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Slotbijeenkomst 
participatietraject Gebiedsvisie

Dinsdag 24 juni 2008
van 19.45 uur tot 22.15 uur

Gemeentehuis

Tijdens deze bijeenkomst koppelen we terug welke inbreng we heb-
ben verkregen vanuit Aalsmeer en wat we daarmee gedaan hebben. 

En er is uiteraard ruimte om tijdens deze avond nog met elkaar van 
gedachten te wisselen over wat wel en niet mogelijk moet zijn in het 
Aalsmeer van de toekomst.

U bent van harte uitgenodigd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Op de foto met de bondscoach

Aalsmeerse boys in Bern
Aalsmeer - Ze zijn superfans van 
het Nederlandse elftal en besloten 
dan ook zaterdag om af te reizen 
naar Bern voor de wedstrijd Oran-
je tegen Italië. Remco Kooy, Frank  
Levarht, Fred Bruine de Bruin en Jan 
Noordhoek hadden kaarten, dus 
mocht plaats genomen worden in 
het stadion. Ze hebben prima plaat-
sen, bijna helemaal vooraan en bij 
de doorgang naar de kleedkamers 
en andere ruimten. Uiteraard had 
ook dit viertal zich ruim in oranje 
gehuld. De wedstrijd eindigde, zoals 
bekend, in een ruime 3-0 zege voor 
Nederland. Een klein half uurtje na 
de wedstrijd besloot het viertal toch 
even snel over het hekje voor hen te 
klimmen en het veld op te gaan. En 
ineens stonden ze oog in oog met 
niemand minder dan bondscoach 

Marco van Basten en sterspeler 
Wesley Sneijder. Natuurlijk werd 
gevraagd of er een gezamenlijke fo-
to gemaakt mocht worden en zowel 
Marco van Basten als Wesley Sne-
ijder had daar geen probleem mee. 
Een omstander werd gevraagd op 
de knop van de camera te drukken 
en het is gelukt. Vereeuwigd voor 
het leven: De Aalsmeerders met 
hun idolen. Nu hebben ze de oran-
je-smaak helemaal te pakken en 
gaan zaterdag weer naar Zwitser-
land, nu naar Basel voor de kwart-
finale van Nederland tegen of Rus-
land of Zweden. Drie van hen heb-
ben kaarten, één ticket is nog nodig. 
“Want”, zo zegt Jan. “We willen weer 
met elkaar in het stadion zitten. Is 
veel leuker dan op het plein bij het 
grote scherm.” 

In hart van krant juniorpraambode
Junior-pramenrace start 
zaterdag om 13.00 uur!
Aalsmeer - Prima zonnig weer had-
den de junior-pramenracers zater-
dag jl. tijdens de sportdag. Met een 
skippyballen-race werd gestreden 
om de startnummers. De Blauw-wit-
te Leeuwen bleken het beste met de 
skippyballen en de fles water, die vol 
mee vervoerd moest worden, om te 
kunnen gaan en mogen nu als eer-
ste starten. Op plaats twee zijn de 
meiden van Pimpy geëindigd en op 
drie de Kleine Keuregies. Aanstaan-
de zaterdag 21 juni vindt alweer de 
junior-pramenrace plaats. Om 13.00 
uur klinkt het startschot bij het kip-
penbruggetje bij de Stommeerka-
de. De juniorracers gaan niet alleen 
varen, ook allerlei sportieve spelle-
tjes staan op het programma. Spor-

typraam is het thema. Hiervoor is 
gekozen door het SPIE-juniorbe-
stuur vanwege de Europese kam-
pioenschappen voetbal, de Tour de 
France en de Olympische Spelen dit 
jaar. Publiek wordt uitgenodigd te 
komen kijken naar de ruim dertig 
deelnemende pramen. Het startpunt 
is een goede kijkplaats, evenals het 
Stokkeland en het eindpunt, het 
Praamplein. Hier vindt rond 15.00 
uur de prijsuitreiking plaats. Speci-
aal voor de junior-pramenrace heeft 
de Nieuwe Meerbode een junior-
praambode gemaakt. Deze zit in het 
hart van de krant en kan er zo uitge-
haald worden. Volgende week in de 
Meerbode uiteraard de uitslag van 
deze leuke doe-race voor kids.

Geen draagvlak voor ombuigingen in kadernota 

Steun fracties voor Tafeltje 
Dekje, KCA en de radio
Aalsmeer - Voorafgaande aan de 
behandeling van de Kadernota 2008 
werden donderdag tijdens het be-
raad en de raad in het gemeente-
huis diverse insprekers in de gele-
genheid gesteld hun zegje te doen. 
Directeur Jan Dreschler van het 
Zorgcentrum sprak over het voor-
nemen om vanaf 2010 nog meer te 
gaan bezuinigingen op Tafeltje Dek-
je en voorzitter Lennart Bader van 
Radio Aalsmeer sprak in over het 
stopzetten van de subsidie voor de 
lokale omroep, eveneens in 2010. 
KCA was vertegenwoordigd door 
voorzitter Marian Kaaijk, Herman 
Weber namens de werkgroep Beel-
dende Kunst en het Oude Raadhuis 
en Annemiek van Egmond sprak in 
namens de Kinderkunstzolder. Ook 
hier ging het over het voornemen 
om de subsidiekraan per 2010 dicht 
te draaien.

