 
podium op de vierde plaats en Na-
tasja eindige als eerste jaars juni-
or op een achtste plaats. Josje deed 
mee in Senior-D, liet een lint- en 
een touwoefening zien en wist plek 
zeven te veroveren. Als laatste ca-
tegorie was Senior-C aan de beurt 
met Ilse en Annelotte. Annelotte liet 
drie mooie oefeningen zien met bal, 
touw en hoepel en kreeg dit met zil-
ver beloond. Ook Ilse deed een bal-
, een touw- en een hoepeloefening 
en kreeg hiervoor de gouden me-
daille uitgereikt. Als laatste werd 
de Sparta Dordt Cup uitgereikt aan 
de gymnaste met het hoogste ge-
middelde cijfer. De verbazing bij Il-
se was groot toen bleek dat zij naast 
het goud ook nog de Sparta Dordt 
Cup had gewonnen. Een deel van 
de meisjes gaat nog even hard aan 
het werk om alle oefeningen te op-
timaliseren voor het NK op 19 en 20 
juni in de sporthallen zuid te Am-
sterdam. Ben je geïnteresseerd in 
ritmische gymnastiek? Kijk dan op 
www.svomnia.nl voor meer informa-

Sander Berk wint triatlon 
Aalsmeer - Sander Berk van het 
Oceanus/Multi Supplies Triathlon 
Team heeft afgelopen zondag de 
Triathlon van Amsterdam Nieuw-
West gewonnen. Van start tot fi-
nish was hij de sterkste in de wed-
strijd, die voor hem de laatste voor-
bereiding vormde op het NK lange 
afstand in het Limburgse Stein ko-
mend weekeinde. Kwakelaar Cor-
né Klein testte zijn vorm voor de-
zelfde lange triatlon in Huizen met 
een derde plek. Komende zondag 
staat het Nederlands kampioen-
schap triatlon lange afstand in het 
Limburgse Stein op de kalender. In 
voorbereiding daarop deed Sander 
Berk afgelopen zondag mee aan de 
olympische afstand triatlon in Am-
sterdam. De afstand waarop hij in 
2008 nog aan de Olympische Spe-
len van Peking meedeed, ging hem 
zonder grote moeite af, nu hij zich 
tot de lange afstand heeft bekeerd. 
Na 1500 meter zwemmen in de Slo-
terplas kwam Berk als eerste uit het 
water met een voorsprong van vijf-
tig seconden. Op de fiets vergroot-
te hij die voorsprong tot ruim an-
der halve minuut op zijn achtervol-
gers. De Multi-triatleet kon zo on-
bedreigd aan het looponderdeel be-
ginnen. Van achteren kwamen nog 
een aantal goede lopers opzetten, 
maar op de finish hield Berk toch 
nog anderhalve minuut voorsprong 

Corné Klein liep naar een derde plek 
in de triathlon van Huizen. 
Foto: Pieter van der Meer

Schakers SCA2 kampioen 
rapidschaak Amsterdam
Aalsmeer - Het tweede team van 
Schaakclub Aalsmeer heeft de fi-
nale van de rapidcompetitie der-
de klasse in Amsterdam gewonnen. 
Twee teams van SCA speelden mee 
aan de voorronden, bestaande uit 
drie avonden van ieder drie partij-
tjes van 25 minuten. 

Het eerste team wist de finale net 
niet te halen. Op de derde avond 
van SCA 2 werd er onderling al ge-
fluisterd: “Met een beetje pech zit-
ten we in de finale.” De ‘vrees’ werd 
bewaarheid: SCA 2 eindigde op de 
derde plaats in de poule van tien 
verenigingen. Op de gezamenlij-
ke finale avond wisten de SCA jon-
gens knap al hun drie potjes te win-
nen! Het team bestond uit op bord 
1 Huup Joosten, op bord 2 Elham 
Wasei, op bord 3 Jan van Willigen en 
op bord 4 Hans Pot. De eerste avond 
mochten de schakers gelukkig een 
beroep doen op invaller Ferry We-
verling. Topscorer Huup (9 uit 9!) 
kreeg een prachtig houten schaak-
stuk cadeau en het team mocht een 
schitterende digitale schaakklok 
mee naar huis nemen. 

Huis- en clubschakers die tijdens de 
zomermaanden gezellig willen scha-
ken, kunnen ook deze zomer terecht 
bij Schaakclub Aalsmeer. Al vele ja-
ren wordt in ‘t Stommeerkwartier, 
vanaf juni tot en met de eerste week 
van september een Zomercompeti-
tie gespeeld. Iedereen speelt op de 
vrijdagavond twee partijen, één keer 
met de witte stukken, één keer met 
zwart, met een bedenktijd van maxi-
maal 45 minuten per persoon per 
partij tegen een tegenstander van 
ongeveer gelijke sterkte. De aan-
vang is steeds om 20.00 uur. 
Het is uiteraard niet verplicht om 
alle vrijdagavonden mee te doen, 
eens vrijblijvend één of enkele ron-
den meespelen mag ook. De eer-
ste ronde van de Zomercompetitie 
van Schaakclub Aalsmeer start aan-
staande vrijdagavond 18 juni . Ie-
dereen is van harte welkom, van be-
ginner tot meester, van jong tot oud, 
SCA-lid of huisschaker of spelend 
bij een andere schaakclub. Deel-
name is gratis. Locatie is ’t Stom-
meerkwartier aan de Baccarastraat 
15. Meer informatie is te vinden op 
www.schaakclubaalsmeer.nl

Van links naar rechts Floortje van Zanten, Danny Zorn en René Kruit.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Bianca en Danny kampioen!
Kudelstaart - De laatste speel-
avond van een Poel’s Eye seizoen is 
altijd bijzonder.
Een drankje en een hapje voor ie-
dereen, maar vooral veel spanning 
en veel mooie wedstrijden. Daan 
Broekhuizen, eigenlijk gestopt met 
darten, was wederom van de par-
tij. Al vroeg in de avond checkte 
hij de magische 170 finish. De der-
de van dit seizoen. Er stonden prij-
zen klaar voor Tom Keijzer en Peter 
van de Laarse, op een derde 170 fi-
nish was echter niet gerekend. Welk 
natuurtalent Daan is, bewees hij 
door de finale te winnen van Patrick 
Vonk, een debutant die knap de fi-
nale haalde.
De laatste speelavond is ook een 
gewone speelavond. Dat wil zeg-
gen, iedereen wil zo ver mogelijk 
komen, maar de eindranking speelt 
toch ook een rol. Floortje van Zan-
ten, René Kruit en Dimitri Poncin 
waren in een heuse strijd verwik-
keld om de tweede en derde plaats. 
Toen Floortje en René uitgeschakeld 
waren had Dimitri alle darts in eigen 
hand. Het was echter Tim Maas die 
in een thriller Dimitri uitschakelde. 
Hierdoor geraakte Dimitri net buiten 
de podiumplaatsen en werd Floor-
tje tweede en René derde. Er wa-
ren bekers voor de beste tien van de 
180 (!) deelnemers van dit seizoen. 
Ook daar vielen de nodige beslissin-
gen en waren er nerveuze dubbels 
te zien. Danny Zorn wint de beker 
voor de tweede achtereenvolgende 
keer. Volgend seizoen zal hij onge-
twijfeld de beker definitief in zijn be-
zit willen brengen. Géén eenvoudige 
klus, veel toppers hebben al aange-

kondigd volgend seizoen de spor-
tieve strijd aan te gaan. De sportie-
ve strijd, want incidenten zijn er ei-
genlijk nooit. In het dorpshuis wordt 
gestreden voor bloemen of planten 
en de sportieve eer! Gert Jan van 
de Wolf won de Scone finale van 
Tim Maas en Arnaud van der Graaf 
won de E-ronde finale van Ronald 
Baars. Bij de dames was nog niets 
beslist. Bianca Los was favoriete en 
zij maakte deze rol ook waar. In een 
goeie en spannende finale won zij 
van de nummer twee, Nancy Ka-
pitein. De E-ronde finale ging tus-
sen Henny Taal en Moniek Goe-
man. Henny won en had ook nog 
eens de hoogste finish bij de da-
mes met 115! Bianca Los dus kam-
pioen en geen veranderingen in de 
Top vijf: 1. Bianca Los, 2. Nancy Ka-
pitein, 3. Henny Taal, 4. Moniek Goe-
man, 5. Ans Engel. De eindstand bij 
de heren: 1. Danny Zorn, 2. Floortje 
van Zanten, 3. René Kruit, 4. Dimi-
tri Poncin, 5. Tim Maas, 6. Christop-
her Brouwer, 7. Gert Jan van de Wolf, 
8. Jan Kranendonk, 9. Wijnand Kool, 
10. Arie van de Eijkel. Minder dar-
ters dan voorgaande seizoen, maar 
toch méér wedstrijden. Een mooie 
truc van de organisatie door extra 
rondes in te voeren. De Poel’s Eye 
formule is uniek en is er op gericht 
om het darters van elk niveau naar 
de zin te maken. In september start 
alweer het negende seizoen. De ge-
hele historie is te zien op de websi-
te www.poelseye.nl , ook daarin is 
Poel’s Eye uniek. 
De eerste dartavond is op zaterdag 
4 september, vermoedelijk de Open 
Kudelstaart.

Van links naar rechts Bianca Los, Nancy Kapitein en Henny Taal.

Goede resultaten zwemmers 
Robert en Chantal op NK
Aalsmeer - Dit jaar was de NK 
groep van Oceanus niet groot: Twee 
personen maar. Voornaamste oor-
zaak daarvoor was het limietenbe-
leid van de KNZB, die haar limie-
ten voor dit jaar baseerde op de (in 
snelle pakken gezwommen) wereld-
recordtijden. Nu dat allemaal niet 
meer mag zijn de deelnemersaan-
tallen flink gekelderd. Robert Ro-
haan en Chantal Grove waren nu 
de Oceanus vertegenwoordigers. 
Chantal startte vrijdagochtend als 
eerste op de 200 meter rugslag. Ze 
mocht in de snelste jeugdserie star-
ten, wat op zich al een hele eer is. 
Met een eindtijd net boven haar in-
schrijftijd werd ze uiteindelijk tiende 
bij de jeugd en zesde van de meis-

jes geboren in 1994. Zo hoog was 
ze nog nooit geëindigd. Ook Robert 
zwom in de snelste jeugdserie. Hij 
was ingeschreven met tijden uit het 
snelle pakken tijdperk en bleef daar 
heel dicht in de buurt. Op de 100 
meter schoolslag was hij zelfs snel-
ler dan vorig jaar wat hem een vijf-
de plaats opleverde, achter vier jon-
gens die een jaartje jonger zijn. Op 
de 200 meter schoolslag eindigde 
Robert als zevende bij de jeugd. Op 
beide afstanden had hij ’s middags 
in de B-finale mogen starten, maar 
daar zag hij vanaf. Komend week-
eind komen bij de Nederlandse Ju-
nioren kampioenschappen in Am-
sterdam tien Oceanus deelnemers 
aan de start.

over. Met de winst in Amsterdam 
kan Berk met een goed gevoel van 
start gaan aan het NK lange af-
stand in Stein. Achter Berk draaide 
Aalsmeerder Frans van Heteren ook 
een goede wedstrijd. Hij kwam als 
negende uit het water en hield op 
de fiets de achterstand op de kop 
constant. Tijdens het veertig kilo-
meter lange fietsonderdeel zat hij 
nog dichtbij een concurrent in zijn 
leeftijdscategorie, maar bij het af-
sluitende looponderdeel nam hij ge-
lijk afstand. Van Heteren finishte in 
1:57:38 als zesde, en was daarmee 
de snelste in de categorie Heren 40. 
Diana Gorter uit Amstelveen deed in 
Amsterdam bijzonder goede zaken. 
Ze verbeterde haar tijd van vorig 
jaar met maar liefst twaalf minuten. 
In een solide gelopen race kwam ze 
na 2:19:34 uur over de streep. Met 
die tijd werd ze vijfde dame over-
all en derde bij de dames onder de 
veertig jaar. Haar man Fred Gorter 
finishte dit keer achter zijn echtge-
note in 2:28:22 uur. Aalsmeerder Jan 
van Heteren eindigde na een lekke-
re wedstrijd op de zesde plek bij de 
Heren 40. Hij finishte in 2:10:25. Zijn 
belangrijkste doel had hij daarmee 
ook gehaald: Voor clubgenoot Jo-
han Koolhaas eindigen. Amstelve-
ner Koolhaas kwam net te kort om 
de onderlinge clubstrijd te winnen. 
Hij finishte in 2:14:33 uur. Stefan 
Verheijen liep een goede wedstrijd 
en kwam tevreden onder de finish-
boog door na 2:25:12 uur. Multi’s 
Paul Zirkzee en Pieter van der Meer 
vormden in de ochtend een duo in 
een teamestafette over de achtste 
afstand. Zirkzee zwom en fietste en 
Van der Meer liep de afsluitende vijf 
kilometer. Samen werden ze vierde 
bij de teams. 

