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Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:

Inloopavond vanavond in Brandweerkazerne

www.pietdupau.nl

Woningbouwplannen in
deelplan Zwarteweg
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
16 juni, organiseert Ontwikkelingsbedrijf &2=1, het samenwerkingsverband tussen de gemeente en Bohemen BV, een inloopavond over de
woningbouwplannen van deelplan
Zwarteweg, het terrein van de huidige gemeentewerf.
De inloop is van 19.00 tot 20.30 uur
en wordt gehouden in de brandweerkazerne aan de Zwarteweg.
De locatie Zwarteweg wordt begrensd door de Burgemeester Kasteleinweg, de brandweerkazerne, de
woningen langs de Hortensialaan
en de groenzone langs de Gloxiniastraat. Ter hoogte van dit deelgebied wordt het profiel van de Burgemeester Kasteleinweg omgevormd van een vierbaansweg naar
een vrij liggende busbaan, waar ook
lokaal verkeer gebruik van kan maken. Door deze versmalling van de
Burgemeester Kasteleinweg ontstaat ruimte voor een brede groenzone. Het kantoor van de gemeentewerf en de brandweer blijven vooralsnog gehandhaafd. Binnen het
plangebied wordt ingezet op ruimte, groen en water. Het karakter van
de groenzone die het gebied omsluit, komt ten goede aan de gehele wijk. Er zal, volgens de ontwikkelaar, een rustig woongebied ontstaan met een herkenbare identiteit, dat aansluit op het ontspannen Aalsmeerse karakter. Belangstellenden kunnen gedurende de

avond vrij binnen lopen om de aanwezige plantekeningen en maquette te bekijken. Tijdens de avond zijn
medewerkers van Ontwikkelingsbedrijf &2=1, Gemeente Aalsmeer en
het Stedenbouwkundige ontwerpbureau Groosman & Partners aanwezig om nadere toelichtingen en
antwoorden op vragen te geven. Tevens kunnen opmerkingen achter
gelaten worden op een reactieformulier of achteraf door een e-mail
te sturen naar: info@detuinenvanaalsmeer.
Werk in uitvoering
Het getoonde plan is overigens
nog geen gereed stedenbouwkundig plan, maar ‘werk in uitvoering’. De bedoeling is dat na de inloopavond de plannen worden afgemaakt, waarbij - als dat mogelijk is - de ideeën en eventuele bezwaren van bewoners worden meegenomen. Het resultaat is een zogenaamd ‘Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp’ (DSO) dat door het
gemeentebestuur zal worden vastgesteld. Het DSO komt niet ter visie,
maar vormt de basis voor het bestemmingsplan. Na vaststelling van
het DSO zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Het
(voor)ontwerp
bestemmingsplan
komt vervolgens tweemaal ter visie.
Hierop kunnen inwoners en belanghebbenden te zijner tijd hun zienswijzen inbrengen.

Zoek je een VAKANTIEBAAN?
Kijk dan op
WWW.WERKENBIJLEVARHT.NL

Kijk voor een baan op
WWW.LEVARHT.COM

Verleng het plezier

van uw favoriete bank

Polderzoom en Opheliahof
De Tuinen van Aalsmeer bestaat uit
totaal vijf projecten: Deelplan Zwarteweg, De Polderzoom, de Spoorlaan, Opheliahof en de Nieuwe
Aalsmeerderlaan. De Polderzoom
biedt de ruimte om te bouwen, wonen en werken. In de Polderzoom
wordt niet alles vastgelegd, maar
is ruimte voor individuele expressie
binnen de kaders van beeldkwaliteit.
In deelplan Spoorlaan worden Palmhof en Wilgenhof opgezet als woonbebouwing die aansluit bij de kleinschalige jaren dertig bebouwing
van de Spoorlaan. In het Laurierhof
wordt een appartementengebouw
gerealiseerd dat in stedenbouwkundig opzicht de overgang vormt van
de grootschalige hoogbouw aan de
Burgemeester Kasteleinweg naar de
dorpse bebouwing aan de oostzijde
van het deelgebied. In het deel van
de Burgemeester Kasteleinweg tussen het deelgebied Spoorlaan en de
J.C. Mensinglaan wordt het deelgebied Opheliahof vormgegeven. Hier
worden een belangrijke ontmoetingsplek voor Aalsmeer en één van
de meest bijzondere nieuwe tuinen
van Aalsmeer gerealiseerd: Knooppunt Opheliaplein en Opheliapark.

Vaderdag cadeautips
o.a. grote keuze uit
MesseNBLOKKeN
aaNBiediNg:
FissLer 7-delig messenblok
van e 199,- nu voor e 139,Nog vele andere tips in de winkel.

Annemieke’s
Kramerie

Gemeente Aalsmeer organiseert een inloopavond over het concept
Masterplan Groenzone (het gebied rondom de voormalige ‘sloopzone’)
op woensdag 22 juni van 20.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis.
Aalsmeerders worden van harte uitgenodigd om mee te praten over de
plannen voor een recreatief groengebied.
Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl/Actueel/Bouw_projecten/Groenzone

APK keuring

voor slechts
Inclusief afmeldkosten
en eventuele
milieutoeslagen

€

14,

95

Alléén bij:

n l
w w w . v a n k o u w e n .
Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

230 m 2 kunst voor iedereen bereikbaar
www.kunstuitleen-timeless.nl

Wenst u een
goed verlicht 2010

Miele specialist

Eigen technische dienst
Top Vaderdag cadeau

www.bosse-elektro.nl
TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

LENgD
WEgENs sUCCEs VER
TOT 1 AUgUsTUs

Bij aanschaf van een

NEFIT Topline
Compact HRC 30

Leren Brunotti
herenslipper

een Moduline 300 gRATIs!!!
Neem contact met ons op
voor informatie of een
vrijblijvende offerte.

in grijs en bruin
95
van 39.95 voor

29.

Nieuwe Aalsmeerderlaan
De Nieuwe Aalsmeerderlaan tot slot
vormt één van de verkeersaders
binnen het netwerk dat wordt opgenomen in de dorpsstructuur. De
Nieuwe Aalsmeerderlaan loopt niet
als een ringweg om de dorpsbebouwing heen, maar maakt integraal
onderdeel uit van het dorp. Net als
andere gebiedsontsluitingswegen,
draagt de Nieuwe Aalsmeerderlaan zorg voor de bereikbaarheid
van wijkdelen en verbindt de verschillende delen van Aalsmeer met
elkaar. De ontwikkelaar verwacht
in het vierde kwartaal van 2011 te
kunnen starten met de aanleg van
de Nieuwe Aalsmeerderlaan.

Weteringstraat 2/
hoek Zijdstraat
Tel. 0297-325250
www.neroshoes.nl

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Geen krant
OntVanGen?

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

AIRCO SERVICEBEURT

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Verkiezing Beste Onderneming en Starter van Aalsmeer
Inschrijving van
start
Aanmelden
tot en met 30 juni.
Het College van B&W van de Gemeente Aalsmeer heeft op initiatief van
Rabobank Regio Schiphol en Flynth adviseurs en accountants de Ondernemingsverkiezing in het leven geroepen. De gemeente wil de waardering

Zie advertentie op achterpagina van deze krant

laten blijken voor alle ondernemingen in haar gemeente. Op 28 oktober

2011 zullen tijdens de ondernemersavond twee prijzen worden uitgereikt.
Het gaat om de prijzen ‘Onderneming van het jaar’ en ‘Starter van het jaar’.
De drie beste bedrijven in de gemeente Aalsmeer worden tevens

Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap,
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud van alles wat zo vertrouwd is!

Officiële mededeling:

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

www.profiletyrecenter.nl

genomineerd voor de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2011/2012.

Deelnemen

Bent u (of kent u) een ondernemer die met passie onderneemt, innoveert,

Ondernemingen kunnen zich inschrijven in de periode van 21 april tot en met 15 juli 2011. Aanmeldingen die eerder of later

lokaal betrokken, en duurzaam is en een bedrijf heeft opgebouwd dat een

ontvangen worden, zullen niet meedingen naar de prijzen. Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury.

KeuKens tegen
alles-moet-weg-prijzen
voorbeeld is voor collega-ondernemers? Een bedrijf dat zich wat u betreft

de beste onderneming van Aalsmeer zou mogen noemen? Dan kunt u zich

Hoe

aanmelden voor de Verkiezing Beste Onderneming van Aalsmeer.

Om deel te nemen vullen bedrijven het aanmeldformulier in.

Opsturen kan ook digitaal naar het hiernaast genoemde

Dit formulier kan via de gemeente aangevraagd worden

emailadres of per post onder vermelding van OvhJ naar:

De nominaties voor Onderneming en Starter van het jaar worden door de

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

1911 - 2011

100-jarig bestaan

22 juni inloopavond Masterplan
Groenzone oosteinderweG

op de volgende manieren:

Gemeente Aalsmeer

ondernemers zelf gedaan. Andere ondernemers, inwoners of instellingen uit

- Downloaden via www.aalsmeer.nl/ovhj

de gemeente Aalsmeer kunnen mogelijke kandidaten motiveren om deze

- Digitaal via ovhj@aalsmeer.nl

stap te zetten of bedrijven aandragen via OvhJ@aalsmeer.nl.

- Telefonisch via 0297 - 387 575

Daarnaast kan het formulier ook worden afgegeven aan

Bedrijven moeten zich uiteindelijk altijd zelf aanmelden.

- Ophalen aan de balie van het gemeentehuis

de balie van het gemeentehuis.

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Bij Keuken Kampioen wordt alleen deze week een alles-of-niets-verkoop van
showroom- en voorraadkeukens gehouden. De reden hiervoor is dat deze modellen plaats moeten maken voor de nieuwe collectie. Dit is een unieke kans voor u
om uw droomkeuken aan te schaffen met kortingen die kunnen oplopen tot wel
70 (zeventig!)%. En met modellen die zelfs tegen elk aannemelijk bod weg
mogen. Als u nu bestelt heeft u uw Kijk
keuken
zomer in
De directie van
voorvoor
meerde
informatie
ophuis!
www.aalsmeer.nl/ovhj
Keuken Kampioen laat weten dat deze verkoop niet bedoeld is voor handelaren,
uitsluitend particulieren kunnen deze keukens
aanschaffen.
Pieter Litjens
burgemeester
Aalsmeer,
voorzitter jury

Ad Verburg
wethouder
Economische Zaken,
jurylid

Jos Schouten
bedrijfsadviseur
Flynth adviseurs
en accountants,
jurylid

Jeroen Broeknellis
directeur Wholesale
Rabobank Regio
Schiphol,
jurylid

Marcel Claessen
vestigingsdirecteur
Aalsmeer Flora
Holland,
jurylid

Deze uitverkoop is alleen deze week geldig in:
mijDrecht, industrieweg 38 (naast Karwei), 0297-27 38 38
Kijk voor adressen en openingstijden op www.keukenkampioen.nl

John Jansen
CEO ATP,
jurylid

Dirk de Bie
adviseur Regiostimulering Kamer
van Koophandel,
jurylid

STUNTPRIJS

Nu complete airco-onderhoudsbeurt
van

99,- voor

59,-*

Bel ons voor een afspraak of maak online uw
afspraak op www.profiletyrecenter.nl/afspraak

ABO
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28
Nieuw-Vennep, Pondweg 2

T 0297 32 82 21
T 0252 62 11 22

* Prijs is geldig van 15 juni t/m 15 juli 2011. Deze actie is alleen van toepassing op personenwagens gevuld met koudemiddel R134a.
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Bedankt voor hulp na val!
Aalsmeer - “Op woensdagmorgen
8 juni om ongeveer half 11 ben ik
met mijn fiets gevallen op de N201
bij het stoplicht van de Zwarteweg.
Ik lag onder mijn fiets en kon zelf
niet overeind komen en toen waren jullie daar, twee lieve dames,die
mijn fiets en mij weer op de wielen
en op de been hielpen. Ik was erg
geschrokken en jullie waren zo behulpzaam en lief, dat had ik op dat
moment net even nodig. Het is goed

afgelopen, afgezien van een paar
flinke blauwe plekken en de volgende dagen wat spierpijn! Van de
schrik heb ik niet gevraagd wie jullie waren, dus wil ik jullie langs deze weg nog even hartelijk bedanken. Het heeft me goed gedaan,dat
er nog zulke lieve mensen zijn!”
Marita Geleijn-Mantel,
Achter de Wilgen 4, Aalsmeer,
tel. 0297-870760.

Opbrengst vanAnjercollecte
Aalsmeer - De totaalopbrengst
van de anjercollectie van het Prins
Bernhard cultuurfonds, die in de
week van 16 tot en met 21 mei in
Aalsmeer en Kudelstaart is gelopen, heeft het mooie bedrag van
5.401,28 euro opgebracht. Het be-

stuur van de stichting O.V.G., die
deze collecte ook dit jaar heeft georganiseerd, bedankt iedereen die
heeft meegewerkt aan dit prachtige resultaat. Het bestuur hoopt volgend jaar weer een beroep te kunnen doen op vele collectanten.

Verhoogde concentratie bacteriën
bij surfeiland Vrouwentroost
Aalsmeer - De provincie NoordHolland heeft woensdag 8 juni een
waarschuwing afgegeven dat er
een verhoogde concentratie bacteriën is gevonden in de Westeinderplassen bij surfeiland Vrouwentroost. Voor de duidelijkheid het
gaat hier niet om de EHEC bacterie. Er is een gering gezondheidsrisico. Vooral kwetsbare groepen, jonge
kinderen, oudere mensen, wordt afgeraden te gaan zwemmen. De gemeente heeft gelijk waarschuwingsborden geplaatst om recreanten op
de bacteriën te wijzen. De provincie

Noord-Holland controleert in de zomermaanden zwemlocaties op veiligheid en waterkwaliteit. Als er gevaar is voor de volksgezondheid,
wordt de gemeente gewaarschuwd.
Voor meer informatie over de kwaliteit van het zwemwater kan contact
opgenomen worden met de provincie Noord-Holland, via de zwemwatertelefoon: 0800-9986734 of
kijk op website van de provincie:
www.noord-holland.nl. De webpagina van de provincie wordt dagelijks
geactualiseerd.

ANBO organiseert excursie
naar Bazel en bibliotheek
Aalsmeer - Op dinsdag 21 juni organiseert ANBO Aalsmeer een excursie naar een tweetal interessante gebouwen in Amsterdam. Verzamelen om 11.00 uur in de hal van
de Centrale Bibliotheek aan de Oosterdokskade 143, rechts van het
Centraal Station. In alle rust kunnen ANBO-leden en belangstellenden dit splinternieuwe gebouw met
een prachtige architectuur bekijken,
evenals een leuke tentoonstelling
over 100 jaar Annie M.G. Schmidt. In
een restaurant op de zevende verdieping met een fantastisch uitzicht
gaat de groep koffie of iets meer
nuttigen. Rond half twee vertrekken de deelnemers richting Vijzelstraat waar om 14.00 uur de rondleiding start door het gebouw De Bazel. Dit monumentale gebouw werd
gebouwd in de twintiger jaren van
de vorige eeuw en diende achtereenvolgens als hoofdkantoor van de
Nederlandse Handelsmaatschappij, de Algemene Bank Nederland

en ABN AMRO die in 1999 vertrok
naar de Zuidas. Het pand is toen
gekocht door de gemeente Amsterdam en na een grondige restauratie huisvest het nu het Amsterdamse Gemeente archief. Een deel van
het gebouw is vrij toegankelijk en in
de filmzaal worden steeds wisselende historische films uit het Gemeente archief vertoond, zeer de moeite waard om bij een bezoekje aan
Amsterdam even binnen te lopen.
Maar tijdens de rondleiding komt
de groep natuurlijk op hele speciale
plaatsen, zoals de schitterende bestuurskamer, en krijgt een toelichting op de geschiedenis van het gebouw en de architectuur. De rondleiding in De Bazel duurt ongeveer 5
kwartier en kost 6 euro, 65+ers betalen 4 euro. Wie deze unieke excursie wil meemaken, kan zich tot
uiterlijk 20 juni aanmelden bij ANBO-Aalsmeer, Janny Oosterloo
via jsoosterloo36@tiscali.nl of bel
327731.

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

Vermist:
- Pasteurstraat in Kudelstaart: Misty, een lapjes poes met veel wit.
Zij heeft een wit gezicht met een rode vlek op haar neus en wit
puntje aan haar staart. Zij is een beetje schuw.
- Kuiperstraat: Bruin konijntje met een beetje zwart en hangoren.
Snuf is tam.
- Baanvak: Diesel, een rood/witte kater met een licht blauwbandje.
- Leeghwaterstraat in Kudelstaart: Cypers grijze grote kater. Bij zijn
kin wat lichter. Piet is zijn naam.
- Mijnsherenweg: Beer, een cyperse kater van 1 jaar.
- Händelstraat: Zwarte slanke poes met witte bef. Ze heet Roos en
is 2 jaar oud.
- Rijsenhout, Bennebroekerweg: Groene parkiet. Is tam, maar niet
makkelijk te benaderen.
- Machineweg: Noorse boskat. Langharig en cypers gekleurd. Is 13
jaar oud en heet Saphira.
- Seringenpark: Cypers grijze kater van 5 jaar oud. Merry is 5 jaar
oud en had hoge koorts toen hij verdween.
Gevonden:
- Legmeerdijk, bij Hornmeerpark: Klein zwart katje met wit vlekje
op de borst.
- N231, Noord-Zuid Route in Kudelstaart: Rood/oranje gestreepte
poes met wit befje. Heeft een rood leren bandje om en een zwart
vlooienbandje.
- Hellendaalstraat: Bruine langharige kat met pluimstaart. Heeft
zwarte streep over de rug en vier witte voetjes en bef.
- Dreef: Er is bij het politiebureau een zwart met roestbruine kat afgegeven met een witte buik.
Goed tehuis gezocht voor:
- Dwergkonijntjes met staande oren zouden graag meer ruimte
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen.
- De Kwakel, Dwarsweg: Lichtbruin konijn met lange, staande oren.

Sfeervolle en veilige tuin voor cliënten

Unieke samenwerking
Wellantcollege en GGZ
Aalsmeer - Voor cliënten van de gesloten kliniek van locatie Spaarnepoort in Hoofddorp is de tuin de enige mogelijkheid om tijdens hun opname in de buitenlucht te zijn. Echter, de tuin is nog geen tuin te noemen. Voor het ontwerp zocht GGZ
inGeest samenwerking met het Wellantcollege MBO te Aalsmeer. Uit
acht ontwerpen gemaakt door eindexamenleerlingen, is die van Patrick
van der Waaij verkozen tot het beste ontwerp. Acht eindexamenleerlingen van het Wellantcollege MBO
kwamen op 16 mei hun ontwerpen
presenteren. Half juni presenteerde
Patrick het winnende ontwerp aan
het team van de gesloten kliniek
locatie Spaarnepoort. Patrick: “Het
was een leuke uitdaging en voor mij
extra bijzonder omdat dit ontwerp
ook werkelijk uitgevoerd gaat worden. Volgens mij past mijn ontwerp
zo goed omdat het aan de meeste
voorwaarden voldoet en doordat ik
gebruik heb gemaakt van verschillende materialen en vormen wat
goed aan sluit bij de diversiteit aan
cliënten.”
Bijzonder
Guus Dinjens, docent Wellantcollege MBO vindt het bijzonder en
goed dat de leerlingen in aanraking

Bijeenkomst
Wijkraad Oost
Aalsmeer - Wijkraad AalsmeerOost komt maandag 20 juni ter vergadering bijeen in brede school De
Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. De bijeenkomst begint om
19.00 uur met een inloop. Dit eerste
half uur is bestemd voor wijkbewoners voor vragen, opmerkingen, e.d.
Meer informatie is te vinden op de
site van de gemeente, kader wijkraden.

zijn gekomen met deze specifieke
doelgroep. “Dat was echt een eyeopener voor ze. Door de specifieke
randvoorwaarden, moesten ze anders kijken naar het maken van een
tuinontwerp dan ze tot nu toe gewend waren.”
“Door deze unieke samenwerking
zijn we een stap dichterbij de realisatie van de tuin die erg belangrijk is voor onze cliënten”, aldus Heleen Vissers, directeur algemene zaken, en ze vervolgt: “Het was best
moeilijk. De leerlingen moesten rekening houden met verschillende
eisen waaronder: veiligheid, onderhoudsvrij, geen obstakels. Een uitdagende opdracht voor de toekomstige hoveniers.”
Helpt u mee?
Het Wellantcollege Aalsmeer hoopt
volgend jaar uitvoering te kunnen
geven aan het winnende ontwerp.
Echter, daar heeft de locatie Spaarnepoort nog hulp bij nodig. Kunt u
helpen om samen met de leerlingen van het Wellantcollege MBO,
de werkzaamheden uit te voeren
en materialen om de tuin in te richten aan te schaffen? Bellen kan
naar Heleen Vissers 023-8903400
of stuur een mail naar h.vissers@
ggzingeest.nl.

Quilten bij Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdagochtend
22 juni is er van 9.30 tot 11.30 uur
inloop en ontmoeting bij de OostInn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66, ingang bibliotheek. Bezoekers kunnen deze ochtend deelnemen aan het quilten. Iedereen is van harte welkom. Voor
inlichtingen: 0297-345413 of kijk op
www.oosterkerk.info.
Op de site ook foto’s en een video
van de onlangs gehouden natuurtocht.

Geheugenspreekuur voor
ouderen in Seringenhorst
Aalsmeer - Iedereen vergeet wel
eens wat, een naam, een afspraak,
een telefoonnummer of de boodschappen. Veel ouderen denken, als
hen zoiets overkomt, gelijk aan dementie. Dit is helemaal niet noodzakelijk. Andere ziektes, medicatie,
vermoeidheid, depressies of stress
kunnen ook de schuldige zijn. Om
de oorzaak te achterhalen is het van
belang om bij het geheugenspreekuur langs te komen. Op het geheugenspreekuur in Aalsmeer kunnen
ouderen terecht met al hun vragen

en klachten over hun geheugen. Een
speciaal getrainde verpleegkundige zal kosteloos advies of tips geven
om met de problemen om te gaan.
En mocht er wel iets ernstigs aan de
hand zijn, dan weet hij/zij ook waar
verdere hulp te vinden is. Het eerstvolgende geheugenspreekuur is op
maandag 27 juni in gebouw Seringenhorst aan de Parklaan 26a. Het
spreekuur wordt gehouden van
14.30 tot 16.00 uur. Vooraf aanmelden is een vereiste en dit kan via
0297–344094, Vita welzijn en advies.

KERKDIENSTEN
Zondag 19 juni
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Arie Davidse. Crèche, peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst zondag om 10u. Spreker Rob
v Rossum. Speciale dienst voor de
kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. dienst, ds. W.
van ‘t Spijker (VHA) en 16.30u. ds.
P.J. den Hertog.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u.
met ds. A. Visser, Beverwijk. Extra
collecte Stichting VivaSahel.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst zondag om 19u. br. E. van ‘t
Wout, Zeewolde.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. dienst ds. L.R. Rasser,
Amsterdam.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. S. Zijlstra, Heemstede. Avondm.viering. Organist W.
Spaargaren. 10u. dhr. D.W. Vollmuller, Aalsmeer. Zorgcentrum.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u.
(viering H.A.) A. Bloemendaal,
Amerzoden/Well.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Van
Borsselenweg 116.
Zondag 10u. ds. C. Stelwagen, Damwoude en 18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst met Martijn Piet.
19u. Baan 7 Going Deep (jongerensamenk.)
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller en 18.30u.
ds. C.D. Affourtit, Amsterdam Tuinsteden.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. Zorgc.
Aelsm. woordcomm. viering met A.
Blonk. Zat. 17u. Kloosterhof, euch.
viering met L. Seeboldt. Zondag om

10.30u. in Karmelkerk Euch.viering,
ds. L. Seeboldt mmv klein koor. Om
14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst,
vg. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. ds. F. Praamsma. Ook om 10u. Kinderkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. met ds. G.
v.d Velde-Meyer, De Lier.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Dienst zondag om 10.30u. dienst olv
parochianen, dopgroep. Mmv dames- en herenkoor.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Koffiedrinken in
Parochiehuis
Aalsmeer - Dinsdag 21 juni organiseert de Open Hofkerk voor de
laatste keer koffiedrinken in het Parochiehuis aan de Gerberastraat
6, achter de Karmelkerk. De koffie
wordt geheel gratis verstrekt. Het
doel is een plek te creëren waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten
en spreken over de alledaagse dingen. Wilt u graag eens met anderen praten, dan wordt u hierbij van
harte uitgenodigd. Het verplicht u
tot niets. Iedereen, van welke kerk
of religie dan ook is hier van harte welkom. De aanvang is 10.00 uur.
Na de zomervakantie hoopt de organisatie weer in het nieuwe Baken
aan de Sportlaan terecht te kunnen. Wie geen mogelijkheid heeft
om op eigen gelegenheid te komen, kan contact opnemen met één
van deze contactpersonen: Panc Eikelenboom, tel. 0297-327915 of eikel026@tele2.nl, Annie Stoof, tel.
0297-328326, Annie Vijfhuizen, tel.
0297-322131 of Bertha van der Linden, tel. 0297-326940.

GEEN
?
KRANT
BEL: 0251-674433

16 juni 2011

officiële mededelingen
gemeente aalsmeeR
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
WijKRaden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspRaKen buRgemeesteR en WethoudeRs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
drs.P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fRactiespReeKuuR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 21 juni en 12 juli 2011.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente– info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oveRige loKetten en infoRmatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
seRvicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
seRvicepunt beheeR en uitvoeRing
pRovincie nooRd-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Wet algemene bepalingen omgevingsRecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
• Beatrixstraat 42, het vergroten van de woning;
• Fonteinkruidhof 19, het plaatsen van een dakkapel;
• Gloxiniastraat 2, het plaatsen van een berging;
• Herenweg 66A, het realiseren van steigers en meerpalen en
het vernieuwen van bestaande meerpalen;
• Hornweg 192, het vergroten van de woning;
• Jac. P. Thijsselaan 15, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Lakenblekerstraat 24 en 24 A, het wijzigen van een gevel;
• Ophelialaan 99, het vergroten van de winkel en bovenwoning.
veRleende omgevingsveRgunningen, RegulieRe
pRoceduRe
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur,
ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende omgevingsvergunning te verlenen:
• Boomgaard 101, het bouwen van een dakterras;
• Julianalaan 1, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Dotterbloemweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Oosteinderweg 357, het plaatsen van een tijdelijke
overkapping;
• Zonnedauwlaan 28, het plaatsen van een dakkapel.
Rectificatie
In de nieuwe meerbode van 9 juni 2011 is per abuis gepubliceerd
dat vergunning is verleend voor het plaatsen van een dakkapel op
het adres Calveslo 14. Deze vergunning is niet verleend.
Kennisgeving ontWeRp beschiKKing, Wet algemene
bepalingen omgevingsRecht, uitgebReide
vooRbeReidingspRoceduRe
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in
het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het gedeeltelijk verbreden van
de Bosrandweg, het kappen van vijf bomen en het aanleggen van een
faunapassage. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 9 juni
2011 besloten om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af
te geven ten behoeve van de voorgenomen vergunning. De aanvraag,
de ontwerpbeschikking en het ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 17
juni 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer, balie 6.

Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/
of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen,
handhaving en dienstverlening via tel. (0297) 387 698
vRijstelling ingevolge de Wet RuimtelijKe oRdening
Het onderstaande ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt met ingang van vrijdag 17 juni 2011 gedurende 6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester
en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG,
Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening via tel. (0297) 387 575.

Ontwerpbesluit vrijstelling artikel 19 lid 1 WRO
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het oprichten
van een opslagloods op het perceel Aalsmeerderweg 41.
nota “handhaving in aalsmeeR 2011-2015” en
“integRaal handhavingsuitvoeRingspRogRamma
2011-2012”
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
zij in haar vergadering van 5 april 2011 de volgende nota’s heeft
vastgesteld:
• De nota “Handhaving in Aalsmeer 2011–2015”
• De nota “Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma
2011-2012”
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 12 mei 2011 besloten om de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen.
De ambities en uitgangspunten van het college c.q. raad zijn op
het gebied van de handhaving in de navolgende doelstellingen
uitgewerkt:
• Versterken van voorlichting (dienstverlening) aan burgers
en bedrijven
• Professionalisering van de (integrale) handhaving
• Consequente en consistente handhaving
In het beleid en uitvoeringsprogramma is de concretisering van de
doelstellingen uitgewerkt en zijn de toezicht- en handhavingstaken op basis van een risico-analyse en ervaringen uit het verleden.
In het Uitvoeringsprogramma 2011-2012 worden de
volgende prioriteiten gesteld:
• Rode Kleurspoor (Bouwen, Brandveiligheid en
Ruimtelijke Ordening)
• (Brand)veiligheid: Horeca en Logiesgebouwen
• Slopen met asbest
• Bestemmingsplannen Schinkelpolder en Woonarken
• Bouwen/ Afmeren Woonarken

Grijze Kleurspoor(Milieu)
• Jachthavens
• Autohandel, garage en reparatie en benzinepomp
Paarse Kleurspoor(Algemene Plaatselijke Verordening
en Bijzondere wetten)
• Foutparkeren
• Zwerfvuil
• Objectvergunningen
De Nota handhaving in Aalsmeer 2011-2015” en “Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma 2011-2012” liggen ter inzage in
het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 6 en kunnen worden ingezien
of gedownload op www.aalsmeer.nl
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt,
tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen,
handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 0297-387698. Op de
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
Rectificatie
Vorige week is een Kennisgeving besluit hogere grenswaarde Wgh
Machineweg gepubliceerd. Dit heeft betrekking op het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5
en 7”. Dit besluit is echter niet genomen en er zullen dan ook geen
stukken ter inzage worden gelegd. Als er wel een besluit hogere
grenswaarde wordt genomen, zal dit alsnog gepubliceerd worden.
Kennisgeving
Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan
“Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” en ontwerpbesluit
hogere grenswaarden Wgh
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening, en artikel 110c
van de Wet geluidhinder, bekend dat van donderdag 17 juni 2011
tot en met 28 juli 2011 voor een ieder ter inzage liggen:
• het ontwerp bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” met bijbehorend ontwerp exploitatieplan, en
het ontwerp besluit tot vaststelling hogere grenswaarden.
Het plangebied van het bestemmingsplan heeft betrekking op een
tweetal deelgebieden van Green Park Aalsmeer. De betreffende
deelgebieden (9 en 10) zijn globaal gelegen tussen de Hornweg,
de Machineweg, de Legmeerdijk en het nieuwe wegtracé van de
provinciale weg N201. Het bestemmingsplan heeft tot doel om
een deel van het verouderde glastuinbouwgebied tussen de woonkernen Aalsmeer en Nieuw Oosteinde te kunnen omvormen tot een
modern bedrijvenpark, dat is toegesneden op de toekomst van de
- voor deze regio belangrijke - sierteeltsector. Het bijbehorende
exploitatieplan biedt de grondslag voor het publiekrechtelijke
kostenverhaal. Dit betekent dat de gemeente bepaalde kosten in
het kader van de gebiedsontwikkeling kan verhalen op de eigenaren van de gronden in het exploitatiegebied. Het kostenverhaal
via het exploitatieplan is enkel aan de orde bij het verlenen van
een omgevingsvergunning.
Het bestemmingsplan maakt op een aantal percelen langs de
Hornweg en de Machineweg nieuwe woningbouw mogelijk. Vanwege het wegverkeerslawaai zal bij deze woningen in alle gevallen
de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden. Ingevolge de Wet geluidhinder dienen - voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan
- hogere grenswaarden te worden vastgesteld voor de vier toekomstige woningen langs de Hornweg, alsmede de zeven toekomstige
woningen langs de Machineweg.
Inzien ontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit planregels en een planverbeelding, en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale bestemmingsplan
“Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” bekijken op:
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan in te zien. Deze
versie ligt gedurende bovengenoemde periode op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor aan het Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. Het ontwerp
is in pdf formaat ook te zien op de gemeentelijke website: www.
aalsmeer.nl.
Inzien ontwerp exploitatieplan
Het exploitatieplan omvat onder meer een kaart van het exploitatiegebied, een faseringsregeling en een exploitatieopzet. Ook
worden er locatie-eisen gesteld aan de wijze van bouwrijp maken,
de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Het ontwerp exploitatieplan ligt tegelijkertijd met
het bestemmingsplan ter inzage op het gemeentekantoor, en is
in pdf formaat ook te zien op de gemeentelijke website: www.
aalsmeer.nl.
Inzien ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op
grond van de Wet geluidhinder, ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage op het gemeentekantoor en is
in pdf formaat ook te zien op de gemeentelijke website: www.
aalsmeer.nl.
Zienswijzen indienen over het bestemmingsplan
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan
een ieder een zienswijze naar voren brengen over het ontwerp
bestemmingsplan. Het indienen van een zienswijze kan naar keuze
schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer)
onder vermelding van “Ontwerp bestemmingsplan Green Park
Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10”.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u
een afspraak maken met de heer J. Koch, of bij diens afwezigheid,
met een van de andere medewerkers van het cluster Ruimtelijke
Ordening (tel: 0297-387 575).
Zienswijzen indienen over het exploitatieplan
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan
een belanghebbende tevens een zienswijze naar voren brengen
over het ontwerp exploitatieplan. Het indienen van een zienswijze kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad (postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding “Ontwerp exploitatieplan
Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10”. Voor het kenbaar
maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken
met mevrouw A.B. van der Poel (tel: 0297-387 587).

Zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit hogere
grenswaarden
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan
een belanghebbende tevens een zienswijze naar voren brengen
over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden
ingevolge de Wet geluidhinder. Het indienen van een zienswijze
kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Ontwerpbesluit hogere grenswaarden GPA, deelgebieden 9 en 10”. Voor
het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een
afspraak maken met de heer J. Koch, of bij diens afwezigheid,
met een van de andere medewerkers van het cluster Ruimtelijke
Ordening (tel: 0297-387 575).
inspRaaK stRuctuuRvisie gReen paRK aalsmeeR
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
het ontwerp van de structuurvisie Green Park Aalsmeer (versie
2 mei 2011) vrijgeven voor inspraak. De ontwerpvisie ligt met
ingang van vrijdag 17 juni 2011 tot en met donderdag 14 juli
2011 tijdens de gebruikelijke openingstijden dagelijks ter inzage
op het gemeentekantoor aan het Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De digitale versie van de structuurvisie is in deze periode te
vinden op de gemeentelijk website: www.aalsmeer.nl. Gedurende
de genoemde termijn van terinzagelegging worden belanghebbenden en ingezetenen van de gemeente in de gelegenheid gesteld
om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie naar voren te
brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van
“Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer”. Degene die buiten
de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan daarvoor een afspraak
plannen via tel. (0297) 387 575.
Het eerdere ontwerp van de structuurvisie (versie 29 mei 2009)
heeft in de periode van 3 juli 2009 tot en met 27 augustus 2009
voor inspraak ter inzage gelegen. Nadien zijn in het ontwerp een
aantal ambtelijke wijzigingen aangebracht, welke op hoofdlijnen
als volgt kunnen worden samengevat:
• de tussencategorie voor ‘indirect sierteeltgerelateerde bedrijven’ is om redenen van begripsdefiniëring komen te vervallen:
dergelijke bedrijven zullen in de nieuwe bestemmingsplannen
mogelijk worden gemaakt met de categorie ‘overige bedrijven’;
• de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten, zoals voorzien
op de hoek van de Legmeerdijk
en het nieuwe wegvak van de provinciale weg N201, is in de
visie toegevoegd als nieuwe ruimtelijke
ontwikkeling;
• de beschrijving van het beleidskader in Hoofdstuk II is op
onderdelen geactualiseerd;
• de kostenverrekening is afgestemd met de exploitatieplannen
zoals die thans in voorbereiding zijn voor zowel de Middenweg
en deelgebieden 3, 5, 7 als deelgebieden 9 en 10.
De aangebrachte wijzigingen zijn van dien aard dat een tweede
inspraakronde noodzakelijk wordt geacht. De inspraakreacties die
over het eerdere ontwerp kenbaar zijn gemaakt, zullen formeel
worden beantwoord tezamen met de inspraakreacties die eventueel in tweede termijn naar voren worden gebracht. Het plangebied van de structuurvisie Green Park Aalsmeer is ongewijzigd
en betreft het gebied tussen de dorpskern van Aalsmeer en de
woonbebouwing van Nieuw Oosteinde. Het gebied wordt globaal
begrensd door de Legmeerdijk, de Machineweg, de Aalsmeerderweg, de Hoge Dijk, de Molenvliet, de Hornweg en de aanwezige
bebouwing van Flora Holland Aalsmeer. De structuurvisie Green
Park Aalsmeer geeft antwoord op de vraag waar een veelheid aan
ruimtevragende functies een plaats krijgt. Als strategisch document bij uitstek vormt de structuurvisie een leidraad voor de op
te stellen bestemmingsplannen en exploitatieplannen voor het
gebied van Green Park Aalsmeer.
teR inzage bij de afdeling dienstveRlening, WeeK 24
t/m 24 juni Kennisgeving besluit wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
t/m 24 juni Concept Masterplan herenweg en omgeving;
t/m 24 juni Concept Masterplan Groenzone
(Oosteinderweg en omgeving);
t/m 29 juni Horecavergunning: sportkantine
“De Waterlelie”, Dreef 7;
t/m 29 juni De Stoute Schoen”, Kudelstaartseweg 222;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Dresscode Blue op het
Raadhuisplein van 20.00-01.00 uur op 28 mei 2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Multisupply zwemloop op
de Dreef van 08.00–10.00 op 28 mei 2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Aalsmeer Roest Niet bij
The Beach van 08.00-22.00 uur op 5 juni 2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Junior Pramenrace bij
Stokkeland van 12.00-17.00 uur op 25 juni 2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: 5-kmloop in het
Hornmeerpark van 10.00-13.00 uur op 3 juli 2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Summer Dance Party van
12.00-01.00 uur op 9 juli 2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Verjaardagsfeest bij
Sweelinckstraat 58 van 16.00–23.00 uur op 16 juli
2011;
t/m 14 juli Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
t/m 19 juli Evenementenvergunning: Bandjesavond in
Aalsmeer Centrum 20.00-01.00 op 25 juni 2011;
t/m 19 juli Exploitatievergunning: De Spil, Spilstraat 3;
t/m 19 juli Exploitatievergunning: De Chinese Muur,
Einsteinstraat 79A;
t/m 20 juli Standplaatsvergunningen: de verkoop van vis, op
donderdag bij winkelcentrum Nieuw-Oosteinde; de
verkoop van zuivel, op woensdag en zaterdag bij
winkelcentrum Nieuw-Oosteinde; de verkoop van
vis, op donderdag bij het Pompplein;
t/m 28 juli Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan
“Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” en
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh;
t/m 7 sept Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen.
teR inzage bij de afdeling dienstveRlening, balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan
de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 24 juni 2011
• Oosteinderweg 215, monument, het aanbrengen van
geluidsisolatie
inzagetermijn tot vrijdag 15 juli 2011
• Herenweg 38, het creëren van een insteekhaven

vooR meeR infoRmatie: WWW.aalsmeeR.nl
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AGENDA

DJ Joost en Shooternight
dit weekend in de Praam
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 17
juni komt DJ Joost draaien in café de Praam in de Zijdstraat. En het
gaat groot feest worden. Joost heeft
namelijk beloofd vele leuke, herkenbare en dansbare nummers te zullen draaien. De entree is gratis, vergeet alleen niet een legitimatiebe-

wijs mee te nemen. Zaterdag 18 juni
staat een Shooternight op het programma van de Praam. De shooters
gaan in de aanbieding en uiteraard
is er swingende muziek. Ook zaterdag is de toegang gratis. Zowel vrijdag als zaterdag is iedereen vanaf
22.00 uur van harte welkom.

Crown Theater Aalsmeer presenteert:

Leoni Jansen met The Third
Road en Night of Comedy
Aalsmeer - Leoni Jansen geeft met
The Third Road een theaterconcert
op vrijdag 30 september in Crown
Theater Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15. Leoni Jansen is een vakvrouw. Ze weet haar publiek steevast
te verrassen. Verschillende invloeden brengt zij samen in haar krachtige, ontroerende, melancholische en
betoverende liedjes. Haar repertoire
bestrijkt inmiddels zo’n enorm terrein, dat moet opnieuw ontdekt worden. In de loop der jaren heeft Leoni bewezen van vele markten thuis
te zijn. Hele windstreken poldert ze
in met Keltische folk. Hele landerijen omdijkt ze met Afrikaanse klanken. In haar hartverwarmende ‘best
of’ programma The Third Road hoeft
ze geen keuze te maken tussen haar
muzikale liefdes. Simpelweg omdat
ze met haar persoonlijke benadering,
een brug slaat tussen de verschillende muziekculturen. Leoni Jansen
treedt op met een vierkoppige band.

van de dag, zit boordevol vlijmscherpe politieke analyses, sport, roddels,
improvisaties en reportages. Het
nieuws wordt in wisselende samenstelling gebracht door onder andere Arie Koomen, Bob Maclaren, Wilko Terwijn, Bram van der Velde, Harry Glotzbach, Tom Sligting, Jacob
Spoelstra en Jaap Bressers. De comedians van Night of Comedy zijn
het brein achter vele televisiesuccessen. Voor informatie en het reserveren van kaarten: www.crowntheateraalsmeer.nl of www.seetickets.nl.
Foto: Nick van Ormondt

Laatste nieuws
En op zaterdag 1 oktober presenteert Crown Theater Aalsmeer the
Night of Comedy. Deze multimediale
en interactieve voorstelling, op basis
van het laatste nieuws en de waan

Beelden in tuin van Oude Raadhuis

Laatste weekend ‘Water’
Aalsmeer - De expositie ‘Water’
van Aalsmeerse kunstenaars is dit
weekend voor het laatst te zien in
het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Een kijkje nemen kan nog
vandaag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14.00 en
17.00 uur. De toegang is gratis. Vanaf 23 juni presenteert de stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer alweer
de volgende expositie. Dit keer kunnen bezoekers aan het Oude Raad-

huis kennis maken met glassculpturen en tekeningen van Tomas Hillebrand, foto’s en gemengde technieken van Annette van Waaijen, schilderijen van Patrice Aaftink en beelden van Elly de Jong. Deze expositie is van 23 juni tot en met 31 juli te
bezichtigen. De nieuwe tentoonstelling wordt vrijdag 24 juni om 19.50
uur officieel geopend door prof. Dr.
Ruud Lapre. Uiteraard zijn belangstellenden hartelijk welkom.

Summer in The Beach

Back in Time zaterdag in
teken van de zomer!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
18 juni wordt in The Beach aan de
Oosteinderweg de laatste editie van
het dance classics discofeest Back
In Time georganiseerd. Let wel: Het
is de laatste van dit seizoen! De zomer is in aantocht en daarom reden
genoeg voor een tropische editie
met als thema ‘Summer Beach Party
– Here comes the summer’. DJ’s en
gastheren Cees van der Schilden,
Meindert van der Zwaard en Ruud
Vismans knallen zaterdag vanaf de
exclusieve discobar de meest zomerse dansmuziek en vakantiehits
uit de jaren tachtig en negentig de
zaal in. Dance Classics met titels als
‘Summernights’, ‘Summer in the city’
en ‘Summer of ‘69’ komen ongetwijfeld voorbij. Maar ook ‘Walking on
sunshine’, ‘Sunny afternoon’ en ‘You
are the sunshine of my life’ kunnen
zomaar te horen zijn deze avond. In
samenwerking met X-treme Showproductions worden de daarbij behorende videoclips op het grote scherm vertoont! Heb je zomerse verzoeknummers? Bij de entree
worden de verzoeknummerkaarten
weer uitgereikt. Bezoekers kunnen

hun muzikale ‘Favoriete Top 3’ invullen en deze inleveren bij de DJ van
dienst. Deze pikt de leukste suggesties er tussen uit om te draaien!
Natuurlijk staan tijdens de avond de
muziek en gezelligheid weer centraal. Om 21.00 uur barst Back In
Time in alle hevigheid los en alle registers zullen voor de zomervakantie
nog een keer open getrokken worden. In juli en augustus zijn er wegens zomervakantie geen edities,
maar vanaf september is het Back
in Time-team weer terug om elke
derde zaterdagavond van de maand
weer de beste muziek uit de jaren 70
tot en met 2000 te draaien. Bovendien is er in oktober een groter opgezet feest onder de titel ‘You can
leave your hat on’ met surprise-acts,
dansers, optredens, etc. Natuurlijk
zijn dan de Back In Time-DJ’s ook
van de partij om de avond naar een
muzikaal hoogtepunt te brengen.
Maar eerst dus Back In Time – The
Summer Beach Party op zaterdag 18
juni in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Kaartverkoop aan de
deur. Entree slechts 5 euro (inclusief
2 consumptiemunten).

nIEUWE
VOORRAAD
UKElElES
e 29,95

nieuw voor starters:

ElEKTRISCHE
GITAAR +
10W VERSTERKER
‘IbAnEz’ e325,-

incl. heel veel extra's
(o.a. band & stemapparaat)

HéT
ADRES
VOOR
flIGHTCASEMATERIAAl!

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Zaterdag film in Bacchus

Volgende week zaterdag

Bandjesavond in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdagavond 25
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 uiteenlopende
bands komen optreden. Bandjesavond start om 20.00 uur en de muziek gaat buiten uit om klokslag 1.00
uur. Bandjesavond wordt georganiseerd door een aantal samenwerkende horecagelegenheden uit het
centrum. In het dorp staan in totaal
zes podia, verdeeld over de Marktstraat, Weteringstraat, Schoolstraat,
Dorpsstraat, Zijdstraat en het Molenplein. De podia zijn zo opgesteld
dat de bezoekers een ronde kunnen
maken langs alle bands. De volgende bands maken hun opwachting:
Santa Rosa in de Zijdstraat, Dioomen op het Molenplein, Valium en
Lee Roud & the Coney Island Babies
in de Weteringstraat, Demitch in de
Schoolstraat, Leo Koster Band in de

Dorpsstraat en Captain Midnight’s
Pianoshow in de Marktstraat
Tijdens de optredens kunnen bezoekers bij de verschillende verkooppunten terecht voor een drankje en
bij SnaQ Cafetaria op de Van Cleeffkade en de verschillende snackkarren zijn snacks verkrijgbaar. De
EHBO is te vinden in de Weteringstraat en uiteraard bevinden zich in
de nabijheid van de verschillende
horecapunten extra toiletten, wildplassen is niet toegestaan. Het is
ook niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee het dorp in te nemen. De politie zal hier tegen optreden. De organisatie raadt iedereen
aan om zoveel mogelijk te voet of
op de fiets te komen, dit in verband
met de afsluiting van de Van Cleeffkade, de beperkte beschikbare parkeergelegenheid en alcoholcontroles. Kijk voor meer informatie op de
website www.aalsmeercentrum.nl.

Exposities
Zaterdag 18 juni:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Elke zaterdag van
11 tot 16u.
18 en 19 juni:
* Rozenweekend op Historische
Tuin. Ingang Praamplein. Zaterdag
en zondag open 13.30 tot 16.30u.
Beide dagen veiling om 15u. Expositie ‘60 Jaar brandweer Aalsmeer’ in
Historisch Centrum.
Tot en met 19 juni:
* Expositie ‘Water’ met Aalsmeerse
kunstenaars in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag 14-17u.
* Zomerexpositie met glaskunst en
schilderijen in galerie Sous Terre,
Kudelstaartseweg, tegenover water-

Diversen
Vrijdag 17 juni:
* Kaarten in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 18 juni:
* Spelletjesmiddag voor junior pramenrace bij Stenhuis, einde Uiterweg van 14 tot 16u.
Maandag 20 juni:
* Bijeenkomst traumaverwerking
met Johannes de Wit in De Oude
Veiling, Marktstraat, 20-22.30u.
Dinsdag 21 juni:
* Koffie drinken Open Hofkerk in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 10u.
Woensdag 22 juni:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat
vanaf 19.30u.
* Netwerkbijeenkomst ondernemers
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
25 en 26 juni:
* Open Tuinenweekend in Aalsmeer
en Kudelstaart, zaterdag 10-17u. en
zondag 10-16u.
Vergaderingen
Donderdag 16 juni:
* Inloopavond over woningbouwplannen op gemeentewerf in brandweerkazerne, Zwarteweg van 19 tot
20.30 uur.
Zaterdag 18 juni:
* Pact in discussie met leden over
bezuinigingen gemeente in Oude
Veiling, Marktstraat, 12-15u.
Maandag 20 juni:
* Informatie-avond voor geïnteresseerden in Crown Business Centrum, Van Cleeffkade. Vanaf 20u.
* Wijkraad Oost bijeen in De Mikado, Catharina Amalialaan 66 vanaf
19u. inloop.
Woensdag 22 juni:
* Inloopavond invulling groenzone Oosteinderweg in gemeentehuis
van 20.30 tot 22u.
Donderdag 23 juni:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in
gemeentehuis. Aanvang: 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
vanaf

Aalsmeer - Op een van de mooiste historische plekjes die het dorpshart kent,
de tuin van het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat, heeft Elly de Jong vorige
week haar beelden geplaatst. In de tuin kunnen bezoekers neerstrijken met
een kopje thee en genieten van diverse beelden, waaronder het beeld minnendans (zie foto).

Muziek/Film
Vrijdag 17 juni:
* Praamavond met feestdj Joost in
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Dj’s van Cooldown café in Blitzz,
Marktstraat vanaf 22u.
* Metalcore van band Unchained
breathing in N201, Zwarteweg.
Open vanaf 21u.
Zaterdag 18 juni:
* Shooternight in café de Praam,
Zijdstraat vanaf 22u.
* Party café in Blitzz, Marktstraat.
Open 22u. Aanvang: 23u.
* Discofeest Back in Time in The
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 21u.
* Film in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u. Open 20.30u.
Zondag 19 juni:
* Americana concert met Don Rigsby en Midnight Call in Oude Veiling,
Marktstraat. Aanvang: 15u.
Dinsdag 21 juni:
* Try-out concert Davanti in Dorpshuis Kudelstaart. Aanvang: 20.30u.
Vrijdag 24 juni:
* Hits van toen in feestcafé Tante
Truus (Bon Ami), Dreef, 21-02u.
Zaterdag 25 juni:
* Bandjesavond in straten Centrum
van 20 tot 01u. met veel optredens.

toren. Open iedere zaterdag en zondag van 13 tot 17u.

Aalsmeer - Zaterdagavond 18 juni
vertoont Bacchus een film die past
bij de tijd van het jaar. Lichtvoetig,
gelukkig als het voorjaar en tot tranen toe mooi! Dus geen loodzware
film vol van Weltschmertz, maar gewoon een kwalitatief hoogwaardige
film met een lach en een traan.
Nieuwsgierig? Wordt vriend van

Bacchus op facebook en zie de trailer van deze film. Bacchus mag als
gevolg van een vergunningen kwestie geen reclame maken voor de
films die zij vertonen. Aanvang film:
21.00 uur, zaal open: vanaf 20.30
uur. De toegang bedraagt 3,50 euro
per persoon. Cultureel café Bacchus
is te vinden in de Gerberastraat 4.

Jaarmarkt in Kudelstaart!
Kudelstaart - Op woensdag 29 juni
wordt weer de altijd gezellige jaarmarkt gehouden in en rond winkelcentrum Kudelstaart. De jaarmarkt begint om 14.00 uur ‘s middags en duurt tot 21.00 uur in de
avond. Circa 150 kramen komen in
de Einsteinstraat te staan en diverse
kooplui, verenigingen en hobbyisten
gaan hun spullen en diensten aan
de man/vrouw brengen. De organi-

satie staat garant voor een gevarieerd aanbod aan artikelen. Op het
terrein tussen de winkels wordt een
groot terras ingericht met muziek
van Jan Spring in ‘t Veld. Voor alle
jeugdige bezoekers is ook van alles
te doen. Onder andere wordt een
springkussen neergezet, staan enkele kermisattracties voor de allerkleinsten klaar en komt een clown
optreden.

Vrijdag festival met drie
Metalcore bands in N201
Aalsmeer - Vrijdag 17 juni presenteert de N201 Unchained breathing
while better left buried in het jongerencentrum aan de Zwarteweg. Is
dit echt de naam van een bandjesavond? Eigenlijk is het een woordgrap die ergens op internet spontaan ontstond toen de bands van
deze avond bekend warden: Drie
metalcore bands uit de hogere divisies van het Nederlandse circuit:
Unchained breathing, Breathing
while buried en Better left buried.

Een avondje stevig doorhakken dus.
Ook al heeft het metalprogramma in
N201 de afgelopen maanden meer
en meer plaatsgemaakt voor andere stijlen, met name rock, indie en
elektronische acts, liefhebbers wees
maar niet bang, ook de harde bands
blijven op het programma staan!
De N201 is open vanaf 21.00 uur en
de entree is 4 euro. Meer info over
de bands en het programma van
N201 is te vinden op de website:
www.n201.nl

Topmuzikanten uit Amerika

Don Rigsby en Midnight
Call in De Oude Veiling
Aalsmeer - De succesvolle Americana zondagmiddagconcerten in
De Oude Veiling worden aanstaande zondag 19 juni afgesloten met
een optreden van de bekende en
topband Don Rigsby en The Midnight Call. Het concert begint om
15.00 uur in de bovenzaal. Zanger
en mandolinespeler Don Rigsby
werkte met formaties en artiesten

als Charlie Sizemore, Bluegrass Cardinals, JD Crowe & The New South,
Lonesome River Band, Longview en
de bekende ‘rocker’ John Fogerty.
De Midnight Call bestaat naast Don
Rigsby uit Clyde Marshall op gitaar
en zang, Lloyd Herring op banjo en
zang, Matt Hooper op fiddle en Jayd
Raines op bass en zang. Mis het
niet, de moeite zeker waard!

Op 21 juni try-out in Kudelstaart

Davanti naar Concertgebouw
Aalsmeer - Het Aalsmeerse vrouwenensemble Davanti bestaat uit 16
zangeressen. Door jarenlange samenwerking en training in stem en
gehoor kan Davanti zich op hoogstaand niveau begeven. De dames
hebben veel noten op hun zang.
Zuiverheid, balans, koorklank en
kwaliteit streven zij na. Het repertoire is afwisselend, maar overwegend
klassiek. A-capella stukken voeren
de boventoon. In juni 2010 wist Davanti zich te plaatsen voor de finale van het Nederlands Koren Festival en veroverde hiermee de titel
‘Het beste klassieke vrouwenkoor
van Nederland’. Davanti staat sinds
kort onder leiding van Elisabeth van
Duijn. Elisabeth werkt gedreven aan
haar muzikale carrière. Zij dirigeert
verschillende koren, is zelf actief
als zangeres en studeert momenteel koordirectie aan het Utrechts
conservatorium, Master of Music.
Op zaterdag 25 juni staan de deuren van het Concertgebouw in Amsterdam van 12.00 tot 17.00 uur open

voor iedereen vanwege het muzikale evenement ‘Het Concertgebouw
Open’. Amsterdamse amateurmusici, solisten, orkesten, bandjes en koren, nemen plaats op het Stadspodium om te stralen in dit wereldberoemde gebouw. Bezoekers kunnen
gratis naar binnen om zich te laten
verrassen door diverse optredens in
alle zalen en foyers. Davanti zal deze
dag tussen 12.45 en 13.10 uur optreden in de kleine zaal.
Voorafgaand aan deze dag zal Davanti een try-out geven tijdens een
open repetitie op dinsdagavond
21 juni in het Dorpshuis van Kudelstaart. Belangstellenden met een
kritisch oor zijn om 20.30 uur van
harte welkom. Het programma zal
ongeveer een half uur duren. De
dames zingen vijf stukken voor het
eerst onder leiding van haar nieuwe
dirigente. Psalm 23 van Frans Schubert wordt op de piano begeleid
door Theo Griekspoor. Voor meer informatie: www.davanti.nl.
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Historische Tuin houdt hun
jaarlijkse rozenweekend

Inzameling voor Riding for Africa
tijdens Concours Hippique
Hoofddorp - Van 16 tot en met 19
juni vindt in het Haarlemmermeerse Bos bij Hoofddorp het Concours
Hippique Haarlemmermeer plaats.
Naast diverse dressuur-, spring- en
tuigpaardenwedstrijden zijn er allerlei andere activiteiten, zoals een
gezellig strodorp, een braderie, een
kidsvillage en een veulenkeuring.
Op dit jaarlijkse evenement dit jaar
voor het eerst een inzamelpunt van
de stichting Riding for Africa. Deze
stichting heeft als doel een educatiecentrum op te zetten in Zuid-Afrika waar kansarme schoolverlaters
een vak kunnen leren in de paardensector.
Op dit moment wordt al les gegeven
aan een kleine groep kinderen uit
een township nabij Kaapstad. Daar
de kinderen in hun schooluniform
naar de paardrijlessen kwamen, is
het eerste doel vanuit Nederland
om allerlei benodigd materiaal te
verzamelen en naar Zuid-Afrika te
vervoeren. Momenteel is er vooral
behoefte aan kinder (paardrij)laarzen. Heeft u rubberen (paardrij)laarzen of andere paarden gerelateerde spullen over en wilt u deze doneren aan deze stichting? Kom dan
naar de stand van Riding for Africa op het concours. Op vrijdagavond, zaterdag en zondagmiddag

kunnen spullen (schoon en heel) ingeleverd worden. Ook worden in de
stand onder andere sleutelhangers
en geluksarmbandjes te koop aangeboden, die door bewoners van
de township zijn gemaakt. Deze zijn
dus volledig fair trade. De stichting
Riding for Africa (www.ridingforafrica.com) is ontstaan vanuit een Nederlands initiatief dat paardrijden en
het omgaan met paarden inzet om
sociale veranderingen in Zuid-Afrika te bewerkstelligen. Voor vragen
kan contact opgenomen worden
met Irma Kootje via 06-39124847.

Ook zijn er oude catalogi en boeken
over de roos te bewonderen of op
aanvraag te raadplegen. Beide dagen is er om 15.00 uur een speciale rozenveiling, waarbij het accent
vooral op de roos zal liggen. Verdere
informatie op de website www.historischetuinaalsmeer.nl. Beide dagen is de Historische Tuin, ingang
Praamplein, geopend van 13.30 tot
16.30 uur.

Oproep Vrienden van de Sint Jan:

‘Laat onze toren niet vallen!’

Bibliotheek Stadsplein 10 jaar
zijn welkom om hun bijdrage hiervoor te leveren. Tussen half twee en
vier uur is Geronimo Stilton aanwezig, loopt Dikkie Dik die middag regelmatig rond en is er voor alle leeftijden een game-event op de Kinetic, interactieve prentenboeken en
voorlezen voor de kleintjes. U kunt
onder begeleiding een kijkje nemen
achter de schermen van de bibliotheek en komt zo te weten wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf
en het opnemen van het materiaal
in de collectie. En waar gaan toch
die boeken heen met de boekenlift? Deze dag kunt u zich ook laten
voorlichten over e-books en e-readers of kennismaken met het Stadsarchief op één van de smartboards.
Schaakliefhebber? Doe dan mee
aan de buitenschaakwedstrijd met
live commentaar van Tom Bottema
van de Nederlandse Schaakbond.
Woensdag 22 juni is ook de dag dat
het nieuwe Zomerprogramma van
de bibliotheek bekend gemaakt zal
worden. Op de website www.amstelland-bibliotheken.nl is het complete programma van 22 juni te vinden, inclusief alle aanvangstijden.
Iedereen is van harte welkom.

Kudelstaart - Volgende week wordt
in heel Kudelstaart een folder met
bijbehorende brief huis aan huis
bezorgd van de onlangs opgerichte Stichting Vrienden van het Monument Sint Jan. De boodschap voor
de hele Kudelstaartse bevolking is
duidelijk: ‘Laat onze toren niet vallen!’ Om te voorkomen dat de 142
jaar oude baken in het landschap
inderdaad valt, dient tijdig onderhoud te worden verricht. Groot onderhoud zelfs. Er zijn al stukken
steen en voegsel uit de toren naar
beneden gevallen. Voorzitter Berry
Philippa van de stichting Vrienden
van het Monument Sint Jan: “Dat
is veel te gevaarlijk, vandaar dat er
inmiddels een constructie tegen
de kerktoren is geplaatst die ongelukken moet voorkomen. Maar dat
is slechts een noodoplossing. Alleen met een volledige restauratie
kan de toren behouden blijven. En
daar is veel geld voor nodig!” Philippa verder: “Wij hebben begroot dat
er 200.000 euro nodig is voor de hele restauratie. Daar betaalt de kerk
zelf een groot deel van, maar dan
ontbreekt er altijd nog 120.000 euro met een eventuele uitloop richting 150.000 euro. En dat geld moet
op korte termijn gevonden worden.
Dus doen wij nu al een beroep op
alle inwoners van Kudelstaart om
ons te helpen om het beeldbepalende monument van ons dorp te behouden. In de brief die we huis aan

huis bezorgen, bieden we iedereen
de mogelijkheid om vriend van onze
stichting te worden. “ De voorzitter
van de ondersteunde stichting legt
uit dat Kudelstaarters voor 100 euro
‘vriend van het monument Sint Jan’
kunnen worden. Dan krijgen ze een
oorkonde waarin dat vermeld wordt.
Als een dorpsbewoner 500 euro betaalt, kan hij of zij (indien gewenst)
ook een naamsvermelding krijgen
op een plaquette die later in de toren zal worden geplaatst.
Vanzelfsprekend worden niet alleen
de burgers, maar ook het bedrijfsleven uit Kudelstaart benaderd voor
ondersteuning. Een bedrijfsvriend
is al mogelijk voor 250 euro, terwijl
voor vermelding van een bedrijfsnaam op de plaquette een bedrag
van 1.000 euro staat. Om het dringende karakter van de restauratie
te benadrukken, heeft de stichting
visueel mogelijke gevolgen van het
niet restaureren in beeld gebracht.
Berry Philippa: “De vormgever Daan
Schiff, onder meer bekend van KCA,
heeft een afbeelding gemaakt waarop een vallende toren centraal staat.
De boodschap luidt: ‘Laat onze toren niet vallen’. Die afbeelding zal
onze huis aan huis-brief volgende
week vergezellen. Daarmee hopen
we het urgente karakter van onze
actie te onderstrepen. Je zou kunnen zeggen: ‘De klok op de toren
staat op vijf voor twaalf’.”

Fietsen en wandelen door gemeente:

Routeborden Oud Aalsmeer
zijn weer als nieuw
Aalsmeer - De stichting Oud
Aalsmeer heeft haar historische
fiets- en wandelroute van Bovenkerk tot Kalslagen weer klaar gemaakt voor het zomerseizoen. Bestuursleden Nella van den Berg en
Frans Janssens gingen met schoonmaakgerei op pad om de 36 informatiepanelen nog eens op te frissen. De route loopt (of fietst) langs
36 historische panden en locaties. Startpunt is het gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein.
Op dat punt kan gekozen worden
voor een wandeltocht van 15 kilometer of een fietstocht van zo’n 40
kilometer. Of delen daarvan natuurlijk. Op 36 historische locaties vertellen genummerde borden elk een
verhaal over wat daar te zien is of
wat er zich ooit heeft afgespeeld.
De route wordt ondersteund door

Tuin omvat circa 200 soorten en cultivars. Sommige cultivars zullen dit
jaar voor het eerst bloeien op de
Tuin. Maar ook de rozen in de kas
zullen deels weer in bloei staan. In
samenwerking met de Firma Belle Epoque zijn er aparte en geurende rozen te koop of te bestellen. Een
deel van de collectie van de Historische Tuin in pot is te koop, vooral het sortiment klimrozen is groot.

Het grootste bedrag van de opbrengst van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart gaat naar de restauratie van de toren van de Kudelstaartse Sint Jan. Een
cheque van 10.000 euro is overhandigd.

Tasje met verrassingen in Aalsmeer
Amstelveen - Op woensdag 22 juni viert Amstelland Bibliotheken het
tienjarig bestaan van haar bibliotheek aan het Stadshart. Die dag is
de bibliotheek tien jaar gevestigd in
het gebouw aan het Stadsplein en
zijn er vanaf 11.00 uur allerlei, bescheiden maar feestelijke, gratis activiteiten voor jong en oud. Iedereen is welkom. Bovendien krijgt iedere bezoeker die dag in alle bibliotheken van Amstelland, dus ook
in Aalsmeer en Uithoorn, een tasje
vol nuttige informatie en verrassingen mee. Die dag zal ook voor het
eerst de nieuwe landelijke huisstijl
van de bibliotheek zichtbaar zijn.
De hele dag door kunnen bezoekers
creatieve ideeën over de bibliotheek
van de toekomst kwijt op het moodboard en om 13.30 uur bijt burgemeester Jan van Zanen het spits
af voor het project Why I Love This
Book. Lezers vertellen hierbij over
hun favoriete boek en waarom zij
juist zo veel van dat boek houden.
Achteraf zijn de 1 minuut durende filmpjes van hun lofzang terug
te zien op de website. Ook iets voor
u? Kom dan langs met u favoriete boek en doe mee. Ook kinderen

Aalsmeer - Op zaterdag 18 en zondag 19 juni organiseert de Historische Tuin Aalsmeer weer haar traditionele rozenweekend. De meeste buitenrozen zullen volop in bloei
staan. Vooral de oude theerozen en
trosrozen zijn dan op hun hoogtepunt. De geur en bloemvorm van
deze rozen is altijd weer overweldigend. De rozenteelt is een belangrijk onderdeel van de plantenrijkdom op de Historische Tuin. De
koningin der bloemen is jarenlang
één van de belangrijkste teelten in
Aalsmeer geweest. Helaas zijn nu
nog maar een paar rozenkwekers
over in Aalsmeer, Maar veel winners van nieuwe rozen hebben nog
steeds hun domicilie in Aalsmeer.
Medewerkers en vrijwilligers van
de Tuin staan klaar om voorlichting over snoeien en ziektes te geven. De collectie van de Historische

een brochure die diezelfde plekken met nummers vermeldt en bovendien verhaalt over aspecten van
de geschiedenis op de route tussen
de verschillende locaties. De combinatie van de gegevens op borden
en in brochure levert een historisch
interessant (en vaak onverwacht)
zicht op Aalsmeer. De brochure is
uitgegeven door de Stichting Oud
Aalsmeer en gemaakt op folderformaat. Zodoende past hij (20 centimeter hoog) in een binnenzak.
Eenmaal uitgevouwen, wordt een
unieke kaart zichtbaar waarop (over
60 centimeter) de gehele gemeente
Aalsmeer staat afgebeeld, van Bovenkerk tot Kalslagen. De brochure
kost slechts 1,75 euro en is verkrijgbaar aan de kassa van de Historische Tuin.