Aalsmeer gevoel
De diverse fracties werden hierna in 
de gelegenheid gesteld een eerste 
richtinggevende reactie te verwoor-
den. De besluitvorming vindt ove-
rigens pas in oktober van dit jaar 
plaats bij de begrotingsbehande-
ling. PACT stelde dat het niet ver-
standig is geweest om niet te com-
municeren met de betrokkenen. 
Meer dan tweehonderd mails spre-
ken voor zich. De fractie zei geen 
onderbouwing te hebben voor mo-
gelijke verkoop van het Oude Raad-
huis en adviseert het college om 
een idee uit te werken, te bespreken 

en dan pas terug te komen. De frac-
tie van de VVD heeft moeite met de 
tijdsdruk en gaf aan de vier zorgtra-
jecten nog even te willen handha-
ven. Verder gaat deze fractie abso-
luut niet akkoord met een bezuini-
ging op de maaltijdvoorziening. De 
verlaging met betrekking tot KCA is 
de VVD-fractie minder duidelijk en 
dat geldt ook voor het Oude Raad-
huis. Erg veel enthousiasme kan de 
fractie dan ook niet opbrengen en 
wat Radio Aalsmeer betreft is de 
fractie ook niet voor stopzetten. Ver-
der gaf de VVD aan geen voorstan-
der van het verhogen van de ozb te 
zijn. De fractie van AB is tegen het 
stopzetten van remedial teaching en 
faliekant tegen het bezuinigingen 
voor Radio Aalsmeer. De bezuini-
ging met betrekking tot KCA snapt 
deze fractie al helemaal niet en ze-
ker niet als het gaat om het Oude 
Raadhuis. Aan het adres van burge-
meester Pieter Litjens: “Kennelijk is 
het Aalsmeer gevoel nog niet aan-
wezig”. Door over personele kosten 
te praten bij KCA gaat de gemeente 
op de stoel van het stichtingsbestuur 
zitten en dat kan dus niet, aldus AB. 
Als de fractie de voorstellen nog een 
keer tegenkomt overweegt deze een 
motie van wantrouwen in te dienen. 
De CDA-fractie is van mening dat er 
onzorgvuldig gehandeld is door niet 
eerst met de betrokkenen om de ta-
fel te gaan zitten. Een bezuiniging 
op Tafeltje Dekje valt bij deze fractie 
verkeerd en is niet acceptabel. Ver-
der wil deze fractie het voortbestaan 

van Radio Aalsmeer respecteren en 
bestaat er geen behoefte om nu al 
op de bezuinigingen op het bud-
get van KCA in te gaan. Wel om een 
discussie over bundeling van activi-
teiten. Ook deze fractie wil een on-
derbouwing voor het budget voor 
Greenpark. Burgemeester Pieter Lit-
jens gaf aan dat het communiceren 
met de betrokkenen te laat of niet 
gebeurd is en zei dit ook te betreu-
ren. De besluitvorming is in oktober, 
dus er is nog ruimte om dit recht te 
zetten. Het door AB geschetste ont-
breken van het Aalsmeer gevoel 
herkende de burgemeester niet en 
hij sprak de hoop uit dat dit niet het 
indienen van een motie van wan-
trouwen is, zoals door de AB-frac-
tie aangekondigd. “Zo gaan we niet 
met elkaar om in Aalsmeer”, aldus 
Litjens. 

Nuttige oefening militairen 
bij en op Westeinderplas
Aalsmeer - Een genie-eenheid van 
de Koninklijke Landmacht zorgde 
vorige week al voor wat opschud-
ding bij Fort Kudelstaart. Hun aan-
wezigheid leverde diverse telefoon-
tjes en een artikel op, waarin stond 
te lezen dat zij voor steigerwerk-
zaamheden waren ontboden. Af-
gelopen maandag 16 juni was het 
weer raak. Op de kruising van de 
Zwarteweg met de Stommeerweg 
zag het groen van de legervoertui-
gen en ook nu weer ging de tele-
foon. De redactie ging een kijkje ne-
men en kwam er al snel achter wat 
er aan de hand was. Bij de steiger-
werkzaamheden bij Fort Kudelstaart 
wordt gebruik gemaakt van kranen. 
Daar het vervoer via de weg op nog-
al wat praktische problemen stuitte, 

was er voor gekozen om deze kra-
nen over het water met vouwbrug-
gen te vervoeren. Het vergemakke-
lijkte de werkzaamheden. Nadat de 
klus geklaard was werd door de le-
gerleiding in de Prinses Margrietka-
zerne in Wezep besloten om twee 
vliegen in een klap te slaan en dat 
betekende dat er een oefening aan 
vast werd geplakt. Dat betekende 
dat er nogal wat militair vertoon te 
zien was nabij de watertoren. Vouw-
brugpelotons werden ingezet om de 
drie delen van de vouwbrug in te 
klappen en op vrachtwagens te zet-
ten. Het leverde een fraai schouw-
spel op en de oefening heeft er weer 
toe bijgedragen dat de manschap-
pen bij eventuele civiele bijstand 
beslagen ten ijs komen. 