Triatlon Huizen
Een dag eerder had Kwakelaar Cor-
né Klein al zijn wedstrijd gehad in 
Huizen. De olympische afstand als 
voorbereiding op de lange afstand 
in Stein was voor hem een goede 
test. Hij kwam als vijfde uit het wa-
ter, en kon met lopen nog een plaats 
opschuiven. Klein finishte in 1:57:35 
als derde. 

Vruchtbaar weekend schutters 
van HBV Target op Texel
Aalsmeer - In het weekend van 12 
en 13 juni werd op het eiland Texel 
de Texelronde georganiseerd. Boog-
schutters vanuit heel Nederland ko-
men dan naar Texel om hun kunsten 
te vertonen, vaak in combinatie met 
een korte vakantie. Handboogver-
eniging Target uit Kudelstaart is al 
jaren vaste gast bij HBV De Eiland-
schutters, de organiserende ver-
eniging. Dit jaar werd de Texelron-
de voor de 34e keer georganiseerd. 
Het weer was prachtig, niet te warm 
en weinig wind. Op zaterdag 12 ju-
ni werd de Short Metric verschoten, 
een wedstrijdvorm waarbij 36 pij-
len worden geschoten op 30 meter 
en 36 pijlen op 50 meter. Deelne-
mende schutters van Target waren 
Ynske de Haan (eerste plaats da-
mes barebow), Frank de Haan (eer-

ste plaats heren barebow) en Lau-
rens Meijerink (derde plaats heren 
jeugd barebow). Barebow is de dis-
cipline waarbij wordt geschoten met 
een boog zonder vizier en stabilisa-
tie, dus op de Robin Hood manier. In 
de recurveklasse op de Short Metric 
werden Jos van het Schip en Cor de 
Jong respectievelijk tweede en der-
de. Zondag 13 juni werd er gescho-
ten op 25 en 35 meter, ook weer 36 
pijlen per afstand. 
Ook op zondag wisten Ynske en 
Frank de Haan (dochter en vader) 
en Laurens Meijerink weer zeer 
hoog te eindigen. Marco Jongkind 
kon de tweede plaats in de recur-
veklasse heren op zijn naam schrij-
ven en in de Compoundklasse 
was er een derde plaats voor Jaap 
Verbruggen.

Eerste plaats voor amazone 
Nicole van Soelen
Aalsmeer - Tijdens de wedstrijden 
dressuur rijden bij manege Nieuw 
Amstelland in het Amsterdamse Bos 
is Nicole van Soelen uit Aalsmeer 
met een score van maar liefst 231 
punten zondag 13 juni uitgeroe-
pen tot de winnares van de FNRS 
F8 proef. 
Op de tweede plaats eindigde zeer 
verdienstelijk de Uithoornse Anne-
marieke van Veen. De Aalsmeerse 
amazone Nicole van Soelen is 13 
jaar en rijdt sinds ongeveer 7 jaar 
paard. Zij heeft in het korte verleden 
al laten zien over het nodige talent 
te beschikken. Bij meerdere proe-
ven behaalde zij de eerste plaats of 
werd minimaal tweede. Nicole volgt 
wekelijks lessen bij vijfsterren ma-
nege Nieuw Amstelland. Tevens 
heeft zij één keer per twee weken 
les bij Stal Wennekers in Aalsmeer. 
Het behaalde aantal punten is bui-
tengewoon hoog, zeker voor een F8 
proef. Men moet minimaal 210 pun-
ten halen om voor een promotie-

punt in aanmerking te komen. Naar-
mate men in een hogere categorie 
gaat rijden, wordt de jury beoorde-
ling terecht een stuk strenger. Nico-
le behaalde met deze 231 punten de 
hoogste score van de dag. 
Haar bijna twee jaar jongere vrien-
din Annemarieke van Veen uit Uit-
hoorn eindigde op de tweede plaats 
met 218 punten en behaalde daar-
mee eveneens het fel begeerde pro-
motiepunt. Op zich is 218 punten 
al een geweldige score, zeker ge-
let op haar leeftijd. Ook Annema-
rieke heeft wekelijks les bij mane-
ge Nieuw Amstelland in het Amster-
damse Bos. Door het behaalde pro-
motiepunt mag Nicole van Soelen in 
het najaar aan de F9 proef gaan be-
ginnen. 
Annemarieke van Veen gaat op voor 
haar laatste F8 promotiepunt om op 
die manier promotie naar de F9 af te 
dwingen. Al met al leveren Aalsmeer 
en Uithoorn twee grote talenten 
voor het dressuur rijden.

Nicole van Soelen aan de rechterkant van haar grote idool Ankie van Gruns-
veen en Annemarieke van Veen links.

Daan winnaar
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Mensen die 
graag willen rummikubben zijn ook 
van harte welkom. Op donderdag 10 
juni is het klaver
jassen gewonnen door Daan San-
dee met 5749 punten, gevolgd door 
Eef van Mourik met 5595, Tinie Lin-
deman met 5086 punten en Geer-
tje Koopstra met 4992 punten. De 
hoogste eer bij het jokeren is be-
haald door Jan Bon met 116 punten, 
gevolgd door Janny Lubbert met 
204 punten.

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
23 juni. De aanvang is 14.00 uur en 
de kaarten worden verdeeld in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 9 juni is gewon-
nen door mevrouw Spring in ’t Veld 
met 5303 punten, gevolgd door de 
heer Biemond met 5183 punten, 
Dirk van Dam met 5100 punten en 
Wil ter Horst met 5057 punten. Bij 
het pandoeren behaalde Tom Ver-
laan de hoogste eer met 690 pun-
ten, gevolgd door Dora Wittebol met 
630 punten, Wim Buskermolen met 
550 punten en Kees van de Meer 
met 530 punten.
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Het winnende KNVB elftal van West 1 Centraal met staand vierde van links 
Mandy de Boer (RKDES), zesde van links Imke Brommer (RKDES), derde van 
rechts Romy Brand (KDO) en zittend vierde van rechts Lian Vermue (JAU).               

Plaatselijke voetbaltalenten 
winnen KNVB eindtoernooi
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
stond het KNVB eindtoernooi voor 
meisjes onder 12 en 13 van het dis-
trict West 1 op het programma. Dit 
toernooi werd gespeeld op de vel-
den van voetbalclub Reiger Boys 
uit Heerhugowaard. Van de deelne-
mende teams bij de meisjes onder 
12 kwamen er drie uit het district 
West 1, namelijk de werkgebieden 
Noord, Zuid en Centraal. Het vier-
de team wat mee deed was een se-
lectie elftal van het district West 2. 
Dat betekende dat de beste speel-
sters uit de provincies Noord-Hol-
land, Zuid-Holland en Utrecht het 
tegen elkaar moesten gaan opne-
men. Voor het team van het district 
West 1 Centraal waren Lian Vermue 
van Jong Aalsmeer United, Romy 
Brand uitkomend voor KDO uit De 
Kwakel en Imke Brommer en Mandy 
de Boer, beide spelend bij RKDES 
uit Kudelstaart, geselecteerd. Na het 
maken van een elftalfoto en de war-
ming up stond de eerste wedstrijd 
tegen West 1 Zuid op het program-
ma. Dit was een goed elftal wat al 
aardig op elkaar leek ingespeeld. 
Er waren wat kansen over en weer, 
maar uiteindelijk werd er niet ge-
scoord en eindigde deze wedstrijd 
in een 0-0 gelijkspel. Na wat tacti-
sche aanwijzingen in de kleedka-
mer door KNVB coach Rob Gans-
ner moest de tweede wedstrijd te-
gen West 2 worden afgewerkt op 
het hoofdveld. Heel professioneel 
kwamen de meiden in een keuri-
ge rij uit de catacomben vandaan 
het veld oplopen, begeleid door een 
luid applaus. Na de presentatie aan 
het publiek op de middenstip kon 
er worden afgetrapt. West 1 Cen-
traal nam direct het initiatief en de 
altijd hard werkende Romy kon via 

een kluts al na enkele minuten de 
1-0 scoren. West 2 had weinig in te 
brengen, oogde ook wat lichter en 
speelde een lastige wedstrijd. Uit-
eindelijk werd het 3-0 voor Centraal, 
maar de score had nog hoger kun-
nen uitvallen als er iets zorgvuldi-
ger met de kansen was omgespron-
gen. De laatste wedstrijd was we-
derom op het hoofdveld, ditmaal te-
gen West 1 Noord. Centraal startte 
sterk en kwam al vrij snel op een 1-
0 voorsprong. De meiden gingen el-
kaar steeds beter vinden en raak-
ten duidelijk meer op elkaar inge-
speeld. Links achterin lag het klei-
ne bijtertje Lian de rechtsbuiten van 
Noord stevig aan de ketting. Ook de 
grote en sterke Imke deed het cen-
traal achterin prima tegen de las-
tige spits van Noord en gaf tevens 
enkele goede passes naar voren. In 
de tweede helft werd Mandy een 
paar keer uitstekend diep gestuurd 
en kon met haar snelheid vanaf de 
linksbuitenplaats twee keer fraai af-
ronden. Uiteindelijk werd deze laat-
ste wedstrijd ietwat geflatteerd met 
5-1 gewonnen en was de toernooi-
zege voor Centraal een feit. Als sluit-
stuk van deze mooie voetbalmiddag 
volgde nog de huldiging op de balu-
strade aan de zijkant van de tribune. 
Het hele elftal mocht naar boven ko-
men om de medailles en de beker in 
ontvangst te nemen. Na een luid ap-
plaus en de vele toejuichingen door 
het publiek werden er natuurlijk 
nog de nodige overwinningsfoto’s 
gemaakt. Volgend seizoen stromen 
deze 4 plaatselijke talenten waar-
schijnlijk allemaal door naar meis-
jes onder 13 van het district West 1 
werkgebied Centraal. Wie weet wat 
dat allemaal weer voor mooie voet-
balmomenten gaat opleveren.   