Frans Janssens en Nella van den Berg nemen een informatiepaneel onder
handen.

Leerlingen bezoeken stichting AAP

Groenstrook adopteert apen
Aalsmeer - Vrijdag 13 mei zijn leerlingen uit het eerste leerjaar van
Wellantcollege de Groenstrook bij
stichting AAP geweest. Voordat de
leerlingen een bezoekje aan stichting AAP brachten, hebben ze tijdens de lessen gewerkt aan opdrachten, een verslag en een werkstuk. Zo wisten de leerlingen wat
stichting AAP voor een stichting
is en wat voor goed werk ze doen.
Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor uitheemse dieren. De dieren die bij AAP terecht
komen zijn afkomstig van de illegale
handel, proefdierlaboratoria, circussen, louche dierentuinen of rechtstreeks van particulieren.
AAP is gespecialiseerd in de opvang
van apen en kleine uitheemse zoogdieren, zoals wasberen, stinkdieren
en prairiehondjes. Vaak zijn de dieren ernstig mishandeld of verwaarloosd. Bij AAP krijgen zij de professionele verzorging die ze nodig hebben om weer op verhaal te komen.
Het uiteindelijke doel is om de dieren geestelijk en lichamelijk weer
gezond te maken en ze daarna te
herplaatsen in een meer natuurlijke
omgeving, in de vorm van een reservaat of gerenommeerde dierentuin. Gemiddeld heeft AAP rond de

250 dieren in opvang. In 2009 werden 77 nieuwe dieren opgevangen
en 78 dieren herplaatst naar een
nieuw thuis. De leerlingen hebben
bij Stichting AAP een film gezien en
een rondleiding gehad. Vooraf kregen ze te zien wat Stichting AAP allemaal doet en heeft gedaan. Tijdens
de rondleiding konden ze een kijkje nemen in de keuken, bij de quarantaine, de apeneilanden en andere exotische dieren zoals dingo’s en
wasberen. De begeleiders vertelden
enthousiast over de dieren, wat ze
allemaal te eten kregen, hoe ze verzorgd werden en hoe ze probeerden
de apen uit te blijven dagen in de
dagelijkse dingen. Na afloop overhandigden de leerlingen de begeleiders een mooi bakje planten en
een cheque met het bedrag van 408
euro waarmee ze een jaar lang de
apen Lunak, Morito en Tarzan kunnen adopteren. Voor meer informatie over stichting AAP, Lunak, Morito en Tarzan kan gekeken worden
op www.aap.nl.
Zowel stichting AAP als de leerlingen en begeleiders van Wellantcollege De Groenstrook kijken terug op
een leuke, leerzame en geslaagde
dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Open tuinen met brocante
Aalsmeer - Tijdens het open tuinen
weekend zaterdag 25 en zondag
26 juni stellen Bram en Toos Vonk
niet alleen hun inmiddels befaamde
blauwe tuin aan de Fuutlaan 9 open
voor publiek, maar is er, zoals van
hen gewend, weer veel moois uit
vroegere tijden te zien en te koop.
Hebbedingetjes zoals lampjes, serviesgoed, bestek, kandelaars en lin-

nengoed zijn in combinatie met de
tuin een lust voor het oog. Ellinore
Makkink is uitgenodigd in de witte
tuin van Luus en Koek in de Sportlaan 18. Ook zij voegt met haar brocante iets toe aan dit gezellige open
tuinen weekend. Belangstellenden
zijn zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
en zondag van 10.00 tot 16.00 uur
van harte welkom.

Luilaknacht in N201: Veel
muzikale hoogtepunten!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 10
juni was het luilakfestival in N201.
Het erbarmelijk slechte weer zorgde er voor dat niet veel mensen gebruik maakten van de mogelijkheid
om te kamperen naast het jongerencentrum, maar het feest was er
niet minder om! De bands A Descending Seashore, The Birdbrains,
Bombay Show Pig, Klopje Popje en
Divine Sins trakteerden het publiek
op een hoogwaardig, breed muzikaal programma. Al vroeg in de
avond beet het Aalsmeerse ADS
de spits af met hun sferische postrock en deed dit zoals altijd met volle overgave en gevoel. De composities lijken elk optreden steeds beter te worden en ook nu maakte
de band dus veel indruk. De tweede band, The Birdbrains, is een tijdje uit de picture geweest door wat
onderlinge artistieke meningsverschillen maar ze stonden er weer!
De band is heel volwassen geworden en wist met aanstekelijke en
verassende pop/rocknummers ieders aandacht vast te kunnen houden. De hoofdact van de avond was:
Bombay Show Pig. Deze indie/rock
band is momenteel één van de opvallendste bands in het Nederlandse circuit als het gaat om creativiteit en muzikaliteit en de verwachtingen waren dus hoog gespannen.
Jammer dat de zelf meegebrachte geluidstechnicus erg veel tijd nodig had, zodat iedereen lang moest

wachten, maar vanaf de eerste noten stond de band als een huis. Met
een aanstekelijke mix van allerlei
stijlen was het absoluut een feestje!
Of Klopje Popje, de volgende band,
dit nog zou kunnen overtreffen was
nog maar de vraag en dit bleek ook
niet het geval. Was het vorige optreden in N201 een explosie van vrolijke nummers en een gekke frontman, deze keer was het wat flets allemaal, misschien hadden ze hun
dag niet zo. De afsluiter was zoals
het hoort de heftigste band: Divine
Sins. Deathmetal zonder poespas:
Hard, ruw en strak. Hoewel een deel
van het publiek al buiten aan het kijken was bij de barbecue of er niet
toevallig al hamburgers klaar waren, bleef er ruim voldoende publiek
in de zaal om er nog een kleine pit
van te maken waarna iedereen moe
en voldaan zich als hongerige wolven op de barbecue stortte. Buiten
werd nog tot in de kleine uurtjes nagekeuveld en vooral goed veel gegeten. Er waren minder mensen dan
de vorige keer dus was de voorraad
eten genoeg om iedereen een stevig
nachtelijk maal te geven. Kortom:
Het slechte weer weerhield er jammer genoeg veel mensen van om op
de fiets naar N201 te komen, maar
de toch ruim honderdtwintig aanwezigen hebben een goede avond
gehad, hopelijk volgend jaar opnieuw luilakfestival met bands, barbecue en kamperen met mooi weer!

The Birdbrains maakten veel indruk.
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Ook publicatie op Twitter en Hyves

Beraad en Raad in vogelvlucht

Groen licht raad voor
bouw van opslagloods

‘Vandalismemeter’ komt
mogelijk weer terug
Aalsmeer - De gemeente heeft
veelvuldig te maken met vandalisme en dit is zeer recent nog te zien
geweest met de vernieling van het
monument ‘Hells fury’ in AalsmeerOost. De inwoners hebben geen
duidelijk inzicht in de financiële gevolgen van deze vernielingen.
De CDA-fractie heeft in 2007 middels een motie gevraagd de kosten
van vernielingen in de gemeente
Aalsmeer te publiceren via een zogenaamde ‘vandalismemeter’. De financiële gevolgen van vandalisme
werden vanaf 2008 iedere maand
gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode en dat is al enige tijd niet meer
het geval. Volgens de CDA-fractie
zorgt de publicatie voor meer bewustwording bij de inwoners en
men zal elkaar (meer) aanspreken
op ongewenst gedrag. Hierdoor zullen de kosten van vandalisme afnemen. Het bereik van de ‘vandalismemeter’ zal nog groter zijn wanneer
de meter ook via de gemeentelijke

website en sociale media gecommuniceerd zal worden. In een motie
wordt het College opgeroepen de
kosten van vandalisme maandelijks
te publiceren in de Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke website
en via sociale media zoals Twitter en
Hyves. Voor 2011 de lasten voor het
programma ‘Dialoog tussen burger
en bestuur’ incidenteel te verhogen
ten behoeve van publicatie kosten
vandalisme en dit te dekken uit de
algemene vrije reserve en de kosten voor de ‘vandalismemeter’ vanaf
2012 structureel op te nemen in de
programmabegroting. Met algemene stemmen werd uiteindelijk besloten dat de strekking van de motie zal worden uitgewerkt en dat er
een antwoord op komt via een memo. Hierna kan het onderwerp behandeld worden in het Beraad van
23 juni en vervolgens kan besluitvorming plaatsvinden in de Raad op
14 juli. Vervolgens kan het meegenomen worden in de Lentenota.

‘Belvedèregedachte’ voor
buurtschap Nieuw Calslagen
Kudelstaart - Voorafgaande aan
de behandeling van het vaststellen
van de Nota van Uitgangspunten
Nieuw Calslagen en het beschikbaar stellen van een krediet donderdag jl., maakte Henk Klaassen van
de Herenweg in Kudelstaart, gebruik van de mogelijkheid om in te
spreken. Hij is nogal teleurgesteld
over het gebrek aan informatie vanuit het gemeentehuis en vraagt zich
af wanneer de buurtbewoners hun
zegje kunnen doen en in beeld komen. Enig speurwerk op internet
heeft wel een bepaald beeld opgeleverd maar dat wordt door hem
toch wel erg weinig gevonden.
De AB-fractie gaf aan dat, natuurlijk nadat de formele procedure gevolgd is, altijd een bezoek aan het
gemeentehuis gebracht kan worden. De PACT-fractie stelde dat de
gemeente naar buiten moet treden
en ook de VVD-fractie was deze
mening toegedaan. Er is een breed
bestuurlijk draagvlak om te komen
tot de ontwikkeling van Nieuw Calslagen aan de Herenweg in Kudelstaart waarbij de Belvedèrege-

dachte het uitgangspunt vormt. De
Herenweg is van oudsher een belangrijke historische (handels)
route tussen Amsterdam en Leiden. De Herenweg is tegenwoordig een prachtige recreatieve route, de poort naar het Groene Hart.
Nieuw Calslagen wordt in het midden van deze Herenweg een rusten informatiepunt voor Aalsmeerders en overige recreanten. De realisatie van het buurtschap Nieuw
Calslagen vormt tevens de aanleiding om het gemeentelijk monument Herenweg 83, als referentie
en drager van de dorpse identiteit
te behouden waarbij het zo mogelijk, een passende functie kan vervullen. Vanuit de Startfase wordt nu
de Nota van Uitgangspunten ter besluitvorming voorgelegd. Hiervoor
wordt een krediet gevraagd om dit
ambtelijk te begeleiden. De verdere
participatie volgt op een ander moment en in gesprek gaan met belanghebbenden is dan de meest geeigende weg. Het onderwerp komt
nog uitgebreid aan de orde in een
later stadium.

Viering 100 jarig bestaan

Vergadering FloraHolland
in teken van de toekomst
Aalsmeer - Ledenbetrokkenheid,
het honderdjarig bestaan van FloraHolland en het commerciële beleid waren belangrijke onderwerpen tijdens de algemene ledenvergadering van FloraHolland. De vergadering van donderdagavond 9 juni in Aalsmeer had als hoofdthema de goedkeuring van de jaarrekening. De coöperatieleden gingen akkoord met de jaarcijfers over
2010. Ook de terugbetaling van 19
miljoen euro van de in 2010 geïnde liquiditeitsheffing werd met instemming ontvangen. “Vanavond is
de feitelijke aftrap van de feestelijkheden rondom ons eeuwfeest”, zei
bestuursvoorzitter Bernard Oosterom aan het begin van de vergadering. “Maar met de prijsvorming van
dit moment is het niet feestelijk. De
prijzen zijn soms lager dan de leden
nodig hebben voor een gezonde bedrijfsvoering. Met onze dienstverlening willen we ervoor zorgen dat u
de best denkbare prijs uit de markt
kunt halen. Dat doen we zo efficiënt
mogelijk, zodat uw coöperatie financieel weerbaar blijft.”
Ledenbetrokkenheid
Oosterom lichtte toe langs welke
denklijn FloraHolland de ledenbetrokkenheid wil vergroten. Ledeninvloed wordt gesplitst in ‘productgerelateerd’ en ‘productoverstijgend’.
Met de leden wordt de komende
maanden gesproken over het voornemen om de huidige twee advieslijnen (Regiobesturen en FloraHolland Productcommissies) samen te
brengen in één productgerelateerde advieslijn. Die wordt dan georganiseerd in FPC’s-nieuwe-stijl. Overkoepelend daaraan worden twee
Adviesraden ingesteld, die zich richten op productoverstijgende vraagstukken. Daarnaast blijft FloraHolland informatiebijeenkomsten in
de regio organiseren zodat ook de
regionale klankbordfunctie intact
blijft. De algemene ledenvergadering blijft het hoogste orgaan binnen de coöperatie.
Samenwerken in waardeketen
Vorig jaar heeft het bestuur advies
gevraagd aan het onderzoeksbureau Roland Berger. Dat advies gaat

over de verwachte marktontwikkelingen tot 2020 en de rol die FloraHolland kan spelen om haar leden maximaal van die groei te laten profiteren. Het onderzoek maakt
duidelijk dat de sector verderkomt
naarmate partners in de waardeketen beter samenwerken. “Analyse laat zien dat de Europese sierteeltconsumptie de komende tien
jaar groeit van 26 naar 32 miljard
euro. De positie van Nederland als
Europese draaischijf komt bij ongewijzigd beleid onder druk te staan.
Om een deel van de groei succesvol te kunnen ontsluiten naar onze
leden, moeten we marktgericht differentiëren en internationaliseren”,
zei algemeen directeur Timo Huges.
De komende maanden worden benut om het advies, dat de afgelopen
tijd met ketenpartners is besproken,
te concretiseren en een implementatieplan te ontwikkelen. Samen
met Bloemenbureau Holland en de
VGB wordt ook onderzocht hoe met
BBH meer eenheid kan worden gecreëerd tussen verkoopprocessen,
marketing, handel en promotie. Dit
onderwerp komt terug tijdens de regiobijeenkomsten in het najaar.
100 Jaar Kleur
Onder het motto ‘FloraHolland 100
jaar Kleur’ viert de coöperatie haar
honderdjarig bestaan. Al een eeuw
lang wordt er door kwekers in heel
Nederland samengewerkt in coöperatieve veilingorganisaties. Een
groot deel van 2011 staat bij FloraHolland in het teken van de festiviteiten. Voorafgaand aan het feestelijke slot van de vergadering, waar
de aftrap voor de viering van ‘FloraHolland 100 jaar Kleur’ werd gegeven, deelde NCR-voorzitter Jos van
Campen met de vergadering zijn visie op de ontwikkeling van de cooperatie. “Persoonlijk spreekt Van
Campens uitspraak over solidariteit
op rationele gronden mij zeer aan”,
zei Bernard Oosterom. “We zijn als
coöperatieleden met elkaar verbonden omdat we van die samenwerking allemaal beter worden. Op die
eeuw coöperatieve samenwerking,
de cultuur en de structuur van FloraHolland door de jaren heen mogen we trots zijn!”

Aalsmeer - Het Beraad van 26 mei
vormde voor de VVD-fractie aanleiding afgelopen donderdag om nog
een keer terug te komen op de gevaarlijke verkeerssituatie bij de Oosteinderweg ter hoogte van de onderdoorgang met de nieuwe N201.
De diverse werkzaamheden in de
laatste weken hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de situatie voor
de voetgangers en het autoverkeer
aanmerkelijk is verbeterd en wethouder Ad Verburg mocht de complimenten in ontvangst nemen. De
wethouder gaat er van uit dat de
ontstane verkeerssituatie naar tevredenheid is opgelost.
Het voorstel betreffende het instemmen met de Afstemmingsverordening van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) stond geagendeerd als
hamerstuk maar op verzoek van de
AB-fractie werd dit een behandelstuk. De fractie wilde het advies van
de Cliëntenraad Aalsmeer-Uithoorn
graag inzien en heeft dit advies niet
terug kunnen vinden in de raadsmap. Volgens de andere fracties
heeft dit advies wel in deze map gelegen. Tevens wordt aangegeven dat
de map wel een puinhoop was en
uiteindelijk werd het voorstel later
op de avond in de besluitvorming
fractiebreed positief gedragen. Dat
gold ook voor het voorstel betreffende het instemmen met de Wijzigingsverordening Werk en Inkomen
Aalsmeer 2010. De behandeling (in
eerste termijn) van het onderwerp
vrijstelling artikel 19 lid 1 WRO voor
het oprichten van een opslagloods
op het perceel Aalsmeerderweg 41
ondervond weinig tegenstand. De
CDA-fractie maakte zich wel zorgen
over de ontsluiting op de Aalsmeerderweg en de verkeersbewegingen met betrekking tot het vrachtverkeer. Alle fracties konden zich in
het voorstel vinden. De behandeling
gericht op het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen ten
behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en verbreden van de Bosrandweg N231, het kappen van vijf bomen in de huidige berm en het aanleggen van een faunapassage ondervond geen tegenstand. Alle frac-

ties gingen accoord. AB pleitte er
voor om elders in de gemeente vijf
bomen terug te plaatsen en daar zal
aandacht aan worden gegeven.
Amendement onteigening
De behandeling en de besluitvorming gericht op het verzoeken aan
de Kroon te besluiten tot onteigening van een gedeelte van een perceel in Aalsmeer en de uitvoering
van dit besluit op te dragen aan
het college en tevens is behandeling gericht op het bepalen dat het
raadsbesluit tot aanwijzing ter onteigening vervalt indien en voor zover in hoogste instantie het vaststellingsbesluit van het Uitwerkingsbesluit wordt vernietigd was voor de
VVD aanleiding om een amendement in te dienen.
Tot op heden is het niet mogelijk
gebleven om langs minnelijke weg
met de eigenaar van het perceel
aan de Dorpsstraat overeenstemming te bereiken over (gedeeltelijk)
aankoop. Het college acht minnelijke verwerving uitgesloten na een
laatste bod in week 19. De volgende stap is het indienen van een verzoekbesluit bij de Kroon teneinde
tot onteigening over te gaan en het
indienen van een verzoekbesluit bij
de Kroon is een bevoegdheid van de
gemeenteraad. Gezien de gevoeligheid en de impact van de onteigening voor betrokkenen de raad direct betrokken willen blijven en de
VVD-fractie stelt in het amendement om de uitvoering punt 2 van
het besluit te laten vallen. In punt 2
wordt aangegeven om de uitvoering
van dit besluit, waarin toezending
aan de Kroon, op te dragen aan het
college van B&W, dit met inachtneming van diverse voorwaarden.
Wethouder Ulla Eurich geeft aan
dat het amendement wat het college betreft wordt ontraden omdat
er nog drie momenten zijn om te reageren. Dat is bij minnelijke schikking die alsnog bereikt zou kunnen
worden Bij een Koninklijk Besluit
en een schadeloosstelling en het
amendement werd vervolgens ingetrokken. De AB-fractie wil de wijze
van onderhandelen nog eens onder
de aandacht brengen en de voorzitter wees de AB-fractie nog eens
op mogelijkheden die hiervoor bestaan. Het voorstel werd raadsbreed
gesteund.
Door Jan Peterse

CDA: “Opheffen duikteam
brandweer verantwoord?”
De boodschap is helaas niet meer goed leesbaar door talloze barstjes.

Respectloze vernieling
monument Oosteinde
Aalsmeer - Ruim een maand
‘oud’ is het oorlogsmonument in
de Schoolmeesterswijk in Oosteinde. Op woensdag 4 mei is het gedenkteken officieel onthuld in bijzijn
van de burgemeester, wethouders
en afgevaardigden van het Amerikaanse consulaat, stichting Crash
en zelfs omwonenden uit de tijd
van de vliegtuigcrash in 1943. Een
mooie onthulling vol respect naar
de piloot en bemanningsleden die
in oorlogstijd met gevaar voor eigen leven voor de levens van ons
land streden. De zes bemanningsleden - twintig of jonger in die tijd
- kwamen om toen het toestel boven Oosteinde neergeschoten werd.
Hoe respectloos is de vernieling die

Bijeenkomst in
Crown Business

Aalsmeer - Het Crown Business
Centre krijgt een steeds vollere inrichting. Naast het onlangs gevestigde Fokker opleidingscentrum komen vanaf september een dansschool, een theater en een discotheek de ruimten verder vullen. De

vorige week plaatsvond. Het toch
stevige glazen monument lijkt wel
‘aan gruzelementen’ geslagen (?) te
zijn. Waren de foto’s en tekst goed
leesbaar, in het glas gestanst; nu is
vooral de tekst onduidelijk geworden. Het gedenkteken staat nog fier
overeind, maar kan door talloze optische barstjes zijn boodschap niet
meer goed uitdragen. Of toch wel
juist?
Ook door respectloze vernieling
recht overeind blijven staan? Wat
blijft is de herinnering aan de heldendaad van de overleden bemanning en miljoenen anderen die uiteindelijk in vrede resulteerden. Dat
is stoerder dan menige uiting van
vandalisme.
dansschool en het theater ziet het
merendeel van de inwoners wel zitten, maar twijfels heeft een aantal
centrumbewoners over de komst
van een discotheek. Om een open
communicatie te houden over de
ontwikkelingen in het Crown Business Centre wordt aanstaande
maandag 20 juni een bijeenkomst in
het gebouw aan de Van Cleeffkade
gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Aalsmeer - Tijdens de raadsvergadering op 9 juni stond het kennisnemen van de jaarrekening 2010 en de
begroting 2012 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op de
agenda. De bespreking ervan richtte zich vooral op het kenbaar maken van zienswijzen. Namens de
veiligheidsregio was de heer Bastiaan van ‘t Hoog aanwezig om daar
waar nodig toelichting te geven.
De rol van de vrijwillige brandweer
van Aalsmeer werd zeer positief bevonden. De CDA-fractie is trots op
de Aalsmeerse brandweer en wil
dit graag zo houden en dat valt of
staat bij de betrokkenheid. De fractie vraagt zich af op het opheffen
van het duikteam verantwoord is.
De PACT-fractie geeft aan dat aansluiting met Kennemerland verleden tijd is en het vizier nu gericht
dient te zijn op Amsterdam-Amstelland. Ook de VVD-fractie geeft aan
dat het duikteam vanaf te grote af-

stand moet functioneren en de fractie heeft van een kwaliteitsslag nog
niet veel kunnen merken. De ABfractie geeft aan dat Aalsmeer voor
een derde uit water bestaat en daarom zal het duikteam moeten blijven. De speciale spuitauto die is gemaakt om te opereren tussen kassen en bij arken en vraagt ook aandacht voor de brandweerboot. In de
regio is geen centrale meldkamer
en dat wordt als een gemis gezien.
Burgemeester Pieter Litjens geeft
aan dat de brandweerboot momenteel niet aan de orde is en wat de
spuitauto betreft blijft het tot nader
order zo.
De positie van het duikteam zal niet
zonder slag of stoot gaan verdwijnen en het vervullen van wettelijke taken speelt hierbij een grote
rol. Een centraal meldkamersysteem
wordt landelijk bekeken. De samenvoeging van politie met brandweer
is in 2012 gereed.

Aalsmeer - In de zaak rondom de
53-jarige zweminstructeur die verdacht wordt van seksueel misbruik
is vrijdag 10 juni uitspraak gedaan
door de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam. Deze raadkamer, die bestaat uit drie rechters,
heeft uitgesproken dat het voorarrest van de man wordt verlengd met
30 dagen. Tegen de man is afgelo-

pen week een derde aangifte gedaan. Het onderzoek naar de man
zal worden voortgezet. Het telefoonnummer van het Informatieadviescentrum van de gemeente Aalsmeer
dat is opengesteld voor vragen van
ouders/verzorgers over de zwembadzaak, is op werkdagen tijdens kantooruren van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar via 020-5523555.

Centrum heeft meer in- en uitgangen!

Files in de Dorpsstraat
Aalsmeer - File in de ochtend- en
avondspits, een bijna dagelijks tafereel in de Dorpsstraat sinds de
Van Cleeffkade dicht is voor groot
onderhoud. Deze belangrijke verkeersader dicht betekent zo’n beetje
dubbel zo veel verkeer in de Dorpsstraat.
En als de stoplichten dan na het
passeren van slechts drie tot vier
auto’s weer op rood springen, schiet
het niet op. De ondernemers in het

dorp hopen uiteraard dat publiek
wel naar het centrum blijft komen.
Het centrum is overigens echt niet
alleen bereikbaar via de Dorpsstraat. Het dorp in en uit kan ook
via het Praamplein en via de Seringenstraat. Het centrum inrijden kan
verder ook via de Marktstraat en de
Gedempte Sloot. Nog even doorbijten, de reconstructie van de Van
Cleeffkade duurt tot begin september.

Radio Aalsmeer trots op medewerkers!

Ruime belangstelling voor
Voorarrest zwemleraar na derde programma ‘Halte Zwarteweg’
Aalsmeer - Het is deze maand pre- re hebben zij daarnaast een ruime
een jaar geleden dat het pro- blik op de omgeving en van daaraangifte met 30 dagen verlengd cies
gramma Halte Zwarteweg voor de uit proberen zij dat te vertalen in de
eerste keer de lucht in ging bij Radio Aalsmeer. Halte Zwarteweg is
een programma waar mensen aan
meewerken die een lichamelijke beperking hebben maar desondanks
in staat zijn nog heel veel te presteren. Zij kunnen ook als de beste vertellen waar zij in het dagelijkse leven
allemaal mee te maken krijgen. Vanuit dagbestedingcentrum Helioma-

programmering. Het afgelopen jaar
heeft geleerd dat een ruime belangstelling een prachtige wisselwerking
geeft en dat werd weergegeven in
talloze interviews en komende donderdag, 23 juni, wordt tussen 14.00
en 16.00 uur aflevering 12 van Halte Zwarteweg uitgezonden op Radio
Aalmeer (99.0 MHz via de kabel) en
(105.9 MHz via de ether).
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Tip politie: Hou controle
op betaalautomaten!

Vrijdag 17 juni in gebouw Irene

Informatie over dementie

Aalsmeer - Ontmoetingsgroep
Aalsmeer biedt ondersteuning aan
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vanaf 20 juni zal de ontmoetingsgroep in plaats van drie
naar vier dagen ondersteuning
gaan. Met behulp van een dagprogramma worden mensen met dementie gestimuleerd hun hersenen
te prikkelen. Spel en beweging, hersengymnastiek, muziek, reminiscentie en adl zijn onderdelen van
dat programma. De deelnemers aan
het programma hebben veel aan het
contact met elkaar en praten geregeld over de gevolgen van dementie. Niet iedereen ervaart dezelfde
beperkingen wat onder andere komt
doordat niet iedere dementie een
Alzheimer dementie is. Ook krijgt
niet iedereen dezelfde behandeling.
Er bestaan verschillende medicijnen die dementie kunnen remmen
en het is niet altijd duidelijk waarom
de een wel medicijnen krijgt en de
ander niet. Er bestaan veel vragen
als het om dementie gaat. Wat is dementie, wat kan ik eraan doen, de
zin en onzin van activiteiten, de be-

handelmethodes en hoe om te gaan
met onbekend en ongewoon gedrag? Vrijdag 17 juni organiseert de
ontmoetingsgroep in samenwerking
met het mantelzorg steunpunt een
informatiebijeenkomst over dementie. De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mantelzorgers en geïnteresseerden. Mensen met dementie
zijn natuurlijk ook welkom op deze
bijeenkomst. Gastspreker is dokter
Blaauw, sociaal geriater van GGZ
ingeest. Vanuit zijn beroep als ouderenspecialist kan hij goed uiteenzetten wat dementie betekent en hoe
daar het beste mee om te gaan is.
Iedereen is welkom vanaf 9.45 uur
in gebouw Irene in de Kanaalstraat
12. Koffie en thee kosten 1 euro. Om
10.00 uur zal Ellen Millenaar ,de coordinator van de ontmoetingsgroep,
dokter Blaauw interviewen. Van
10.45 tot 11.15 uur hebben alle aanwezigen de kans vragen te stellen
aan de geriater. Voor informatie en
aanmelding (wenselijk) kan contact
opgenomen worden met Ellen Millenaar via 06 22468574 of emillenaar
@zorgcentrumaelsmeer.nl.

XYFU zoekt gastvrije gezinnen
Aalsmeer - Uitwisselingsorganisatie YFU (Youth for Understanding)
viert dit jaar haar zestig jarig jubileum. Al zestig jaar biedt de organisatie jongeren de kans om de wereld te ontdekken door in het buitenland te studeren of vrijwilligerswerk te doen. Ook ontvangt YFU al
tientallen jaren studenten van over
de hele wereld in Nederland.
Dit jaar zijn dat er heel symbolisch
zestig. YFU is op zoek naar gezinnen die hun huis en hart open stellen voor een buitenlandse student.
Op 13 en 14 augustus komen zij
aan in Nederland. De studenten volgen één simester of schooljaar regulier onderwijs op een middelbare school, leren de Nederlandse taal
en ontdekken de Nederlandse cultuur. Lijkt het u leuk om de Thaise
Noon te verwelkomen? Zij is 16 jaar
oud en is gek op volleybal, tekenen
en is net begonnen met gitaar spelen. Zij helpt als vrijwilligster zomerkampen voor kinderen te organiseren. Raisa uit Mexico heeft Nederland eens tijdens een vakantie be-

zocht voor twee dagen en zij werd
verliefd op ons land. Risa houdt van
lezen en schrijven. Levan uit Georgië tennist graag, maar houdt ook
van voetbal en basketbal. Ook schaken is zijn passie. Zijn favoriete vakken zijn geschiedenis en sociale wetenschappen. Gastgezinnen en studenten genieten gedurende het hele traject proffesionele begeleiding.
Een gastgezin kiest zelf welk gastkind zij willen verwelkomen. Niet alleen gezinnen met kinderen, maar
ook gezinnen zonder kinderen en
eenoudergezinnen zijn welkom als
YFU gastgezin. Nederlandse gastgezinnen krijgen geen financiële
vergoeding, kost en inwoning wordt
gevraagd. Daar tegenover staat dat
gastouders vanuit hun eigen huis
een stukje van de wereld ontdekken en kennis maken met een andere cultuur. De student is zelf verantwoordelijk voor zak-. kleed- en
schoolgeld.
Interesse? Neem contact op met
YFU, telefoonnummer 0297-264850
of kijk op de website: www.yfu.nl.

Het avontuur van William en Pippa

Jonge valken vliegen uit!
Aalsmeer - “Het gaat heel goed
met de jonge valkjes”, zo meldt Herman Scholten van de Werkgroep
Slechtvalken Aalsmeer. Oftewel met
William, Kate, Harry en Pippa. De
valkjes zijn geboren op de dag van
het huwelijk van de Engelse prins
William met zijn Kate, waarbij broer
Harry en zus Pippa getuigen waren.
“Vier passende namen voor de twee
mannelijke en de twee vrouwelijke
valkjes”, aldus Herman Scholten. De
valkjes hebben inmiddels een heel
verenpak met slechts hier en daar
nog een donsveertje er tussen. De
een na de ander heeft de eerste
grote stap op weg naar de buitenwereld genomen en heeft zich buiten de kast gewaagd. Inmiddels zien
leden van de werkgroep ze regelmatig met drie of zelfs met vier in
het raamkozijn zitten. Ze oefenen
veel met hun vleugels. Hiermee maken ze hun vleugelspieren sterk genoeg voor de eerste vlucht, en leren
ze ook in balans te blijven. Het oefenen gaat gepaard met veel gewapper en vindt aanvankelijk hoofdzakelijk in de kast plaats, waardoor
een wolk van veertjes zo af en toe
het zicht via de webcam vertroebelt. Steeds vaker doen ze de oefeningen buiten de kast. De aanvliegplank is hiervoor zeer geschikt omdat ze zich aan het rooster goed vast

kunnen houden. De oefenperiode is
voor valkje Harry voorbij, want hij
heeft zijn eerste vlucht gemaakt en
heeft al vele vlieguren samen met
zijn ouders gemaakt.
Maar dat vliegen echt een kunst is,
hebben Pippa en William afgelopen weekend bewezen. Pippa was
van de plank afgevallen en werd
aangetroffen op het bankje voor
de ingang. Al snel werd duidelijk
dat de valk niet op eigen kracht terug naar het nest kon vliegen. Pippa fladderde alleen maar. Kees en
Jan van de werkgroep hebben met
succes een reddingsopratie ingezet
en Pippa weer op de trans van de
watertoren gezet. De eerste vlucht
van William is best dramatisch verlopen. Hij werd door de politie versuft op de Zwarteweg gevonden.
Herman heeft de natte, uitgeputte en gestreste William opgehaald.
Het dier had ook een opgezwollen
ooglid. Het valkje is in een doos gezet en knapte in de loop van de middag weer helemaal op. Ook William
is door leden van de werkgroep teruggezet op de trans. De komende
dagen gaat William vast en zeker,
samen met zus Pippa weer oefenen.
Ook samen met zus Kate? Dit valkje zit nog altijd onverstoorbaar voor
de nestkast en kijkt alles wat er gebeurt rustig aan. Wordt vervolgd!