Bromfiets onder vrachtwagen

Mislukte poging
Aalsmeer - In de nacht van zondag 
16  op maandag 17 juni is er een po-
ging gedaan om een bestelbus uit 
de Clusiusstraat te stelen. Het raam 
is kapot gemaakt en de motorkap 
opengebroken. De bestelbus is niet 
meegenomen doordat na het ope-
nen van de motorkap het alarm af 
ging. Dit kabaal schrok waarschijn-
lijk de dieven af, waardoor ze de be-
stelbus verder met rust hebben ge-
laten.

Aalsmeer - Bij de kruising Machi-
neweg met de N201 heeft maandag 
16 juni  om 11.25 uur een aanrijding 
plaatsgevonden. Een 39-jarige man 
uit Schagen zag vanuit zijn vracht-
wagen de bromfiets, bestuurd door 
een 41-jarige vrouw uit Amsterdam, 

niet aankomen. De vrouw kwam on-
der de vrachtwagen terecht en is 
met de ambulance naar het VU-zie-
kenhuis gebracht. Met licht beenlet-
sel is ze er vanaf gekomen. De be-
stuurder van de vrachtwagen is ver-
hoord.

Gelijk de cel in
Aalsmeer - Donderdag 12 juni om  
20.00 uur werd er een melding ge-
daan door een haveneigenaar die 
twee voor hem onbekende mannen 
op zijn terrein aan de Uiterweg zag 
lopen. De politie heeft met de boot 
deze twee jongemannen getraceerd 
en voor verhoor aangehouden.. Eén 
van de daders, een 39-jarige man 
uit Amsterdam, had al 17 dagen cel 
en zeshonderdtachtig euro boete 
openstaan. Hij mocht gelijk de cel 
in.  De andere dader is slechts voor 
verhoor meegenomen en is daarna 
naar huis gestuurd.

GEEN KRANT?
0251-674433
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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AAlSmeer,
AAlSmeerderbrug, 
boVenkerk, kudelStAArt, 
oude meer, rijSenhout, 
rozenburg, Vriezekoop

Advertenties, redactie 
en administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
internet www.meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
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GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht

121e jaargang

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

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

www.meerbode.nl

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

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

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

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

jaar. Ze heten “Tom”en “Jerry”.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, zwarte poes met wit onder 

zijn nek. Dikke vacht. Ze heeft een roze bandje om met koker-
tje en ze heet “Minous”.

- Werven in Aalsmeer, chocalade bruine kater met witte bef en 
sokjes. Hij is 10 jaar en heet “Prince”.

- Ringvaartzijde in Aalsmeer, lapjes poes mer zwarte veeg over 
haar neus. Ze is 4 jaar en heet “Jans”.

- Spoorlaan in Aalsmeer, wit/zwart/bruin konijntje.
- Molenweg in Aalsmeerderbrug, zwart/witte kater van 3 jaar. 

Hij heet “Nemo”.

 Gevonden:
- Hoofdweg thv Daltonstraat in Kudelstaart, poes met witte 

neus, mond en voetjes. Buik, bef en rug zijn rood, zwart/brui-
ne staart met licht rood puntje. 

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

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

Gastenmiddag bij Zonnebloem
Aalsmeer - Op zaterdag 14 juni had 
de Zonnebloem Aalsmeer voor haar 
gasten een muzikale bingo als ver-
rassing. De bingo werd gepresen-
teerd door Kees Bos uit Wijhe. Kees 
gaf aan alle aanwezigen een bingo 
papier waar 24 oud-Hollandse lied-
jes op stonden, zoals Vader Jacob, 
Ik sta op wacht, Swiebertje, Oranje 
boven, enz. Daarna ging de muziek 
aan en Kees en de gasten zongen 
de bekende liedjes mee. Als er een 
liedje op het bingo papier stond, kon 
deze aangekruist worden.
Het duurde even voor de eerste bin-
go viel, maar daarna volgden de an-
deren snel en mochten deze win-
naars een prijsje uitzoeken. Na de 
pauze werd een nieuw bingo pa-

pier uitgereikt en ging Kees verder 
met andere bekende liedjes, waar-
bij niet alleen gezongen werd, maar 
ook af en toe een dansje gemaakt. 
Aan het einde van de bingo kondig-
de Kees zelf al aan dat hij door de 
voorzitter bedankt zou worden en 
een Aalsmeers bloemetje zou krij-
gen, wat voorzitter Piet Tulp dan ook 
deed. De gasten kregen nog een 
drankje en een hapje en de gasten 
die bij de bingo niets hadden ge-
wonnen mochten ook een present-
je uitzoeken. Zo gingen alle gasten 
tevreden weer naar huis. Voor infor-
matie over Zonnebloem Aalsmeer 
kan contact opgenomen worden 
met met de secretaris, mevr. Lenie 
Rondema, tel. 322670.

 

Zondag 22 juni
 

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. thema-
dienst ‘Genieten, hoe doe ik dat?’, dl  
1 Meer is minder!. vg. Otmar Vrees.
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 10u. vg. 
Bram Flippo. Crèche voor de klein-
sten, speciaal programma oudere 
kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 19u. ds A. 
Jansen.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. P. Post.  
Extra collecte voor het Honduras 
radioproject. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Om 19u. br. H.B. Slagter, 
Wijk bij Duurstede.
 
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.