Fiets mee met Lotusbloemtoer
Aalsmeer - Al vele jaren fietst 
Toertrimclub de Merel op een van de 
laatste zondagen in juni een tocht 
voor het goede doel. Dat goede doel 
is Kinderdagcentrum de Lotusbloem 
in Aalsmeer. In deze instelling ver-
blijven overdag meervoudig gehan-
dicapte kinderen tot 18 jaar uit de 
regio. Al het inschrijfgeld en dona-
ties komen ten goede aan het dag-
centrum. Andere jaren heeft de Lo-
tusbloem al een speciaal aangepas-
te fiets en speelgoed aan kunnen 
schaffen van de opbrengst van deze 
fietstocht, die aanstaande zondag 
20 juni plaatsvindt. Er zijn drie af-
standen: 35, 65 en 90 kilometer. De 
eerste 2 afstanden rijden de deel-
nemers op eigen gelegenheid en 
zijn uitgepijld. Ook krijgen de fiet-
sers een routebeschrijving mee. De 
routes zijn beschreven vanuit Vin-
keveen, maar er kan natuurlijk ook 
in Aalsmeer gestart worden. De 90 
kilometer is een groepstocht achter 
voorrijders. De 35 kilometer is ide-
aal voor gezinnen met kinderen, ge-
zelligheidsfietsers en iedereen die 
gewoon een stukje wil fietsen. Van-
uit het Kinderdagcentrum de Lo-
tusbloem, waar koffie met appel-
taart geserveerd wordt, gaat de rou-
te via de Kwakel, de Hoef naar Vin-
keveen. Na de pauze gaat via Wa-
verveen, Uithoorn en de Kwakel  te-
rug naar Aalsmeer gefietst worden. 
De 65 kilometer start eveneens bij 
het Kinderdagcentrum en voert de 
deelnemers naar Kudelstaart, Bil-
derdam, Langeraar, Woerdense Ver-
laat en Zevenhoven naar de con-
trolepost bij café de Schans in Vin-
keveen. Na deze ‘pitstop’ gaat de 
route gaat eerst langs het rivier-
tje de Angstel naar Ouderkerk aan 

de Amstel. Even het dorp door, en 
dan langs de Amstel naar Nes a/d 
Amstel. Enkele kilometers voor dat 
dorp gaan de deelnemers rechts-
af, en nemen de fietsers het fiets-
pad naar Uithoorn. Vandaar uit gaat 
de route naar het eindpunt de Lo-
tusbloem in Aalsmeer. De groeps-
tocht van 90 kilometer volgt groten-
deels de route van de 65 kilometer. 
Onderweg worden er enkele lusjes 
aan vastgeknoopt. De pauze is in de 
Lotusbloem. Deze route wordt gere-
den achter voorrijders. Een valhelm 
is verplicht. Deze groepstocht start 
alleen in Vinkeveen. Starten voor 
de 35 kilometer kan tussen 9.00 en 
12.00 uur, voor de 65 kilometer van 
9.00 tot 11.00 uur en de 90 kilome-
ter groepstocht begint om 9.00 uur 
in Vinkeveen. Kinderdagcentrum de 
Lotusbloem bevindt zich in de Apol-
lostraat 66 in de Hornmeer. De kos-
ten bedragen 3 euro voor alle af-
standen. Kijk voor informatie op de 
website : www.ttcdemerel.nl of bel 
Margot Kompier 0346-215133.

Jong Aalsmeer United E1 
winnaar toernooi Poperinge 
Aalsmeer - In het weekend van 22 
en 23 mei vond een internationaal 
voetbaltoernooi in Poperinge te Bel-
gië plaats. 
Voetbalclub Jong Aalsmeer United 
(JAU) heeft met 5 teams, de C1, C2, 
D1, D2 en E1, deelgenomen. Op vrij-
dag 21 mei om 13.00 uur vertrok 
de  touringcar van de Van Kouwen 
Groep en enkele personenauto’s 
richting België. Iedere dag  stonden 
de spelers om 06.30 uur op, want 
de eerste wedstrijd begon om 09.35 
uur. Ieder team heeft alles gegeven 
en ondanks dat het warm weer was 
zetten ze zich voor de volle honderd 
procent in. De E1 wist uiteindelijk 
de finale te bereiken. Deze finale 
wedstrijd, JAU tegen US Gouvieux 
2, was bijzonder spannend. Geluk-
kig scoorde Aalsmeer in de tweede 
helft 1-0 en het veld werd bestormd 
door roodhemden van JAU. Waan-
zinnig natuurlijk, maar de Franse 
coach vond het minder geslaagd. 

De spanning bleef tot het eind, maar 
de stand bleef 1-0. E1 kampioen! 
Wat er toen gebeurde was onver-
getelijk voor iedereen. De jongens 
werden op de schouders genomen 
en in het stadion vond na prijsuit-
reiking een heuse ereronde plaats. 
Wat een clubgeest! 
In de avond is met alle jongens, be-
geleiding en ouders een leuke bar-
becue gehouden en was het nog 
lang onrustig in de gangen van de 
herberg. De volgende ochtend werd 
de reis terug naar Nederland inge-
zet. Onderweg vielen langzaam ve-
le oogjes dicht.
Het bestuur van JAU wil met name 
alle basisscholen bedanken die het 
mogelijk hebben gemaakt dat vrij-
dag om 13.00 uur vertrokken kon 
worden. Zonder die toestemming 
hadden de voetballers en begelei-
ders uren in de file gestaan en had-
den zij de wedstrijden niet zo goed 
kunnen voorbereiden.

Huldiging prijswinnaars en examens
Tom Korenwinder nieuwe 
jeugdschaakkampioen!
Aalsmeer - Na een leuk en gezel-
lig seizoen waarin goed geschaakt 
werd zijn de prijzen verdeeld. Tom 
Korenwinder is de nieuwe jeugd-
kampioen van Aalsmeer en volgt 
daarmee Mariëlle Hooijman op. Tom 
verloor slechts één maal. Toch bleef 
het lang spannend, omdat de num-
mer twee Daniël van Dijk ook bij-
na alles won, maar in de onderlinge 
wedstrijden besliste Tom de strijd. 
Ruan Heeren werd kanp derde. Ma-
riëlle Hooijman moest haar titel in-
leveren, maar werd wel beste meis-
je en won de Torengroep. Daar werd 
Joris Roos tweede en Arlette Maar-
se derde. De Lopergroep werd knap 
gewonnen door Gelled Hulsbos, die 
pas voor het eerste jaar schaak-
te. In de totaalstand stond Gelled 
zelfs vijfde! Op de tweede plaats in 
de Lopergroep is Arthur Mantel ge-
eindigd en derde is Julian Piet ge-
worden. De Pionnengroep werd een 
prooi voor Fouad Nakad die met zijn 
8 jaar ook maar even zevende werd 

in de totaalstand. Tweede in de pi-
onnengroep werd Lars van Dijk en 
derde Kiran Biesheuvel. Voor alle 
deelnemers was er een aandenken 
aan het seizoen. Behalve geschaakt 
werd er ook weer een hoop bijge-
leerd wat goede examenresultaten 
opleverde. 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 en 
komt bijeen in ’t Stommeerkwartier 
in de Baccarastraat.
Behaalde examens: OpStap: Ra-
chel van der Drift, Mishi Oweden-
ski, Stap 1: Julia van der Drift, Gelled 
Hulsbos, Florence de Kok, Maxim 
Vennegoor, Stap 2: Matthijs van der 
Drift, Alexander de Kok, Fouad Na-
kad, Joris Roos, Stap 2-3: Caril Hee-
ren, Ruan Heeren Mariëlle Hooij-
man, Arlette Maarse en Stap 4: Tom 
Korenwinder.

De prijswinnaars van links naar rechts boven: Joris Roos, Mariëlle Hooijman, 
Fouad Nakad, Arlette Maarse, Tom Korenwinder, Daniël van Dijk en Ruan 
Heeren. Onder van links naar rechts: Lars van Dijk, Kiran Biesheuvel en Gel-
led Hulsbos.

Sportvereniging Omnia 2000
Medailles voor twirlsters 
na voorafsluiting seizoen
Aalsmeer - Zondag 13 juni hebben 
de twirlsters van SV Omnia 2000 
deelgenomen aan de wedstrijd in 
Alkmaar van vereniging Vitality en 
in Brielle van vereniging Libertatis 
Primitiae. Dit was de laatste wed-
strijd dit voorseizoen. 
Rachelle van Westerop en Yosra Ab-
delrazek begonnen de dag met hun 
duo. Dit was het laatste optreden 
van de vriendinnen, want Rachel-
le gaat zich meer op dans en mu-
sical richten. Ze lieten een mooie 
show zien. Ze werden uiteinde-
lijk derde met mooie 64,1 punten. 
Rond het middaguur deed Lara Ab-
delrazek, de enige peewee van SV 
Omnia, mee met het onderdeel Ba-
sicstrut. Rachelle en Yosra hadden 
een onderlinge competitie en de-
den als enige mee met de catego-
rie preteen. Lara werd uiteindelijk 
tweede met een welverdiende 7,6 
punten en Rachelle werd eerste met 
8,3 punten en Yosra tweede met 8,2 
punten. Daarna was het onderdeel 
rhythmic twirl aan de beurt. Amber 
Glebbeek had zich op het laatste 
moment nog ingeschreven. Ook de-
den Yosra en Rachelle mee met hun 
solo bij deze categorie. Ze deden al-
ledrie ontzettend hun best en uitein-
delijk behaalde Rachelle 65,4 pun-
ten, Yosra 63,5 punten en Amber 
62,7 punten. Als laatste deed het 
juniorteam mee. Alicia Schaafsma 
kwam eerder terug van een week-
end weg, dus het team kon gelukkig 
nog wel meedoen. 
Deze wedstrijd was ook voor Wen-
dy van Klingeren, Joshka van Ree 
en waarschijnlijk Tiffany Zandvliet 
een afsluiting, want ook zij stoppen 

er allemaal mee. Na dit seizoen ko-
men er ook weer vijf nieuwe leden 
bij, dus het team kan voor Yosra en 
Alicia gelukkig wel blijven bestaan. 
Ook trainster Corine van der Neut 
had al eerder te kennen gegeven na 
dit seizoen te gaan stoppen. Zeven 
jaar geleden had ze de afdeling bij 
SV Omnia opgericht en ze vindt het 
nu tijd worden om meer aan het ge-
zin en studie te besteden. De twee 
trainsters Valerie Leliveld en Maai-
ke de Langen geven al volop les 
binnen de vereniging, dus zij gaan 
nu ook alle twirlsters van het juni-
orteam lesgeven. Al met al had het 
dus een extra reden voor de twirl-
sters om goed te presteren en dat 
deden de meiden dan ook volop. 
De ‘Hairspray’show werd met 64,7 
punten met een tweede plaats be-
loond. Een stuk verder naar het zui-
den deed Selina Kok dezelfde dag 
mee aan de wedstrijd in Brielle. 
Trainster Valerie Leliveld was daar 
ook om stage te lopen als jurylid. 
Selina is eerste geworden met 68,5 
punten bij 1-baton en derde met 
70 punten bij rhythmic twirl, bij ba-
sicstrut kreeg ze 8,3 punten. Lijkt 
het je ook leuk om te komen twir-
len? Je bent van harte welkom, af-
hankelijk van leeftijd en niveau, op 
zaterdagochtend van 9 tot 10 uur of 
van 10 tot 11 uur of op vrijdagavond 
uur van 19.15 tot 20.15 uur  in de 
gymzaal van de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. 
Voor meer informatie over twirlen: 
Colinda van Dijk 06-24532039 of per 
e-mail twirlen@svomnia.nl  of het 
sportpunt van SV Omnia via e-mail 
sportpunt@svomnia.nl.Reünie wedstrijden handbal in Bloemhof

FIQAS Aalsmeer speelt 
tegen oud kampioenen
Aalsmeer - Op zaterdag 19 juni 
vindt in sporthal de Bloemhof een 
ware handbal happening plaats. 
Oud landskampioenen (zaalhand-
bal) van de club binden de strijd aan 
tegen met huidige eerste team. Van-
af 19.00 uur kan men de (ex) top-
pers dus nog een keer tussen de lij-
nen aanschouwen. Ook de lands-
kampioen van 1954 hebben reeds 
aangegeven acte de presence te 
zullen geven, al zullen zij dat in een 
versnelling lager doen. 
U kent ze vast nog wel: Aldert Kees-
sen, Piet Tromp, Henny Wessels en 
Piet Tulp. Of de oud-kampioenen 
zoals Kees Boomhouwer, Richard 
van Emmerik, Mario Groenveld, 
Benno Schockman, Ruud en Erik 
Kooij, Menno Vreeken, Peter Tier, 
Frank Lighthart, René Pie, Tobias 
Idsinga, Elco Overkleeft en meer re-
cente kampioenen als Jeffrey Groe-
neveld, Theo v.d. Berg, Björn Bud-
ding, Jeroen Hölscher, Mark Roest, 
Jarcha van Dijk en Ruud Neeft. Ook 
oud (én nieuwe) trainers zoals Hen-
ny van Veen, Jan Alma en René Ro-
meijn zijn van de partij. 
Vanaf 19.00 is de zaal open en be-
gint de warming-up en om 19.15 uur 
worden de oud spelers van 1954 tot 
1959 aan het publiek voorgesteld. 
Daarna worden wedstrijden ge-
speeld tussen de oude en nieuwe 
toppers. 
De speelduur zal circa 20 minuten 
per wedstrijd zijn. Voor kijkers tot en 
met 17 jaar is de toegang gratis, ie-
dereen vanaf 18 jaar betaalt 5 eu-
ro entree. Een absoluut unieke kans 
dus om veel tophandballers in ac-
tie te zien. 