Busdagtocht naar ‘t Gooi
Aalsmeer - Er zijn nog plaatsen vrij
voor de busdagtocht door ’t Gooi en
een bezoek aan het museum Beeld
& Geluid in Hilversum op donderdag
11 augustus. Wie interesse heeft
contact opnemen voor meer infor-

matie en opgave met Vita welzijn
en advies, telefoon 0297-344094. De
kosten bedragen 55 euro per persoon en dit bedrag is inclusief twee
keer koffie met gebak, een koffietafel en entree voor het museum.

CDA’er de Graaf beëdigd
tot duo-commissielid PS
Aalsmeer - Aalsmeerder Hermen
de Graaf is in mei voor het CDA beedigd als duo-lid van de Commissie Mobiliteit en Wonen van Provinciale Staten van Noord-Holland. Het
is een nieuwe functie, alle partijen
mogen één duo-commissielid benoemen die de fractie ondersteunt.
“De nieuwe functie is vergelijkbaar
met fractie-assistent in de gemeenteraad”, aldus De Graaf. In Provinciale Staten heeft het Noord-Hollandse CDA sinds de verkiezingen
in maart 5 zetels. De in Kudelstaart
woonachtige De Graaf stond elfde op de kandidatenlijst. “Het is interessant om op deze manier politiek te kunnen bedrijven, ook namens Aalsmeer. Mobiliteit en wo-

nen zijn belangrijke beleidsterreinen, waar nog veel te doen is”, besluit De Graaf, die ook voorzitter is
van de plaatselijke afdeling van het
CDA.

Plastic rond containers!
Kudelstaart - Eén van de zondagmorgens, bij de entree van de
Schweitzerstraat. Wat is de oplossing, vraagt bewoner Jan Schult
zich af. Kunnen bewoners van Kudelstaart de discipline niet opbrengen om het plastic vuilafval weer
mee naar huis te nemen wanneer de
afvalcontainer vol is? In het weekend het plastic rond de volle plastiekvuilcontainer zetten is niet handig. En ook deze bewoners weten
toch wel dat vuilophaaldienst De

Meerlanden niet in het weekend
komt opruimen. Omdat het plastic heel licht is, wordt de inhoud
van de volle zakken, door de wind
over de hele straat verspreidt. De
andere oplossing: Of de gemeente
Aalsmeer zorgt er voor dat er veel
meer plasticvuilcontainers in Kudelstaart worden geplaatst. “De gemeente propageert tot slot dat huisvuil gescheiden dient te worden
aangeleverd”, aldus de inwoner uit
de Schweitzerstraat tot slot.

aan direct contact op te nemen met
de politie en de betaalautomaatleverancier. Daarnaast geeft de politie
het dringende advies om zo spoedig mogelijk over te stappen naar
het nieuwe pinnen. De waargenomen werkwijze is dat een winkelbediende, rond sluitingstijd, wordt afgeleid. Vervolgens wordt de betaalautomaat omgewisseld door iemand
anders en wordt een dummy automaat geplaatst. De volgende dag,
bij het openen van de winkel, wordt
de gemanipuleerde betaalautomaat
op dezelfde wijze teruggezet. Het
blijkt dat criminelen winkels observeren om te kijken welk type betaalautomaat er staat, hoe druk het is
en of de betaalautomaat is te manipuleren.
Het gaat hier om niet EMV-betaalautomaten en die nog geen gebruikmaken van het nieuwe pinnen.
Het nieuwe pinnen maakt betalen
nog veiliger, omdat een chip minder gemakkelijk is te kopiëren dan
de magneetstrip. Dit maakt het frauderen met betaalpassen moeilijker.
De politie merkt op dat betaalautomaten van het type Ingenico Alphyra 6400 en de Verifone SC5000 met
name het doelwit zijn. Echter ook
andere merken en typen betaalautomaten worden niet uitgesloten.

Roosterwijzigingen via Twitter
op het Amstelveen College
Amstelveen - Voor elke leerling
op een middelbare school is het
een bron van ergernis: Je komt op
school en je docent is ziek. Veel
scholen proberen dit op te lossen
door actuele roosterwijzigingen op
de schoolwebsite of de elektronische leeromgeving, de ELO, te publiceren. Maar niet elke leerling
heeft ´s ochtend tijd en zin om de
computer op te starten en het rooster te bekijken. Met bovendien de
kans dat het rooster nog niet bijgewerkt is. Ook zien leerlingen dan
veel wijzigingen die niet voor hen
bestemd zijn.
Zeker in tijden van een griepepidemie kan dat een flinke lijst zijn. Zes
vwo-leerlingen op het Amstelveen
College hebben hiervoor een unieke oplossing ontwikkeld: Zij gebruiken Twitter naast de bestaande oplossingen. Twitter is een nieuw sociaal medium op het internet waar
vrienden elkaars activiteiten kunnen volgen. Veel leerlingen hebben
een mobiele telefoon met de mogelijkheid om het internet op te gaan.
De meeste leerlingen, met internet
op de mobiele telefoon, kijken in de
ochtend vaak op Twitter. Dat bleek
uit een enquête die de leerlingen
onder hun mede-leerlingen hebben gehouden. Ze stelden vast dat
Twitter combineren met de elektro-

nische leeromgeving dé oplossing
is. De roosterwijzigingen worden
‘getweet’ op Twitter als ze bekend
zijn. Dat lijkt in eerste instantie dubbel werk, maar de leerlingen hebben dit geautomatiseerd. De roostermaker heeft maar één druk op
de knop nodig voor de ´tweets´. Een
leerling die de roosterwijzigingen
´volgt´, krijgt alleen de wijzigingen
voor zijn of haar afdeling en jaarlaag. Bijvoorbeeld voor klas 1 havo
of klas 3 vwo. Er kunnen ook meerdere klassen ´gevolgd´ worden. Dat
is onder andere handig voor ouders
met kinderen in verschillende klassen. Ook zonder gebruik te maken
van een Twitter-account is het mogelijk de roosterwijzigingen te bekijken. Een nadeel hiervan is dat de informatie op deze wijze niet gefilterd
is. Dominicq Pfundt, Lennart Scholte, Patrick Schuchard, Pim Veldhuisen, Koen Vellenga en Mitchell Verschut zijn zelf met het idee voor dit
project gekomen. Aan het begin
van het schooljaar dachten ze bij
het vak informatica na over de mogelijkheden van sociale media voor
het Amstelveen College. In samenwerking met veel betrokkenen op
school hebben zij de nodige koppelingen geprogrammeerd, waardoor
het versturen van roostertweets geautomatiseerd is.

Wandelen door Waterwolftunnel

Ontwikkelingen Cardanus
tegen het licht gehouden
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben,
na een zorgvuldige afweging en behandeling in de commissie Burgers
en Samenleving, besloten het ambulant jongerenwerk in Amstelveen
per direct stop te zetten bij Cardanus.
Het is de eerste keer in de geschiedenis van Cardanus dat er gedwongen ontslagen zullen vallen om bedrijfseconomische redenen. Het zal
de komende periode dan ook zwaar
worden voor direct betrokkenen. Het
betreft in dit geval niet alleen jongerenwerkers, want ook in de ondersteunende diensten zal evenredig
worden ingekrompen. Het College
in Amstelveen heeft overigens wel
aangegeven het belangrijk te vinden dat het huidige welzijnswerk,
met uitzondering van het jongerenwerk vooralsnog bij Cardanus wordt
voortgezet. Tijdens het Beraad in

Ergernis in de Schweitzerstraat over:

Amstelland - Uit een aantal politieonderzoeken is gebleken dat een
criminele groepering op meerdere
plaatsen in Nederland betaalautomaten van detailhandelzaken manipuleert. Deze groepering richt zich
op winkels in de drukkere winkelstraten en bedrijven met veel aanloop zoals bioscopen en tankstations. Criminelen plaatsen een dummy betaalautomaat, waardoor bij elke transactie de magneetstrip en
pincode van de bankpas automatisch worden gekopieerd en verstuurd. Na enige tijd worden met de
verzamelde gegevens valse bankpassen gemaakt en worden de
bankrekeningen geplunderd van
klanten die in deze winkels klant
zijn geweest. De politie verzoekt ondernemers om de betaalautomaat
indien mogelijk vast te zetten of te
beveiligen met een akoestisch signaal zodra de betaalautomaat wordt
losgekoppeld. Tevens luidt het advies de betaalautomaat consequent
ná het sluiten van de winkel te controleren. Door het uitdraaien van de
dagafsluiting ziet men of de NAW
gegevens en de totalen worden
weergegeven. Dit is niet mogelijk
met een dummy betaalautomaat. Bij
ontdekking of vermoeden van skimming raadt de politie ondernemers

de gemeente Aalsmeer maakte de
VVD-fractie donderdag 9 juni gebruik van de rondvraag om een viertal vragen te stellen. Zo wil de fractie weten of het besluit in Amstelveen effecten heeft op het uitvoeren van de taken in Aalsmeer en
volgens wethouder Ulla Eurich zal
dit voorlopig niet het geval zijn. Wel
baart het hoge ziekteverzuim haar
zorgen en dat betekent dat de vinger aan de pols zal worden gehouden. Op de vraag of de dienstverlening gehandhaafd kan blijven wordt
positief gereageerd door de wethouder en zij geeft daarbij aan dat
zij niet kan garanderen dat dit ook
via Cardanus zal blijven plaatsvinden. In Aalsmeer wordt stevig nagedacht over het bedenken van noodscenario’s. Verder geeft de wethouder aan dat zij de raadsleden terstond zal inlichten als er wijzigingen
gaan plaatsvinden.

Aalsmeer - De dag van de bouw
stond afgelopen 28 mei op het programma en tijdens deze open dag
krijgen belangstellenden de mogelijkheid om grote projecten van de
Provincie en het Rijk te bezoeken.
Een kijkje kon genomen worden bij
de nieuwe Coentunnel, maar ook
binnen de gemeentegrenzen kon
een belangrijk project voor verbetering van de verkeersdoorstroming
bekeken worden. De ‘eigen’ N201
en binnen de omlegging van deze

Huisvesting van
arbeidsmigranten
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders stemmen in met de aanpak Actieprogramma Huisvesting
Arbeidsmigranten en de notitie Uitwerking beleid huisvesting arbeidsmigranten. In de vergadering van
het college op 31 mei is dit besluit genomen. De gemeenteraad
gaat geïnformeerd worden over de

provinciale weg valt ook de nieuwe tunnel onder de Ringvaart, die
Aalsmeer en Haarlemmermeer verbindt. De tunnel heeft de naam Waterwolftunnel gekregen en is nog
niet in gebruik voor verkeer.
Tijdens de dag van de bouw was
de tunnel wel open en maakte menigeen gebruik van de mogelijkheid
om hier, nu het nog kan, rustig door
heen te wandelen.
Foto: Yvonne van Doorn.

voorgestelde aanpak. Voorafgaand
aan het traject zullen de betrokken
doelgroepen, zoals uitzendbureaus,
makelaars, bedrijven met tijdelijke
werknemers, eventueel georganiseerde tijdelijke werknemers worden geïnformeerd over doel, aard en
planning traject. Deze partijen worden ook gevraagd om actief informatie te leveren. Betrokken partijen worden tussentijds geïnformeerd
over de voortgang, analyse en de
vervolgacties.

17 Kilometer op 1 liter

Kudelstaartse ‘FeulSaver’!
Aalsmeer - In het kader van het
Shell FuelSave-programma is Liesbeth van der Laan uit Kudelstaart
vorig weekend naar Lausitz in
Duitsland afgereisd om deel te nemen aan de Shell Eco-marathon. Zij
is één van de vier uitverkorene die
deel uitmaakt van het Nederlandse Shell FuelSave-Team, waarvan
Angela Groothuizen ambassadeur
en coach is. Gedurende het weekend werd Liesbeth in Duitsland
door Shell-experts getraind in wat
zij zelf kan doen om meer brandstof
en geld te besparen tijdens de dagelijkse ritjes. Op deze manier werd
zij getransformeerd tot een expert
op het gebied van zuinig rijden, oftewel een echte ‘FuelSaver’. Tijdens
de Shell FuelSave 1litre Challenge werd de kennis die zij heeft opgedaan in de praktijk getest op het
cirquit van Euro speedway Lausitz.
De vier teamleden streden in twee

Volkswagen Golfs tegen elkaar, met
als inzet wie het verst kan rijden op
1 liter brandstof. Hans Claassen verbrak met 22, 7 kilometer op één liter
het record van 22 kilometer op 1 liter dat vorig jaar werd gezet. Liesbeth van der Laan eindigde in de
middenmoot, met een resultaat van
17 kilometer op 1 liter.
“Ik heb erg veel nuttige tips gekregen, waardoor ik nu goed weet hoe
ik benzine en dus geld kan besparen. Bijvoorbeeld met de juiste bandenspanning en door niet onnodig rond te blijven rijden met een
imperiaal na de skivakantie bezuinig je al,” aldus de Kudelstaartse in
een reactie. De Shell FuelSave 1litre
Challenge was onderdeel van de
Shell Eco-marathon, een internationale jaarlijkse competitie voor studenten om voertuigen te bouwen
die zo ver mogelijk rijden op maar
één liter brandstof.
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Weer Whiskey vierdaagse
bij úw topSlijter Pappot
Aalsmeer - De winkels van úw topSlijter organiseren binnenkort een
bijzondere actie. Van woensdag 22
tot en met zaterdag 25 juni gaat bij
úw topSlijter weer elke tweede fles
van meer dan 25 bekende whiskymerken voor half geld de deur uit.
Deze speciale actie wordt dit jaar al
weer voor de zesde keer gehouden.
Klanten vragen steeds wanneer de
actie terugkomt. Aan die vraag komen de topSlijters graag tegemoet.
De aanbieding geldt weer voor
ruim 25 veelverkochte whiskymerken. Voor elke tweede fles hoeft 4
dagen lang maar de helft afgerekend te worden. Het kunnen ook
twee verschillende merken zijn, áls
het maar om deelnemende merken
gaat. In dat geval geldt de korting
voor het goedkoopste merk. Nieuw
is de Whisky van de Dag. Elke dag

een heel speciale aanbieding. Wat
dacht u van een grote anderhalve literfles Famous Grouse? Of een literfles Chivas Regal voor de prijs van
een gewone fles? Of op de laatste
dag een originele hipflask mét inscriptie bij het huismerk Catto’s?
Whisky wordt in Nederland steeds
meer gedronken.
Met name voor Malt Whisky en
de zogenaamde ‘Premium Brands’
groeit de belangstelling. Úw topSlijter laat graag zo veel mogelijk
klanten profiteren. Daarom geldt de
aanbieding juist voor de meest verkochte merken, óók in het lagere
prijssegment. Er is maar één nadeel
bij al dit voordeel: De actie geldt zo
lang de voorraad strekt. Op is op.
Kijk voor meer informatie op www.
uwtopslijter.nl of loop binnen bij
Pappot Aalsmeer in de Dorpsstraat.

Zaterdag verkoopmanifestatie
Residence West Eynder
Burgerveen - Op zaterdag 18 juni vindt de verkoopmanifestatie van
Residence West Eynder plaats op de
bouwlocatie te Burgerveen. De locatie van deze tien royale appartementen spreekt tot de verbeelding:
Residence West Eynder wordt namelijk gesitueerd aan de prachtige Westeinderplassen. Een werkelijk unieke woonbeleving. Residence West Eynder bestaat uit acht appartementen en twee penthouses
met eigen (overdekte) parkeerplaatsen. Een aantal appartementen beschikt zelfs over een ligplaats voor
een boot of sloep voor het complex.
Tijdens de verkoopmanifestatie is
de makelaar aanwezig om geïnteresseerden meer te vertellen over
dit bijzondere complex. Ook zal er
een hypotheekadviseur aanwezig
zijn. Daarnaast krijgen belangstel-

lenden ook de kans om alvast van
het uitzicht te genieten dat Residence West Eynder biedt. Speciaal voor
de verkoopmanifestatie wordt namelijk een uitkijktoren opgebouwd.
Hier kunnen geïnteresseerden, onder het genot van een gratis kopje koffie, alvast genieten van het
weidse uitzicht op de Westeinderplassen. De locatie kan ook vanaf
het water bewonderd worden, want
sloepenspecialist Seafury is aanwezig met een sloep en neemt geïnteresseerden graag mee het water op!
De woonmanifestatie vindt zaterdag
plaats van 11.00 tot 14.00 uur op
de bouwlocatie aan de Leimuiderdijk 257 te Burgerveen. Meer informatie is verkrijgbaar via www.woneninwesteynder.nl of via makelaar
De Leeuw Adviesgroep te Rijnsburg,
tel. 071-4051616.

In Crown Business Studio’s

Aanmelden kan tot en met 15 juli

Verkiezing Beste Ondernemer
en Starter van het Jaar

Kledingzaak gooit roer om

Zussies worden Dames!
Aalsmeer - Na ruim een jaar gooien de meiden van Zussies Kidsfashion het roer om. De knusse kinderkledingwinkel op de hoek van de
Ophelialaan wordt langzaam omgetoverd in een damesmode boetiek.
In het midden staat uitnodigend een
gezellige koffietafel en de laatste
hand wordt gelegd aan de inrichting, die natuurlijk van kindvriendelijk naar damesniveau gebracht
moet worden. Jenny van Saarloos en
haar dochter Jessica hebben besloten de naam Zussies te blijven gebruiken, waarbij het logo uiteraard
enigszins gewijzigd moest worden.
In samenwerking met echtgenoot
en vader Ton, van Grafisch Bureau
van Saarloos, was dit natuurlijk niet
het grootste probleem. Hoe zijn ze
op het idee van deze switch gekomen? Jessica: “Er kwamen hier regelmatig moeders met hun dochters, die inmiddels te groot waren
voor de maten die wij voerden. Ze
vielen bij wijze van spreken tussen
de wal en het schip, want we gingen tot maat 176 en dat was soms
gewoon te kinderachtig voor die
meiden. De vraag ‘of we geen extra small hadden of nog grotere maten’ werd ons steeds vaker gesteld.
Hierdoor is in feite het idee ontstaan. We vonden het zelf eigenlijk
ook erg leuk om dameskleding in te
gaan kopen, dus zijn we het plan uit
gaan werken. De bedoeling is om er
een hippe modezaak van te maken
voor zowel meiden als ook vrouwen die er graag altijd leuk uit willen zien. Eigenlijk een boetiek voor
elk wat wils waarbij we qua prijsklasse in het middensegment zitten.”
De winkel is voor de helft al gevuld
met damesartikelen. Aan de rekken
hangen tuniekjes, shirts, broeken en
jasjes van onder andere de merken

Glitz & Glam, Glamorous en Basics
by Glamorous. Er zijn al veel trendy
zomersandaaltjes te koop, er hangen sjaals en accessoires, zoals kettingen, armbandjes, oorbellen, ringen, riemen en tassen (in zowel leer
als nepleer). Zussies is tevens het
adres voor nagellakjes van Tilly’s en
eau de parfum van het merk ‘des filles à la Vanilla’. “Uiteraard hebben
we proefflesjes van deze heerlijke
geuren”, aldus Jenny en Jessica vult
aan: “We spelen graag in op het modebeeld van nu. En dat is jong, romantisch, maar ook stoer. We doen
zelf de inkoop, kopen niet lang van
te voren in, en als er bijvoorbeeld
een maat niet tussen zit dan gaan
wij ons best doen om het alsnog te
kunnen leveren. Dat persoonlijke,
daar houden wij van.”
Leegverkoop kinderkleding
“Maar eerst dus de verkoop van alles wat nog in de winkel hangt qua
kinderkleding!”, roepen de eigenaresses in koor. “Net zolang de voorraad strekt is het twee artikelen halen en slechts één betalen. Dit geldt
ook voor de artikelen die normaal
gesproken nooit in de uitverkoop
gaan, zoals spijkerbroekjes en diverse accessoires. Er hangt erg veel
zomerspul tussen, dus het is echt
de moeite waard om even te komen
kijken. Alle maten zijn nu nog vertegenwoordigd, maar wees er snel
bij, want op is ook echt op!” De openingstijden van Zussies zijn en blijven als volgt: Van dinsdag tot en met
donderdag van half tien tot zes uur,
op vrijdag tot acht uur en op zaterdag tot vijf uur. Ophelialaan 94, telefoonnummer 0297-349078 www.
zussies.com
Door Miranda Gommans

12 Ondernemerstalenten
strijden om titel
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 16
juni, bruist het in de Crown Business
Studio’s in Aalsmeer van ondernemerschap en creativiteit. Twaalf studentenbedrijven strijden in diverse categorieën om het Nederlands
kampioenschap. Tijdens de Nationale finale van stichting Jong Ondernemen wordt de winnaar van
de ondernemerscompetitie voor
MBO en HBO/WO studentenbedrijven gekozen. Tevens wordt bekend
welk studentenbedrijf het afgelopen jaar het meest innovatieve product in de markt heeft gezet en welk
studentenbedrijf het meest duurzaam heeft ondernomen. De finalisten moeten de jury overtuigen door
middel van een zelfgemaakt filmpje,
bedrijfspitch en door adequaat antwoord te geven op vragen van de jury. De studentenbedrijven zijn geselecteerd via een regiofinale en halve
finale. Bij iedere ronde vielen teams
af en bleven de besten over. Op 16
juni wordt tevens beslist welk studentenbedrijf het meest duurzaam/

innovatief is. Een niet onbelangrijke titel, want duurzame en innovatieve producten en diensten zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Het winnende MBO
team neemt het tijdens de European
Company of the Year Competition
op tegen ongeveer 30 andere teams
uit Europa. Deze internationale finale vindt plaats in Oslo, begin augustus. Het beste HBO team gaat in juli in Madrid de strijd aan met ongeveer 14 teams uit Europa bij de European Enterprise Challenge. De
teams worden kritisch ondervraagd
en positief beoordeeld door een jury bestaande uit Lex Bijns van Cheaptickets, Lieke Lamb van Trendwatcher, Aart van Veller van Wij zijn
koel, Rinke Zonneveld van het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie en Arletta
de Bis van NBA. Jaarlijks doen meer
dan 900 MBO- en HBO/WO-studentenbedrijven (circa 10.000 studenten) mee aan het programma
van Jong Ondernemen.

3e Netwerkavond voor
ondernemende mensen
Kudelstaart - De volgende netwerkbijeenkomst staat weer voor de
deur en wel op woensdag 22 juni.
Plaats van handeling is het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg 239.
Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur.
Aanvang is 20.00 uur met tot 21.00
uur interactieve presentatie’s en
trainingen, daarna tot 22.00 uur netwerken. Neem visitekaartjes mee!
Aan de hand van de evaluatie van
het vorig event heeft de organisatie
weer een divers programma: Netwerken, interessante sprekers en
interactie. Deelnemers worden op
de hoogte gehouden via e-mail en
netwerk2011.blogspot.com. De blog
is overigens nog onder constructie,
maar er staat alvast relevante informatie op te lezen. Het belooft ove-

rigens opnieuw een interessante
avond te worden met veel interactie,
waarmee inspiratie opgedaan kan
worden om stappen te maken naar
het uiteindelijke doel. Onderwerpen
die onder meer ter sprake komen:
Past uw uitstraling bij de doelgroep
die u wilt aantrekken? Bent u zich er
van bewust (verbaal, maar ook door
uw uitstraling) dat op verschillende
manieren communiceert? Zorgt vitaliteit ook voor betere communicatie? Moet u er geweest zijn om er te
kunnen komen?
Deelname kost 10 euro per persoon,
te voldoen aan de zaal. Dit bedrag is
inclusief 3 consumptiebonnen. Aanmelden is wenselijk en dat kan via:
netwerk2011@gmail.com

Aalsmeer - De inschrijvingen voor
de Onderneming van het jaar verkiezing beginnen binnen te druppelen bij de organisatie, maar daarnaast komen er ook signalen dat
een aantal bedrijven het niet zullen
redden voor de uiterste datum. De
organisatie van de verkiezing heeft
daarom besloten de termijn van inschrijving te verlengen tot 15 juli aanstaande om meer bedrijven de
kans te bieden mee te dingen naar
deze eer.
De gemeente Aalsmeer heeft op
initiatief van de Rabobank regio
Schiphol en Flynth Adviseurs en Accountants besloten de onderneming
van het jaar verkiezing weer nieuw
leven in te blazen. Daarnaast wordt
er vanaf dit jaar ook een prijs uitgereikt aan de Starter van het Jaar
voor de beste startende onderneming van het jaar. Voor beide categorieën zijn een aantal aanmeldingen binnengekomen en de organisatie hoopt met het verlengen van
de termijn nog een aantal aanmeldingen te mogen ontvangen.
Vragenlijst
Reden voor veel ondernemers om
de aanmelding uit te stellen is de
aanmeldvragenlijst, die veel ondernemers moeilijk vinden om volledig in te vullen. Mocht dat voor u
ook het geval zijn wil de organisatie u gerust stellen: Niet elke vraag
hoeft in detail beantwoord te worden, het belangrijkste is dat de jury een goed beeld kan vormen van
uw bedrijf en datgene wat uw bedrijf nu juist zo speciaal maakt. Ook
kunt u een bedrijf attenderen op deze verkiezing ‘Beste Ondernemer en
Starter van het Jaar’. Veel bedrijven

stellen zich bescheiden op en hebben net even een duwtje in de juiste richting nodig om daadwerkelijk tot aanmelden over te gaan. De
organisatie hoopt uiteraard op zoveel mogelijk inschrijvingen om uiteindelijk een weloverwogen keuze te kunnen maken. De voorgedragen kandidaten worden beoordeeld door een deskundige jury. In
deze jury zitten een aantal ondernemers uit de Gemeente Aalsmeer,
de initiatiefnemers Rabobank Regio Schiphol en Flynth Adviseurs en
Accountants en vertegenwoordigers van KvK en de OVA. Onlangs
is hier Tom de Vries van de De Vries
Groep aan toegevoegd. Burgemeester Pieter Litjens is voorzitter van de
jury en zal de prijs voor Beste Onderneming in Aalsmeer uitreiken.
De drie beste Ondernemingen van
Gemeente Aalsmeer zullen daarna
genomineerd worden voor de Ondernemersverkiezing
Noord-Holland 2011/2012. Wethouder Economische Zaken Ad Verburg zal de
prijs Starter van Aalsmeer uitreiken.
Bent u (of kent u) een ondernemer
die met passie onderneemt, innoveert, lokaal betrokken, en duurzaam is en een bedrijf heeft opgebouwd dat een voorbeeld is voor
collega-ondernemers? Een bedrijf
dat wat u betreft zich de Beste Onderneming van Aalsmeer zou mogen noemen? Inschrijven kan dus
nog tot en met 15 juli, met een ingevulde aanmeldvragenlijst. Deze kunt u vinden op de website
www.aalsmeer.nl/ovhj , afhalen bij
de balie van het gemeentehuis of
opvragen via ovhj@aalsmeer.nl. Uw
ingevulde vragenlijst kunt u retourneren naar dit zelfde emailadres.

Parkeerdak FloraHolland
verlicht met ledlampen
Aalsmeer - s’ Werelds grootste
bloemveiling FloraHolland heeft
het parkeerdak van de vestiging
Aalsmeer volledig voorzien van ledverlichting van Innolumis. In totaal
gaat het om een oppervlakte van
90.000 vierkante meter. Door de toepassing van nieuwe ledtechnologie
verlaagt FloraHolland het jaarlijkse
energieverbruik van het parkeerterrein met 59% ofwel 28.000 kWh. Dit
betekent tegelijkertijd een afname
met 22,4 ton CO2 uitstoot.
‘Opgevoerd maanlicht’
Na de nodige testen en berekeningen besloot FloraHolland tot de
vervanging van de oude armaturen
door ledverlichting. Hierbij wordt
voor dit parkeerterrein een energiebesparing van 59% bereikt. Michel
Tap, CEO van Innolumis: ‘De verlichting die is gebruikt is gebaseerd op
een kleurenspectrum met een gelijkmatige lichtverdeling dat heel
goed zicht geeft gedurende schemer en nacht. We noemen het ook
wel ‘opgevoerd maanlicht’ waarvoor

het oog extreem gevoelig is. Vanwege de lange levensduur van 20
jaar beperkt het onderhoud zich alleen tot reinigen, wat ook de onderhoudskosten en het afval voor FloraHolland flink omlaag brengt.’
Met deze order heeft Innolumis inmiddels bijna 500 kilometer in Nederland vervangen door energiezuinige straatverlichting, vergelijkbaar
met de afstand van Utrecht naar Parijs. Abderrahim El Hamdaoui projectleider FloraHolland: “De parkeerzones van FloraHolland vestiging Aalsmeer beslaan een gigantisch oppervlak. Dit terrein werd verlicht door 275 armaturen met daarin
SON 70 Watt lampen die sinds 1986
dienst hebben gedaan. De nieuwe LED lampen doen het prima, ze
voldoen zeker aan de eisen en geven een mooie lichtkleur. Daarnaast
is het natuurlijk zonde als wij geen
gebruikmaken van een alternatief
dat bijna 60% energie besparend is.
Ik heb het gevoel dat ons parkeerterrein gemoderniseerd is door de
mooie design van de lampen.”

Vakantiedrukte bij Dorcas
Aalsmeer - Bij de Dorcaswinkel
doen ze niet aan vakantie, de winkel blijft gewoon geopend en bemand door haar vrijwilligers. Maar
in de zomer zijn er wel andere veranderingen in de winkel, want er
is weer van alles te vinden dat met
de zomer en de vakantie te maken
heeft. In een speciaal daarvoor ingerichte hoek van de winkel liggen
allerhande zomerartikelen voor in
de tuin, op de boot, tijdens de vakantie en natuurlijk voor allerlei buitenactiviteiten. Wat de een niet meer
nodig heeft, kan de ander vaak heel
goed gebruiken, daarom een ruime
keuze aan tuinmeubelen en kussens, picknickmanden, kampeerartikelen, zwemvesten, zwembandjes, maar ook rollerskates, spelletjes en speelgoed vinden. En dan
is er natuurlijk nog de goed gesorteerde boekenhoek waar iedereen
wel een boek van zijn gading kan
vinden. De opbrengst van dit alles
gaat op dit moment naar een project in Transkarpaten in de Oekraïne, waar klinieken worden ontwikkeld en gerenoveerd. De ziekenhuizen zijn in slechte staat, mede omdat de overheid steeds minder steun
geeft. Sommige ziekenhuizen hebben zelfs geen verwarming en warm

water. Dorcas is samen met locale
partners bezig deze klinieken te verbeteren. Daarbij worden reparaties
verricht aan de gebouwen en wordt
voor de noodzakelijke medische instrumenten gezorgd. Ook wordt gewerkt aan de humanitaire omstandigheden van de patiënten en worden de artsen en het verplegend
personeel ondersteund. Dit project
loopt al enige jaren en dit jaar zal
er een medisch-sociale kliniek worden ontwikkeld en gerenoveerd.
Oekraïne en Rusland staan in Europa samen op de eerste plaats van
landen waar hiv/aids zich snel verspreidt. Er zal dan ook vooral aandacht zijn voor preventie daarvan.
De overheid zal gevraagd worden
om een materiële bijdrage te leveren. Wie bij de Dorcaswinkel iets inbrengt of iets koopt, helpt mee dit
geweldige project te realiseren. Dus
kom eens langs bij de Dorcaswinkel aan de Aalsmeerderweg 173a,
open op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Op
zaterdag kunnen bezoekers van
11.00 tot 13.00 uur ook terecht op
de Hoge Dijk, waar de Dorcaswinkel
een loods heeft waar alle meubelen
staan waarvoor geen plaats meer is
in de winkel.

Marcel Claessen (vestigingsmanager FloraHolland Aalsmeer) en Alex Limburg
(manager Facility Management FloraHolland Aalsmeer) openen de afsluiter
van de nieuwe sprinklerinstallatie van bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer.