Hervormde Gemeente Zuid en 
Geref. Kerk Aalsmeer 
10u. dienst in Triumphatorkerk, ds. 
J. van Liere, Genemuiden. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Wester-
man, Aalsmeer. Avonddienst 17u.  
Kampuitzendingsdienst. 
Oost: 10u. dienst, ds C.G. Graaf-
land. 

Herv. wijkgemeente Eben Ha-
ezer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
10. en 18.30u. ds. A. van Vuuren.

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

KERKDIENSTEN
der-praisedienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
10u. ds. K. Muller. Om 18.30u. ds. J. 
Jonker, Hoorn. 

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

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

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel euch. 
viering olv karmelieten. Om 17u. 
viering met dominee in Klooster-
hof. Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
euch. viering met L. Seeboldt. Zon-
dag 10.30u. Karmelkerk dienst olv 
parochianen.
Rijsenhout: euch.viering zaterdag 
om 19u. met L. Seeboldt. Mmv So-
li Deo Gloria.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. dienst, ds. J. Vrijhof. Mmv 
de Jeugdband.

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst, ds. M. v.d. Velde, Oude/
Nw Wetering. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zat. geen dienst. Zondag 10.30u. 
woordcomm.viering met A. Blonk. 
K.k. + Fiore. 

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

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

Handicap.nl dankt 
alle gulle gevers
Aalsmeer - Handicap.nl, de fond-
senwervingsorganisatie van de Al-
gemene Nederlandse Gehandicap-
ten Organisatie, heeft in de week 
van 2 tot en met 7 juni haar jaarlijk-
se nationale collecte voor mensen 
met een handicap of chronische 
ziekte. De opbrengst van de collec-
te in Kudelstaart is totaal 1661,01 
euro.
Het Ango Bestuur is zeer tevreden 
met het totale resultaat van de nati-
onale collecte. Dankzij de bijdragen 
van de Nede
rlandse bevolking is de organisatie 
in staat mensen te helpen die buiten 
financiële regelingen vallen.
Vanuit de opbrengst van de collecte 
helpt het Ango Fonds mensen met 
een functiebeperking die specia-
le voorzieningen nodig hebben en 
geeft zij individuele financiële hulp, 
hiervoor hoeft men geen lid te zijn. 
De Ango geeft daarnaast juridisch 
advies en bijstand aan leden. Ango 
maak(t) beter leven mogelijk!
Handicap.nl dankt haar 25.000 vrij-
willigers die de tijd hebben geno-
men zich in te zetten voor de belan-
gen van deze mensen. 

Nieuwe mensen welkom
De organisatie kan niet zonder u! 
Ook nieuwe mensen die het komen-
de jaar willen helpen door de col-
lecte in hun eigen plaats of wijk op 
te zetten en te organiseren, zijn van 
harte welkom. 
Niet voor niets is ons motto: Voor el-
kaar, door elkaar!
Ook verenigingen of stichtingen die 
een link met een chronische ziek-
te of handicap hebben, kunnen de 
Handicap.nl-collecte organiseren. 
Zij mogen dan 25 procent of meer 
(afhankelijk van de ingezamel-
de collectegelden) van de plaatse-
lijke collecteopbrengst behouden, 
mits de opbrengst besteed wordt 
aan een doel of voorzieningen voor 
chronische zieken of gehandicap-
ten. Voor niet-gehandicapten orga-
nisaties geldt een 10 procent rege-
ling. 

Interesse? Bel 033-4654343 of surf 
naar www.handicap.nl en vraag de 
regiocoördinator naar de voorwaar-
den en mogelijkheden voor uw ver-
eniging of stichting!

Klaverjassen in 
De Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
21 juni is er weer klaverjassen in  
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Ook u/jij bent welkom. De aanvang 
is 14.00 uur. 
Er wordt gespeeld om een dinerbon 
van 25 euro. 
Het klaverjassen wordt begeleid 
door Floor van Engelen. 
Voor informatie is hij bereikbaar via 
06-10498893. 

Ereboog voor juf Chantal 
Aalsmeer - Voor de kinderen van 
groep 3B van de Oosteinderschool 
was 12 juni wel een heel bijzonde-
re dag. Deze dag gaf hun eigen juf 
Chantal uit Mijdrecht het ja-woord 
aan haar Alexander. Er was door de 
kinderen al lang naar uitgekeken, 
want een paar weken van tevoren 
hadden ze allemaal een heuse uit-
nodiging van de juf gekregen om 
aanwezig te zijn bij haar kerkelijk 
huwelijk in de Johannes de Doper-
kerk te Mijdrecht. In de kerk keken 
de kinderen hun ogen uit en wat zag 
de juf er prachtig uit! Na de kerk-

dienst wachtte er voor het kersverse 
bruidspaar een verrassing. Er ston-
den namelijk ineens allemaal klei-
ne bruidjes en bruidegommen klaar 
en ze vormden samen een prachti-
ge ereboog. 
Na de kerkdienst werden de kinde-
ren nog verwacht in kasteel Haarzui-
lens op de kinderreceptie. Natuurlijk 
werd het bruidspaar aldaar prachtig 
toegezongen en op die manier veel 
geluk gewenst. Voor alle kinderen, 
maar vast ook voor juf Chantal en 
haar man, was het een dag om nooit 
meer te vergeten!