Henny Romeijn assistent trainer 
Het bestuur van FIQAS Aalsmeer 
is blij te kunnen aankondigen wie 
volgend seizoen de opvolger wordt 
van Kees Boomhouwer als assistent 
trainer bij de heren A-selectie. Deze 
taak zal vervuld worden door Hen-
ny Romeijn, de vader van trainer/
caoch René Romeijn en voor velen 
bij FIQAS Aalsmeer geen onbeken-
de, want hij was al eerder actief voor 
de club. 

Verenigingsdag
De damesselect ie van F IQAS 
Aalsmeer gaat zaterdag 19 juni, op 
de verenigingsdag, auto’s wassen 
bij de Bloemhof. Dit zal gebeuren 
van 10.00 tot 15.00 uur. Ook busjes 
en vrachtwagens kunnen gewassen 
worden. Kortom: een unieke kans 
om je auto weer glanzend schoon te 
krijgen! De opbrengst van deze ac-
tie komt helemaal ten goede aan de 
verenigingskas. Naast auto’s wassen 
zijn er deze zaterdag nog diverse an-
dere activiteiten. Zo wordt een mini 
toernooi gespeeld om 11.00 uur, kan 
vanaf 12.00 uur genoten worden van 
een waterglijbaan en een spring-
kussen, kan om 13.30 uur natuurlijk 
de voetbalwedstrijd Nederland te-
gen Japan op een groot scherm be-
keken worden en gaat om 17.00 uur 
het vuur aan van de barbecue. Na 
de reünie-wedstrijden ’s avonds is 
om 21.30 uur de trekking van de su-
perloterij door notaris van Galen. Al-
le loten zijn verkocht en dit heeft de 
clubkas 12.000 euro opgeleverd. De 
verenigingsdag wordt besloten met 
een gezellig feest met muziek van dj 
Kees Markman.

Wil ter Horst klaverjaskampioen
Aalsmeer - De top van het klaver-
jassen was vrijdag aanwezig bij het 
open Kampioenschap van Aalsmeer. 
Tot de laatste tafel was het toernooi-
veld bezet. 
Iedereen knap zenuwachtig natuur-
lijk, het is maar niks om je een jaar 
kampioen van Aalsmeer te mogen 
noemen. En een groot kampioen is 
opgestaan. 
De oudste deelneemster bleek de 
meest talentvolle. Wil ter Horst wist 
5342 punten bijeen te kaarten en 
mag zich een jaar klaverjaskampi-

oen van Aalsmeer noemen. Op twee 
is Ans Doeswijk geëindigd met 5263 
punten, op drie  Paul van Aalst met 
5237 punten, op vier Jaap Combee 
met 5191 punten en op vijf Coen  
Vis met 5175 punten. De poedelprijs 
was voor Corrie Straathof met 3782 
punten. 
Aanstaande vrijdag 18 juni is er 
weer koppelklaverjassen in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. De aanvang is 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. Kaartlief-
hebbers zijn van harte welkom.

Shanda de Boer bij NK Dressuur
Aalsmeer - Shanda de Boer uit 
Aalsmeer heeft een prachtig re-
sultaat behaald bij het Nederlands 
Kampioenschap Dressuur in de 
klasse ZZ-licht.  Tijdens het pres-
tigieuze Outdoor Gelderland trad 
Shanda aan met Eastend’s Rainbow 
en behaalde in een zeer sterk deel-
nemersveld, nationaal, een achttien-
de plek. 
Het was Shanda’s eerste optreden 
op nationaal niveau maar zeker niet 
de laatste. Shanda werkt en traint 
bij Nakita’s Eastend Stables aan de 
Oosteinderweg.

Foto: Chris Morris.
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WK bingo bij Binding Oost
Aalsmeer - Op woensdag 9 juni 
verzamelde een groot aantal jon-
gens en meiden zich bij de Binding 
Oost voor de WK bingomiddag. Er 
werden vijf rondes gespeeld en van-
af het eerste moment zat de span-
ning er goed in. 
De hoofdprijs was een oranje pret-

pakket, met een oranje cowboy-
hoed, rood-wit-blauw-schminck, 
oranje haarspray, een Wilhelmus-
pen en nog meer gekke voetbal-
prijsjes konden gewonnen worden. 

Iedereen ging met een prijs naar 
huis na een heel gezellige middag!

Geslaagd feest bij ‘t Roefje
Rijsenhout - Donderdag 3 juni is 
het verjaardagfeest van beer werd 
gevierd op peuterspeelzaal ’t Roef-
je in Rijsenhout. De beer was al een 
paar weken in het zonnetje gezet 
vanwege zijn verjaardag maar nu 
was dan toch het echte feest aan-
gebroken. Het speelplein was vrolijk 
versierd met vlaggetjes, zodat men 
kon zien dat er een feestje was. Een 
vrolijk naamkaartje in de vorm van 
een ballon kregen de kinderen op-
gespeld en daarna konden ze aller-
lei spelletjes gaan doen. De lang-
ste rij stond bij de schminktafel, 
want daar waren de kinderen wel 
voor te vinden. Ook konden ze spij-
ker slaan, blik gooien, was ophan-

gen, visjes vangen en de glijbaan in 
de zandbak werd ook goed bezocht, 
want dat komt niet vaak voor dat 
deze in de zandbak staat. Halverwe-
ge de ochtend kregen de kinderen 
een bekertje chips en werd er naar 
een poppenkast voorstelling van 
Fritsje Duikelaar gekeken. Toen de 
voorstelling afgelopen was gingen 
de kinderen nog even naar buiten 
en kregen ze zittend op de zandbak-
rand een perenijsje. Om half twaalf 
was de ochtend alweer voorbij en 
werden de feestgangertjes opge-
haald. Mede door de hulp van de 
ouders van de oudercommissie en 
het prachtige weer was het een heel 
geslaagde ochtend.

Jozefschool naar schaapskooi
Aalsmeer - Op dinsdag 1 juni heb-
ben de kinderen van de groepen 3 
en 3/4 van de Jozefschool een be-
zoekje gebracht aan de schaaps-
kooi in Rijsenhout. Boer Paul Bos 
nam de leerlingen mee het ‘veld’ in 
en leerde ze enthousiast van alles 
over het leven van zijn schapen. De 
schapen kunnen namelijk helemaal 
tot aan de snelweg van de A4 lo-
pen! Assistente Wendy nam kinde-
ren mee naar de hooiberg, waar ze 
in het hok van de lammetjes moch-
ten. Aangezien deze kudde geen 

‘boerderij’ schapen zijn, lieten maar 
enkele lammetjes zich toch aaien! 
Buiten was er een mooie plek met 
een werktafel waar de juf met een 
groepje kon knutselen. Iedereen 
heeft genoten en veel geleerd. Het 
is dan ook voor herhaling vatbaar. 
Op dit moment zijn de kinderen van 
groep 4 druk bezig met een werk-
stuk over de schaapskooi en heeft 
boer Paul beloofd te komen kijken 
als ze klaar zijn. Wat bijzonder dat 
Aalsmeer zo dicht in de buurt een 
echte schaapskudde heeft!

Knutselen, films en koken 
bij De BindingBoven
Aalsmeer - Op woensdag 23 ju-
ni is er weer de frutsel- en knutsel-
club voor kinderen uit groep 3 tot en 
met 8 van de basisschool bij de Bin-
dingBoven in de Zijdstraat. Dit keer 
staat WK mini’s knutselen van fimo 
klei op het programma. Het knutse-
len begint om 13.00 uur, duurt tot 
15.00 uur en deelnemen kost 2,50 
euro. Aanmelden kan bij lenneke@
debinding.nl. Om 15.30 uur begint 
vervolgens de film ‘Monster House’. 
De film duurt tot ongeveer 17.00 uur, 
is geschikt voor kinderen vanaf 6 
jaar en kost 2 euro per persoon. Ook 
op woensdag 23 juni is er van 17.00 
tot 19.00 uur weer koken met vrien-
den voor jeugd in de leeftijd van 12 
tot 18 jaar. Lijkt het je leuk? geef je 
dan op bij viola@debinding.nl. De 
kosten zijn 3 euro per persoon. Als 
toetje wordt vanaf 19.00 uur geke-
ken naar de romantische komedie 
‘Did you hear about the Morgans’. 
Meekijken kost 2 euro.
 
Picknicken in Oost
Op woensdag 23 juni wordt door 
Binding Oost vanaf 18.30 uur een 
picknick georganiseerd op het veldje 
bij de Atalantalaan. Mee eten kost 1 
euro per persoon. Na het eten staan 

basketballen en pingpongen op het 
programma tot 20.00 uur. Opgeven 
kan bij eveline@debinding.nl

Barbecue op Zolder
Op vrijdag 18 juni wordt bij de Bin-
dingZolder in de Haya van Some-
renstraat 35c een barbecue-avond 
gehouden voor jongeren in de leef-
tijd van 10 tot en met 15 jaar. Er 
zijn worstjes, speklapjes, saté stok-
brood, kruidenboter, salade en nog 
veel meer! De kosten zijn 5 euro en 
opgeven kan tot en met donderdag 
17 juni bij manon@debinding.nl. De 
barbecue is van 18.00 tot 21.00 uur. 
Dinsdag 22 juni is er van 19.00 tot 
21.00 uur kookclub voor tieners van 
10 tot en met 15 jaar. Kosten 5 eu-
ro. Graag van tevoren opgeven bij 
inge@debinding.nl of bel op dins-
dag of woensdag naar 06-13989307. 
Woensdag 23 juni is de laatste zol-
der 4 kids van dit schooljaar voor 
kinderen uit de groepen 4 en 5 van 
de basisschool. Dit keer is er schil-
deren op canvas. De middag is van 
14.00 tot 16.00 uur en deelname 
kost 2,50 euro per persoon. Geef je 
van tevoren op bij inge@debinding 
of bel op dinsdag of woensdag naar 
06-1398307. 

Tijdens het evenement ‘Aalsmeer Roest Niet’ (de toerrit voor klassieke au-
to’s, motoren en bromfietsen die eindigde met een parade om het Praam-
plein) hebben twee jongens uit de B-jeugd van FIQAS Aalsmeer de auto van 
Flynth gewassen. Dit bedrijf is de sponsor van onder meer Hibra en Aalsmeer 
Roest Niet, maar ook van de handbalvereniging FIQAS Aalsmeer, en had bij 
een veiling deze klus ‘gekocht’. Zodoende hebben Glenn en Niels de Mini van 
Flynth keurig midden op het Praamplein staan wassen. De opbrengst was na-
tuurlijk voor de club!

Oosteinder in toko aan de kook!
Aalsmeer - Groep 6a van basis-
school De Oosteinder heeft onlangs 
een kijkje in de keuken genomen bij 
Toko Sari Plaza. 
De toko bevindt zich in het winkel-
centrum van Nieuw-Oosteinde en 
de eigenaresse is Fibri, de moeder 
van Lucas uit hun klas. De Oost-
einder doet mee aan het project ‘6 
on the move’ en wil, behalve aan-
dacht voor bewegen en gezondheid, 
ook eens gezellig samen gaan ko-
ken. De groep van juf Monika werd 
in tweeën gesplitst, de ene groep 
mocht naar binnen om te koken en 
de andere groep maakte een wan-

deling door de wijk. Fibri heeft ge-
leerd hoe je de lekkerste vegetari-
sche loempia’s maakt en welke in-
grediënten je nodig hebt. 
De kinderen werden eerst zelf aan 
het werk gezet. Groenten raspen en 
snijden natuurlijk en daarna de vul-
ling keurig in het loempiavel vou-
wen. En dit is overigens nog een he-
le kunst! Na het bakken mochten de 
jongens en meisjes natuurlijk ook 
proeven. Het recept om die heerlij-
ke loempia’s thuis nog een keer te 
maken, hebben de leerlingen mee-
gekregen. Het was een leerzame en 
lekkere dag!