Nieuwe sprinklerinstallatie
FloraHolland Aalsmeer
Aalsmeer - Met het openen van
een afsluiter namen vestigingsmanager Marcel Claessen en Manager
Facility Management Alex Limburg
op dinsdag 14 juni 2011 de nieuwe
sprinklerinstallatie van bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer in gebruik. De sprinklerinstallatie beveiligt 25.000 vierkante meter van
het veilinggebouw op Centrum bij
brand. De werkzaamheden vonden
plaats in nauw overleg met klanten
om eventuele overlast tot een minimum te beperken. “FloraHolland
is trots op het behaalde resultaat,”
lichtte Claessen toe. “Er is de afge-

lopen maanden hard gewerkt door
de veiling en de installateur om de
veiligheid van het gebouw voor alle gebruikers te kunnen vergroten.”
FloraHolland besteedt veel aandacht aan brandpreventie. Aalsmeer
heeft in overleg met de gemeente
Aalsmeer en de brandweer Amsterdam-Amstelland een meerjarenplan
gemaakt om de brandveiligheid van
het veilinggebouw te verhogen naar
de huidige eisen. Een onderdeel
hiervan is het installeren van een
nieuwe sprinklerinstallatie. Dat gebeurt in de komende tijd ook op andere plekken in het veilinggebouw.
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Inloopavond Masterplan
Groenzone Oosteinderweg

Vliegverkeer rond Schiphol
te volgen via website Bas

Aalsmeer - Gemeente Aalsmeer
organiseert op woensdag 22 juni
een inloopavond over het concept
Masterplan Groenzone, het gebied
rond de voormalige ‘sloopzone’, in
het gemeentehuis. De gemeente wil
van dit gebied onder de aanvliegroute van Schiphol een recreatief
groengebied maken. Aalsmeerders
worden uitgenodigd om tijdens deze avond mee te praten over de toekomstplannen voor dit gebied. Half
mei is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan
met het concept Masterplan Groenzone voor het gebied achter de Oosteinderweg, dat bekend staat als de
‘sloopzone’. De gemeente wil dit gebied inrichten als een mooi groengebied, waar Aalsmeerders kunnen wandelen, picknicken en kanoen. De gemeente vindt het belangrijk dat de plannen voor de Groenzone breed worden gedragen. Het
college heeft daarom het concept
Masterplan vrijgegeven voor inspraak van 26 mei tot en met 24 juni.

Aalsmeer - Aan de Alderstafel is
woensdag 1 juni het startsein gegeven voor ‘Vliegverkeer InZicht’. Hiermee is het vliegverkeer rond Schiphol te volgen via de website van het
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Onder de naam ‘Vliegverkeer InZicht’ kunnen omwonenden
van de luchthaven op www.bezoekbas.nl vanaf vandaag onder meer
zien waar, hoe snel en hoe hoog de
vliegtuigen rond Schiphol vliegen en
waar ze in de wereld naartoe gaan
of vandaan komen. Deze informatie
is gebaseerd op radar- en vliegplangegevens van Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL) en is daarmee
vollediger en nauwkeuriger dan andere websites op internet die vliegtuigbewegingen rond de luchthaven
Schiphol tonen.

Daarnaast vindt 22 juni genoemde inloopavond plaats van 20.30 tot
22.00 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze avond kunnen bewoners
van Aalsmeer hun ideeën en eventuele bezwaren kenbaar maken. Deze punten zullen, als dat mogelijk is,
worden meegenomen in het Masterplan. Het uiteindelijke Masterplan zal naar verwachting half juli klaar zijn.
Vervolgens zal de gemeente een
subsidieaanvraag indienen bij onder andere de stichting Leefomgeving Schiphol, dat projecten financiert om de omgeving van Schiphol
leefbaarder te maken. Het project
zal, afhankelijk van het subsidiebedrag, worden uitgevoerd in de periode van 2012 tot 2015. Geïnteresseerden kunnen het concept Masterplan inzien of via www.aalsmeer.
nl en zoeken op ‘groenzone’ of bij
de balie van het gemeentehuis. Reacties op het plan kunnen gestuurd
worden naar: caroline.jansen@
aalsmeer.nl.

81- Jarige Aalsmeerder
beroofd van sleutels!
Aalsmeer - Afgelopen zondag 12
juni, op eerste Pinksterdag, is een
bestuurder van een brommobiel
(een Minicar) beroofd van een sleutelbos. De 81-jarige Aalsmeerder
reed rond 8.30 uur in de Clematisstraat bij Zorgcentrum ’t Kloosterhof toen hij een aantal geparkeerde
auto’s wilde passeren. Op dat moment verscheen er een tegenligger,
een grijze personenauto, vermoedelijk van het merk Renault. Hoewel
er ruim voldoende ruimte was om
langs elkaar heen te rijden, weigerde de bestuurder van de auto een
stukje opzij te gaan om de brommobiel te laten passeren. In plaats
daarvan, werd de personenauto pal
tegenover de brommobiel gezet.
Er volgde een aantal handgebaren
waarmee de bestuurder van de personenauto aangaf dat hij wilde dat
de brommobiel achteruit zou gaan.
Toen de bestuurder van de brommo-

biel hieraan geen gehoor gaf, duwde de personenauto tot twee maal
toe de brommobiel achteruit, door
er bewust frontaal tegenaan te rijden. Plotseling stapte de bestuurder
van de personenauto uit, liep naar
de brommobiel, en rukte het portier
aan de passagierszijde open. Vervolgens griste de man de sleutelbos
die op de stoel naast de bestuurder
van de brommobiel lag weg met de
mededeling: “Zo, die neem ik mee,
zie maar hoe je ze terugkrijgt!” De
bejaarde man bleef verbouwereerd
achter, zónder zijn sleutelbos en met
schade aan zijn voertuig. Van deze
uiterst laffe en respectloze daad is
aangifte gedaan bij de politie.
Getuigen, die mogelijk het merk, type en het nummerbord van de personenauto hebben gezien, worden
vriendelijk verzocht zich te melden
bij de politie via 0900-8844.

Info-avond bestemmingsplan
Green Park goed bezocht
Aalsmeer - De inloopavond afgelopen maandag 6 juni over het bestemmingsplan en het exploitatieplan van Green Park Aalsmeer voor
de deelgebieden 9 en 10 is goed
bezocht. De bezoekers, met name omwonenden van het gebied,
toonden veel interesse in de voorgestelde plannen. Hun vragen gingen vooral over de buffers tussen
de woonlinten en het nieuwe bedrijventerrein en over de aanpassingen in de infrastructuur. Van de locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten wilde men met name weten hoe groot het zou worden. Het
ontwerp bestemmingsplan en een
ontwerp exploitatieplan Green Park
Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10 liggen vanaf 17 juni tot en met 28 juli ter visie op het gemeentehuis of
zijn in te zien op de website www.
aalsmeer.nl. De deelgebieden 9 en
10 omvatten het gebied tussen de
Hornweg, de Machineweg, de Legmeerdijk en het nieuwe tracé van de
N201 en heeft een oppervlakte van
circa 36 hectare. De terreinen voor
de deelgebieden 9 en 10 liggen tegenover de nieuwe ontwikkelingen

op het terrein van FloraHolland en
zijn bedoeld voor zowel bedrijven in
de sierteeltsector als voor gemengde bedrijvigheid. Via een nieuwe rotonde wordt het gebied ontsloten
op de Legmeerdijk. Daarnaast zal
er nog een nieuwe ontsluiting op
de Machineweg worden gerealiseerd. Aan de randen van het plangebied wordt de realisatie van enkele (vrijstaande) woningen mogelijk gemaakt (Hornweg en Machineweg) en aan de Legmeerdijk wordt
een arbeidsmigrantenlogies mogelijk gemaakt.
Deze ontwikkeling past binnen het
beleid dat de gemeente hiervoor
voor ogen heeft. Het bestemmingsplan en het exploitatieplan van deelgebieden 9 en 10 vormen een nadere uitwerking van de ontwerp
Structuurvisie Green Park Aalsmeer.
Het bestemmingsplan deelgebieden 9 en 10 en het exploitatieplan
liggen vanaf vrijdag ter visie op
het gemeentehuis van Gemeente
Aalsmeer. De ontwerp Structuurvisie Green Park Aalsmeer ligt op zeer
korte termijn, gedurende vier weken, ter visie.

Omlegging N201 in Amstelhoek
gaat in volle vaart vooruit
Streek - De omlegging van de N201
in Amstelhoek kende een lastige
start, maar nu zijn de werkzaamheden voor het project echt begonnen. Het bijzondere aan de omlegging is dat de provincie Noord-Holland een groot deel van het project uitvoert op het grondgebied
van de gemeente Utrecht. Met name de bouw van het aquaduct onder de Amstel noemt de uitvoerder een grote uitdaging. Ten westen van de Tienboerenweg is een
tijdelijke bouwweg richting de Amstel aangelegd. Vanaf deze plek zal
de aannemer de komende twee jaar
de bouw organiseren. In de Amstel
zal gestart worden met het heien
van de damwanden voor de bouwkuip voor het aquaduct. Verder worden de komende maanden zandba-

Aalsmeer - Beschikbare middelen zo goed mogelijk inzetten, efficiënt werken en concrete resultaten behalen. Dat zijn de sleutelwoorden als het gaat om de bezuinigingsplannen van het Aalsmeerse college. Nog even en dan moet
de gemeenteraad aan de bak als
het gaat om het nemen van beslissingen over deze voorstellen. Voorstellen die er niet om liegen en die
flink ingrijpen op het voorzieningenniveau, op de kwaliteit van het onderhoud, op het groen, op de kunst
en cultuur en op het jongerenwerk om er maar een paar te noemen. Kortom, er moet gekozen worden en daarvoor is het nodig dat er
strategische en weloverwogen keuzes worden gemaakt. Hoe wil PACT
dat Aalsmeer er over een paar jaar
uitziet? PACT wil daar aanstaande
zaterdag samen met leden, fractie
en bestuur een begin van een ant-

Daarom zijn alle leden van harte uitgenodigd om aanstaande zaterdag
in debat te gaan en conclusies te
trekken. Vooruitlopend op deze discussie vertellen wethouder Ulla Eurich en fractievoorzitter Willem Kikkert over de bezuinigingsnoodzaak
en de plannen die er tot nu toe gesmeed zijn. Aanstaande zaterdag 18
juni, van 12.00 tot circa 15.00 uur in
De Oude Veiling in de Marktstraat.
Aanmelden kan via e-mail Stefanie.
vanVliet@planet.nl.

De sector voldoet met ‘Vliegverkeer InZicht’ ook aan een afspraak
die is gemaakt aan de Alderstafel, het overlegorgaan over de toekomst van de luchthaven Schiphol
onder leiding van oud-commissaris
der Koningin Hans Alders. In 2008
is aan deze overlegtafel afgesproken dat LVNL de mogelijkheden en
randvoorwaarden zou onderzoeken,
waaronder het op korte termijn mogelijk zou kunnen worden om online de vliegtuigbewegingen van en
naar Schiphol weer te geven. ‘Vliegverkeer InZicht’ is tot stand gekomen met medewerking van LVNL
en met financiële steun van Amsterdam Airport Schiphol, de provincie Noord-Holland en de gemeente
Amsterdam. Er is voor gekozen om
‘Vliegverkeer InZicht’ beschikbaar
te stellen via de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
(Bas), omdat Bas hét informatie- en
klachtencentrum voor omwonenden
van Schiphol is.
Verband met logistieke functie
Om omwonenden van Schiphol
meer inzicht te geven in de achtergronden van het vliegverkeer in de
omgeving van Schiphol, wordt op
‘Vliegverkeer InZicht’ ook het verband uitgelegd tussen de logistieke functie van Schiphol voor Nederland en het vliegverkeer in de regio.
Dit gebeurt door het tonen van de
structuur en de patronen van het
startende en landende vliegverkeer
en door uitleg te geven over baanen routegebruik, de luchtruimstructuur en de knooppuntfunctie van
Schiphol. Die bepaalt mede hoe ba-

Aalsmeer - Loopt u rond met een
duurzaam idee? Weet u een duurzame oplossing? Tot 15 juli is er de
tijd om initiatieven in te dienen bij
Duurzame Dinsdag op www.duurzamedinsdag.nl.

Anne et Valentin dit keer centraal

Merkendag bij Sijbrant en
Van Olst deze zaterdag

Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Twee
weken geleden debatteerde de gemeenteraad van Aalsmeer over het
stemadvies dat zij het college mee
zou geven voor de algemene ledenvergadering van de VNG waar gestemd zou gaan worden over het
nieuwe bestuursakkoord. Het werd
een discussie tussen ‘nee, tenzij’ of
‘ja, mits’.

De monturen van Anne et Valentin
zijn net zo veelzijdig als de mensheid met al haar gezichten, persoonlijkheden en levensstijlen. Ze
zijn te herkennen aan hun geheel
eigen signatuur. Met veelkleurige brillen of juist monturen in één
tint, met gebruik van luxe materialen. Door deze grote veelzijdigheid
is er altijd wel een bril die bij u past.

Niemand kan zich permitteren dat
we tijd vermorsen met bestuurlijke krachtpatserij.” Minister Donner
heeft de gemeenten reeds gewaarschuwd dat zij spijt krijgen van het
afwijzen van een gedeelte van het
bestuursakkoord. “Niet helemaal, is
helemaal niet”, vindt Donner.

woord op vinden. Want wat steun je
nog wel als progressieve club, wat is
onmisbaar in Aalsmeer, waar ligt de
prioriteit als het gaat om nieuw beleid en welke voorstellen geven nog
inhoud aan de kernbegrippen van
PACT namelijk duurzaam, democratisch en sociaal? Vragen die er toe
doen in het licht van de plannen van
dit college.

Met ‘Vliegverkeer InZicht’ krijgen
de omwonenden van Schiphol betere informatie over het vliegverkeer
in hun regio en over de achtergronden van de vliegtuigbewegingen.
Hiermee voldoet de luchtvaartsector aan een wens van bewoners en
lokale bestuurders in de omgeving
van Schiphol.

Om veiligheidsredenen zijn de vliegtuigbewegingen op ‘Vliegverkeer InZicht’ te zien met een vertraging van
15 minuten en worden security gevoelige vluchten, bijvoorbeeld van
het regeringsvliegtuig, niet getoond.
Dit is zo afgesproken aan de Alderstafel. Bij incidenten kan de weergave gestopt worden.
Tot 7,5 kilometer hoogte
‘Vliegverkeer InZicht’ toont in een
straal van circa 55 kilometer rond
Schiphol, tot een hoogte van circa 7,5 kilometer (24.500 voet), alle
vertrekkende, naderende en overvliegende vliegtuigen; ook helikopters en kleine luchtvaart. Daarbuiten, tot de rand van het werkingsgebied van de naderingsverkeersleiding van Schiphol (circa 150 kilometer), zijn alleen die vliegtuigen
te zien die tot een hoogte van circa
7,5 kilometer op weg zijn naar of afkomstig zijn van Schiphol.
De hoogtes waarop de vliegtuigen
vliegen, worden weergegeven in
stappen van 125 meter en in kleuren die corresponderen met een
bepaalde hoogte. Behalve over de
hoogte en snelheid wordt ook informatie gegeven over de naderingsen vertrekroute van het vliegtuig,
het land van herkomst of bestemming, de hoek waaronder het vliegtuig te zien is, het type vliegtuig en
over de ‘geluidafdruk”’van dat vliegtuig bij de start en de geluidcategorie waarin het valt. Als referentie
voor contacten met Bas heeft elke
vlucht een uniek identificatienummer. ‘Vliegverkeer InZicht’ biedt de
mogelijkheid om tot zes weken terug vluchten op te zoeken en om
een overzicht te krijgen, eveneens
tot zes weken terug, van alle vluchten gedurende vier vaste piekperioden van de dag en gedurende de
nacht.
‘Ademen’ van Schiphol
Het is ook mogelijk om het voor een
overstapluchthaven als Schiphol karakteristieke opeenvolgen van landings- en startpieken te zien: Het
‘ademen’ van Schiphol. Dit is mogelijk doordat de laatste ochtend- en
avondpieken versneld kunnen worden weergegeven. Voor meer informatie: www.alderstafel.nl en www.
bezoekbas.nl

Duurzame Koffertje staat
open voor duurzame ideeën

Gemeenten eensgezind over
nieuw bestuursakkoord

Woensdag 8 juni vond de stemming plaats tijdens het jaarlijkse
VNG-congres. De gemeenten stemden met zeer ruimte meerderheid
(86,6%) in met de uitspraak van het
VNG-bestuur: Vast te stellen dat de
leden het onderhandelaars akkoord
voor hun rekening kunnen nemen,
maar dat dit niet het geval is voor
het onderdeel ‘werk’. Daarover willen de gemeenten opnieuw met het
kabinet om de tafel. Maar het kabinet heeft al laten weten dat het ‘alles of niets’ is. Jaap Overbeek, fractievoorzitter van het CDA en indiener van de motie ‘ja,mits’, geeft aan

Meer informatie over de omlegging
is te vinden op www.n201.info.

PACT zaterdag in debat met
leden over bezuinigingen

Uithoorn - Zaterdag 18 juni houdt
Sijbrants & van Olst Speciaaloptiek
weer een merkendag. Ditmaal staat
het merk Anne et Valentin centraal.
De nieuwe collectie is expressief en
energiek, maar bovenal divers!

dat hij bezorgd is over het onvermogen van Rijk en VNG om te investeren in het vertrouwen dat nodig
is om ingrijpende operaties samen
vorm te geven. “Het is een wedstrijd
bestuurlijk armpje drukken geworden.
Maar daardoor komen nu landelijk
honderdduizenden mensen in de
knel die we graag een betere toekomst gunnen.” Kabinet en VNG
moeten zo snel mogelijk met elkaar
om de tafel gaan zitten om een uitweg uit de impasse te vinden. “Het
is in het belang van iedereen, Rijk
en gemeenten, maar vooral uitkeringsgerechtigden, als we meer
mensen aan werk kunnen helpen.

nen gelegd op het definitieve tracé
en gaan diverse sloten worden opgeschoond en gedempt om het tracé te kunnen realiseren. Het project Amstelhoek wordt uitgevoerd
door Bouwcombinatie Amstelhoek,
bestaande uit KWS Infra voor uitvoering van alle werkzaamheden,
Volker Staal en Funderingen realiseert de bouwkuipen van het aquaduct en GMB Civiel gaat het aquaduct bouwen. Deze drie aannemers
hebben in het verleden hun waarde
bewezen bij grote projecten, onder
andere de verbreding van de A2 bij
Maarssen, de Maasvlakte, de omlegging van de Zuid-Willemsvaart
en de Westrandweg.

nen en routes worden gebruikt. De
gegevens van ‘Vliegverkeer InZicht’
op de website van Bas zijn gebaseerd op radar- en vliegplangegevens van LVNL. Ze zijn daarmee vollediger, betrouwbaarder en nauwkeuriger dan andere, vergelijkbare
websites die vliegtuigbewegingen
rond luchthavens tonen door gebruik te maken van ADS-B (transponder) data die het vliegtuig zelf
uitzendt.

Gratis advies
Een adviseur van Anne et Valentin
loopt deze dag in de winkel rond
en kan u prima adviseren welk model het best bij u past. Metamorfose
met Nelleke Mulder. Naast de adviseur van Anne et Valentin is er deze dag ook onafhankelijke adviseuse in huis. Nelleke Mulder van Nelleke Mulder Image & styling zal een
aantal bezoekers verrassen met een
kleine make-over. Zij kan u (man of
vrouw) precies vertellen welke brilvorm en -kleur het beste bij uw gezicht past. Wanneer u zich telefonisch opgeeft, maakt u kans op deze

make-over door Nelleke. Bel hiervoor naar 0297-540777.
Zakenvrouw van het Noorden
Nelleke Mulder werd in 2009 ‘Zakenvrouw van het Noorden’. Met
haar bedrijf Nelleke Mulder Image
& Styling verzorgt zij kleur- en kledingadvies, personal shoppen, metamorfoses en diverse workshops
voor zowel mannen als vrouwen.
Al heel wat moeders, dochters, sollicitanten, vaders, bruiden, bruidegommen, etc. zijn bij haar langs geweest voor een totaal nieuw uiterlijk
en uitstraling. Nelleke geeft uw leven kleur! Weet precies welke kleuren u die stralende ‘look’ geven? Bij
het kleuradvies laat zij aan de hand
van kleurkragen zien welke kleuren
u het beste staan. U krijgt haaradvies, niet alleen over de kleur maar
ook over het type kapsel, briladvies
en dames krijgen bovendien een
mooie dagmake-up. Het belooft dus
een fantastische dag te gaan worden. Het team van Sijbrants & van
Olst staat voor u klaar en ziet u
graag op zaterdag 18 juni. Wie deze dag een montuur van Anne et
Valentin aankoopt, krijgt maar liefst
10% korting in de winkel aan Marktplein 21 in Uithoorn.

Duurzame Dinsdag wordt dit jaar
voor de dertiende keer georganiseerd. Het is een jaarlijks terugkerende activiteit, waarmee aandacht
wordt gevraagd voor initiatieven
vanuit de samenleving gericht op
duurzaamheid. Op de eerste dinsdag van september laten gemeenten het Kabinet zien hoeveel duurzame initiatieven er leven in Nederland. Tot 15 juli worden zoveel mogelijk ideeën verzameld.
Alle ingediende ideeën worden in
het speciale Duurzame Dinsdag
koffertje op 6 september aangeboden aan een vertegenwoordiger van
het Kabinet. Het Kabinet ontvangt
dan ook een aanbeveling op basis
van alle initiatieven. Op 30 maart is
het startsein gegeven voor Duurzame Dinsdag door symbolisch de
Koffer te openen, waarin alle ideeen ingediend kunnen worden. Door
deel te nemen maakt men kans genomineerd te worden voor een van
de vele prijzen, zoals een Masterclass door specialisten op Duurzame Dinsdag. Naast de Rabobank

Jongerenprijs, wordt dit jaar de Gasterra Challenge geïntroduceerd. Deze Challenge is gericht op studenten
van HBO en Universiteiten die onderling strijden voor het beste initiatief. In 2008 heeft Duurzame Dinsdag het Duurzame Lintje in het leven geroepen.
Het Duurzame Lintje is de enige onderscheiding in Nederland op het
gebied van duurzaamheid. Het is
bedoeld als eerbetoon aan individuen die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen ten behoeve van duurzaamheid. Dit kan
op allerlei niveaus.
Van een jarenlange toewijding op
lokaal gebied tot grootse doorbraken op mondiaal niveau. Hiervoor
kan men voorgedragen worden
via de website. De onderscheiding
wordt op Duurzame Dinsdag uitgereikt.

Woningbrand door overbelasting
Amstelveen - Op zondag 12 juni
rond vijf uur is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand in de Jane Addamslaan.
De brand was snel onder controle.
Er waren geen bewoners aanwezig.

De brand is ontstaan in de meterkast door overbelasting, zo werd
na onderzoek geconstateerd door
de brandweer. In de woning werd
wiet geteeld. Seon heeft ter plaatse
de woning ontruimd. De aanwezige
wietplanten zijn vernietigd.

2e katern
Aalsmeerse makelaars organiseren

Fokker 100 open voor bezoekers

Extra open huize route!
Aalsmeer - Aankomende zaterdag
18 juni staan tussen 11.00 en 15.00
uur de deuren van maar liefst 72
woningen in Aalsmeer, Kudelstaart,
Rijsenhout e.o. open voor geïnteresseerden en huizenkopers tijdens de
Extra Aalsmeerse Open Huizen Route. Dit is echt een unieke kans om
in zo’n groot aanbod van woningen
eens rustig binnen te kijken. Veel
mensen oriënteren zich bij de aankoop van een woning op Funda en
andere huizensites. Eén van de organiserende makelaars licht toe:
“Hoewel je tegenwoordig een aardig beeld kan krijgen van een woning via internet is er toch maar
één manier om je goed te oriënteren: Foto’s geven vaak maar een beperkt beeld van de woning en de
omgeving. Bij bezichtigingen horen we vaak “het is veel ruimer dan
op de foto’s” of “ik wist niet dat de

woning zo leuk is gelegen”. Dáárom
zijn Open Huizendagen voor aspirant-kopers zo belangrijk: zonder
een afspraak te maken kan je op
je gemak een aantal woningen bezichtigen en zo het ‘gevoel’ bij de
woning ervaren. In het belang van
de huizenkoper zaterdag dus even
geen concurrentie, hebben de makelaars gedacht. Daarom organiseren de Aalsmeerse makelaars Mantel Makelaars, EKZ Makelaars, Van
der Laarse Makelaardij en Hoogendoorn Makelaardij gezamenlijk
de Extra Open Huizen Route. Welke
woningen er allemaal mee doen ziet
u in de advertentie elders in deze
krant en op Funda. U kunt natuurlijk
ook de websites van de deelnemende makelaars bezoeken: www.ekz.
nl, www.hoogendoorn-makelaardij.nl, www.mantelmakelaars.nl en
www.vanderlaarse-makelaardij.nl

Sonority op straatfestival
Aalsmeer - Zaterdag 18 juni laat
popkoor Sonority van zich horen
tijdens het Straattheaterfestival in
Mijdrecht. Tussen 11.00 en 17.00 uur
is het centrum van Mijdrecht omgetoverd tot één groot toneel. Er zijn
diverse podia waarop meer dan 55
shows te bewonderen zijn van professionele gezelschappen uit binnen- en buitenland die theater,
acrobatiek en andere kunsten vertonen. Door het hele centrum zullen

optredens van levende standbeelden en zang- dans- en sportgroepen uit de regio. Sonority zingt om
kwart voor vier in de Dorpsstraat en
zal naast eigentijdse nummers als
A Night Like This van Caro Emerald
een enkele popklassieker laten horen.
Meer informatie over het festival is
te vinden op: www.straattheaterdrv.nl en over popkoor Sonority op
www.sonority.nl

Vrienden van de Olifant
werkt nu vanuit Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf 1 juni is het secretariaat van de natuurbeschermingsorganisatie Vrienden van de
Olifant gevestigd in de Crown Business Studio’s, de voormalige TVStudio’s Aalsmeer. De Raad Vastgoed uit Katwijk heeft voor een
werkbare lokatie in het complex
gezorgd, waardoor rekening is gehouden dat Vrienden van de Olifant
een charitatieve instelling is. Op de
1e verdieping van de Drama Toren
zijn de voormalige kleedkamers van
“Goede Tijden, Slechte Tijden” omgetoverd tot een gezellige werkruimten, te midden van honderden
olifantbeeldjes. Vrienden van de Olifant kwam in 2008 vanuit Arnhem
naar Kudelstaart, waar 2,5 jaar gewerkt is. Vrienden van de Olifant zet
zich al 16 jaar in voor de bescherming van de Afrikaanse en Aziatische olifanten. Dit is nog steeds
hard nodig, omdat olifanten weer
in toenemende mate door stropers
worden doodgeschoten vanwege
hun ivoren slagtanden. Maar olifanten zijn ook slachtoffers van boeren
die steeds meer gebied toe-eigenen en daardoor last van de olifanten hebben. Het leefgebied van de
olifanten wordt steeds kleiner waardoor zij dicht bij de bevolking leven
en daarbij met boeren in conflict komen. Met financiële steun aan concrete beschermingsprojecten en
voorlichting worden de olifanten ge-

steund. Mede door die steun kan de
olifant in zijn eigen omgeving blijven leven. Vrienden van de Olifant
zet zich o.a. in voor het werven van
peetouders voor baby-olifantjes die
wees geworden zijn. Zonder hulp
zouden deze baby-olifantjes het
niet redden. Peetouders zorgen met
hun financiële steun dat de olifantjes opgevangen, verzorgd en begeleid kunnen worden, totdat zij groot
genoeg zijn om weer naar de vrije
natuur terug te keren. Er worden
2 olifantjes-weeshuizen gesteund:
een op Sri Lanka en een in Kenia.
Daarnaast steunt Vrienden van de
Olifant in Thailand een opvangcentrum voor olifanten die ziek, gewond
of mishandeld zijn. Over het leven
van olifanten, over nieuwe ontdekkingen, over beschermingsprojecten en alles wat verder met olifanten te maken heeft, is veel te vertellen. Vier maal per jaar publiceert
Vrienden van de Olifant “de Olifant”,
het enige tijdschrift ter wereld over
olifanten. Hiermee geven zij informatie over het wel en wee over olifanten zodat de mensen betrokken
raken bij de problemen van deze
mooie dieren.
Vrienden van de Olifant is erkend
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft het Keurmerk Goede Doelen. Meer informatie is te vinden op de website:
www.olifanten.org

Tuinen klaar voor 14e
Open Tuinenweekend
Aalsmeer - Op zaterdag 25 en zondag 26 juni wordt voor de 14e keer
het Open Tuinenweekend georganiseerd door de vereniging Groei &
Bloei, afdeling Aalsmeer. Er doen dit
jaar 24 tuinen mee, verdeeld over
Aalsmeer, Kudelstaart, Rijsenhout
en De Kwakel. In de route zijn maar
liefst 10 nieuwe tuinen opgenomen,
de andere tuinen zijn ‘oude bekenden’, die ieder jaar van de partij zijn
of tuinen die na enkele jaren weer
opnieuw worden opengesteld. Een
van deze tuinen is de tuin van Theo
en Marjorie Meijer aan de van Leeuwenhoekstraat 19 in Kudelstaart.
Een kleine tuin in de nieuwbouw,
maar grenzend aan een brede sloot
dat een verrassend ruimtelijk effect
geeft. De tuin kenmerkt zich door
strakke lijnen van bestrating, vijver
en pergola’s, maar door weelderi-

ge begroeiing oogt de tuin toch gezellig en sfeervol. De tuin van de familie Meijer is alleen open op zondag en dan tevens startadres in Kudelstaart. Er zijn route boekjes, al
vanaf dinsdag 21 juni na 19.00 uur,
te koop voor 2 euro per stuk waar
alle tuinen en een plattegrond in
staan zodat de bezoekers naar eigen inzicht een selectie kunnen maken welke tuinen zij gaan bezoeken.
Andere verkooppunten voor de routeboekjes zijn: De Historische tuin
aan de Uiterweg, Bloemenboetiek
‘Mon Fleurique’ op het Raadhuisplein vanaf dinsdag 21 juni t/m zaterdag 25 juni, de tuin van Wenny
Combee en Theo Pothuizen aan de
Oosteinderweg 352 en de tuin van
Dennis en Ingrid aan de Zwarteweg
61. informatie: Marjorie en Theo
Meijer: 0297-341093 (na 19.00 uur).

Beleef de historie van de
luchtvaart op Schiphol

Van links naar rechts: Miranda van der Hulst, Carlien Langelaan, Krijn van Dijk
en Willem van Leeuwen.

Samenwerking met gastouderbureau

KidsZoo vangt kroost op!
Aalsmeer - Gastouders bieden volgens gastouderbureau Kroostopvang de mooiste vorm van kinderopvang. Het kind wordt met liefde
opgenomen in het gezin en krijgt
daar alle aandacht van een ervaren,
gekwalificeerde gastouder.. Zij zorgt
niet alleen graag voor de kleintjes,
zij wil het hen ook zo goed mogelijk naar de zin maken. En daar gaat
KidsZoo een handje bij helpen.
Kroostopvang is een van de grootste
gastouderbureaus in de regio. Ruim
200 gastouders in de Duin- & Bollenstreek bieden aan zo’n 500 kinderen het ideale tweede thuis. Een
veilig omgeving waar de motorische
–, sociaal-emotionele – en taalontwikkeling wordt gestimuleerd. Kinderen leren, spelen en leren spelen.
Overeenkomst met KidsZoo Veilig
en verantwoord spelen, dit is exact
waar men zich bij indoorspeeltuin
KidsZoo hard voor maakt. Kinderen moeten naar hartenlust kun-

nen klimmen, klauteren, bouwen,
glijden, springen en de beest uithangen. De reden voor Carlien Langelaan van Kroostopvang om contact op te nemen met de heren Krijn
van Dijk en Willem van Leeuwen van
KidsZoo, Noordwijkerhout. Speelplezier voor gastouder en kids. Het
contact tussen gastouderbureau
Kroostopvang en indoorspeeltuin
KidsZoo heeft een fraai resultaat tot
gevolg. Beide kindvriendelijke partijen tekenden voor een prachtig samenwerkingsverband. Vanaf heden
kunnen gastouders van Kroostopvang – voor een sterk gereduceerd
tarief – samen met hun gastkindjes
op avontuur bij KidsZoo. Terwijl de
kinderen spelen kunnen zijzelf genieten van een smakelijk kopje koffie, Olmenhorst appelpunt of lekkere lunch. Indoorspeeltuin KidsZoo
heet de gastouders van Kroostopvang dan ook van harte welkom. Informatie: www.kroostopvang.nl.

Workshop ‘Ontwerp
bbq-schort voor vader’
Hoofddorp - Op zondag 19 juni is
het Vaderdag, dus moeten alle kids
weer aan de slag om een cadeautje
voor de liefste vader van de wereld
te kopen of zelf te maken. Dat kan
op zaterdag 18 juni in Hoofddorp
Winkelstad. In Winkelcentrum Vier
Meren wordt van 12.00 tot 16.00 uur
een gratis workshop gegeven, waarbij kinderen voor hun vader een barbecue-schort kunnen ontwerpen en
beschilderen. Bovendien ontvan-

gen zij bij het schort een uitnodiging om samen met hun vader deel
te nemen aan de verkiezing ‘Mooiste barbecue-schort’ tijdens het nationaal kampioenschap barbecueën
op het Burgemeester van Stamplein
op zondag 3 juli. De mooiste schorten worden beloond met een barbecue, een barbecue-pakket of barbecue-set. Informatie over en deelname aan dit kampioenschap op:
www.nkbbq.nl.