Wie heeft ‘Prince’ gezien?
Aalsmeer - ‘Prince’ is een chocolade bruine kater van 10 jaar. Hij 
heeft een witte bef en sokjes. Sinds een week is hij niet meer thuis 
gekomen. Zijn baasjes maken zich zorgen en hopen dat iemand hem 
gezien heeft. Wie meer weet over Prince wordt verzocht te bellen 
naar de Dierenbescherming in Aalsmeer, telefoon 0297-343618.

Vernieuwend project voor 
‘Zilveren Maan’ gezocht
Streek - Drie natuur- en milieuor-
ganisaties reiken voor de zevende 
keer de Zilveren Maan uit, de prijs 
voor vrijwillig natuur-, milieu of land-
schapsbeheer in Noord-Holland. Ie-
dereen die een geslaagd project of 
baanbrekende activiteit op het ge-
bied van natuur, milieu of landschap 
in Noord-Holland kent, uitgevoerd 
door een enthousiaste vrijwilliger of 
vrijwilligersgroep tussen september 
2007 en september 2008, kan deze 
nu voordragen voor de prijs. 
De Zilveren Maanprijs is bedoeld 
om een geslaagd project of baan-
brekende activiteit op het gebied 
van natuur, milieu of landschap in 
Noord-Holland, uitgevoerd door een 
enthousiaste vrijwilliger of vrijwilli-
gersgroep in het zonnetje te zetten. 
De prijs is een initiatief van de Mi-
lieufederatie Noord-Holland, Land-
schap Noord-Holland en IVN Con-
sulentschap Noord-Holland. De Zil-
veren Maan werd in 2002 voor het 

eerst uitgereikt. De Zilveren Maan-
prijs is in 2007 uitgereikt aan de 
IVN Mussenwerkgroep Alkmaar. 
U kunt uzelf, uw eigen groep, een 
persoon of een andere organisatie 
aanmelden voor de Zilveren Maan-
prijs. Aanmeldingen dienen uiterlijk 
maandag 17 september binnen te 
zijn bij IVN Consulentschap Noord-
Holland. Meer informatie en een 
aanmeldingsformulier vindt u op 
www.zilverenmaanprijs.nl. U kunt 
ook contact opnemen met Milieu-
federatie Noord-Holland, telefoon 
075–6351598.

Dagvlinder
De prijs, bestaande uit een beeld-
je gemaakt door mevrouw F. Zwaag, 
ontleent haar naam aan een in 
Noord-Holland vrijwel uitgestorven 
dagvlinder, de Zilveren Maan. Al-
leen bij Kortenhoef wist een kleine 
populatie van de Zilveren Maan te 
overleven. 
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DefinitieVe Beschikkingen

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Schweitzerstraat 99, 1 els,
• Herenweg 39, 1 kastanje
Datum verzending vergunningen: 13 juni 2008.

wet geluiDhinDer

Actieplan geluid gemeente Aalsmeer
Op grond van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder moet door de 
gemeente Aalsmeer een geluidbelastingskaart en een actieplan 
worden vastgesteld. De geluidbelastingkaart is op 23 oktober 2007 
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het 
college heeft op 10 juni jl. met het concept-Actieplan geluid inge-
stemd en voor inspraak vrijgegeven.
Uit de geluidbelastingskaart is gebleken, dat het wegverkeer de be-
langrijkste bron van geluidhinder is. In het Actieplan geluid 2008-
2013 zijn de belangrijkste knelpuntsituaties in beeld gebracht. Uit 
de berekeningen blijkt dat er voor Aalsmeer één knelpunt aanwezig 
is boven de plandrempel van 65 dB n.l. de Van Cleeffkade (tussen de 
Seringenstraat en de Burg. Kasteleinweg). 
In het concept-Actieplan is verder aangegeven dat de gemeente 
de geluidbelasting vanwege dit wegverkeer wil terugbrengen door 
maatregelen te treffen aan de bron. Als maatregel wil de gemeente 
in knelpuntsituaties zogenaamde stille wegdekken gaan toepassen 
op het moment dat het wegdek moet worden vervangen. De ge-
meente zal zich verder pro-actief opstellen tegen de bronbeheerders 
van wegen, spoorwegen en luchtvaart.

ter inzagelegging
Het concept-Actieplan geluid met de daarbij behorende stukken ligt 
ter inzage vanaf 20 juni 2008 tot en met 1 augustus 2008 tijdens 
de openingstijden bij de afdeling dienstverlening en op afspraak, 
tel. 0297-387 645.

Zienswijze
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt 
een ieder in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 1 augustus 2008 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen in te dienen op het concept-
Actieplan. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd aan: 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, afdeling Vergunningen, 
handhaving en subsidies, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Voor het 
indienen van mondelinge zienswijzen of voor vragen kan men zich 
wenden tot de heer ing. F.R. Kroese van de genoemde afdeling, 
telefoon 0297-387645.
Na 1 augustus zullen de ingebrachte zienswijzen worden verwerkt 
en zal het concept-Actieplan geluid ter beoordeling/visie aan de ge-
meenteraad worden voorgelegd. Daarna zal het Actieplan definitief 
door het college worden vastgesteld. Er bestaat geen mogelijkheid 
tot het instellen van beroep.