Al wijkbudget van gemeente

Sponsors gezocht voor 
aanleg van trapveldje!
Rijsenhout - Enige tijd geleden 
hebben schoolkinderen van Rijsen-
hout handtekeningen opgehaald en 
aangeboden aan de burgermees-
ter voor de aanleg van een verhard 
trapveld achter basisschool De Ze-
vensprong. Het veld is bedoeld voor 
gebruik door zowel de scholen als 
door alle jeugdige inwoners van Rij-
senhout. De actie is opgezet door 
Donja Maerten, vrijwilliger bij De 
Zevensprong, met hulp van jonge-
renopbouwwerker Peter Rethans 
van Meerwaarde en met succes. De 

gemeente heeft het verzoek voor 
een wijkbudget gehonoreerd en een 
bedrag van 15.000 euro beschikbaar 
gesteld. Bovendien hebben de me-
dewerkers achter het fonds wijk-
budgetten aangeboden om mee 
te denken en te zoeken naar een 
goed en betaalbaar trapveld. Helaas 
is het budget nog niet toerijkend, 
want een trapveldje is duur. De kin-
deren van Rijsenhout moeten dus 
nog even geduld hebben. De initia-
tiefnemers zijn nu naarstig op zoek 
naar sponsoren.

Geslaagd voor 
zwemdiploma B
Aalsmeer - Afgezwommen voor het 
B-diploma op 29 mei hebben De-
mi Sol, Yrsa Sprangers, Tatum Stok-
man, Dylan Verbrugge, Ciske Wink, 
Don de Haas, Lars van de Linden, 
Zoe Wiltenburg, Daan Wieske, Fen-
na Jonkhout, Anais van Does, Mor-
ton Beenhakker, Gabriel Brouwer en 
Cleo de Rooy. Allen zijn geslaagd. 
Proficiat!

Schoolhandbal
Zuidooster vierde op NK
Aalsmeer - Zaterdag 12 juni vond 
het NK Schoolhandbal in Emmen 
plaats. Om kwart voor zeven werd 
er vertrokken richting Emmen. Na 
een voorspoedige reis, werd er be-

Zaterdag verenigingsdag FIQAS
Ludieke actie van mini’s
Aalsmeer - Handbalvereniging FI-
QAS Aalsmeer heeft een kas tekort. 
Aanstaande zaterdag 19 juni is er 
een verenigingsdag waarbij de ver-
schillende teams activiteiten heb-
ben georganiseerd om geld binnen 
te halen. De allerkleinste kinderen 
(van 5 tot en met 7 jaar), de mini’s, 
gaan ook hun steentje bijdrage. Om 
11.30 uur zullen de mini’s een on-
derlinge wedstrijd spelen, waarbij 
ze willen laten zien wat ze dit jaar 
geleerd hebben. Na deze onderlin-
ge wedstrijd gaat iedere mini 10 pe-
nalty’s nemen. Een speciale gast zal 
daarbij proberen alle ballen uit het 

doel te houden. De mini’s zijn van te 
voren met een sponsorkaart bij fa-
milie en bekende langs geweest. Ze 
hebben hierbij gevraagd of ze ge-
sponsord kunnen worden per ge-
scoord doelpunt. De 19e zal blijken 
hoe goed ze geoefend hebben het 
afgelopen seizoen! Komt u ook kij-
ken? En neem uw kinderen mee. Bij 
mooi weer op de buitenvelden bij de 
Bloemhof, bij slecht weer in de hal 
aan de Hornweg. Tegen een klei-
ne vergoeding kunnen de kinderen 
spingen op het aanwezige spring-
kussen. Voor meer informatie: mini-
toernooi@hotmail.com

Inschrijving voor jaarlijkse 
Combi-jeugdzeilweekend open
Aalsmeer - Jaarlijks organiseren 
de Watersport verenging De Nieuwe 
Meer en Aalsmeer het Combi week 
end voor de jeugd. Dit jaar op 26 en 
27 juni aanstaande. Omdat er in dat 
weekend geen andere grote evene-
menten zijn en het tevens het slot 
weekend van de Combi Amsterdam 
betreft, worden er extra veel deelne-
mers verwacht, vermoedelijk meer 
dan 150. De wedstrijden staan open 
voor beginnende zeilertjes in de Op-
timisten-C klasse. Zij varen op de 
Kleine Poel. De meer gevorderden 
varen in de Optimist B- of A-klasse 
op de Grote Poel. En de jeugd, die 
de Optimist is ontgroeid, vaart in de 
eenpersoons Splash of in de nieu-

we tweepersoons RS FeVa, een mo-
dern en snel scheepje dat snel aan 
populariteit wint en waarvan de W.V. 
Aalsmeer er inmiddels twee voor 
haar eigen jeugdleden heeft aan-
geschaft. Het weekend wordt om-
lijst door veel walgebeuren, waar-
onder een Poelparty, een buffet, de 
unieke Combi-Bingo met veel nauti-
sche prijzen en muziek. Het evene-
ment vindt plaats vanaf het haven-
terrein van de W.V. Aalsmeer aan de 
Uiterweg. Ga voor verdere informa-
tie en inschrijfformulier naar www.
wvaalsmeer / Jeugd / Combi West-
einder.

Theo van Mierlo

gonnen aan een reeks van zes wed-
strijdjes door de jongens. Het was 
duidelijk dat de Zuidooster met een 
school uit Friesland de enige twee 
teams waren met jongens uit groep 
7. De overige scholen namen deel 
met teams uit groep 8. Iedere wed-
strijd duurde 12 minuten. Er werd 
op een goed niveau gehandbald en 
het waren dan ook spannende wed-
strijden. Er werd door de Zuidooster 
één wedstrijd gelijk gespeeld, twee 
gewonnen en twee wedstrijden ver-
loren ze met 1 punt verschil en één 
wedstrijd werd heel dik verloren te-
gen de school die later ook de fina-
le bereikt heeft. 
Door genoemde uitslagen zijn de 
jongens van de Zuidooster vierde in 
de poule geworden. De jongens ho-
pen volgend jaar een herkansing te 
krijgen en willen dan een iets beter 
resultaat neerzetten. 
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Erepodium Dikke Banden Race 9 en 10 jaar , vlnr: Anne, Owen, Sharon, 
Bertijn, Kevin, Melanie en Nick Kors, directeur Rabobank Aalsmeer.

Erepodium Amateurs B, vlnr: Rudy Coers, rondemisse Rosanne, Brian Burg-
graaf en Henk de Jong.

Ondanks slechte weer

Volop strijd wielrenners 
in Ronde van Rijsenhout
Rijsenhout - De traditionele wieler-
ronde tijdens de Feestweek in Rij-
senhout vond donderdag 10 juni 
plaats onder natte omstandigheden 
en dat was te zien aan de matige 
publieke belangstelling voor de di-
verse wedstrijden. Ook het ontbre-
ken van de horecahoek bij het Tjalk-
plein liet zich geducht voelen en di-
verse bezoekers klaagden steen en 
been. Nieuw was dit keer dat ook 
meisjes en junior dames aan de 
start kwamen en dat betekende dat 
de Rabobank Regio Schiphol Dik-
ke Banden Race al om 15.00 uur be-
gon en het leverde, naast heel veel 
strijd wederom fraaie beelden op en 
in de leeftijdscategorie 7 en 8 jaar 
reden de jongens en meisjes twee 
rondjes, toch altijd nog bijna 2,5 ki-
lometer. De uitslag bij de jongens 
was 1. Tristan, 2. Bart en 3. Koen. Bij 
de meisjes kreeg Jetske geen en-
kele weerstand en zij wist dus de 
winst te pakken en de bloemen en 
bekers werden uitgereikt door ron-
demiss Mijntje. De 9- en 10-jarigen 
reden drie rondjes, bijna 3,8 kilome-
ter en de uitslag bij de jongens was: 
1. Bertijn, 2. Owen en 3. Kevin. Bij de 
meisjes was de uitslag: 1. Sharon, 
2. Anne en 3. Melanie. De prijzen 
werden uitgereikt door rondemiss 
Carolien. De 11- en 12 jarigen re-
den vier rondjes, bijna vijf kilome-
ter en de uitslag bij de jongens was: 
1. Danny, 2. Sjors en 3. Leolise. Bij 
de meisjes ging de winst naar Jan-
ne. Alle nummers 1 zijn uitgenodigd 
om op 2 oktober deel te nemen aan 
het Nederlands Kampioenschap in 
Emmeloord.

Meisjes en junior dames
Met de deelname van Nieuweling-
meisjes en Juniordames beleefde 
de Ronde van Rijsenhout een pri-
meur en directeur Nick Kors van de 
Aalsmeerse vestiging van de Rabo-
bank Regio Schiphol liet zich het 
buitenkansje om het startschot te 
geven niet ontgaan en onder voch-
tige omstandigheden begonnen de 
meisjes en dames aan hun wed-
strijd over een afstand van 40 ki-
lometer (33 rondjes). In de bocht 
van Verremeer en Drakenstraat la-
gen twee putdeksels vlak achter el-
kaar en door de regenval waren de-
ze putdeksels spiegelglad gewor-
den en dat leverde diverse valpartij-

en op waarbij de Rijsenhoutse Nic-
ky van Leeuwen ook tot de slacht-
offers behoorde. Maar de jury toon-
de begrip waardoor de ongelukki-
gen alsnog konden aansluiten na-
dat de mankementen aan de diverse 
fietsen verholpen waren. De wed-
strijd op zich leverde een boeiend 
schouwspel op en bewees eens te-
meer dat dameswielrennen zeer de 
moeite waard is. De leidersprijs was 
Melissa Steenhof uit Ureterp en de 
einduitslag was als volgt: 1. Lysan-
ne Rhode (Prinsenbeek), 2. Ashlynn 
van Baarle (Zoetermeer), 3. Kirsten 
Coppens (Noordhoek). 

Amateurs B
Om precies 18.00 uur klonk het 
startschot voor de Amateurs B en 
ook zij streden over een afstand van 
40 kilometer. Het wedstrijdverloop 
kende ook dit jaar weer een span-
nende strijd met diverse uitlooppo-
gingen. Zij waren bijna allemaal ge-
doemd te mislukken maar uiteinde-
lijk lukte het een select gezelschap 
om te gaan strijden om de eer. Brian 
Burggraaf uit Hoofddorp is de man 
in vorm en hij reed naar zijn twaalf-
de overwinning in dit seizoen. Rudy 
Coers uit Hoogkarspel werd tweede 
en Henk de Jong uit Mijdrecht reed 
naar de derde plaats. 

Elite en Beloften
Vlak voordat wedstrijd van de Eli-
te en Beloften van start ging werd 
Andrea de Vos eerst nog even ex-
tra in het denkbeeldige zonne-
tje gezet. Zij gaat afscheid nemen 
van haar werkzaamheden voor het 
wielercomité na jarenlange trouwe 
dienst en uiteraard waren er bloe-
men en enkele alcoholische versna-
peringen en om 19.15 uur gaf zij het 
startschot voor de categorie Elite en 
Beloften en zij kregen een afstand 
van 80kilometer (65 ronden) voor-
geschoteld en het werd van de eer-
ste tot de laatste ronde een aantrek-
kelijk schouwspel en er werd veel 
strijd geleverd en bovenal hard ge-
reden en dat resulteerde uiteindelijk 
in de volgende einduitslag: 1. Kees 
Jeroen Kers (Amstelveen, vorig jaar 
vijfde), 2. Steven Stenekes (Alme-
re), 3. Cees Jan Kortlever (Zeven-
huizen). De organisatie kan ook dit 
jaar terugzien op een meer dan ge-
slaagd sportief wielerfestijn.

P.V. De Telegraaf
Gerard en Lies kampioenen
Aalsmeer - Op zaterdag 12 juni 
werd de laatste vitessevlucht vervlo-
gen. Voor het kampioenschap was 
er nog volop spanning. Eindover-
winnaars werden Gerard en Lies v.d. 
Bergen, doordat zij de laatste vlucht 
op hun naam wisten te zetten, wer-
den ze de onbetwiste snelheids-
kampioenen. Een hele mooie pres-
tatie met tevens een mooie plaats in 
het kampioenschap van Rayon F.
De uitslag: 1. G. v.d. Bergen. 2. 
Comb. Wiersma en Zn. 3. Comb. v. 
Leeuwen/v. Grieken. 4. M. de Block. 
5. J. v. Duren. 6. A. Kok. 7. C. v. Vliet. 
8. D. Baars. 9. J. v. Dijk. 10. Th. v.d. 
Wie. 11. J. en P. Spook. 12. Comb. v. 
Ackooy. 13. J. Vijfhuizen. 14. A. v.d. 
Wie. 15. P. v.d. Meyden. 16. H. Kluin-
haar en dr. 17. J. v. Ackooy. 18. B. de 
Groot.