Schiphol - Afgelopen 1 juni is op
het Panoramaterras van Schiphol
een Fokker 100 officieel opengesteld voor het publiek door de heren
Pieter Elbers, Chief Operating Officer van KLM en Jos Nijhuis, President-directeur van Schiphol Group.
De KLM Cityhopper Fokker 100 is in
samenwerking met partners omgebouwd tot een ware luchtvaartbeleving voor alle bezoekers van het
Panoramaterras. Schiphol wil hiermee haar bezoekers verrassen en
een kijkje achter de schermen bieden in de historie van de luchtvaart.
In het vliegtuig kunnen bezoekers
de cockpit bekijken, meldingen van
de verkeerstoren horen, plaatsnemen in de originele passagiersstoelen, een kijkje nemen in het bagageruim en meer te weten komen over
de historie van Fokker. Speciaal voor
kinderen zijn er vliegtuigweetjes en
luchtvaartraadsels om op te lossen.
De toegang tot het toestel is gratis.
Een historische beleving
De Fokker 100 is een schenking van
KLM aan Amsterdam Airport Schiphol. Het vliegtuig vloog de eerste
keer op 2 maart 1989 en het laatst
op 19 februari 2010. In zijn laatste vijf dienstjaren heeft het toestel meer dan 550.000 passagiers
vervoerd in 7.403 vluchten naar onder andere Glasgow, Leeds, Car-

Uit Aalsmeer
Aalsmeer - Tal van muzikale activiteiten vinden wekelijks in Aalsmeer
plaats, maar ook volop in omliggende gemeenten. Uit Aalsmeer zeker
voor:
* Vrijdag 17 juni: Jamie Ghua met
Gig 2011 van Pier K in De Meerse,
Hoofddorp. Grote zaal vanaf 19.30
uur.
* Zaterdag 18 juni: NH Pop live, talentenjacht, met bands Cirque Va-

diff, Bristol, Hamburg, Berlijn, Frankfurt, Stuttgart, Nice en Bologna. De
Fokker 100 is het grootste verkeersvliegtuig dat Fokker heeft gebouwd.
Het vliegtuig is bedoeld voor korte
afstanden en biedt plaats aan ongeveer honderd passagiers.
Het Panoramaterras
Het Panoramaterras is te vinden op
de tweede verdieping tussen Vertrekhal 1 en 2, en biedt uitzicht op
het platform en een van de start- en
landingsbanen van Schiphol. Jaarlijks bezoeken bijna anderhalf miljoen dagjesmensen, afhalers, wegbrengers en luchtvaartenthousiastelingen het Panoramaterras.
Europe’s Preferred Airport
Schiphol wil Europe’s Preferred Airport zijn en blijven. Dat betekent dat passagiers ervoor kiezen om via Schiphol te reizen. Kiezen voor Schiphol omdat Schiphol
veel meer is dan alleen een luchthaven, maar een dynamisch knooppunt waar passagiers en bezoekers
zich welkom voelen en waar werelden elkaar ontmoeten, zoals in een
moderne stad. Met het tentoonstellen van de Fokker 100 wil Schiphol
bezoekers een gastvrije en inspirerende ervaring aanbieden en blijft
Schiphol haar ambitie om Europe’s
Preferred Airport waarmaken.

lentin, Captain Orthegon, Rodèlle en
Bright Young Lights in P60 in Amstelveen. Aanvang: 20.30 uur.
* Zaterdag 18 en zondag 19 juni:
Houtfestival in Haarlem met muziek,
theater en een kinderplein. Zondag
optredens van onder andere De Kift,
trio Les Violons Barbares en Jungle by Night. Zaterdag van 16.00 tot
24.00 uur, zondag te bezoeken tussen 12.00 en 22.00 uur.
* Zondag 19 juni: Meer Jazz café in De Rustende Jager in NieuwVennep met optreden band Sunday
Moon. Van 15.30 tot 18.30 uur.

The Red Hot Chili Pipers verzorgde afgelopen vrijdag 11 juni een concert in
P60 in Amstelveen. Het vele publiek genoot van het leuke en muzikale optreden van de drie doedelzakspelers, de trommelaar, gitarist, bassist en drummer.
Allerlei grappige capriolen, een verzieking en meezingers stonden op het programma. Als deze band weer eens in de buurt is: Zeker gaan kijken!

Ziekenhuis Amstelland zet
positief resultaat neer in 2010
Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland heeft afgelopen week de resultaten en cijfers over het jaar 2010
gepresenteerd. Ziekenhuis Amstelland kan 2010 afsluiten met een stevig positief saldo en kijkt terug op
een dynamisch jaar. Zowel de bezoekersaantallen, de omzet als het
financiële resultaat stegen aanzienlijk en ook voor 2011 zijn weer constructieve afspraken gemaakt met
de zorgverzekeraars. De bezoekersaantallen stegen fors in 2010. Door
de stijging van de bezoekersaantallen en behandelingen steeg ook de
omzet aanzienlijk, van 60,5 miljoen
euro in 2009 naar 72,7 miljoen euro in 2010. Dit alles resulteerde in
een positief resultaat over 2010 van
ruim 1,9 miljoen euro. De inspanningen van Ziekenhuis Amstelland
in de afgelopen tien jaar om processen beter en effectiever te laten verlopen heeft eveneens geresulteerd
in een versteviging van de financiële positie. Dit zorgt er voor dat de financiële weerbaarheid van het ziekenhuis is toegenomen en beter ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen. De productie van Ziekenhuis Amstelland laat
al jaren een gestage groei zien. In
2010 is een hogere groei gerealiseerd dan in voorgaande jaren. De
opening van de Spoedeisende Hulp
binnen de Spoedpost heeft hieraan
in belangrijke mate bijgedragen.
Het aantal opnamen is met 8,2% gegroeid, het aantal dagopnamen met
maar liefst 26,8% en het aantal polikliniekbezoeken met 9%. Het aantal
bevallingen bedroeg 1.043 in 2010.
Daarmee groeit Ziekenhuis Amstelland harder dan de omliggende ziekenhuizen. Gezien de beperkte bevolkingsgroei in de regio betekent
dit dat steeds meer inwoners kiezen
voor Ziekenhuis Amstelland.
Nieuwe functies en diensten
In april 2010 opende Ziekenhuis
Amstelland de Spoedpost en inmiddels kan worden vastgesteld dat deze spoedpost, een samenwerking
tussen de huisartsenpost (HAP) en
de Spoedeisende hulp (SEH) van

het ziekenhuis, een groot succes is.
De bezoekersaantallen liggen duidelijk boven de verwachtingen en
de waardering van de bezoekers is
positief.
Tevens vorderde in 2010 de bouw
van het Gezondheidscentrum in Uithoorn gestaag en inmiddels wordt
het Gezondheidscentrum Uithoorn
fasegewijs in gebruik genomen.
Dat Ziekenhuis Amstelland een belangrijke functie wil vervullen voor
de inwoners in het verzorgingsgebied, is ook tot uiting gekomen in
de in maart 2010 geopende Japan
Desk binnen het ziekenhuis. Dit betreft een specifieke serviceverlening
voor de Japanse gemeenschap waar
informatie en bemiddeling in het Japans worden verstrekt. Een unieke
voorziening in Nederland.
Elke mening telt
Bij de totstandkoming van het beleid van het ziekenhuis wordt nadrukkelijk gekeken naar hoe patiënten, bezoekers, relaties en medewerkers het ziekenhuis ervaren. In
2010 is in opdracht van het ziekenhuis een onderzoek gedaan naar de
bekendheid en het imago van Ziekenhuis Amstelland in de regio, door
Newcom Research & Consultancy. Daaruit is gebleken dat Ziekenhuis Amstelland goed bekend is en
wordt gezien als een gastvrij ziekenhuis. Het krijgt daarvoor de hoogste waardering ten opzichte van de
omliggende ziekenhuizen. Een 7,6
op een schaal van 10. De aspecten
vakkundig, veilig, patiëntvriendelijk
en vernieuwend worden eveneens
met een ruime 7 beoordeeld. Ook is
het medewerkeronderzoek herhaald
en wordt het ziekenhuis als werkgever met een ruime voldoende beoordeeld.De behaalde resultaten laten
zien dat de gekozen positionering
en het zorgaanbod van Ziekenhuis
Amstelland aanspreekt en dat het
ziekenhuis zijn functie om het algemene ziekenhuis voor de regio Amstelland te zijn waarmaakt. Het gehele jaardocument 2010 is te vinden
op de website van het ziekenhuis:
www.ziekenhuisamstelland.nl.

Iedereen kan meedoen

Kies de beste huurdersorganisatie van 2011
Aalsmeer - De Woonbond houdt dit
jaar de verkiezing van beste huurdersorganisatie 2011. Deze verkiezing staat in het teken van energiebesparing. De Woonbond wil zo het
belangrijke werk van bewonerscommissies en huurdersorganisaties op
dit terrein onder de aandacht brengen. Vanaf 1 juni kunt u organisaties
aanmelden op www.woonbond.nl.
De uitslag van de verkiezing wordt
18 november bekend gemaakt.
Huurwoningen worden steeds energiezuiniger gemaakt en huurders
letten ook beter op hun energieverbruik. Huurders en huurdersorganisaties zijn daar heel actief mee bezig. De Woonbond onderhandelt op
landelijk niveau over energiebesparing, maar de uitvoering vindt overal in het land plaats. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Het zijn de
lokale huurdersorganisaties en bewonerscommissie die onze successen rond energiebesparing mogelijk maken.’ Twee soorten huurdersorganisaties. Bewonerscommissies
zijn op een ander niveau actief dan
huurdersorganisaties. Bij bewonerscommissies gaat het met name om
energiebesparing in flats en wooncomplexen, om activiteiten op wijken buurtniveau. Terwijl huurdersorganisatie eerder op het niveau van
de verhuurder over energiebesparing praten en vaak ook met de ge-

meente overleggen. Vandaar dat er
én een beste bewonerscommissie
2011 wordt gekozen én een beste
huurdersorganisatie 2011.
Bij de verkiezing van de beste huurdersorganisatie 2011 gaat het erom
wat een organisatie de laatste drie
jaar heeft gedaan om energie te besparen. U kunt een huurdersorganisatie of bewonerscommissie aanmelden op www.woonbond.nl. Het
maakt niet uit of u huurt, verhuurt
of dat u eigenaar-bewoner bent. Iedereen kan meedoen. De aanmeldtermijn sluit op 16 september 2011.
Van 27 september tot 1 november
kunt u stemmen. Ook weer op www.
woonbond.nl. Daarbij kan per categorie gestemd worden op drie kandidaten, die genomineerd zijn door
een onafhankelijke jury. Op 18 november krijgt de beste huurdersorganisatie en bewonerscommissie
van 2011 de prijs overhandigd.
Achtergrond
De Woonbond is de landelijke vereniging van huurders en vertegenwoordigt bijna 1,5 miljoen huurders.
Die zijn voor het merendeel aangesloten via plaatselijke huurdersorganisaties. Daarnaast heeft de
Woonbond ook nog zo’n zevenduizend persoonlijke leden, individuele huurders.
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Examenopdracht: Zelf film maken

Met zwemdiploma naar huis!

Filmworkshop op Groenstrook
Aalsmeer - Op Wellantcollege vmbo de Groenstrook werd onlangs
voor de tweede keer op rij een filmworkshop aangeboden. In het kader
van het eindexamen CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) kwamen twee professionele filmmakers met veel apparatuur, lesmateriaal en energie de school in. En vanwege het examencomponent moesten hiervoor de andere lessen wijken. In een speciale filmworkshop
van drie uur, ontworpen voor middelbaar onderwijs, kregen de leerlingen te maken met alle elementen
die bij het tot stand komen van een
film de revue passeren. De nadruk
bij de workshops lag voornamelijk
op het groepsproces, het samenwerken, creatief denken en oplossen, keuzes maken, eigen initiatief
en verantwoordelijkheid. Maar bovenal in een paar uur tijd, zonder al
te veel technische rompslomp, samen een film maken. Alle basisbeginselen van film en televisie kwa-

men aan bod en allemaal werden ze
door de leerlingen zelf bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd; script, regie,
acteren, camerawerk, geluid, decor
en productie. De uiteindelijke films
zijn op internet gezet. In tegenstelling tot het thema van vorig jaar
(Western filmen op schaal) werd er
dit jaar gekozen voor een dialoogworkshop met als titel ‘De Confrontatie’. In twee groepen van ongeveer
twaalf leerlingen werd een ‘overshoulder dialoogscène’ op twee gescheiden filmsets gemaakt. In een
zogenaamde ‘actie-reactie-marathon’ ontstond een scène met voor
ieder personage een eigen filmteam. Leerlingen leerden na te denken over licht, geluid, muziek, het
continue houden van een scène,
moesten improviseren en samenwerken. Het lijkt er hiermee op dat
op de Groenstrook een traditie is
geboren, ook gezien de enthousiaste reacties van de leerlingen tijdens
de workshop en achteraf!

Wie mag als eerste starten?

Sportdag De Graankorrel
Aalsmeer - Even leek de sportdag
niet door te gaan in verband met het
weer en een broedende vogel op
het veld. Maar, na lang wikken en
wegen ging deze sportieve activiteit afgelopen woensdag 8 juni toch
door! De groepen 1 tot en met 3 van
basisschool De Graankorrel hebben
allemaal leuke spelletjes gedaan.
Onder andere een waterrace, waterspuiten, spijkerpoepen en kranten gooien. De midden- en boven-

bouw deden een aantal grote spelen in competitievorm, zoals hockey, trefbal, touwtrekken en voetbal.
Tussendoor werden de kinderen getrakteerd op wat te drinken en wat
lekkers.
De leerlingen hebben een hele leuke en gezellige sportdag gehad
waarbij de zon zich ook af en toe liet
zien. VZOD wordt bedankt voor het
gebruik van de sportvelden en materialen.

Zaterdag 7e sportmiddag
voor junior pramenrace
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 18 mei vindt de sportmiddag
plaats voor de deelnemers aan alweer de zevende junior pramenrace. De teams gaan sportief aan de
slag en wie hoog eindigt deze dag,
mag op de dag van de race als eerste starten. Middels spelletjes gaat
de teamgeest en het doorzettingsvermogen van de deelnemers getest
worden. Uiteraard met een knipoog,
want het wordt wel een gezellige
middag met ook plezier, lekkere versnaperingen en dé tas met de route, het merendeel van de opdrach-

ten en vast en zeker een verrassing. De sportmiddag is van 14.00
tot 16.00 uur bij jachthaven Stenhuis aan het einde van de Uiterweg.
De junior pramenrace start volgende week zaterdag 25 juni overigens
om 13.00 uur. Deze is, zoals waarschijnlijk bekend, bij het Stokkeland
in het centrum. Maar, aanstaande
zaterdag eerst de sportmiddag. Doe
je best met je team: Als eerste starten tijdens de race is echt kicken!
Tot slot, kom zo veel mogelijk op de
fiets naar Stenhuis, de parkeerruimte hier is beperkt.

Welkome traktatie van C1000
tijdens de Avondvierdaagse
Aalsmeer - Bijna 700 sportieve kinderen en ouderen liepen afgelopen week de Avondvierdaagse. Op
woensdag 8 juni stonden medewerkers van C1000 Koster Aalsmeer
op het Pompplein de deelnemers
aan de vijf kilometer op te wachten.
Zij kregen een rugzakje, met daarin een appel, een pakje drinken en

Beerbode in brievenbus...
Aalsmeer - “Mijn dochter Yavanna
helpt elke week trouw met het rondbrengen van de Nieuwe Meerbode
in de Cyclamenstraat.
Afgelopen week bracht ze de Nieu-

we Beerbode rond. Dit tot veel plezier van de mensen in onze straat”,
laat Paula Noteboom weten. Inderdaad een plaatstje in de krant
waard!

een zakje popcorn. De deelnemers
aan de tien kilometer werden opgewacht in de Ophelialaan. De rugzakjes werden enorm gewaardeerd.
De medewerkers van de C1000 kregen veel leuke reacties. Dit jaar was
het vierde achtereenvolgende jaar
dat C1000 een traktatie tijdens de
Avondvierdaagse uitdeelde.

Aalsmeer - Op zaterdag 4 juni hebben 65 kinderen hun A-diploma
en 41 kinderen hun B-diploma behaald. De jongens en meisjes hadden er allemaal heel hard voor gewerkt tijdens de zwemlessen en
op deze feestelijke dag zetten zij
de kroon op hun werk. Alle kinderen hadden veel visite meegenomen
en alle banken en stoelen rondom
het banenbad waren dan ook tot de
laatste plek bezet. De borst- en rugcrawl werden keurig uitgevoerd, de
banen heel netjes gezwommen en
alle visite en aanwezige juffen en
meester waren dik tevreden. Een
enkeling had wat moeite met de
spanning en moest een onderdeel
overnieuw uitvoeren, maar gelukkig lukte het de tweede keer zonder moeite.
Op woensdag 8 juni kwamen nog 8
kinderen voor A afzwemmen, zij waren zaterdag 4 juni verhinderd. Ook
deze groep behaalde met vlag en
wimpel hun diploma’s.
Geslaagd voor het
A-diploma zijn:
Antonio José Chiavazzo, Arnaldo van der Ven, Aya Akkouh, Colin John Trowsdale, Daan Zaad. Dave Adriaan Muilwijk, Dean G.W. van
den Hoek , Eline Oudshoorn, Esmee
van Weeren, Esmee van der Heide,
Isabella Verschoor, Jinte Versteeg.
Joël Middelkoop, Karen Marzia Chiavazzo, Kevin Bon, Kid Oostwouder,
Kim Burggraaf, Lola Verdonkschot,
Martyna Gajewska, Melina Hiemstra, Nicky Verlaan, Ruby de Vries,
Seppe Teun Bloos, Sita Holla, Sofie
Schouten, Vera Dam, Vera Jannink,
Virginia Génevieve Eekhoff, Wout
Braat, Aimee Hullergie. Anne-Sophie de Fockert, Aron Wesselius. Arwen Molleman, Bas Eigenhuis, Beau

Labordus, Christian Berg, Gianluca
Massimiano Flohil, Gijs Maas, Kailey
Ades, Kaja Milena de Vries, Kelsey
Jurka, Laura van der Laan, Léonard
Dirk Speijk, Maaike Hoogervorst,
Madelieve S.I., Drion, Maik Blesgraaf, Marjolein Pol, Marvin Amrein
Maud Sommeling, Mozes Lievaart,
Nick Vervoorn, Nils van ‘t Schip, Olaf
de Vos, Silas Jensen, Starlight Klok,
Tess van der Stok, Tibbe Gerritsma, Tom Nieuwenhuis, Tom Schouten, Sandja Fernando Miquel, Thijs
Kessler, Esmee van Galen, Fleur van
Verseveld, Jeroen Velthuijse, Ashton
Khan
Geslaagd voor het
B-diploma zijn:
Aaron Engel, Billy den Ouden,
C.W.Sylvester Schouten, Charif
Ahmed, Charlotte Aaftink, Christijan
van Bakel, Dena Streefkerk, Dianne van der Greft, Dominique Maas,
Donovan Gyurakovics-Wimpel, Elvie
Rahn, Eve Koch, Fabian Hofmeester,
Felien Postmaa, Fleur Maclachlan
Florian Florentinus, Gyon Mank,
Jesse Goes, Joëlle Maarse, Joep
Buis, Kyara van den Berg, Mats van
Meerwijk, Merel Lieve Smit, Mila
Ehlert, Myra de Vries, Niels Koenders, Quinty van Woerkom, Rick
Stijn Steensma, Ruben van Hilten, Sam Bakker, Tijs Arends, Viggo Buijs, Zenya Rosalie Stokkel, Anna Kooij, Marthe Rozelaar, Mees v.d.
Bosch, Wout Haak, Rosa Piet, Isabella Ruesink, Lisa Versteijne, Tessa Bakker
Geslaagd voor
Alternatief AB zijn:
Kaj Zoethout, Justin van Nispen,
Skye Clemens, Theodore Gatea ,
Joost Burgers, Daan Rompelberg,
Payton de Ridder, Niels Evers

Trouwtest voor juf Tessa
Kudelstaart - Op zaterdag 11 juni
is juf Tessa, uit groep 7 van obs De
Graankorrel in het huwelijksbootje
gestapt met haar Oscar. Voor deze
dag hadden zij eerst een ‘trouwtest’
op school gedaan, onder supervisie van alle leerlingen. In een mooie,
geleende, trouwjurk en pandjesjas met hoge hoed moesten Tessa
en Oscar allerlei opdrachten doen.
Het ja-woord werd in alle talen geoefend, evenals het samen proosten
en het boeket gooien ging hun ge-

lukkig ook goed af. Zaterdag mocht
het bruidspaar onder prachtig versierde bogen de kerk betreden. Na
de dienst werden Tessa en Oscar
door de leerlingen met eigen gemaakte gedichtjes toegesproken.
Na een lekkere traktaties was er onverwachts nog een ritje met een oude schoolbus.

te laten invullen. Hierbij moesten de
leiders kleine spelletjes tegen elkaar
doen en de kinderen moesten alvast
gaan raden wie van elkaar zou gaan
winnen. Na de lunch was het Poldersport helemaal gereed en kon
iedereen het programma afwerken.
DJ Ronald was weer degene die iedereen op de vloer kreeg tijdens de
disco avond. Menig deuntje zorgde
ervoor dat iedereen stond te swingen. Iedere groep moest met de disco avond ook nog een reclame spot
maken. Op zondag was er een grote
10 kamp. Diverse luchtkussens had
de kampstaf weten te huren en zelf
hadden zij ook nog een aantal spellen gemaakt. Mede omdat het eindelijk eens mooi weer was, was het
heerlijk om allerlei waterspellen te
spelen, zoals de zeep zeil glijbaan
en de ober race. Ook was de wipe outbaan gehuurd. Deze was in 4
onderdelen neergezet waardoor het
hele veld rijkelijk gevuld was met
mooie spelonderdelen. Om 15 uur
kwamen de ouders en zij konden
nog heel even zien hoe de kinderen genoten op het parcours. Zon-

dagavond is het traditie om te gaan
zwemmen. De jongste groepen gingen eerst zwemmen en de oudere
groepen gingen kijken hoe de leiders het er van af brachten voor de
toto. Grappige kleine spelletjes waren bedacht. Na een uurtje was het
ook voor de B groepen tijd om te
gaan lopen. Onderweg kreeg iedereen een ijsje mee. De maandag was
alweer de laatste dag voor het weekaatje. Nu was het voor de A groepen tijd om de toto te spelen. Welke groep zou de meeste goede antwoorden gegeven hebben bij de
vragen die ze de dag daarvoor al
hadden ingevuld? De oudste groepen speelden ondertussen het casino.
Dit waren allemaal kleine spelletjes.
Na de lunch tot slot nog de finale
van het rode draadspel en tja toen
werd het toch echt wel weer tijd om
alles op te gaan ruimen, want de
ouders kwamen hun kind(eren) halen. De kampstaf, bestaande uit Aster, Wendy, José, Dave, Jan en Kees,
kijkt terug op een super geslaagd
34e weekaatje!

Een onvergetelijke dag voor het
bruidspaar, maar ook voor de kinderen uit groep 7 van de Graankorrel.

Expositie ‘Water’ tot en met 19 juni

Paradijselijk landschappen
in Het Oude Raadhuis

Aalsmeer - Een jonge bezoeker bekijkt de details in de schilderijen van
Hilda Kernell in Het Oude Raadhuis.
Een groot deel van het jaar werkt
Hilda Kernell in haar afgelegen atelier in de bossen van Zweden. In alle schilderijen wordt een soort paradijselijk landschap bevolkt door
Adam en Eva, maar meer als twee
gewone mensen dan als figuren uit
de bijbel. De paradijsen van Kernell
zijn nooit volmaakt, ze worden vaak
van buitenaf (door water) bedreigd

Fietsen naar nieuwe school
Rijsenhout - Op vrijdag 10 juni zijn
leerlingen van groep 8 van basisschool De Zevensprong onder begeleiding van ouders en verkeerscommissie gefietst naar zes verschillende scholen in Aalsmeer, Amstelveen en Hoofddorp. De jongens
en meiden gingen naar de school
waar zij na de zomervakantie naar
toe gaan. Op school hadden de leerlingen de te fietsen route al uitgestippeld. Onderweg zijn de groepen gestopt bij onveilige verkeerssituaties en hier zijn foto’s gemaakt.
Alles hebben de groepen meegemaakt: Wind tegen, regen, maar ook
zonneschijn. Er is gelukkig weinig
gebeurd onderweg, buiten het feit
dat een jongetje zijn veter tussen de
trappers kwam, maar dat liep ge-

lukkig goed af. De kinderen gingen
veelal naast elkaar fietsen, maar met
veel tegenliggers, ook brommertjes,
is goed rechts houden toch wel een
vereiste. De jongens en meiden vonden het prachtig om op hun nieuwe
school te komen. Natuurlijk waren
ze erg onder de indruk van de toch
wel hele grote kinderen en opmerkingen op de hoge school.
Sommige hogere scholen hadden
zelfs drankjes en hapjes geregeld.
Komende dinsdag gaat op school
het verkeersproject geëvalueerd
worden, de wijkagent en een verkeersconsulent zullen daarbij aanwezig zijn. Als afsluiting kregen de
leerlingen een bandenplaksetje wat
vast nog eens van pas kan komen.

of met alledaagse dingen geconfronteerd. Volop gesprekstof voor
de kunstkijklessen van Stichting
KCA voor scholen. De expositie ‘Water’ met werken van een groot aantal Aalsmeerse kunstenaars is tot
en met aanstaande zondag 19 juni
te bewonderen in de gemeentelijke
expositieruimte in de Dorpsstraat.
Het Oude Raadhuis is iedere donderdag tot en met zondag geopend
van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang
is gratis.

Bloemenfestijn weekaatje
ondanks regen heel gezellig!
Aalsmeer - Dat het weekaatje het
leukste weekend met Pinksteren is,
dat is afgelopen weekend wel weer
waar gemaakt. Het thema van dit
kinderkampweekend was Bloemenfestijn. Bloemen moeten water hebben en jawel, tijdens de opening
vonden de weergoden het nodig om
de bloemetjes van water te voorzien.
De leiders moesten op het podium
plaatsnemen en de karren bloemen (kinderen) werden voor de veilingklok gereden. De leiders moesten een karretje bloemen drukken
tegen een gunstige prijs en daarna mochten zij hun kinderen meenemen. Na de feestelijke opening
en het maken van een groepsfoto
startte het programma. In de Hornmeer werd een speurtocht gelopen.
Onderweg kwamen de 20 groepen
diverse spelletjes tegen. Zaklopen,
sprinten, zingen, rupsbaan, puzze-

len, en met nog veel meer spelletjes konden punten verdiend worden. Helaas viel er zoveel regen dat
de kinderen door en door nat waren.
De kampstaf heeft daarom moeten
besluiten de speurtocht halverwege af te blazen. De jongste groepen
konden droge pyjama’s aantrekken
en lekker naar bed. Toch werd het
later droog en zodoende konden
de oudere groepen de spooktocht
nog wel lopen. De luilaknacht verliep rustig. ’s Morgens was het nog
droog en tijdens het douane spel
rende iedereen de benen uit zijn of
haar lijf om allemaal kleuren briefjes
in de juiste emmer te gooien. Onderweg kwamen ze tikkers tegen en diverse obstakels. Omdat het opnieuw
regende kon niet op tijd begonnen
worden aan het Poldersporten. De
kampstaf schoof wat met het programma en besloot alvast de toto

pagina 22

Nieuwe Meerbode -16 juni 2011

Afstanden 1, 2, 5 en 10 kilometer

Zeilwedstrijden gemeenten

Loop mee met Run for
Roses van Flora en AVA
Aalsmeer - Wil jij op een sportieve,
gezonde en plezierige manier bezig zijn en tegelijkertijd iets doen tegen kanker, maar ben je geen fietser? Doe dan op zondag 4 september mee aan Run for the Roses: een uniek loopevenement onder het dak van bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer, wat tegelijkertijd met de Ride for the Roses wordt
georganiseerd. Om 11.00 uur starten er looptochten van 1, 2, 5 en 10
kilometer. Iedereen kan meedoen
aan de Run for the Roses; jong, oud
of juist met het hele gezin. Speciaal voor de kinderen is er de 1 kilometer kids-run. Je loopt voor een
groot gedeelte door het veilinggebouw in Aalsmeer en op verschillende verdiepingen. Het parcours is
volledig geasfalteerd en bevat een
aantal stevige klimmen. Deelnemen
kost afhankelijk van de afstand 2,50
euro (1 en 2 km) of 5 euro (overige afstanden). De Run for the Roses
wordt georganiseerd door de personeelsvereniging van FloraHolland
Aalsmeer in samenwerking met Atletiekvereniging Aalsmeer. Omdat
de personeelsvereniging alle kosten

voor haar rekening neemt, wordt de
volledige opbrengst gedoneerd aan
KWF Kankerbestrijding. Inschrijven
voor Run for the Roses van via www.
inschrijven.nl. De organisatoren hopen veel deelnemers te verwelkomen. In verband met grote drukte
worden deelnemers verzocht ruim
op tijd te komen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de organisatie via runfortheroses@floraholland.nl.
Ride for the Roses
Het bijzondere loopevenement valt
samen met de Ride for the Roses:
hét fietsevenement dat jaarlijks
wordt gehouden om de strijd tegen
kanker te ondersteunen. Dit jaar
vindt de Ride for the Roses plaats
op 4 september vanuit Aalsmeer. Iedereen kan aan de Ride for the Roses meedoen. Er zijn verschillende
mogelijkheden: een ‘Cycle Tour’ van
100 kilometer en twee toertochten
van 25 en 50 kilometer. Ook hiervan
gaat de opbrengst naar KWF Kankerbestrijding. Voor meer info over
en aanmelden voor het fietsevenement: www.ridefortheroses.nl .

Duivensport

1e Regenboog evenement

Bewoners van Ons Tweede
Thuis present op 4daagse
Aalsmeer - Bewoners van Ons
Tweede Thuis uit de Vuurdoornstraat hebben dit jaar weer deelgenomen aan de avondvierdaagse. Velen zien al weken uit naar dit sportieve evenement. Uit meerdere huisjes kwamen deelnemers van diverse
leeftijden om gezamenlijk de vierdaagse te lopen of rijden. Niet iedereen kan de hele route wandelen waardoor een invalidenwagen
een noodzaak is. Gelukkig waren er
precies genoeg begeleiders, ouders
en vrijwilligers, zodat iedereen mee
kon doen. De eerste avond werd al
uitgekeken naar de medailles en de

muziek, maar eerst moest natuurlijk een prestatie neergezet worden. Ondanks diverse belemmeringen zijn alle deelnemers er in geslaagd om de vier avonden te volbrengen. De laatste avond is de
groep naar de verzamelplaats gegaan en hebben de deelnemers zich
op de eerste rang geparkeerd. Net
zoals vorige jaren werden de deelnemers getrakteerd op muziek. De
fanfare maakte een kwartslag op de
plaats, waarna twee nummers gespeeld werden. Er is volop genoten.
Op naar de avondvierdaagse volgend jaar.

Goud voor broers Spook
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werden er twee duivenvluchten vervlogen. De laatste vitesse vlucht en
de eendaagse rondvlucht vanuit
Bourges. Voor het vitesse kampioenschap waren nog verschillende hokken in de race. Eerst de overwinnaars
van deze vlucht, dat werd de combinatie Wiersma en Zn . die zo op de
valreep toch het zoet van de overwinning mochten proeven. Vitesse
kampioen werd de comb. v. Leeuwen
v. Grieken, die over deze vluchten het
regelmatigst presteerde.
De uitslag
1 Comb. Wiersma en Zn
2 A v.d.Wit
3 G. v.d. Bergen
4 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
5 Comb. v. Ackooij
6 J. Vijfhuizen
7 J. v. Dijk
8 J. v. Duren
9 D. Baas
10 J. en P. Spook
11 Th. v.d. Wit
12 C. v. Vliet
13 M. de Block
14 P. v.d. Meijden
15 J. Kluinhaar en Dr.