woningwet

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 

Lid 3
• Krabbescheerhof 14, het bouwen van een schuur/garage.
Lid 2
• Hornweg 291, het bouwen van een vrijstaande woning
Lid 1
• Mr. Jac. Takkade 35, het oprichten van een hotel;
Deze besluiten worden op 17 juni 2008 verzonden.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 25

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

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

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

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

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

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

t/m 18 juli Voornemen Raadhuisplein 1 in Aalsmeer, aan te wij-
zen als gemeentelijk monument

t/m 25 juli Kapvergunningen:Schweitzerstraat 99, 1 els; Heren-
weg 39, 1 kastanje. 

t/m 1 aug. Actieplan geluid gemeente Aalsmeer

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, Balie 6

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

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

brug/dam;
• Citroenvlinderstraat 14, het vergroten van de woning;
• Kudelstaartseweg 247a, het plaatsen van een carport;
• Lijnbaangebied, het inrichten van een bouwterrein;
• Oranjestraat 25, het bouwen van een woning.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 11 juli 2008
• Bilderdammerweg tussen 76 en 78, het bouwen van 3 woningen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 18 juli 2008
• Schweitzerstraat 28, het plaatsen van een veranda;
• Werven 26, 38, 39, 43 en 57, het oprichten van bergingen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 juli 2008
• Linksbuitenstraat 25, het wijzigen van de gevel;
• Lisdoddestraat 90, 92 en 94, het bouwen van drie woningen;
• Lisdoddestraat 96 en 98, het bouwen van twee woningen;
• Oosteinderweg 58, het oprichten van een dubbel woonhuis.

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

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

41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 265, het bouwen van een kas t.b.v. teelt;
• Archimedeslaan 13, het plaatsen van een dakkapel;
• Weteringstraat, het plaatsen van buitenzonwering;
• Weteringstraat / Zijdstraat 40, het plaatsen van een condensor.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 249, het plaatsen van een entresolvloer;
• Dahliastraat 3, het vergroten van een woning;
• Dahliastraat 6, het plaatsen van een dakkapel;
• Krabbescheerhof 14, het bouwen van een schuur/garage.
Bouwvergunning 1e fase
• Hornweg 291, het bouwen van een vrijstaande woning;
• Mr. Jac. Takkade 35, het oprichten van een hotel.
Verzenddatum bouwvergunningen: 24 juni 2008.

uitBreiDing gemeenteliJke monumentenliJst

Burgemeester en wethouders zijn, op voordracht van de gemeen-
telijke monumentencommissie, voornemens om het gemeentehuis, 
gelegen aan het Raadhuisplein 1 in Aalsmeer, aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. Dit voorstel tot aanwijzing ligt vanaf aan-
staande vrijdag gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage in het 
gemeenthuis en bestaat er voor belanghebbenden, gedurende deze 
periode de mogelijkheid, hiertegen een zienswijze in te dienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer. 

wet oP De ruimteliJke orDening (wro)

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

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 1969’, voor het plaatsen van 

een dakkapel, Schweitzerstraat 77.
Lid 1 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan in Hoofdzaak 1962’, voor 

het herbouwen van de woning, Bilderdammerweg 120.
Artikel 17 WRO
• Het bestemmingsplan ‘N201 zone’ voor het tijdelijk plaatsen van 

keten, Hornweg 30.

Verleende vrijstellingen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:

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

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

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

fractiesPreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 24 juni. Voor het maken van 
een afspraak kunt u contact opnemen 
met de griffie, tel. 0297-387660.

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

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

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

serVicePunt Beheer en
uitVoering ProVincie
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl
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Schooltassen de lucht in!
Aalsmeer - Een traditioneel gebruik 
al een groot aantal jaren, wie slaagt 
voor zijn of haar schoolexamen mag 
de vlag én de tas uithangen. Sinds 
vorige week woensdag is het in ve-
le straten een gezellige boel. Naast 
vlaggetjes en spandoeken voor het 
EK-voetbal worden de huizen opge-
fleurd met vrolijk gekleurde tassen. 
Woensdag zaten de leerlingen van 
het middelbaar onderwijs is span-
ningen. Aan het einde van de och-
tend kwam voor velen het verlos-
sende telefoontje. 
Geslaagd, dan vlag uit. Herexamen 

betekent nog een kans, dus vast en 
zeker dat deze categorie de afgelo-
pen week flink in de boeken is ge-
doken. 
Vorige week donderdag was het na-
gels bijten voor de leerlingen van 
het hoger voortgezet onderwijs. Ook 
voor hen duurde het wachten lang. 
Rinkelt de telefoonbel? Menigeen 
kreeg geslaagd te horen, nog meer 
vlaggen aan huizen in de straten. 
Degenen die geslaagd zijn: Gefeli-
citeerd, prima gedaan! Voor hen die 
herexamen moeten doen: Succes, 
nog even doorbijten!