Vlucht vanuit Bourges
Vanwege heel slecht weer in Frank-
rijk werd de dagfondvlucht vanuit 

Bourges uitgesteld naar de zon-
dag. Onder prima condities kregen 
de duiven om 7.00 uur de vrijheid. 
Met een gemiddelde snelheid van 
70 kilometer per uur werd weder-
om de Combinatie Van Ackooy als 
eerste afgevlagd. Na twee vluchten 
staan Jan en Johan weer fier boven-
aan. Maar oppassen! De concurren-
tie slaapt niet. De uitslag:
1. Comb. v. Ackooy. 2. J. v. Dijk. 3. 
Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 4. 
Comb. Wiersma en Zn. 5. P. v.d. 
Meyden. 6. J. Vijfhuizen. 7. A. Kok. 
8. H. Kluinhaar en dr. 9. M. de Block. 
10. H. Spaargaren.
Komend weekend vliegen de duiven 
de midfondvlucht Morlincourt en de 
klassieke Nationaal St. Vincent. De 
duiven worden dinsdagavond inge-
korfd en bij goed weer vrijdagmid-
dag gelost bij de Pyreneeën. Na een 
overnachting in een 5-sterren ho-
tel worden ze zaterdag weer thuis 
verwacht.

19 Medailles op NK voor 
trampolinespringers Omnia
Aalsmeer - Veel belangstelling 
was er afgelopen zaterdag voor de 
Nederlandse kampioenschappen 
trampolinespringen in De Bloemhof. 
Overdag stonden de voorrondes op 
het programma en in de avond was 
de grand finale. Door trampoline-
springers van SV Omnia zijn deze 
avond liefst 19 medailles gewon-
nen. Een supertoernooi voor de 
Aalsmeerse vereniging met vijf keer 
goud, elf maal zilver en drie bron-
zen plakken. 
Springer Melvin Dokter wist met zijn 
sychroonpartner Jimmy Demmers 
zilver te bemachtigen, Yanaika Holst 
sprong zich in de finale ook naar de 
tweede plaats en Mirjam de Leeuw 
en Ilse Vergoossen mochten even-
eens zilver in ontvangst nemen. In-

dividueel kreeg Mirjam brons. Per-
ry Alderden haalde individueel het 
goud binnen, evenals plaats één be-
machtigd werd met springpartner 
Patrick Warmer. 
In de jeugdklasse is het duo Dani-
scha Goede en Daphne Hulsker be-
loond met brons, Maaike Kaslander 
en Viola Schreuder eindigden zelfs 
op één. Individueel is Maaike twee-
de geworden. 
In de C-klasse ging het goud naar de 
Omnia-leden Max de Vries en Mar-
vin Arendzen en ook medailles zijn 
behaald in de D-klasse, zilver voor 
Nikita Holst en Sanne van Vliet, indi-
vidueel wist Nikita ook goud binnen 
te springen. Bij de E-jeugd tot slot 
kregen Serena Arendzen en Eliane 
Kok het zilver omgehangen.

Welkom in Het Oosterbad
Aalsmeer - Het Oosterbad is in het 
voorjaar door alle hardwerkende 
vrijwilligers ‘gerestyled’ met nieuwe 
duikplanken, prachtig zacht kunst-
gras en voor de jeugdige bezoekers 
is er een speciale hoek gemaakt 
met speeltoestellen en een prachtig 
peuterbad en last but not least een 
mooie grote box. 
Het Oosterbad is te vinden aan de 
Mr. Jac Takkade 1.

Midzomernachtzwemmen
Zaterdag 19 juni wordt voor de der-
de keer op rij het alom bekende 
midzomernachtfeest georganiseerd 
in Het Oosterbad. Zwemmen in een 
sfeer van kaarslicht, gezellige mu-
ziek en natuurlijk worden een hapje 
en drankje niet vergeten.

Jong en oud is welkom van 22.00 tot 
0.100 uur ‘s nachts bij het Ooster-
bad, Jac Takkade 1.

Zwemvierdaagse
Als iedereen is bijgekomen van dit 
nachtelijke avontuur wacht een an-
der sportieve activiteit. Maandag 21 
juni om 19.00 uur is de start van de 
33e zwemvierdaagse. 
De zwemvierdaagse is voor ieder-
een vanaf 4 jaar. Tot en met vrijdag 
25 juni kunnen deelnemers iedere 
avond de benodigde banen zwem-
men om na vier keer de felbegeer-
de medaille in ontvangst te nemen. 
Kinderen tot 12 jaar zwemmen 250 
meter per dag. Vanaf 12 jaar zwemt 
men 500 meter per dag. Voor infor-
matie: www.hetoosterbad.nl.

Selectiemeisjes van A,B en C-niveau, Jong Talent en de trainsters. 

Sportvereniging Omnia 2000
Onderlinge wedstrijd Ritmische 
Gymnastiek sluit seizoen af
Aalsmeer - Op zaterdag 12 juni 
vond de onderlinge wedstrijd van de 
productgroep Ritmische Gymnas-
tiek van SV Omnia 2000 plaats in de 
Proosdijhal. De deelneemsters aan 
de wedstrijd waren zowel recrea-
tie- als selectiemeisjes. Iedereen liet 
oefeningen met of zonder materi-
aal zien, die werden gejureerd door 
acht juryleden. 
Het was een gezellige en goe-
de wedstrijd als afsluiting van een 
mooi seizoen. Voor alle deelneem-
sters was er een mooi diploma en 
een herinneringsmedaille. In cate-
gorie 4C waren drie deelneemsters 
die een oefening zonder materi-
aal en een oefening met lint lieten 
zien. Rosanne Verburg won met een 
klein verschil van Dominique Roof 
en Sanne Koopmans werd derde. 
In 3C liet Juliet Oganisjan zien dat 
ze veel heeft geleerd in haar eer-
ste jaar; ze won de gouden medail-
le. Ook eerstejaars Kirsten van Gu-
lik deed het goed, ze werd tweede. 
Jasmijn Visser deed voor het laatst 
mee aan een wedstrijd en zij werd 
derde. In 2C was er maar een deel-
neemster, omdat Kiki du Pau was 
uitgevallen. Fabiënne Roof behaal-
de met haar lint- en touwoefening 
voldoende punten voor een eerste 
plaats. In 1C ook één deelneemster: 
Josje Buren. Zij behaalde met haar 
touw- en lintoefening een tweede 
plaats. Daarnaast was er het onder-
deel duo’s. In 4C en 3C is dit een oe-
fening met hoepel. Jasmijn en Ju-
liet lieten nogmaals zien dat zij een 
sterk duo vormen, want zij behaal-
den de eerste plaats. Dominique en 
Sanne werden tweede, Rosanne en 
Sanne derde en Kirsten en Juliet 
vierde. De duo-oefening van Josje 
en Fabiënne verliep niet helemaal 
naar wens en zij behaalden pun-
ten die goed waren voor een vierde 
plaats. Daarna was het de beurt aan 
de recreatiegroepen van SV Omnia 
2000, onder leiding van Tosca Bu-
ren. In de jongste categorie (ge-
boortejaar 2003 en 2004) won Lot-
te Zethof de gouden medaille, Jik-
ke van der Meer de zilveren en Don-
na Nap de bronzen medaille. In de 

oudere categorie (vanaf geboorte-
jaar 2002) ging de gouden medail-
le naar Rosanne Vegt,  zilver was 
voor Fleur de Hartog en brons voor 
Gabriëlle Boomhouwer. In de mid-
dag vond de wedstrijd voor het A- 
en B-niveau en Jong Talent plaats. 
De eerste plaats was voor Anahit 
Oganisjan, tweede werd Manouk 
van den Hoven en derde Sanne Cle-
veringa. In categorie 4A deed één 
deelneemster mee: Elise Wanner. Zij 
behaalde met haar oefening zonder 
materiaal en lintoefening voldoen-
de punten voor een eerste plaats. 
Met de duo-oefening met touw be-
haalden Elise en Rosanne voldoen-
de punten voor een derde plaats. In 
3A ging de strijd tussen Melissa La-
gerburg en Britt Wagenaar. Bij deze 
wedstrijd won Britt en werd Melissa 
tweede. Als duo behaalden de mei-
den een derde plaats met hun touw-
oefening. In 2B ook één deelneem-
ster: Natasja Rommerts. Zij draaide 
drie goede oefeningen en behaalde 
voldoende punten voor een bronzen 
medaille. In 1B deden Ilse Huiskens 
en Annelotte Vos mee. De meiden 
lieten mooie oefeningen zien en uit-
eindelijk won Ilse en werd Annelot-
te tweede. Bij deze wedstrijd deden 
ook twee gymnasten mee van S.V. 
Pax uit Hoofddorp. Zij gebruikten 
deze wedstrijd als opwarmer voor 
het NK. Rebecca Rommerts (2B) liet 
drie goede oefeningen zien en be-
haalde een puntentotaal van 51.000. 
Marit Harte (2A) liet een prachtige 
baloefening zien en daarnaast wa-
ren ook haar touw- en hoepeloefe-
ning van hoog niveau. Zij behaalde 
een puntentotaal van 56.050.
De trainsters Tosca Buren, Mara van 
Eijk en Ingrid de Rooij kunnen te-
rugkijken op een geslaagd seizoen. 
De laatste wedstrijd van het seizoen 
is het Nederlands Kampioenschap 
op 19 en 20 juni in Amsterdam. Voor 
SV Omnia 2000 doen hieraan Melis-
sa Lagerburg, Britt Wagenaar, Elise 
Wanner, Rosanne Verburg, Natasja 
Rommerts en Ilse Huiskens mee. 
Geïnteresseerd in ritmische gym-
nastiek? Kijk op www.svomnia.nl 
voor meer informatie.

Open NK zwemmen groot succes 
voor Oceanus Aangepast Sporten
Aalsmeer - Op vrijdag 11, zater-
dag 12 en zondag 13 juni werden 
de Open Nederlandse Kampioen-
schappen verzwommen in het Pieter 
van den Hoogenband Zwemstadi-
on te Eindhoven. Mirjam de Koning, 
die nog steeds herstellende is van 
een behoorlijk ingrijpende schou-
derblessure, is weer op weg naar 
de tijden die ze graag wil verbete-
ren. Op vrijdag kwam ze uit op de 
50 meter vrije slag. Haar tijd in de 
serie (0:37,38) was goed voor een fi-
naleplek in de middag. Hier wist ze 
een tweede tijd te behalen (0:37,25). 
Zaterdag 12 juni had Mirjam een 
rustdag, maar natuurlijk was ze wel 
in het zwembad aanwezig om haar 
mede selectieleden aan te moedi-
gen. Lorenzo Kliffen kwam deze dag 
voor Oceanus uit op de 50 meter 

rugslag.  Deze 17 jarige Hoofddor-
per zwom een prima tijd van 0:49,36, 
net iets onder zijn eigen beste tijd, 
maar goed voor een zilveren medail-
le in de juniorenklasse.
Zondag 13 juni kwam Mirjam uit op 
de 100 meter vrije slag. Haar ge-
zwommen tijd van 1:22,27 was we-
derom goed voor een finaleplek in 
de middag. ’s Middag zwom ze een 
prachtige tijd van 1:19,47. Goed voor 
een tweede zilveren medaille. 
Thymen van Dijk kwam uit op de 50 
meter schoolslag. Met zijn bijzonder 
lastige beperking (hij is spastisch 
geboren) kwam hij uit in de klasse 
SB4. Zijn tijd in de serie was prima. 
Het koude water speelde wel par-
ten, maar toch kwam hij  uit op een 
prima tijd van 1:19,77 en goed voor 
een bronzen medaille bij de jeugd. 