De wedvlucht Bourges werd een
prooi voor de comb. Jac en Peter
Spook. Hun jaarling doffer wist als
eerste, met een gemiddelde snelheid van 90 kilometer per uur zijn
hok te bereiken. Vermeldens waard
is dat deze twee broers maar liefst
zes duiven bij de eerste 8 aankomende duiven wisten te kwalificeren.
De uitslag
1 J. em P. Spook
2 Comb. v. Ackooy
3 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
4 P. v.d. Meyden
5 J. Vijfhuizen
6 J.v. Dijk
7 J. v. Duren
8 J. v. Ackooy
9 J. Kluinhaar en Dr.
De nieuwe tussenstand in het ploegenklassement is als volgt.
1 A.A. Sloopwerken
6445 pnt
2 Bos-E markt
6278 pnt
3 C. v. Vliet Holding
6245 pnt
4
Bosman Kassenbouw5516 pnt
5 Oerlemans Confectie 5325 pnt

Aalsmeerders aan start
Samenloop voor Hoop
Aalsmeer - Karin Bouwman en Steven Teewe, medewerkers van Total
Copy Service hebben het weekend
van 28 en 29 mei meegedaan aan
de Samenloop voor Hoop in Amstelveen. In 24 uur liep Karin meer
dan 150 rondes van elk 400 meter.
Ook Steven Teeuwe heeft vele rondes gelopen Met deze inspanningen
hebben Karin en Steven een mooi
bedrag bij elkaar gelopen Dit be-

drag is gesponsord door Total Copy
Service. Meer dan 30.000 euro heeft
de loop uiteindelijk opgebracht.
Het geld gaat gedoneerd worden
aan het KWF. Karin en Steven tot
slot: “Het was een geweldige weekend en wilt u ons met een gift steunen? Dat zou geweldig zijn. Met uw
gift maakt u direct meer kankeronderzoek mogelijk.” Een gift overmaken kan via: Samenloop voor Hoop

Acht nieuwe koetsiers!
Aalsmeer - De mensport is een
vorm van paardensport die tegenwoordig enorm populair is. Alweer
is er een nieuwe groep van 8 personen opgeleid tot koetsier bij Gonny
van den Broek van Veilig Mennen.
In 10 weken tijd werd deze groep
opgeleid om het paard op te tuigen
en op de veilige wijze in te spannen voor de koets en op een verantwoorde manier door het drukke hedendaagse verkeer te rijden.
Afgelopen zondag reden zij met
paard en wagen door de omgeving van Uithoorn en Aalsmeer om

examen te doen en het fel begeerde Koetsiersbewijs te ontvangen. De
examinator was tevreden en iedereen slaagden voor het theorie examen. Bij het praktijk examen waren helaas twee personen die het
examen nog een keer moeten over
doen. De geslaagden zijn: Corrina
van Beek uit Almere, Irmgard ten
Broek en Hans Imanse uit Aalsmeer,
Fanny Markus uit Amstelveen, Marije Smit uit Vleuten, Yvette Stapelkamp uit Amsterdam, Peter de Vette uit Uithoorn en Lieuwe de Vries
uit Leimuiden.

Aalsmeer - Van 29 juni tot en met
3 juli gaan dorpen, steden, overheid
en bedrijfsleven de strijd met elkaar aan op de Hollandse/Utrechtse Plassen in het Groene Hart. Het
evenement wordt gehouden op de
Kagerplassen, het Braassemermeer,
de Westeinderplassen, de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse Plassen. Iedere dag op een andere plas. Rond de wedstrijden is er
een aanvullend walprogramma. Alle
informatie, inclusief de iPhone App,
is te vinden op de website www.
nationaalregenboogevenement.
nl. Met name overheden gaan de
strijd met elkaar aan. De gemeenten Aalsmeer, Alphen aan den Rijn,
Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde
Venen, Kaag en Braassem, Leiden,
Nieuwkoop, Stichtse Vecht, Teylingen (dankzij een aantal ondernemers), Woubrugge, Wijdemeren en

de Greenport Duin- en Bollenstreek
onder de naam ‘Beleef de Bollenstreek’, staan op de deelnemerslijst.
De deelnemende organisaties zijn
vertegenwoordigd onder de vlag
van ‘het Groene Hart’, Groene Hart
Bureau voor Toerisme en onder die
van ‘Bedrijfsleven Rijnland’ de Kamer van Koophandel. Dit jaar wordt
het Regenboog Zeilevenement voor
de eerste keer georganiseerd.
Het voornemen is om het uit te laten groeien tot een jaarlijks terugkerend evenement. Het Nationaal Regenboog Zeilevenement is een goede manier om toerisme en recreatie op de Hollandse/Utrechtse Plassen op de kaart te zetten. Bovendien
biedt het overheden de gelegenheid
zich te profileren en wordt de veelzijdigheid van het Groene Hart onderstreept.

Locaties Plaspop zijn bekend!
Aalsmeer - Op 2 juli aanstaande
gaat het nieuwe watertheater evenement Plaspop van start op de
Westeinderplassen. Verschillende
plaatselijke artiesten treden geheel
belangeloos op om de watersporters te vermaken met zang, getrommel en dans. Afgelopen week hebben De Dippers het water verkend
en alvast de volgende locaties op
het water aangewezen. Op het Torregat gaat de band de Klught optreden om 21.00, 22.00 en 23.00 uur.
Telkens een optreden van 20 tot 25
minuten. In doorvaart de Grote Brug
komt op het gemeentelijk recreatieeiland het smartlappenkoor Denk
aan de Buren te staan. Waarbij de
kanttekening moet worden ge-

plaatst dat de buren deze keer niet
komen. Op het Koddespoeltje wordt
de Kadoband geïnstalleerd, echter
enigszins verdekt opgesteld zodat
de muziek beter tot zijn recht komt.
Alle optredens zijn semi-akoestisch
en dus is overig geluid sfeerverlagend. De Rietveld band komt op
een speciale locatie welke nog niet
bekend wordt gemaakt. In overleg
met de Djembikkels wordt volgende week deze locatie wel bekend
gemaakt.De gezamenlijke afsluiting
vindt, wellicht onder Djembé geroffel, plaats op het Koddespoeltje om
00.00 uur.
Komt allen, het wordt vast en zeker
een prachtig mooi waterevenement.

Qui Vive hockey meisjes C1
eerste op internationaal toernooi
De kwakel - Op 11 en 12 juni jl.
werd voor de 36e keer het internationale C-toernooi in Nijmegen gehouden dat door hockeyvereniging
Union werd georganiseerd. Al jarenlang heeft dit toernooi een groot
aanzien door de goede organisatie
en de gezellige interna-tionale sfeer.
Veel verenigingen doen graag aan
dit toernooi mee. De speelsters van
de Nederlandse elftallen slapen in
tenten op een groot grasveld op de
accommodatie van Union en voor
de buitenlandse gasten zijn gastouder gezinnen geregeld. Voor de
meisjes waren er dit jaar 12 elftallen ingeschreven. Op basis van gelijkwaar-digheid waren twee poules
gemaakt van elk zes teams. Qui Vive meisjes C1 speelde op zaterdag
in hun poule drie wedstrijden welke
allemaal werden gewonnen waaronder tegen Amsterdam MC 2. Op
zondagochtend werden de laatste
wedstrijden in de poule gespeeld.

Eén keer winst en één gelijkspel.
De halve finale tegen Amsterdam
MC 3, die tweede in de andere poule was geworden, werd overtuigend
met 1-0 gewonnen. Onder grote belangstelling werd uiteindelijk de finale gespeeld tegen Hoorn MC 1,
de winnaar uit de andere poule en
dus ook van de andere halve finale. Qui Vive MC 1 domineerde vanaf het begin de wedstrijd met niet
alleen veel goede individuele acties,
maar ook in het collectief erg sterk.
Ook in deze wedstrijd weer hetzelfde probleem dat de kansen niet
werden omgezet tot doelpunten. Er
werd in de eerste helft slechts één
keer gescoord. De tweede helft was
het zelfde spelbeeld. Qui Vive was
veel sterker, maar kwam weer niet
tot scoren. De eindstand van 1-0
was natuurlijk wel genoeg op de
grote beker onder luid applaus in
ontvangst te mogen nemen van de
toernooileiding.

Gehandicapten krijgen ‘dag
van hun leven’ op de Poel
Aalsmeer - Over een paar dagen
gaan de trossen weer los voor de
jaarlijkse botendag van Stichting
Dag van je Leven. Ook dit jaar is het
weer gelukt om voldoende booteigenaren bereid te vinden om mee
te varen.
Na diverse oproepen in de krant,
mond op mond reclame en natuurlijk de brief naar de booteigenaren,
die andere jaren hebben meegevaren, is het mooie aantal van bijna
80 boten bereikt. Zo’n 200 lichamelijk en verstandelijk gehandicapten
uit de regio zullen zaterdag 18 juni
te gast zijn op één van deze boten

Eerste steen Westplas Mavo
Aalsmeer - Afgelopen dinsdagmiddag was voor de Westplas Mavo een
extra zonnige dag. De eerste steen
voor het nieuwe deel van het gebouw is gelegd en dit brengt het
vernieuwde schoolgebouw een stap
dichterbij. In de aula van het bestaande deel van het gebouw sprak
wethouder Ulla Eurich van onderwijs de leerlingen, het personeel en
de genodigden toe en benadrukte
het grote belang van het Wellantcollege voor Aalsmeer. Een vernieuwd,
eigentijds gebouw zal straks het
voortgezet onderwijs in de gemeente nog aantrekkelijker maken. Hierna nam Chantal de Vos namens de

leerlingen van de Westplas de troffel
in handen en liet zij samen met mevrouw Eurich zien dat metselen ook
heel goed aan vrouwen kan worden
overgelaten. Onder toeziend oog
van de genodigden werd de eerste
steen vakkundig gelegd. Na deze
officiële daad werd in de aula een
fraaie, virtuele rondleiding gegeven
door het nieuwe schoolgebouw onder leiding van examenkandidaat
Brian van Senten. De regiodirecteur,
de heer Verhulst, sprak zijn waardering uit over de bouwactiviteiten tot
nu toe en is vol vertrouwen in het
nieuwe kalenderjaar het vernieuwde
gebouw te kunnen betrekken.

voor een rondje op de Westeinderplassen. En wat zullen ze in de watten gelegd worden met vaak lekkere dingen aan boord. Dus bent u zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur ’s
middags op de Poel en ziet u vrolijk versierde boten met enthousiaste mensen aan boord, zwaai dan gerust. Het bestuur, de booteigenaren
en vrijwilligers zullen er alles aan
doen om het een geslaagd evenement te laten worden. En nu maar
hopen dat de weergoden iedereen
ook goed gezind zijn, want een stralende dag maakt het feest helemaal
compleet.

Schipholfonds trakteert weer
Aalsmeer - Op Donderdag 30 juni
vindt weer een feestelijke donatieuitreiking plaats van het Schipholfonds. Tijdens de bijeenkomst worden de hoge donaties, van 2.500 euro en hoger, van het tweede kwartaal van 2011 uitgereikt aan instellingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in de omgeving van de luchthaven. In totaal zijn in de bestuursvergadering van 6 juni 45 aanvragen
met een totaalbedrag van 142.722
euro met een donatie gehonoreerd.
Uit de gemeente Aalsmeer worden
de stichting Vrienden van Zorgcen-

trum Aelsmeer en het Koninklijk
Toonkunstkoor Aalsmeer met een
groot geldbedrag verblijd. Ook de
aanvraag van handboogvereniging
Target uit Kudelstaart is geaccepteerd. Voor een donatie in een instelling in aanmerking die statutair
gevestigd is binnen het werkgebied
van Schiphol, een eenmalig gericht
project realiseert, in de afgelopen
36 maanden geen donatie van het
fonds toegekend heeft gekregen en
aan de door het fonds gestelde criteria voldoet. Uitgebreide informatie is te vinden op de website: www.
schipholfonds.nl.

Kaaijk & Co in vol Bacchus
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
speelde Kaaijk&Co in een afgeladen Bacchus. Het blijkt maar weer
dat klassieke muziek nog steeds populair is. Deze keer werd het publiek
extra getrakteerd op mooie teksten
en melodieën. Liederen over liefdesverdriet waarin een man dronken zijn liefde toespreekt, de Boerenmeisjes van Mozart, die hun gravin bloemen brengen, passeerden
de revue, evenals het lied over drie

zwarte raven, die vanuit een boom
een vermoorde ridder en zijn geliefde gadeslaan om daarna eens even
lekker aan het lijk te pikken, ten gehore werd gebracht. Ook andere
dieren, als hanen, kraaien en krekels, werden bezongen. Maar vooral
kregen de aanwezigen liedjes over
eten en drinken te horen. Allemaal
prachtige muziek mét humor, want
Kaaijk & Co weet zowel te ontroeren
als te vermaken!
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Brons voor Tamara Grove
op NK zwemmen
Aalsmeer - In het pinksterweekeinde was het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven het
strijdtoneel voor de Open Nederlandse Kampioenschappen zwemmen. Voor Oceanus waren Vincent
Moolhuijsen, Chantal Grove, Robin
Pagano Mirani en Tamara Grove aanwezig. Vincent startte op de
50, 100, 200, 400 en 1500 vrij en de
400 wissel. Op de meeste afstanden bleef hij net iets boven zijn persoonlijke records steken. De laatste afstand, de 1500 vrij ging echter in recordtijd. En de uitslag was
nog spannend ook. Vincent won zijn
ochtendserie, maar had in de finale
nog drie leeftijdsgenoten zwemmen.
Dus moest hij wachten of er nog
een podiumplaats inzat. Helaas lukte dat niet, maar werd het een vierde
plaats. Chantal startte op de 50, 100
en 200 rug en de 50 vlinder. Haar
doel was een B-finaleplaats op de
200 rug. Dat lukte net: een vijftiende plaats in de ochtend gaf recht
op die B-finale. Daarin ging het
een stuk harder dan ’s avonds. Met
2.25.31 werd ze nipt tweede en dus
tiende van Nederland. Toen had ze
de smaak te pakken en snelde ook
op de 100 rug naar een B-finale. Dat
leverde haar uiteindelijk de twaalfde

tijd op. Het toetje, de 50 vlinder, ging
voor het eerst onder de 30 seconden, goed voor twee clubrecords.
Robin zwom de 50 en 100 rug. Op
de 50 meter bleef ze maar net boven haar inschrijftijd van de kringkampioenschappen. Daarna ging er
wat mis met haar badpak en moest
ze de dubbele afstand in een ander
pak zwemmen. Of dat de reden was
dat het wat minder ging of toch de
schouderblessure? Tamara zwom
alleen borstcrawl: 50, 100, 200, 400
en 1500 meter. De 200 en 400 meter
gingen allebei drie seconden sneller dan ooit. Het leverde vier clubrecords op. De 50 meter was een kleine verbetering en de 100 meter ging
net boven de minuut: 1.00.60 en een
C-tijd.
Het slotstuk, de 1500 meter vrije
slag, leverde een bronzen medaille
op en drie clubrecords.

Aalsmeerders rijden de Friese
elfsteden rijwiel tocht
Aalsmeer - Het weerbericht was
niet onverdeeld gunstig: regen en
wind, maar er werden wel zomerse temperaturen beloofd van een
graad of twintig. Het was bijna
goed: harde wind en regenbuien,
maar géén twintig graden, hooguit een graad of zestien. Al vanaf 1912 wordt op Tweede Pinksterdag de fiets elfstedentocht gereden. De route is iets afwijkend van
de schaatstocht en heeft een lengte 240 kilometer. Start in Bolsward
vanaf vijf uur ’s morgens in groepen van 600 deelnemers, totaal circa14.000. In Aalsmeer neemt onder
andere Jaap Geleyn al sinds vele jaren de organisatie voor een enthousiaste ploeg op zich. Zelf zal hij volgend jaar bij het honderdjarig bestaan van de Friese rijwiel tocht zijn
25e tocht rijden, een prestatie van
formaat. Ook dit jaar ging op tweede Pinksterdag de Groep Geleyn, elf
mannen en één vrouw, opgewekt en
vol goede moed om 05.25 uur van
start vanaf het Stadhuis van Bolsward, de eerste paar honderd meter voorafgegaan door de plaatselijke harmonie. Vanaf Bolsward naar
Harlingen en door naar Franeker en
Holwerd in het hoge Noorden ging
flitsend, met de wind ruim van achteren. Daarna via Dokkum en Leeuwarden terug naar Bolsward, en
dan door naar Sneek, IJlst, Sloten en
Oudemirdum. Met een steeds meer
aanwakkerende en harde zuidelijke tegenwind, met regelmatig regenbuien, was het keihard werken
op dit honderdtwintig kilometer lange traject. Helaas moest één van de
mannen door een ernstig opspelen-

de knieblessure in Bolsward opgeven. In het bos van Oudemirdum,
opgevangen door twee fiets-echtgenotes, Anneke en Mar, die gezorgd hadden voor koffie en koek,
kon even worden uitgeblazen alvorens de laatste vijfenveertig kilometer te aanvaarden. De harde
dwars wind op de dijk langs het IJsselmeer maakte het nog even lastig, maar daarna, na Stavoren, kon
voor het windje het laatste stuk naar
Hindelopen, Workum en weer naar
Bolsward fluitend worden afgelegd. Om tien voor zes werd de finishlijn gepasseerd. Het was wederom een mooie, weliswaar zware, doch bijzondere tocht. Bijzonder deze keer was dat verscheidene Aalsmeer Fietst-leden zich in
het nieuwe fraaie rood-groen-zwarte shirt hadden gestoken. Hierdoor
konden tijdens de tocht ook enige andere Aalsmeerders direct herkend worden.
Zéér bijzonder was de generatieopbouw binnen de groep: aan de
ene kant Jan Joost Eveleens, zestien jaar oud en aan de andere kant
Piet Loogman, zesenzeventig jaar
oud. De sport-toekomst en de ultieme sport-ervaring binnen één
ploeg! Beiden reden deze tocht voor
de eerste keer. Hulde voor deze jonge belofte èn voor deze uitzonderlijke sportman. Ondertussen kan ook
Jaap Geleyn met een tevreden gevoel terugkijken op een geslaagd
evenement zonder noemenswaardige incidenten. Wat hem betreft: op
naar het honderdjarig jubileum van
de tocht en persoonlijk op naar de
25e editie.

Van links naar rechts: Jan Joost Eveleens, Piet van Dongen, Maarten Jongkind, Dick Kuin, Jack Versteeg, Niek van de Merbel, Jos Eveleens, Piet Kant,
Jaap Geleyn, Piet Loogman, Hans van Oevelen en Monique Versteeg. Foto: Ingrid Bakker.

Avond2daagse
bij Motovatie

Aanhoudingen na
schermutseling

Amstelveen - Na de gezellige
lunchrit is het nu tijd voor de avondtweedaagse. Op de donderdagen 16
en 23 juni organiseert motor tourclub Motovatie de jaarlijkse avondtweedaagse. Iedereen met een goed
humeur is van harte welkom.

Hoofddorp - In de nacht van zondag 12 op maandag 13 juni kwam
er een melding binnen dat er een
onenigheid aan de gang zou zijn bij
een partycentrum aan de Bosweg.
Op de locatie troffen agenten een
groep van ongeveer tien mensen
aan, die ruzie met elkaar hadden
gehad. Hierbij zou tenminste één
persoon mishandeld zijn.

Inschrijving is al mogelijk vanaf 3
euro per avond. Uiteraard zijn deelnemers niet verplicht allebei de
avonden mee te rijden. Tussen 19.00
en 19.30 uur kan worden gestart bij
KLM-Sportcentrum aan het Wimbledonpark 2. Indien een voorrijder gewenst is, gelieve op tijd in te
schrijven, want vol is vol. Meer informatie over de rit of de club bij
Milco Smit, tel. 0251-251661 of kijk
op www.motovatie.nl.

De politie heeft een 30-jarige man
uit Rijsenhout aangehouden. Toen
een 30-jarige Hoofddorpse vriend
van de verdachte, die onder invloed van alcohol was, agenten belemmerden om hun werk te kunnen doen, werd ook hij aangehouden. Wat er precies is voorgevallen,
is niet bekend.

Handbal Eredivisie

Dames FIQAS spelen om
promotie tegen Kwiek

Midgetgolf

Marrie Bonhof winnaar
landelijk seniorentoernooi
Aalsmeer - Op het prachtige terrein van de minigolfbaan aan de
Beethovenlaan werd vrijdag 10 juni
alweer voor de vijfde keer een seniorentoernooi minigolf georganiseerd. Dit is een jaarlijks terugkerend toernooi waar wedstrijdspelers
uit het hele land van 45 jaar en ouder aan mee mogen doen. De deelnemers zijn verdeeld in twee categorieën: heren en dames. Grote
vraag vooraf was natuurlijk of Marrie Bonhof na haar machtsvertoon
en baanrecord van vorige week wederom voor vuurwerk kon zorgen
en er met de toernooiwinst vandoor zou gaan. Marrie begon weer
ongelooflijk sterk met twee rondjes
27. Na deze flitsende start stond zij
fier bovenaan het scorebord bij de
dames. Marianne Groenendijk van
Zoetermeer volgde op ruime afstand met 31 en 30 over de eerste
ronden. Op ruime achterstand volgde Marijke Coert met rondjes 34 en
35 die op haar beurt weer een ruime voorsprong had op de rest van
het deelnemersveld bij de dames.
Bij de heren was het aan de kop van
het klassement wel heel spannend.
Hans Broodbakker leidde hier, toch
wel verrassend gezien de huidige
vorm waarin hij verkeert, het klassement na twee ronden. Na 32 en 29
te hebben geslagen had hij met een
totaal van 61 slagen een minimale voorsprong opgebouwd op Tom
Pardaans van Ridderkerk (28, 34)
en Paul de Wit (33 en 29) uit Boskoop. Aalsmeerders Henk Buskermolen, Gerrit Splinter en Jaap Zuijderhoudt speelden niet onverdienstelijk maar konden dit niveau niet
bijbenen. Bij de dames bleef Marrie de leiding houden. Na een, voor
haar doen, tegenvallende ronde van
32 stond zij echter nog wel fier bovenaan bij de dames en wist haar

voorsprong op Marianne zelfs nog
uit te breiden. Met een totaal van
86 slagen over de eerste drie ronden had zij maar liefst 10 slagen
voorsprong op Marianne en 18 slagen voorsprong op Marijke. In deze
categorie was het dus wel gedaan
met de spanning. Veel spannender
was of Marrie nog met de toernooiwinst naar huis zou kunnen gaan.
Bij de heren trok Tom Pardaans namelijk in eens een sprintje. Met een
superscore van 25 slagen kwam hij
op een totaal van 87 slagen over de
eerste drie ronden. Hiermee kwam
hij op slechts een slag verschil met
Marrie en sloeg een gat met Hans
(35 en een totaal van 96) en Paul
(31 en een totaal van 93). Het spannendste bleek uiteindelijk de strijd
om de toernooiwinst. Zowel Marrie
als Tom kwam na het slaan van baan
18 uit op een laatste solide rondje
van 31 slagen. Zodoende ging Marrie er uiteindelijk toch nog net met
de toernooiwinst vandoor met een
eindtotaal van 117 slagen (29.25 gemiddeld). Zodoende werd de eer
gered en won een thuisspeler dit
Aalsmeerse toernooi. Ook won
zij de categorie dames op haar sloffen. Marianne werd tweede met een
achterstand van negen slagen en
derde werd Marijke met een toch
wel teleurstellend totaal van 139
slagen. Bij de heren was het dus
Tom Pardaans die met de eer ging
strijken. Met een prachtige eindscore van 118 slagen bleef hij Paul de
Wit (121 slagen) en Hans Broodbakker voor. Hans kon met een eindtotaal van 126 slagen toch nog beslag
leggen op de derde plaats. Dankzij een goede laatste ronde van 30
slagenwist hij Jan Kees Voskuilen
van Boskoop en Henk Buskermolen
(beide 129 slagen over de vier ronden) voor te blijven.

Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer kunnen hun al goede seizoen een nóg beter slot geven: de
komende twee zaterdagen staat namelijk een best-of-two op het programma met de als tiende geëindigde ploeg uit de eredivisie. Inzet: de laatste plaats in die eredivisie, het hoogste handbalniveau van
Nederland. Tegenstander van FIQAS
Aalsmeer is GIBO groep/Kwiek uit
Raalte, een vrij technische ploeg.
Kwiek kwam in de play off terecht
nadat het een beslissingswedstrijd
van het gelijk geëindigde Fortissimo had verloren. Uiteraard is de tegenstander uitvoerig door de begeleiding van FIQAS Aalsmeer bestudeerd en geanalyseerd en het team
is klaar voor de dubbele ontmoeting.
Trainer/coach Menno de Klerk, die
na deze twee wedstrijden afscheid
neemt bij FIQAS Aalsmeer, is er ook
klaar voor. “We moeten vol aan de
bak, dat weten we en de week die
we extra hebben moeten wachten op deze wedstrijden hebben we
vooral gebruikt om de ploeg scherp
te houden en de puntjes op de i te
zetten. Uitgangspunt is dat we vooral naar onszelf kijken en van onze eigen kracht uitgaan. Bovendien
hebben we het voordeel van de eerste thuiswedstrijd. We gaan lekker
vrijuit spelen, want wij hebben niets
te verliezen, alleen maar te winnen,
terwijl Kwiek alles te verliezen heeft.
We hebben er zin in!” Hoe het afloopt, ga het zien: FIQAS Aalsmeer
tegen Kwiek begint zaterdag om
20.00 uur in sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg. De uitwedstrijd tegen Kwiek in Raalte is op zaterdag
25 juni.
A1 naar NK veld
De jongens A1 van FIQAS Aalsmeer
nemen op zaterdag 18 juni deel
aan het Nederlands Kampioenschap veldhandbal voor A-jeugd.
Het kampioenschap wordt gespeeld
op het Sportcomplex de Westrand

in Wervershoof, de thuisbasis van
’t Fortuin/V.V.W. FIQAS Aalsmeer
speelt om 11.50 uur de eerste wedstrijd tegen Dongen en daarna volgen om 13.30 uur en 15.10 uur nog
ontmoetingen met Vrone en Quintus. Er wordt twee keer 20 minuten
gespeeld en wie na deze drie wedstrijden de meeste punten heeft,
mag zich Nederlands Kampioen
noemen. De Aalsmeerse jongens,
die bij het NK zaalhandbal derde
werden, kunnen wel wat supporters
gebruiken!
Tripple voor B1?
De jongens B1 van FIQAS Aalsmeer
hébben al een bijzonder succesvol seizoen achter de rug. In april
veroverde het team de Nederlandse titel zaalhandbal voor B-jeugd
en begin deze maand werd ook de
(jeugd) NHV beker gewonnen. De
B1 kan er zelfs een tripple van maken als komende zaterdag 18 juni
ook nog het NK veldhandbal wordt
gewonnen. Het toernooi wordt gespeeld op Sportpark Boswijk in den
Haag, op de velden van Hercules.
De Aalsmeerse jongens beginnen
om 11.50 uur met een wedstrijd tegen PSV, om 13.30 en 15.10 wachten dan nog duels tegen Univé/
Achilles en Hercules. De wedstrijden duren twee keer 20 minuten en
wie na drie partijen de meeste punten heeft, is Nederlands Kampioen.
Jeugdteams naar toernooien
Het komende weekend, 18 en 19
juni, gaat een groot aantal jeugdteams van FIQAS Aalsmeer op pad
om een één- of meerdaags toernooi
te spelen. De jongens B2, C2 en C3
gaan naar Apeldoorn voor een toernooi bij Univé/Achilles (met overnachting) en de meisjes A1 reizen
naar Valkenburg om deel te nemen
aan het grote, internationale Iasontoernooi. De D-jongens blijven wat
dichter bij huis: zij spelen een toernooi bij het Amsterdamse Westsite.

Wegwijzer loopt 4daagse
Aalsmeer - Liefst 66 leerlingen van
basisschool de Wegwijzer hebben in
groepsverband de avondvierdaagse
van Aalsmeer gelopen. 22 Kinderen
van de bovenbouw liepen tien kilo-

meter per avond, de overige 44 liepen vijf kilometer vier dagen lang.
Op de foto laten de jongens en meiden allemaal trots hun welverdiende
medaille zien.

Scherpe jachten op Westeinder
Aalsmeer - Al een aantal jaren
komt een groeiende delegatie van
schippers met een scherp jacht tijdens het Pinkster weekend naar de
Westeinder Plassen. Daar zijn ze te
gast bij de Watersport Vereniging
Aalsmeer, steunpunt van de Vereniging voor Klassieke Scherpe Jachten (V.K.S.J.) om gezamenlijk bij te
praten over hun boeiende hobby en
ook om tegen elkaar te wedstrijdzeilen. Daar troffen ze het mee, een
overwegend matige zuidwestelijke wind die over de lengte van de
Grote Poel stond, maakte fijn zeilen
met een paar lange rakken mogelijk.
Het startcomité met Karel en Neelie
de Jong en Dick ten Cate aan boord
van de Dolce Vita, een fraaie Super
Favorite kruiser uit de zestiger jaren,
had hiertoe vooral in het tweede
kruisrak een extra lange koers uitgezet. Bij een scherp jacht dateert
het ontwerp volgens de V.S.K.J. in ieder geval van voor 1970 en dat men
toen al lang goed varende kieljachten kon ontwerpen, bleek tijdens

dit evenement wel. Dat gold vooral
voor de Gazell, een Scherenkruiser
van maar liefst 15,5 meter lengte, in
Zweden (1943) gebouwd. Eigenaar
W. Lampe uit Oegstgeest voer ermee met een stelselmatig oplopende grote voorsprong op de rest van
het veld, dat in totaal uit 18 deelnemers bestond. Na verrekening volgens de TCF-formule behaalde hij
de derde totaalprijs. De Sarcelle 2,
een one off stalen S-spant van de
P. van Dam uit Oude Wetering, won
het totaalklassement, voor de Ballerina, een 5,5 Meter klasse, van J. van
der Wijden uit Kudelstaart. Organisator Kees van Aalst kon met alle
deelnemers terugkijken op een geslaagd evenement. Met een handvervaardigde herinneringstegel van
Frederik Hoogenhout. voeren zij terug naar hun thuishaven of naar
het volgend Verjaardagsevenement
van de V.K.S.J. komend weekend in
Edam. Meer informatie hierover via
www.vksj.nl.
Theo van Mierlo.

Honkbal jeugd

Thamen Rookies winnen weer!
De kwakel - Met heel veel thuispubliek langs de lijn kwam zaterdag
4 juni Quick Amsterdam op bezoek
bij de Thamen rookies. Door het
Hemelvaartsweekend waren beide
teams niet helemaal volledig, maar
dat mocht de pret niet drukken.
Thamen had hulp van Zev die normaal in het Major team van Thamen
uitkomt en Quick had maar drie
spelers bij zich. Met hulp van telkens één andere Thamen speler bij
Quick konden de jongens toch nog
leuk vier tegen vier spelen. Daardoor was er veel te doen in het veld
en hadden de jongens veel bal contact. Ook aan slag ging het uitstekend. Zev sloeg wel vier homeruns
(waarvan er ook één bij Quick meetelde) en ook Kai wist de toss bal
vier keer in het buitenveld te slaan.

Nico wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook
van harte welkom. Op donderdag
9 juni is het klaverjassen gewonnen
door Nico de Ron met 5497 punten, gevolgd door Han Raadschelders met 5442 punten en Wim Pet
met 5232 punten. Bij het jokeren behaalde Gré Bon de hoogste eer met
165 punten, op twee is Gerard de
Wit geëindigd met 193 punten.

Natuurlijk waren er ook weer mooie
klappen, homeruns en nullen van
Aleks, Luuk en Lendrick. Tijdens de
wedstrijd was er ook nog even tijd
voor limonade, want het was wel erg
warm. De Thamen Rookies wonnen
de wedstrijd uiteindelijk met 11-10.
Aanstaande zaterdag 18 juni spelen
de honkballertjes een toernooi bij
TIW/Survivors in Diemen.
Lijkt het je ook leuk om te honkballen? Je bent van harte welkom op
de training. De sport is prima toegankelijk voor zowel meisjes als jongens! Meer informatie is te verkrijgen bij: info@thamen.info.
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Oceanus zwemsterren op NJK

Ted, Sherly, Rowanne en Max
winnen 9e editie sprietlopen
Aalsmeer - De negende editie van
het traditionele sprietlopen over
de Drecht is een weer groot succes geworden. Het evenement begon koud en nat, maar eindigde met
een prachtige zonnetje en warme
temperaturen. De organisatie kon
ondanks de koude start toch bijna honderd deelnemers inschrijven. Burgemeester Marina van de
Velden sprak bij de prijsuitreiking
dan ook haar bewondering uit voor
de vele deelnemers en de getoonde originaliteit. Een jury die dit jaar
bestond uit drie plaatselijke voorzitters, beoordeelde de deelnemers
om originaliteit. Bij de meisjes ging
de originaliteitprijs naar Eveline Keijzer uit Leimuiden, die als heks de
oversteek waagde en de jury betoverde. Bij de jongens ging de prijs
naar Rinus van Dijk uit Leimuiden,
die was uitgedost als brandweerman met een echt werkende spuit
.Bij de dames was Ada Buskermolen het meest origineel uitgedost
met haar reclame voor NLW (Nas
loopt weer op 19 juni). Bij de heren
was dat een stuk moeilijker, want
de jaarlijkse strijd tussen Antoon

Broers en de gebroeders Waasdorp
stijgt naar steeds grotere hoogtes.
De gebroeders Waasdorp toverden
Michael Jackson weer op aarde,
die al moonwalkend (daarbij hangend aan een hijskraan) de oversteek waagde. Antoon Broers was
de middelste persoon van de YMCA, 2 poppen voor en 2 achter hem,
maakte het vijftal compleet. Met zijn
muzikale act kreeg hij bij het publiek de handen op elkaar, wat de
jury deed besluiten hem de originaliteitprijs te geven.
De jury bedacht echter een slimme
uitweg om de gebroeders Waasdorp
niet met lege handen te laten vertrekken, en bedeelde hen met de
pechprijs. De wedstrijd (droog over
komen) werd dit jaar bij de jongens
gewonnen door Ted van de Wolf uit
Leimuiden. Bij de meisjes werd de
wedstrijd gewonnen door Sherly van
Hameren uit Roelofarendsveen. Bij
de dames ging Rowanne Angenent
uit Leimuiden aan de haal met de
wisselspriet en bij de heren was het
Max van de Jagt uit Leimuiden die
met het goud naar huis mocht.