Thema ‘Dementie en Wetenschap’
Lezing in Alzheimer Café
Hoofddorp - Op dit moment is de 
ziekte van Alzheimer nog niet te 
genezen. Een eerste stap naar een 
oplossing voor dit groeiende pro-
bleem is het zo goed mogelijk be-
grijpen, en vroegtijdig herkennen 
van de ziekte. Mevrouw dr. Wiesje 
van der Flier, verbonden als senior 
onderzoeker Alzheimer aan het VU 
medisch centrum zal dit onderwerp 
bespreken op dinsdag 24 juni in het 
Alzheimer Café. 
Dit vindt plaats in Zorgcentrum de 
Meerstede aan de Burgemees-
ter Pabstlaan 260 in Hoofddorp van 
19.00 tot 21.00 uur. Er zal ruim de 

gelegenheid zijn om vragen te stel-
len, ook is er tijd om met elkaar te 
praten. Het Alzheimer Café is een 
ontspannen ontmoetingsplek voor 
mensen die zorg of ondersteu-
ning bieden aan een dementeren-
de en voor dementerenden zelf. U 
hoeft zich niet van te voren aan te 
melden, u kunt gewoon binnenlo-
pen. De toegang is gratis en de kof-
fie staat klaar. Voor vragen of meer 
informatie kan gebeld worden met 
het Steunpunt Mantelzorg Amstel-
ring: 0900 – 1866 of mailen naar: 
amstellandmeerlanden@alzheimer-
nederland.nl

Zondag toerrit Meer Uit
Uithoorn - Zondag 22 juni organi-
seert TC Meer Uit haar derde toerrit 
voor motoren dit seizoen, de Meeruit 
rit. De route gaat weer over mooie 
binnenwegen en dijken, door bossen 
en polders en heeft een lengte van 
ongeveer 170 kilometer. Deze mooie 
tocht voert vanuit Uithoorn via  on-
der andere Oudemeer en Schiphol-
rijk naar Rijsenhout. Van daar gaan 
de deelnemers door naar Burger-
veen, Weteringbrug en via Alphen 
a/d Rijn naar Lisserbroek en Beins-
dorp om vervolgens via Zwaanshoek 
door te gaan naar Cruquius en Vijf-
huizen. Van Zwanenburg, Haarlem-
merliede en Spaarndam door naar 
Velsen en Ijmuiden. Hier is gele-
genheid voor koffiestop en/of lunch. 

Daarna gaat het richting New Cast-
le, vervolgens via Santpoort Zuid 
naar Bloemendaal, door naar Zand-
voort om heerlijk over de boulevard 
te rijden en door te gaan naar Bent-
veld. Vervolgens via Aerdenhout 
naar Vogelzang en De Zilk, Halfweg 
vervolgens via de Keukenhof route 
richting Nieuw-vennep, Hoofddorp 
en Rijsenhout. Tot slot via Korteraar 
en Zevenhoven via Amstelhoek  te-
rug naar Uithoorn, om nog even na 
te praten bij De Waterkelder. 

Inschrijven en vertrek tussen 9.00 
en 10.30 uur bij  Brasserie De Wa-
terkelder aan de Joh. Enschedeweg 
180 in Uithoorn. Voor inlichtingen: 
0297-569580.

Zomerprogramma Meerwaarde
voor senioren in trek!
Hoofddorp - Het Zomerprogramma 
voor senioren dat Meerwaarde in de 
maanden juli en augustus organi-
seert, trekt veel belangstelling. “Het 
aantal aanmeldingen is al groot, 
maar we hebben nog plaats”, aldus 
Maud Tromp van het Cursusbureau 
van de welzijnsorganisatie. Voor de 
verschillende activiteiten kunnen al-
le Haarlemmermeerders van 55 jaar 
en ouder zich inschrijven. Wegens 
succes geprolongeerd zijn de bus-
tochten. Er wordt onder andere een 
bezoek gebracht aan Bavel en ’s-
Hertogenbosch, de Veluwe & Voer-
mansmuseum in Hattem en er wordt 
met de bus een Elfstedentocht gere-
den. Andere activiteiten die op het 
programma staan: een stadswande-
ling in Leiden, een verhalenexcursie 
in de Fruittuinen en een kunstexcur-
sie naar het Rijksmuseum. Hilarisch 
zijn altijd de Boerengolf-middagen, 
dit keer bij de recreatieplas Toolen-
burg. Wie liever wil luisteren naar 
een lezing komt ook zijn trekken. In 
het programma is een kleurenlezing 

opgenomen, een lezing over de Is-
lam en een kunstlezing. Actief mee-
doen tijdens een workshop behoort 
ook tot de mogelijkheden; daarvoor 
zijn Kennismaken met digitale foto-
grafie en Kalligrafie en Ornamenten 
ontwikkeld. 
De voorwaarden om mee te kun-
nen doen aan de zomeractiviteiten 
zijn dat men woonachtig is in de 
Haarlemmermeer, en dat de deelne-
mer 55 jaar of ouder is. Het volledi-
ge programma is terug te vinden op 
de internetsite www.meerwaarde.
nl en in de brochure ‘Zomer actief!’ 
van Meerwaarde. Deze is aan te vra-
gen bij het Cursusbureau, telefoon 
023-5698861, geopend van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 9.00 
en 12.00 uur of via e-mail cursusbu-
reau@meerwaarde.nl. De brochu-
re kan ook worden opgehaald bij 
de gemeente en haar servicepun-
ten, de bibliotheken, de wijkcentra, 
het Spaarne Ziekenhuis en diverse 
andere openbare gebouwen in de 
Haarlemmermeer. 