Jeugdhandbal
B1 FIQAS tweede op NK
Aalsmeer - De jongens B1 van FI-
QAS Aalsmeer hebben opnieuw een 
knappe prestatie geleverd. Zondag 
13 juni zijn ze tweede geworden op 
het NK veldhandbal. Er moesten die 
dag drie wedstrijden gespeeld wor-
den. Net als FIQAS Aalsmeer wa-
ren Olympia ’89, Hellas en ’t Fortuin/
V.V.W. kampioen geworden in hun 
poule op het veld. De eerste wed-
strijd speelde de B1 tegen Olym-
pia ’89. Deze jongens waren derde 
geworden op het NK zaalhandbal, 
dus dat ze konden handballen stond 
van tevoren wel vast. Toch lieten de 
Aalsmeerse jongens de hele wed-
strijd zien dat ze sterker waren en ze 
stonden dan ook steeds 4 of 5 pun-
ten voor. Deze wedstrijd wonnen 
ze dan ook met 24-19. De tweede 
wedstrijd was tegen V.V.W. uit West 
Friesland. In deze wedstrijd werd er 
goed gecombineerd. Helaas gingen 
de eerste schoten veel mis, waar-
door de B1 met een verschil van 
2 punten de rust in ging. Met een 
stand van 14-12 op het scorebord 
gingen ze de tweede helft wel weer 
prima van start. De systeempjes lie-
pen nog beter en er werd goed ge-
schoten. Ook deze wedstrijd werd 
gewonnen: 29-21. Omdat Hellas de 
andere twee wedstrijden ook had 
gewonnen, was de wedstrijd tegen 

hen de finalepot. Een aantal jon-
gens was bij de B1 bekend, omdat 
zij bij de selectie van Zuid-Holland 
spelen. Vooral de keeper van Hel-
las was echt super goed. De eerste 
6 schoten van FIQAS Aalsmeer hield 
hij met gemak en zo stond de B1 in 
een paar minuten al met 5-0 ach-
ter. Daarna kwamen ze terug tot 5-3. 
Vervolgens werden er beslissingen 
genomen door de scheidsrechters, 
waar de trainer van FIQAS Aalsmeer 
het niet mee eens was. Hij kon zijn 
mening dan ook maar moeilijk voor 
zich houden, waardoor de ploeg 2 
keer een tijdstraf kreeg. Bij rust was 
het 7-12 in het voordeel van Hellas. 
Ook in de tweede helft liep het bij 
de Aalsmeerse jongens wat min-
der goed. Hellas pakte de draad wel 
weer goed op en liep steeds verder 
uit. De achterstand was uiteindelijk 
niet meer in te halen en de B1 ver-
loor deze wedstrijd met 14-21. De 
teleurstelling bij de jongens duur-
de gelukkig maar heel even, want 
ze waren ten slotte toch maar mooi 
tweede geworden op het NK: een 
super prestatie! Met deze prijs op 
zak kunnen ze dan ook zeker terug-
kijken op een zeer succesvol en ge-
zellig jaar. Doelpunten: Nils 15, Men-
no 13, Floris 11, Michael en Nigel 10, 
Michel 6, Rein 4 en Remco 1.
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Footvolley-zomerseizoen van start
Complimenten voor Jordi 
van der Sluis en Erik Drenth
Aalsmeer - Het footvolley-zomer-
seizoen is weer van start gegaan 
en dat beloofd zowel in Nederland 
als in Europa weer veel spektakel! 
De Aalsmeerder Jordi van der Sluis 
heeft sinds kort een nieuwe footvol-
ley partner, de oud profvolleybal-
ler Erik Drenth uit Groningen. Beide 
spelers willen op hoog niveau acte-
ren in Nederland én in Europa en 
zagen in elkaar de ideale partner om 
dit te bewerkstelligen. De vuurdoop 
kwam meteen in de Côtes d’Azure 
met de absolute top van Europa. 
Hier bleek dat de prille samenwer-
king nog niet genoeg was voor de 
zo begeerde volgende ronde. Jordi 
van der Sluis en Erik Drenth hebben 
de poulefase in Mandelieu de la Na-
poule niet doorstaan. Na de loting 
was het besef aanwezig dat er zeer 
goed gepresteerd moest worden om 
door te komen tot de kwartfinales. 
Het eerste toernooi van het nieu-
we duo werd daardoor een zware 
beproeving. Footvolley Nederland 
moest het opnemen tegen het beste 
team van Europa (Corsica, Frankrijk; 
Achard en Antoni), Italië (Montana-

ri/Poggiali; ook al eens winnaar van 
het EK indoor in Groningen) en 
Duitsland (Stolli en Bessel). De eer-
ste wedstrijd werd met goed en fris 
spel gewonnen van Duitsland met 
18-13. Vervolgens won Italië verras-
send van Corsica. Voor Nederland 
niet zo voordelig, omdat winst op 
Italië misschien niet voldoende was 
om door te gaan. De tweede wed-
strijd werd verloren met 18-13. Ook 
de derde wedstrijd tegen Italië had 
een grillig verloop. Na een 8-0 ach-
terstand werd het wederom 13-12 
en 18-13. Toch zit er veel potentie 
in het team van der Sluis en Drenth, 
ze kregen veel complimenten. Het 
toernooi werd verrassend gewon-
nen door Duitsland (Noack en Diek-
mann). Simpel, maar effectief spel 
gaf de doorslag. Portugal werd met 
2-1 verslagen. Op de derde en vier-
de plaats eindigden twee teams uit 
Spanje. 
Mocht je eens willen meetrainen en 
footvolley willen spelen, dan kan dat 
elke maandagavond binnen of bui-
ten bij The Beach aan de Oostein-
derweg 247a.

Vrij bridgen bij 
Onder Ons
Aalsmeer - Elke woensdagavond 
organiseert bridgevereniging On-
der Ons vrij bridgen in gebouw Ire-

Van links naar rechts: voorzitter Bert Leffers van RODA, Alex Duijn en Gerard 
Miltenburg van de organisatie van de fietstocht.

RODA fietstocht: 1.600 
euro voor stichting ALS
Amstelveen - De jaarlijkse fiets-
tocht van de Amstelveense sport-
vereniging RODA ’23 heeft zondag 
13 juni een bedrag opgeleverd van 
ruim 1600 euro voor het goede doel. 
De opbrengst gaat naar de stichting 
ALS Nederland. De sportvereniging 
heeft de 31e fietstocht ten dien-
ste gesteld van ALS, een dodelijke 
spierziekte. In verschillende club-
bladen heeft RODA-lid Alex Duijn, 
die aan deze ziekte lijdt, uitgelegd, 
wat het voor je betekent als de di-
agnose gesteld wordt. ALS is nog 
nauwelijks bekend in Nederland. Er 
is nog heel weinig onderzoek naar 
gedaan. Toch eist deze ziekte met 
name onder jonge mensen meer 

slachtoffers dan bijvoorbeeld AIDS.  
Alex heeft de opbrengst van de 
fietstocht ook symbolisch namens 
de stichting ALS in ontvangst mo-
gen nemen. Zijn tweejarig zoontje 
was daarbij aanwezig.
Alex vertelde aan de 350 deelne-
mers van de RODA fietstocht dat 
hij heel blij is met alle aandacht.  En 
met de sponsoring voor deze RODA 
fietstocht. De Westwijkse vestiging 
van Albert Heijn en boerderij J. de 
Jong zorgden voor een fantastische 
ondersteuning van het fietstocht in 
de vorm van een pannenkoeken-
feest. Het bewonersplatform Boven-
kerk had alle organisatorische kos-
ten voor haar rekening genomen.

Atletiek AV Aalsmeer
Sterk debuut Tomas en 
knap pr voor Jordi Baars
Aalsmeer - Met het NK junioren in 
aantocht beginnen de broers Baars 
steeds beter in vorm te raken. To-
mas maakte afgelopen woensdag 
zijn debuut op de steeple chase, 
het onderdeel dat hij ook op het NK 
zal lopen. Echter, afgelopen woens-
dag in Castricum liep hij de heren-
afstand van 3.000 meter. Op het 
NK zal hij de afstand voor B junio-
ren lopen, namelijk de 2.000 meter. 
Nog slechts kort in training op de 
zeer lastige onderdeel wist Tomas 
die woensdag in het bosrijke Cas-
tricum een zeer sterke race neer te 
zetten. Met kilometers van gemid-

deld 3.48 minuten realiseerde hij 
uiteindelijk een mooie eindtijd van 
11.24.46 minuten, waarmee hij di-
rect een nieuw clubrecord bij zowel 
de jongens A als de jongens B neer-
zette. Jordi Baars nam afgelopen za-
terdag deel aan de altijd zeer sterk 
bezette wedstrijden om de Gouden 
Spike in Leiden. Op het NK zal Jordi 
de 1.500 meter lopen, maar afgelo-
pen zaterdag liep hij een 800 meter. 
En hoe! Na een mooie aanvallend 
gelopen wedstrijd verbeterde hij zijn 
persoonlijk record met maar liefst 
ruim drie seconden tot een mooie 
1.56.16 minuten.

Joeri wint Florimex Baanloop
Aalsmeer - Het was erg nat op 
avond van de tweede woensdag van 
juni.  Woensdag 9 juni was tevens 
de derde dag van de wandelvier-
daagse in Aalsmeer, die ook vertrok 
vanaf het AVA terrein.  Daarnaast 
moest iedereen natuurlijk nog stem-
men.  De mensen van AVA waren 
dan ook in erg benieuwd hoeveel lo-
pers zouden komen opdagen voor 
de 5 kilometer Florimex baanloop.  
Het was gezellig druk in de AVA 
kantine met al deze wandelaars en 
lopers. Tijdens de inschrijving drup-
pelden de lopers binnen, terwijl het 
buiten steeds harder ging regenen.  
De meeste lopers hebben zich warm 
‘gelopen’ door lekker dicht op elkaar 
in het wedstrijdgebouwtje dicht op-
eengepakt te wachten.  De ronde 
teller werd extra beschermd met een 
paraplu. Zo rond de klok van 20.00 
uur ging het gelukkig steeds minder 
regenen.  In totaal 41 atleten wer-
den aan de start begroet.  Doordat 
het warm en klam was hadden de 
lopers het zwaar en werden er geen 
records verwacht.  AVA mocht vele 
bekenden, maar ook enkele nieuwe 
gezichten begroeten.  Een van deze 
nieuwe lopers, Joeri Smit, ging di-
rect heel erg hard van start.  Samen 
met Frans Woerden heeft hij de eer-
ste 11,5 ronden opgelopen, waarbij 
er regelmatig van kop werd gewis-
seld.  De bel voor de laatste ronde 
leek als een rode lap Joeri te wer-
ken die ineens een versnelling har-
der ging lopen. Uiteindelijk kwam hij 
bijna 50 meter voor Frans over de fi-
nish in een tijd van 17:35. Frans werd 
met 17:39 mooi tweede en Timo 
Koopstra derde op 18:49. Bij de da-
mes was de race iets minder span-

nend. Julitta trok zich goed op aan 
een groep mannen en kwam samen 
met loper Theo Rekelhof, die als vijf-
de man over de finish ging, op 19:49 
minuten als eerste vrouw over de fi-
nish. Els Raap kwam op 21:23 minu-
ten als tweede over de streep.  Mar-
jan van Ginkel gaf het zware weer 
de schuld dat ze wat minder had ge-
lopen en zij kwam na 22:30 minuten 
als derde over de streep. Verrassend 
was de prestatie van de inmiddels 
70plusser Gerrit van der Steeg, die 
jaar in jaar uit, weer of geen weer, 
mee doet. Ook deze keer heeft hij 
met zijn kleindochter (?) Laura van 
Wingerden de 5 kilometer uitgelo-
pen in 33,52 minuten.  Hiermee la-
ten zij zien dat sporten van jong tot 
oud goed is voor de gezondheid.  Na 
afloop werden er nog plantjes ver-
loot onder de lopers.  Ondanks de 
natte start, toch nog een geslaagde 
avond.  Iedereen is weer welkom op 
14 juli voor de ‘midzomer’ versie van 
de Baanloop.

Jan van der Laarse schaakt 
50 seizoenen bij Schaakclub
Aalsmeer - Jan van der Laarse is 
afgelopen vrijdag gehuldigd door 
voorzitter Clemens Koster voor vijf-
tig seizoenen schaken bij Schaak-
club Aalsmeer. De voorzitter roem-
de Jan voor zijn jarenlange inzet en 

trouwe komst. Jan heeft jarenlang 
zitting gehad in het bestuur van de 
schaakclub en is reeds lid van ver-
dienste. Als dank ontving Jan een 
mooi schild. Jan liet zich vervolgens 
niet kennen en gaf een rondje!