Prachtig weer tijdens Baanloop
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Op
woensdag 8 juni was het erg mooi
weer, zodat weer veel mensen begroet worden bij AVA in de Sportlaan. Het mooie weer had lokte
weer veel lopers naar de 5 km Florimex Baanloop, het was alweer een
tijd geleden dat 61 deelnemers zich
kwamen aanmelden. Vanwege het
mooie weer werd de inschrijving
buiten geregeld op de computer.
Langzaam maar zeker gaat ook AVA
met de tijd mee.
Dankzij het nieuwe tijdregistratie
systeem is de verwerking van alle
gegevens door de vrijwilligers een
stuk eenvoudiger geworden. Met
het tijdregistratie systeem wordt
het aantal gelopen ronden automatisch bijgehouden en kunnen de lopers met hun naam worden geïnformeerd dat ze aan de laatste ronde
beginnen.
Tevens wordt de tijd van iedere gelopen 400 meter bijgehouden, deze gegevens zijn snel via het internet beschikbaar voor de lopers. In
een zonnetje, maar met toch ook
wel een stevige wind uit het westen, moest iedereen 12,5 rondjes lopen. Vanaf het begin liep Michael
Woerden op kop en die positie liet
hij niet meer gaan om in de mooie
tijd van 16:36 minuten over de finish
te komen. En nog was hij niet tevreden. Ander halve minuut later kwam
Rick van der Kroon over de streep

Pas op teken!
Enkele atleten van AVA hebben te
maken gekregen met teken na oefeningen op het gras van het middenveld. Blijkbaar hebben de daar
regelmatig aanwezige ganzen niet
alleen hun behoefte gedaan, maar
ook teken achtergelaten. Waarschijnlijk is het droge en warme
weer goed geweest voor de ontwikkeling van deze uiterst irritante
beestjes.
Wie regelmatig in de natuur actief
is, doet er verstandig aan om regelmatig te controleren, ook bij kinderen. De volgende 5 km Florimex
Baanloop om de conditie te testen
wordt georganiseerd op woensdag
13 juli. Maar u bent ook welkom om
eens op een van de trainingsdagen
te komen kijken. Het is nooit te laat
om te beginnen met het werken aan
de conditie, het resultaat is mogelijk deze zomer al zichtbaar op het
strand.

bad kan winnen. Voor de kinderen
is er na afloop een lekkere verrassing van de horeca en liggen er leuke kleurplaten klaar.
Swim for the Roses
Tijdens de Zwem4Daagse wordt de
sponsoractie ‘Swim for the Roses’
nog een keer herhaald. Iedere deelnemer kan zijn of haar zwemprestatie laten sponsoren door familie en
vrienden voor het goede doel, het
KWF. In april is al gezwommen en
toen heeft de directie van De Waterlelie een bedrag van ruim 6.000 euro kunnen overmaken naar de kankerbestrijding. Dit keer hoopt men
vooral dat vele jonge deelnemertjes aan de Zwem4Daagse hun beste beentje voor willen zetten om een
mooi bedrag bijeen te zwemmen.
Een gratis sponsorkaart is op te halen bij de receptie van het zwembad.
Inschrijven voor de zwem4daagse is
al vanaf heden mogelijk aan de receptie van het zwembad. Men kan
echter ook op maandag 4 en dinsdag 5 juli nog een deelnemerskaart kopen aan de receptie van het
bad. Deelnemers kunnen vier keer
zwemmen voor 8.50 euro per persoon. Na afloop krijgen alle deelnemers een medaille uitgereikt. Voor
meer informatie kan gebeld worden met zwembad De Waterlelie via
0297-322022 of kijk op www.esaaalsmeer.nl.

JAU C1 jongens verslagen
door vaders en opa
Aalsmeer - Woensdag 8 juni vond
op het kunstgrasveld van RKAV de
wedstrijd plaats van de jongens van
JAU-C1 tegen hun vaders. Het elftal van de vaders was versterkt met
een heel fanatieke opa, de trainer en
een vriend. Van te voren hadden de
zoons zich de overwinning al toegeëigend. Ze hadden echter buiten
de geweldig keepende Ron Hooijman gerekend, die door een aantal prachtige reddingen de vaders
behoedde voor een nederlaag. Zowel jong als oud ging geen duel uit
de weg, voor de toeschouwers bijzonder leuk om naar te kijken. De
zoons kwamen op voorsprong door
een mooi doelpunt van Mauro Flo-

ridia. De vaders brachten de stand
toen gelijk door een schitterend afstandsschot van Ton van Eenennaam dat keihard doel trof. Ondanks een mooi doelpunt van Jeffrey Hoenderdos voor de zoons,
moesten deze uiteindelijk toch het
onderspit delven, door twee doelpunten van een vriend van één van
de vaders.
Eindstand: 3-2 voor de vaders. Beetje zuur voor de jeugd: Conditie en
wilskracht heeft het af moeten leggen tegen doorzettingsvermogen en
fanatisme. Een wedstrijd voor herhaling vatbaar, volgend jaar revanche voor de jongens?

Woensdag 21 juni primeur:

Amsterdams Bos krijgt voor
1 dag een 18 holes golfbaan
Aalsmeer - Er wordt momenteel
druk gemaaid in het Amsterdamse Bos. Niet zomaar, maar doelgericht werken vrijwilligers van onder
meer de organiserende Rotary Club
Aalsmeer-Uithoorn aan het uitzetten van 18 holes. Want op woensdag
21 juni wordt daar voor het eerst het
Amsterdamse Bos Golf gespeeld op
een volledig uitgeruste par 72 golfbaan. Voor de eerste editie van het
Amsterdams Bos Golf hebben zich
inmiddels 32 teams aangemeld (36
is het maximum). Doel van dit ‘First
Amsterdam Rough Tournament’ is
het bijeenbrengen van een forse financiële ondersteuning van onderzoek door de Stichting MS Research. De 32 teams hebben elk een
flight van vier personen samengesteld. Zij beginnen volgende week
dinsdag om klokslag 12.00 uur op
achttien banen met twee flights tegelijk. Er wordt gespeeld met iets
lichtere golfballen die ook kunnen
blijven drijven. Bij elke hole (varië-

rend van 110 tot 435 meter lengte)
worden marshalls ingezet die voor
de veiligheid van het overige publiek in het bos zorgdragen. Zo rond
17.00 uur worden de eerste teams
binnen verwacht in het Clubhuis
van Cricketvereniging dat als start
en aankomstpunt geldt.
Uitdaging
De golfers komen tijdens het toernooi verschillende extra uitdagingen tegen. Twee keer moet over water geslagen worden, waarna ze ofwel met een speciaal pontje worden
overgezet, dan wel via een opblaasbrug (ponton) die hole kunnen afmaken. Twee keer komen de spelers pro
fessional golfers tegen met wie ze
de strijd aangaan om de beste slag.
En één keer wordt gestreden om
de ‘longest drive’, de verst geslagen
bal op de fairway richting de green.
Maar drie keer worden de spelers
onderweg op cateringpunten in de

baan onthaald op verschillende lekkernijen. Na afloop komen de deelnemende teams bijeen in het clubhuis om te horen wie met de speciaal gebakken wisselbokaal naar
huis mag gaan. Voordat dat het zover is, kunnen de spelers nog genieten van een uitgebreid culinair diner.
Mee-eters welkom!
Voor de teamleden is het eten en
drinken inbegrepen in de deelname aan Amsterdam Bos Golf. Maar
belangstellenden kunnen eveneens
mee-eten en drinken in een ontspannen en gezellige ambiance in
het cricket clubhuis. Kosten zijn 75
euro, inclusief een bijdrage aan het
goede doel. Aanmelden kan via de

Luca Ebbinge, Mike Engel, Maxime van de Heuvel, Wessel de Jong,
Rick de Mercado, Michelle Meulenbroek, Fernando Moolhuijsen,
Jeffrey Reijnders, Bart Sommeling, Thomas Verouden, Fabienne
Vork, Yves-Maurice Vork en Martijn van de Zwaard. Deze Oceanus
ploeg gaat onderleiding van de trainers Peter van der Woning en Paul
Zirkzee de strijd aan met de beste zwemsterren van Nederland.
Volgende week meer over hoe de
zwemsterren van Oceanus hebben
gezwommen op het NJK.

in 18:06 minuten gevolgd door Frans
Woerden die met 18:29 minuten zijn
broer niet bij kon houden. Van de in
totaal negen dames die waren gestart kwam Irma van Balken als eerste over de finish in 23:31 minuten,
gevolgd door Brenda Otto in 23:47
minuten en Carolien de Bruin in
24:04 minuten, tijden die iets dichter bij elkaar liggen. Alle eindtijden
en rondetijden zijn te vinden op de
website: www.avaalsmeer.nl.

Zwem4daagse in Waterlelie
Aalsmeer - Van maandag 4 tot
en met vrijdag 8 juli gaat weer de
zwem4daagse van start in zwembad
De Waterlelie aan de Dreef. Ook dit
keer is de organisatie geheel in handen van zwemvereniging Oceanus
in samenwerking met het zwembad.
De Zwem4daagse is alle dagen van
18.00 tot 19.30 uur, op vrijdag 8 juli van 16.30 tot 18.00 uur, maar ook
overdag is er de mogelijkheid om
uw baantjes te komen zwemmen.
Op vier van de vijf avonden is jong
en oud van harte welkom om banen te komen zwemmen in het banenbad. Er is ruimte genoeg, omdat ook het recreatiebad te gebruiken is voor de zwemmers. Er is dus
heel veel ruimte om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan
dit gezellige zwemspektakel. De minimum afstand om op een middag
of avond te zwemmen is 250 meter.
Deze afstand is zelfs haalbaar voor
de allerjongste waterratten die in
het bezit zijn van een zwemdiploma.
De Zwem4daagse is daarom bij uitstek geschikt om met het hele gezin
aan mee te doen. Onder begeleiding
van gezellige muziek zijn die banen
immers zo gezwommen. Lekker na
een drukke school- of werkdag de
zinnen verzetten in het zwembad en
tegelijkertijd aan de conditie werken. Elke avond worddt een loterij
gehouden worden waar men gratis gezinskaarten voor het zwem-

Aalsmeer - Aankomend weekend zijn weer de Nederlands junioren kampioenschappen zwemmen
in Dordrecht. Veertien zwemsterren van Oceanus mogen deelnemen
aan het NJK!
Deze zwemsterren hebben limieten gezwommen op diverse afstanden en zijn daardoor geplaatst voor
verschillende afstanden. Donderdagmiddag reist de ploeg af richting Dordrecht waar zij zich gaan
voorbereiden voor de wedstrijden.
De zwemmers die gaan zwemmen
in Dordrecht zijn: Eva van de Born,

website www.amsterdamsebosgolf.
nl. Aanwezigen kunnen ook meebieden op interessante kavels die
tijdens een veiling worden aangeboden. Van een verblijf in een luxe
vakantiewoning in Arcen tot een
weekend cabrio rijden in een Volvo, of van een diner voor zes personen tot een exclusieve, genummerde John Lennon vulpen van Mont
Blanc. Aan het eind van de avond
worden de inkomsten uit de veiling
opgeteld bij de inkomsten van het
golftoernooi.
Dan wordt door de organiserende
Rotary Club een cheque aangeboden aan de Stichting MS Research.
Want daar is het tenslotte allemaal
om begonnen!

Paardensport

Sanne de Jong wint brons
op NK Eventing junioren
Aalsmeer - In het eerste weekend
van juni heeft de Aalsmeerse amazone Sanne de Jong met haar paard
Melvin brons gewonnen op het NK
eventing voor junioren. Het kampioenschap werd verreden in Renswoude en was onderdeel van een
internationale wedstrijd. Eventing is
de meest veelzijdige discipline in de
paardensport. Ruiters moeten met
hetzelfde paard een dressuurproef,
cross en springparcours afleggen.
Na het eerste onderdeel, de dressuur, stond Sanne nog op een gedeelde eerste plaats, maar helaas
maakte ze een klein foutje aan het
einde van de cross waardoor ze iets
terugviel in het klassement. Met
haar tweede paard Ucatan haalde
de amazone een vijfde plaats in het
klassement van de junioren. Uiteindelijk was brons het mooie eindresultaat. Sanne zit in Havo 4 van het
Calandlyceum in Amsterdam. Op
deze school hebben ze eens speci-

ale afdeling voor leerlingen die topsport en school willen combineren. “Paarden moeten dagelijks getraind en verzorgd en dat kost enkele uren per dag. Gelukkig kan ik op
deze school alles goed combineren.”
Het volgende doel van dit jaar is het
Europees kampioenschap voor junioren dat in september in Portugal
wordt verreden. “Natuurlijk hoop ik
daar heen te gaan, maar het is nog
lang niet zo ver. De paarden zijn nu
wel in vorm, maar dat moet ook zo
blijven. En ook een kleine onschuldige blessure kan er al voor zorgen
dat we het EK niet halen. Als het
niet lukt, is dat jammer, maar ik ga
mijn best doen en anders zijn er ook
nog vele andere leuke wedstrijden”,
besluit Sanne.
Naar het EK mogen vier Nederlandse combinaties, die individueel deelnemen, maar samen ook een team
vormen dat Nederland vertegenwoordigt.

Stichting ‘2 wheels, 4 wings’

Onvergetelijke motorrit
bewoners ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Zaterdag 4 juni is een
heel speciale dag geworden voor
de bewoners van zorgcentrum ‘t
Kloosterhof. De Stichting ‘2 wheels,
4 wings’ organiseerde namelijk een
motorenrit, deze rit werd mogelijk
gemaakt door vrijwilligers uit het hele land. Bij de koffie kwamen de bewoners alvast in de stemming, als zij
het uit raam naar buiten keken, zagen zij namelijk al dat er een groep
motoren om het gebouw heen reed.
De mannen van de stichting reden
alvast een proefrondje, zodat zij gerust op weg konden gaan met een
bewoner achterop. Na de lunch
stonden alle motoren opgesteld op
de parkeerplaats, de bewoners keken eerst eens goed naar de motoren en zochten het mooiste exemplaar uit voor een ritje. Nog best lastig, dat opstappen op zo’n motor!

Gelukkig waren er veel helpende
handen aanwezig om de bewoners,
indien nodig, zelfs met vier man op
een motor te tillen. Dit was al een
beleving op zich! Voor alle ramen,
op de balkons van de overburen en
op de parkeerplaats stonden mensen klaar om de deelnemers uit te
zwaaien.
Het was tijd voor een mooie rit door
Aalsmeer, heerlijk in het zonnetje
met de wind in de haren! Ondanks
dat sommige bewoners van tevoren enigszins twijfelden of zij het
wel aan durfden om mee te gaan,
heeft een aantal zelfs van twee ritten genoten! Het was een fantastische dag voor zowel de bewoners
als voor het personeel! Heel hartelijk dank aan een ieder die deze dag
mogelijk heeft gemaakt.
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IkWindsurf les- en testdag
Aalsmeer - Op 21 mei vond de eerste editie van IkWindsurf opstapdag plaats. Een dag bedoeld om
in het jaar dat Nederland het veertigste windsurfjaar viert weer meer
jeugd en herintreders op het water
te krijgen. Na een korte promotiecampagne liep het storm en moest
door over-inschrijving een wachtlijst aangelegd worden. 78 Deelnemers, waarvan 24 herintreders,
maakten (opnieuw) kennis met het
windsurfen. Via een korte introductie met de sport werd de dag gevuld
met lessen op de kant en op (en in)
het water, veel plezier, mooi zonnig
weer en een goede barbecue als afsluiting. Resultaat: de surflessen bij
Windsurfclub Aalsmeer zijn volgeboekt en de eerste nieuwe windsurfsetjes zijn actief op het water.
Door het enthousiasme van de
deelnemers en de vraag naar lessen en meer opstapdagen organiseert IkWindsurf een vervolg op
zaterdag 16 juli. Deze dag staat in

het teken van lessen en testen. Samen met de Windsurfclub Aalsmeer
en de trainers van Stephan van den
Berg Surfshop staat weer een gemotiveerd team klaar om 45 mensen
drie uur lang les te geven. Om de ervaring van het windsurfen compleet
te maken kan, gedurende de hele dag, iedereen testvaren verschillende windsurfboards. Zowel deelnemers aan de lessen als elke andere geïnteresseerde kan hier gratis
gebruik van maken. Neem wel je legitimatie mee. Uiteraard kunnen geinteresseerden zich voor het testvaren op de dag zelf melden, handiger is het om vooraf een vrijblijvende mail te sturen aan info@ikwindsurf.nl met je naam, ervaring, niveau
en eventuele voorkeur: Beginners,
freeride, freestyle, freewave, etc. De
dag word weer afgesloten met een
barbecue voorzien van live muziek
van de band MonkeyTails. Meedoen
aan de lessen kost 30 euro per persoon op basis van inschrijving. Alle informatie op: www.ikwindsurf.nl.

Foto studio Enjoy, Ingrid van Heteren

Rijk kampioen van de Hornmeer
Aalsmeer - 1Vrijdag 17 juni houdt
buurtvereniging Hornmeer weer een
koppelwedstrijd voor liefhebbers van
klaverjassen. Ook jokeren staat deze avond op het programma. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. De zaal is open vanaf

19.30 uur. Afgelopen vrijdag is gekaart om het kampioenschap van de
Hornmeer. Op één is Rijk van Egdom
geëindigd met 5431 punten, op twee
Piet Gortzak met 5321 punten en op
drie Cor Knol met 5116 punten. Bij
het jokeren wist Loes de hoogste eer
te behalen met 941 punten.

Goede prestaties van plaatselijke
voetbaltalenten op KNVB-toernooi

Sportvereniging Omnia 2000

Ritmische gymnastiek meiden
succesvol op HTK toernooi
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11
juni waren de meiden van SV Omnia 2000 uitgenodigd voor het HTK
toernooi in Hilversum. In de ochtend was het de beurt voor de meiden van categorie 3C, 4C en Jongtalent. Jong Talent werd vertegenwoordigd door: Editha Oganisjan,
Jikke van der Meer, Joan Gerritsen
en Lisa Koopmans. Dit was de tweede echte wedstrijd voor de meisjes
met als resultaat een zilveren medaille voor Jikke van der Meer. Lisa
Koopmans veroverde
de derde plaats, Joan Gerritsen de
vierde en Editha Oganisjan de vijfde plaats. Voor categorie 4C waren
Marta Rentenaar, Anahit Oganisjan,
Manouk van den Hoven en Sanne
Koopmans
naar Hilversum gegaan. Zij lieten alle vier een oefening zonder materiaal en een oefening met bal zien.
Deze oefeningen gingen zo goed
dat drie Omnia meisjes op het podium mochten staan.
Anahit Oganisjan won de bronzen
medaille, Marta Rentenaar de zilveren en Sanne Koopmans won
de gouden medaille. In categorie
3C lieten Dominique Roof en Juliet Oganisjan ook twee oefeningen
zien. Wederom een oefening met
bal en een oefening zonder materiaal. Beide stonden zelfverzekerd op
de vloer met als resultaat voor beide

twee hele keurige oefeningen zonder al teveel foutjes. Juliet won een
bronzen medaille en Dominique de
gouden medaille.
’s Middags waren de categorieën
1B, 1C, 2C, 3A en 4 aan de beurt.
Ilse Huiskens kwam voor SV Omnia 2000 uit in categorie 1B met een
nette lint oefening en een bal oefening. Ilse Huiskens haalde hiermee
een gouden medaille. Voor categorie 1C deden Fabiënne Roof en Josje Buren mee, beide lieten een knots
en een touw oefening zien, met
goed resultaat, Fabiënne Roof won
de zilveren medaille en Josje Buren haalde de derde plaats. Pricilla
Rietheide, Romy Stokkel en Manon
van de Ploeg, deden mee in categorie 2C, alle drie lieten zij een touw
en een knots oefening zien. Pricilla
Rietheide behaalde hiermee de zilveren medaille, Manon van de Ploeg
eindigde op de vijfde plaats en Romy Stokkel eindigde op plaats zeven. Elise Wanner won de gouden
medaille met een bal en een knots
oefening in categorie 3A. In de categorie 4 kwamen Rosanne Verburg en Gabriëlle Boomhouwer uit
met een oefening zonder materiaal en een knots oefening. Rosanne
Verburg behaalde hiermee de eerste plaats en Gabriëlle Boomhouwer
derde. Een geslaagd toernooi voor
de meisjes van SV Omnia 2000.

Aalsmeer - Vorige week woensdag
stond het KNVB eindtoernooi voor
meisjes onder 12 en onder 13 jaar
van de districten West 1 en West 2
op het programma. Dit toernooi zou
gespeeld gaan worden op de velden
van voetbalclub Legmeervogels in
Uithoorn. Voor het elftal MO 13 van
het district West 1 werkgebied Centraal waren maar liefst drie plaatselijke talenten uitgenodigd. Romy Brand uitkomend voor KDO uit
De Kwakel, Lian Vermue van Jong
Aalsmeer United en Mandy de Boer
spelend bij RKDES uit Kudelstaart.
Helaas moest Romy in de warmingup afhaken met een rugblessure en
is tijdens het toernooi verder niet
meer in actie gekomen. Lian kreeg
het rugnummer 13 toegewezen en
speelde het grootste gedeelte van
de middag als linksback. Mandy
mocht het shirt met rugnummer 9
aantrekken wat de spitspositie betekende. De eerste wedstrijd was West
2 Zuid de tegenstander. Na een fout
van hun keeper kwamen de meiden
op een 1-0 achterstand. In de tweede helft werd dat rechtgetrokken en
had Mandy zelfs de winnende treffer nog op haar schoen. Zij raakte
de bal jammer genoeg niet vol en zo
bleef de eindstand 1-1. De tweede
wedstrijd moest worden afgewerkt
tegen West 2 Noord. In de eerste
helft werd er onrustig en rommelig
gespeeld wat een 1-1 ruststand opleverde. De tweede helft gaven de
meiden vol gas en konden uiteindelijk naar een 5-1 overwinning uitlopen. Dit was voetbaltechnisch een
uitstekende helft waarin door het
hele elftal vroeg druk werd gezet
en de doelpunten, waaronder 2 van
Mandy, zodoende vrij gemakkelijk
tot stand kwamen. In de derde wedstrijd was West 1 Zuid de tegenstander. Traditioneel een sterk team uit
een groot werkgebied betreffende

de regio Almere, Het Gooi, Utrecht
tot aan Amersfoort en Veenendaal.
Na een spannende pot waarin beide ploegen goed aan elkaar waren
gewaagd eindigde deze wedstrijd in
een 1-1 gelijkspel. De verdediging,
met de kleine terriër Lian, moest in
dit duel behoorlijk aan de bak, maar
stond als een huis en gaf bijna niets
weg. In de laatste wedstrijd, tegen
West 1 Noord, moest er gewonnen
worden om het toernooi nog winnend te kunnen afsluiten. Het team
startte geconcentreerd met verzorgd voetbal. De meiden wisten elkaar met mooie combinaties goed
te vinden. Vlak voor rust kwamen ze
op een 2-0 voorsprong door Mandy, die na een mooie steekbal alleen
op de keeper af kon gaan en vervolgens prima afrondde. In de tweede helft kwam West 1 Noord door
hard werken heel knap weer langszij. De conditie begon in deze fase
behoorlijk mee te spelen en sommige speelsters zaten er na bijna 2
uur voetballen aardig doorheen. Gelukkig konden de meiden in de slotfase alsnog de winnende goal maken. Deze 3-2 overwinning was zeker verdiend, alleen was het team
nu afhankelijk geworden van de uitslag van de laatste wedstrijd van
West 2 Noord. Dit elftal had namelijk in zijn eerste 3 wedstrijden twee
keer gewonnen en een maal verloren en dus 1 punt meer behaald.
Uiteindelijk won West 2 Noord zijn
laatste wedstrijd en zodoende het
eindtoernooi en werd West 1 Centraal tweede.
Heel verrassend eigenlijk omdat
de meiden van West 1 Centraal de
wedstrijd tegen West 2 Noord met
maar liefst 5-1 hadden gewonnen.
De coach van Romy, Lian en Mandy was na afloop toch tevreden met
het vertoonde spel en het behaalde
resultaat.

De drie plaatselijke voetbaltalenten: Romy Brand van KDO (staand tweede
van links), Mandy de Boer van RKDES (staand vijfde van rechts) en Lian Vermue van JAU (knielend derde van links).

30 Hectare kleurrijk akkerlandschap
biedt nieuwe mogelijkheden tot recreatie

Feestelijke opening Plesmanhoek
Hoofddorp - Met het inzaaien van
de grond op zondag 5 juni hebben
provincie Noord-Holland, Recreatie
Noord-Holland, Stichting Mainport
en Groen en Schiphol Group het recreatiegebied Plesmanhoek officieel geopend. Nadat twee jaar geleden werd begonnen met de aanleg, kunnen recreanten nu echt
gaan genieten van dit prachtige
gebied van 30 hectare. In de Plesmanhoek gelegen aan de Geniedijk pal naast het Haarlemmermeerse bos worden verschillende gewassen geteeld. Zo ontstaat een kleurrijk akkerlandschap waar recreanten tussen de gewassen door kunnen wandelen. In de Plesmanhoek
gaan allerlei agrarische producten,
zoals drie soorten aardappels, mosterd, gerst en graan, verbouwd worden. Voordat geoogst kan worden
moet natuurlijk gezaaid worden.
Daarom reden Gedeputeerde Jaap
Bond, Jan Hylkema (directeur Recreatie Noord-Holland), Joost Wagemakers (Senior advisor Schiphol
Development Group) en Kees Smilde (directeur Stichting Mainport
en Groen) op de historische Fordson Dextra tractor door het gebied
om de grond in te zaaien! Na deze openingshandeling werd het beheer van de Plesmanhoek door provincie Noord-Holland overgedragen aan Recreatie Noord-Holland.
Gedeputeerde Jaap Bond zichtbaar goed. “Met de Plesmanhoek
komt er een bijzonder recreatiegebied bij. Een kleurrijk akkerlandschap met verschillende typen gewassen in de karakteristieke kavelstructuur van de Haarlemmermeer.

Ook is het gebied goed bereikbaar
voor wandelaars en fietsers. Fietsers kunnen via een fietsbrug naar
de Geniedijk en het Haarlemmermeerse Bos fietsen. Voor de wandelaars is een avontuurlijke junglebrug en een trekpontje aangelegd.”
Ook benadrukte Jaap Bond de positieve samenwerking tussen de vier
partijen, waarbij Stichting Mainport
en Groen een belangrijke rol speelde. Deze stichting is in 1997 opgericht als compensatie voor de schade die de vijfde baan van Schiphol
aan de leefbaarheid en recreatieve waarde van het gebied zou aanrichten. “Schiphol is van groot belang voor de economische ontwikkeling van de Randstad, maar heeft
ook negatieve effecten op de omgeving. Om daaraan tegenwicht te bieden worden veel maatregelen genomen. Stichting Mainport en Groen is
in het leven geroepen om zelf projecten uit te voeren en toe te zien
op de uitvoering van maatregelen
door andere partijen.” Jan Hylkema,
directeur van Recreatie Noord-Holland, toonde zich zeer verheugd met
de officiële opening van de Plesmanhoek. “Met dit gebied is er weer
meer variatie als het gaat om recreeren in de Haarlemmermeer. In de
Plesmanhoek kunnen u en ik tussen
de gewassen door wandelen. Deze
gewassen worden beheerd door de
boeren Gert-Jan Petrie, Flip Blom en
Peter Könst, die allen aan de aangrenzende IJweg wonen. Door deze unieke mogelijkheid, is de Plesmanhoek een gebied waar landbouw, educatie en recreatie hand in
hand gaan.”

Midzomernachtcross in Bos
Amstelveen - Op de langste vrijdagavond van het jaar, 24 juni, organiseert AV Startbaan de midzomernachtcross in het Amsterdamse Bos.
De start is bij de hoofdentree van
het Amsterdamse Bos in Amsterdam
Zuid en de route voert van daar het
bos in, richting de heuvel. De afstanden variëren van 2 kilometer voor de
jeugd tot 10 mijlen voor de goed getrainde lopers. Iedereen van 6 tot 99
jaar kan meedoen.
Inschrijven kan via www.inschrijven.
nl (voorinschrijving) en ter plekke.
Om 18.30 uur start de na-inschrijving en kunnen ook de startnum-

mers van de voorinschrijvingen afgehaald worden. De eerste start is om
20.00 uur. Voor meer informatie zie:
www.midzomernachtcross.nl.
Het
parkeerterrein bij de bosbaan heeft,
mede in verband met andere activiteiten in het bos een beperkte capaciteit. U wordt daarom zeer vriendelijk verzocht zoveel mogelijk gebruik
te maken van het openbaar vervoer
of de fiets of met andere lopers mee
te rijden. Om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken,
worden deelnemers dringend verzocht de aanwijzingen van de parkeerregelaars op te volgen.

OVAK-Soos in Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
22 juni in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat. Vanaf 14.00 uur worden de kaarten verdeeld voor onder
andere klaverjassen. Het klaverjas-

sen op 8 juni is gewonnen door Anton van de Polder met 5532 punten.
Op twee Daan Sandee met 5147
punten en op drie is Wil ter Horst geeindigd met 5136 punten.

Wandelen in Leimuiden
Leimuiden - Op zondag 19 juni
wordt in Leimuiden een wandeldag
gehouden. De wandelroutes bestaan uit tien, twintig of vijfentwintig kilometer. Het is de bedoeling om
het wandelen in de omgeving van
Leimuiden nieuw leven in te blazen
en de wandelvereniging NAS (Na
Arbeid Sport) die in 1962 is opgericht en in 1975 is opgehouden te
bestaan weer onder de aandacht
te brengen. Tevens wordt deze dag
een tentoonstelling gehouden door
de Stichting Oud Leimuiden en Rijnsaterwoude, ter herinnering aan
NAS in partycentrum Keijzer aan de
Dorpsstraat. Alle wandeldeelnemers

krijgen als herinnering aan de eerste NLW (Nas Loopt Weer) wandeltocht een button. De wandeltochten,
waarvan start en finish bij partycentrum Keijzer zijn, gaan over rustieke
plekjes aan het begin van het Groene Hart en weg van de drukte van
de Randstad. De organisatoren van
dit evenement, hopen op een grote deelname en een sportief wandelgebeuren. De start van de 25 kilometer is tussen 8.00 en 09.00 uur,
de 20 kilometer tussen 9.00 en 10.00
uur en voor de 10 kilometer kan tussen 10.00 en 12.00 uur gestart worden. De wandelaars worden muzikaal binnengehaald.

FloraHolland loopt 7010 euro
bijeen in Wheel of Energy
Aalsmeer - Op Schiphol staat een
reusachtig Wheel of Energy dat
door hardlopers continu in beweging wordt gehouden. Doel daarvan
is sponsorgeld bijeen te brengen
voor mensen met kanker. Vrijdagmiddag 3 juni om 12.00 uur startten Erik Leeuwaarden (financieel directeur FloraHolland), Daan Noteboom (veilingmeester FloraHolland)
en Richard Bottram (initiatiefnemer
Wheel of Energy) met de 24 uur van
FloraHolland. Medewerkers, relaties en vrienden van medewerkers
hielden het reusachtige loopwiel op
Schiphol een etmaal in beweging.
Met dit initiatief werd 7010 euro bijeengebracht. Jan van Velzen, loper
van het RoparunTeam FloraHolland,
werd zelf getroffen door de ziekte.
Hij bedacht het idee om het Wheel
of Energy 24 uur draaiende te houden. Z’n teamleden hebben dit idee
verder uitgewerkt en uitgevoerd. Elk
uur liepen er drie deelnemers in het
Wheel. In totaal liepen er ruim zestig deelnemers mee. Zaterdag 4 juni om 12.00 uur kwam aan de 24
uur van FloraHolland in het Wheel
of Energy een einde en kon Erik
Leeuwaarden met trots de cheque
van 7010 euro overhandigen aan Ri-

chard Bottram, die zelf ook vier uur
meeliep. Het bedrag werd bijeengebracht door FloraHolland en haar
medewerkers, door de Dutch Flower
Group, door Rijnsburgse inkopers
en door verschillende mensen die
de lopers sponsorden. Het Wheel of
Energy staat nog tot 9 oktober voor
de aankomsthal op Schiphol. Meer
informatie hierover is te vinden op
www.wheelofenergy.org.
Roparun dit weekend
Precies een week na de 24 uur van
FloraHolland vertrekken vrijdag 10
juni de teamleden van RoparunTeam
FloraHolland naar Parijs voor de volgende missie. Op zaterdagavond
11 juni starten zij in Parijs voor de
Roparun. Dit jaar vindt de twintigste
editie van de Roparun plaats. FloraHolland doet voor de dertiende keer
mee aan de 520 kilometer tellende
estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Maandagmiddag rond 15.00
uur arriveert het team op de Coolsingel. Ook dit initiatief om geld op
te halen voor mensen met kanker
wordt gesteund door FloraHolland
en haar medewerkers. Het team
is vanaf 10 juni live te volgen op
www.roparunteam97.nl.