Uithoorn - Vijftien judoka’s van Ju-
doschool Blaauw hebben meege-
daan met het Fuyiama toernooi. 
Er hadden zich 133 judoka’s inge-
schreven voor dit toernooi. De kin-
deren werden onderverdeeld in 29 
poules zodat ze minimaal drie wed-
strijden moesten maken. Aan het 
einde van de dag waren er 7 eerste 
plaatsen en 4 tweede plaatsen ge-
wonnen. Naast de prijzen voor deze 
toernooironde waren er ook prijzen 
voor degene die het best gedraaid 
hebben dit seizoen tijdens de Fuy-
iama toernooien. Deze judoka’s mo-
gen zich dan voor een jaar overall 
kampioen noemen van het Fuyiama 
judotoernooi. Voor een eerste plaats 
kreeg men 5 punten, een twee-
de plaats drie punten en een derde 
plaats 1 punt. Eline Kooijman, Mats 
Koolmoes en Thijs Kees mochten 
deze mooie prijs in ontvangst ne-
men. De 7 deelnemers die de eerste 
prijs hebben gewonnen zijn: Deni-
se Roelofsma, Eline Kooijman, Jelle 
van den Berg, Jesse Versteeg, Jou-
ke van Westrenen, Mats Koolmoes, 
Thijs Kees. De volgende 4 judo-
ka’s van Judoschool Blaauw moch-
ten de tweede prijs in ontvangst ne-
men: Malee Luijken, Nico Broersen, 
Romano Vermeulen, Stan van den 
Berg. Alle overige deelnemers heb-

ben zeer goed hun best gedaan en 
mochten bij de prijsuitreiking hun 
beker voor de derde plaats in ont-
vangst nemen.

Open Beverwijkse judotoernooi
Op zondag 13 juni hebben Martijn 
de Jong, Mats Koolmoes en Thijs 
Kees meegedaan aan het Open Be-
verwijkse judotoernooi. In de och-
tend deden Mats Koolmoes en Thijs 
Kees mee in de leeftijdsklasse 2001-
2003. Mats zat in een poule met 5 
deelnemers. Helaas verloor Mats 
zijn eerste wedstrijd. De volgende 
3 wedstrijden wist Mats te winnen. 
Hierdoor werd Mats knap tweede 
in zijn gewichtsklasse. In de middag 
moest Martijn de Jong vechten in de 
gewichtsklasse -73 kg bij de -20 ja-
rigen. Martijn wist zijn eerste wed-
strijd met een mooie heupworp te 
winnen. Ook zijn tweede wedstrijd 
wist Martijn in winst om te zetten. 
In de finale liet Martijn zich verras-
sen en verloor hij zijn wedstrijd op 
een ippon. Hierdoor wist Martijn in 
deze sterke gewichtsklasse twee-
de te worden. Voor meer Informatie 
over jeugdjudo, vanaf 4 jaar, en se-
niorenjudo kan contact opgenomen 
worden met Judoschool Blaauw on-
der telnr. 0297–569865 of via www.
judoschoolblaauw.nl

Goud en zilver voor judoka’s 
van Judoschool Blaauw

Prima prestaties van UWTC 
fietscrossers in Zoetermeer
Uithoorn - Op 13 juni is in Zoeter-
meer de vierde ronde van de BMX 
West Competitie verreden. Onder 
prima omstandigheden voor zowel 
de rijders zelf als voor het publiek 
lieten 42 enthousiaste UWTC rijders 
in een totaal veld van 362 rijders pri-
ma prestaties zien.  
Opvallend afwezige was Mats de 
Bruin, die met zijn hand in het gips 
zit en een paar weken niet mee kan 
fietsen. Het was geen gemakkelij-
ke wedstrijd voor de rijders, waar-
door er voor 6 rijders een herkan-
sing race nodig was om alsnog in de 
halve finales te komen. In deze ron-
de kreeg Jeroen nog wel een val-
partij te verwerken, waardoor hij in 
de B-finale terecht kwam. De boys 
van 10 jaar lieten een bijzondere 
prestatie zien, door met 5 UWTC rij-
ders aan het starthek van 8 rijders 
te verschijnen. Ook in de open klas-
se finalerit was er een starthek met 
zelfs 6 UWTC rijders.  
Voor de eigen klasse zijn de eind-
uitslagen in de A-finale: 1e: Maar-
ten van der Mast, Bart van Bem-
melen. 2e:  Wouter Plaisant van der 
Wal, Joey Nap, Arjan van Bode-
graven, Michael Schekkerman. 3e: 
Erik Schoenmakers, Jochem van 
der Wijngaard, Jaivy Lee Vink, Bart 
de Veer. 4e: Kevin de Jong, Max de 
Beij, Roberto Blom. 5e: Melvin van 
der Meer, Wesley ter Haar. 6e: Eel-
co Schoenmakers, Thomas van der 
Wijngaard, Tom Brouwer, Wiljan 
Brouwer. 7e: Daan de Bruin,Izar van 
Vliet, Mitchell Vink. 8e: Donne van 

Spankeren, Jurre Overwater. In de 
B-finale zijn geëindigd: 1e: Evert de 
Jong. 2e Jeroen Noordergraaf. 3e: 
Ferdi Cevahir, Gijs Braat, Scot Zet-
hof. 4e: Gerard de Veer, Sem Knook, 
Sam Verhulst, Danny de Jong. 5e: 
Ramon Saelman, Mike Veenhof. 6e: 
Milan Ritsema, Sven Wiebes. 7e: 
Guven Cevahir, Rick Doornbos. In 
de open klasse zijn de volgende re-
sultaten behaald: 1e plaats: Bart van 
Bemmelen, Arjan van Bodegraven. 
2e plaats: Donne van Spankeren, 
Joey Nap. 3e plaats: Izar van Vliet. 
4e plaats: Wesley ter Haar, Michael 
Schekkerman. 6e plaats: Maar-
ten van der Mast, Tom Brouwer. 
7e plaats: Jurre Overwater, Rober-
to Blom. 8e plaats: Melvin van der 
Meer, Mitchell Vink, Bart de Veer.

Regionale tennistoernooien 
voor senioren deze zomer
Amstelland - De vier tennisvereni-
gingen Amstelland, de Meerlanden, 
Uithoorn en De Vliegende Hollan-
der hebben de handen ineen gesla-
gen om gedurende drie achtereen-
volgende weken, naast de alom be-
kende seniorentoernooien, een ve-
teranen tennistoernooi te organise-
ren voor dames vanaf 45 jaar en he-
ren vanaf 50 jaar. Het gezamenlij-
ke doel is, onder het motto ’mee-
doen is belangrijker dan winnen’, 
zoveel mogelijk jonge ouderen of 
oudere jongeren in de regio te en-
thousiasmeren voor de tennissport 
en voor het spelen van toernooien. 
De veteranentoernooien, die onder-
deel uitmaken van de open senio-
rentoernooien van de vier verenigin-
gen, worden doordeweeks en over-
dag gespeeld. Gezelligheid en spor-
tieve strijd staan hierbij voorop. Elk 
toernooi heeft zijn eigen wedstrijd-
reglement en zijn eigen sfeer. Ten-
nis enthousiastelingen kunnen drie 
weken lang hun sportieve kwalitei-
ten laten zien en bij deelname aan 
alle drie toernooien maken zij kans 
op een mooie extra prijs. Deze prij-
zen worden in de laatste week, bij 
TC De Vliegende Hollander, door lo-
ting toegekend. Mensen die drie-
maal aan twee categorieën mee-
doen maken zelfs dubbele kans. 

Door de wedstrijdleiders van de drie 
toernooien wordt bovendien een 
toernooitopper verkozen. Hij/zij mag 
de topbeker in ontvangst nemen. In-
schrijving staat open voor KNLTB-
leden in de categorieën 6,7 en 8 in 
de damesdubbel, herendubbel en 
het gemengd dubbel. Bij LTC Am-
stelland en TC De Meerlanden kan 
van 21 tot en met 25 juni deelgeno-
men worden aan het Open Start-
baan Toernooi. Gedurende deze da-
gen kunnen bovendien wedstrijden 
van de landelijke tennistop, de ca-
tegorie 1 spelers, bijgewoond wor-
den. Van 28 juni tot en met 2 juli is 
het Ute Hoirne Toernooi  van TC Uit-
hoorn aan de beurt. Voor het eerst 
wordt hier een veteranentoernooi 
georganiseerd dat net zo gezellig 
en sportief  belooft te worden als 
het reguliere seniorentoernooi. Ten-
slotte vindt van 5 tot 9 juli Het KLM 
Open toernooi van TC De Vliegende 
Hollander (DVH) plaats. Dit toernooi 
mag zich al vele jaren op een gro-
te en enthousiaste deelname ver-
heugen. U doet toch ook mee aan 
dit initiatief? Raadpleeg voor infor-
matie, inschrijven en sluitingsdatum 
van de inschrijving de websites van 
de clubs:www.openstartbaantoer-
nooi.nl www.tcuithoorn.nl of  www.
dvh-tennis.nl.

De organisatie van de regionale tennistoernooien. Staand v.l.n.r. Lucas v.d. 
Meer (Uithoorn), Wim van Beusekom (Uithoorn) en Bouwe Bakker (DVH). 
Zittend v.l.n.r. Margreet van Gelder (DVH), Marion Siemers (Amstelland) en 
Marie Bos (Meerlanden). John de Die en Aris Zwart ontbreken.

ne in de Kanaalstraat. Omdat er om 
20.00 uur wordt begonnen, wordt 
gevraagd om 19.50 uur aanwezig te 
zijn in verband met de inschrijving.
Het inschrijfgeld bedraagt 4 eu-
ro per paar. Met een beetje geluk 
gaat u ook nog met een klein prijs-
je naar huis.
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De prijswinnaars van Aalsmeer Roest Niet 2010.

Aalsmeer Roest Niet weer groot succes

Veel publiek bij auto’s en 
motoren op Praamplein
Aalsmeer - Zondag 13 juni is on-
der ideale weersomstandigheden 
de derde editie van Aalsmeer Roest 
Niet verreden. Dit evenement met 
historische auto’s en motoren was 
voor het derde achtereenvolgen-
de jaar weer een groot succes. De 
combinatie van een toerrit door de 
regio en de finish van alle voertui-
gen op het Praamplein in het cen-
trum trok ook dit jaar weer bijzonder 
veel publiek. 
De start van de 200 deelnemen-
de auto’s en motoren was voor veel 
mensen al een reden om ’s och-
tends vroeg bij The Beach aanwezig 
te zijn om de eerste auto’s en moto-
ren te zien vertrekken. Na de offici-
ele start zijn de deelnemers via een 
prachtige route van ruim 115 kilo-
meter door de regio en het Groe-
ne Hart weer richting Aalsmeer ge-
reden, tijdens deze rit trokken de 
voertuigen al veel bekijks langs de 
route. Vanaf twee uur arriveerden 

de eerste auto’s onder grote publie-
ke belangstelling op het Praamplein 
waar speaker Rinus van Itterzon al-
le deelnemers verwelkomde met 
een kort interview. Duizenden be-
zoekers hebben ’s middags op het 
plein de auto’s en motoren kunnen 
bewonderen en met de trotse eige-
naren een praatje kunnen maken. 
Mede dankzij de inspanningen van 
de gemeente Aalsmeer, de Meer-
landen, de gezamenlijke Aalsmeer-
se horeca en de Winkeliersvereni-
ging Aalsmeer Centrum weer een 
bijzonder geslaagd Aalsmeers eve-
nement. De ARN2010 prijswinnaars 
in de verschillen categorieën zijn: 
Mooiste auto: Singer Le Mans Ca-
briolet (1934) van Willem van Doorn. 
Mooiste motor: Adler MB 250 (1955) 
van Wijnand Olij. Mooiste bromfiets: 
Peugeot SX5 (1975) van Daniel Bak-
ker. Publieksprijs ARN09: Tatra T87 
van Kees Smit. Kijk voor de foto’s op 
www.aalsmeerroestniet.com.