Open air voetbaltoernooi
Hoofddorp - De evenementencom-
missie van zaalvoetbal vereniging 
The Kickoff uit Hoofddorp overweegt 
een open-air vijf tegen vijf toernooi 
te organiseren voor jongens die zijn 
geboren in de jaren 1995-1994 (13-
14 jarigen) alsmede jongeren die 
geboren zijn in de jaren 1993-1992 
(15-16 jarigen) op zaterdag 28 ju-

ni. Uitsluitend bij voldoende belang-
stelling van, ook de ouders, gaat het 
toernooi door. Opgeven kan per mail 
onder vermelding van naam, adres, 
leeftijd, geboortedatum en  eventu-
eel mobiel nummer. Opgeven  kan 
via mail aan thekickoff@quicknet.nl. 
Nadere informatie is te  verkrijgen 
via 06-47018536.    
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AGENDA
Muziek/theater
19, 20 en 21 juni:
* Locatietheater Lichtemaankweker 
in Historische Tuin, ingang Praam-
plein. Twee voorstellingen per avond, 
om 19.30 en 21u. 
Vrijdag 20 juni:
* Zomeravondconcert Sursum Cor-
da bij molen De Leeuw in de Zijd-
straat vanaf 19u.
* Aalsmeers Jazz Kwartet in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 21 juni:
* Back in time-discofeest voor 30+ 
in The Beach, Oosteinderweg. Eerst 
voetbal, muziek vanaf 22.30u.
Maandag 23 juni:
* Open middag Flora voor jeugdige 
orkestleden en blokfluiters in club-
gebouw Bilderdammerweg in Ku-
delstaart van 16 tot 17.30u.
* Zomeravondconcert muziekvereni-
ging Flora in De Boomgaard, Oost-
einde vanaf 19.30u.

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

Diversen
Donderdag 19 juni:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.

Vrijdag 20 juni:
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in 
Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 21 juni:
* Junior-pramenrace. Start 13u. bij 
kippenbruggetje, Stommeerkade.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
* Midzomernachtzwemmen in Het 
Oosterbad, Jac. Takkade, 23-24u.
21 en 22 juni:
* Open tuinenweekend in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Zaterdag 10-17u. en 
zondag 22 juni 11-16u.
Zondag 22 juni:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 
Beethovenlaan op mondiale toer 
naar Afrika, 11-15u.
Dinsdag 24 juni:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cycla-
menstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Skeelertraining voor jeugd op 
baan Wim Kandreef, Kudelstaart van 
18.45 tot 19.45u. Iedere dinsdag.
Woensdag 25 juni:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Open huis met fancy fair en veiling 
basisschool De Brug, Machineweg 
van 16 tot 20u.
* Jaarmarkt in/rond winkelcentrum 
Kudelstaart van 14 tot 21u.
Donderdag 26 juni:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
* Lathyrus kijken in tuin Wellant Col-
lege, Linnaeuslaan, 19-21u.

Vergaderingen
Donderdag 19 juni:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
Donderdag 26 juni:
* Beraad en raad in gemeentehuis, 
Raadhuisplein vanaf 20u.

Afgelopen maandag gaf Flora een openluchtconcert in de Gaffelstraat in Ku-
delstaart en aanstaande maandag nemen de muzikanten in Oost, in de Boom-
gaard. Publiek is van harte welkom.

Zomeravondconcert Flora 
in De Boomgaard in Oost
Aalsmeer - Afgelopen maandag 16 
juni brachten de leden van muziek-
vereniging Flora een openluchtcon-
cert aan de Gaffelstraat in Westein-
derpark en aanstaande maandag 23 
juni staat het tweede zomeravond-
concert op het programma. 
Deze muzikale traktatie wordt ge-
geven in De Boomgaard in Nieuw-
Oosteinde. De aanvang is 19.30 uur 
en publiek wordt uitgenodigd in gro-
ten getale te komen luisteren en kij-

ken. Tijdens het concert kan geno-
ten worden van de fanfare, het leer-
lingen orkest en de blokfluitgroep. 
Er zal een zeer gevarieerd program-
ma ten gehore worden gebracht. 

Mocht het weer nu zo slecht zijn dat 
het concert niet buiten kan plaats-
vinden, dan zijn concertbezoekers 
welkom in het clubgebouw van Flo-
ra aan de Bilderdammerweg 118. 
Zelfde datum, zelfde tijd. 

Aalsmeers Jazz Quartet 
vrijdag live in Bacchus
Aalsmeer - Het Aalsmeers Jazz 
Quartet met Robbert Tuinhof op te-
norsax, Wicher de Boer op basgi-
taar, Jan Busstra op piano en Goos 
Kaaijk achter de drums treedt aan-
staande vrijdag 20 juni op in cultu-
reel café Bacchus samen met zan-
geres Paulien Walch.
Op het programma staan onder an-
dere onvergetelijke, tijdloze songs 
van beroemdheden als George 
Gershwin en Duke Ellington. Ook 

een aantal instrumentale top-jazz-
nummers, zoals Lullabye of Birdland 
en In a Mellow Tone, staat op het re-
pertoire. Van Gershwin zingt Paulien 
onder meer Summertime, heel toe-
passelijk met de zomer die een dag 
later begint.
De opbrengst van dit optreden is ten 
bate van de verhuizing van Bacchus. 
Het culturele café in de Bacca-
rastraat is vanaf 21.00 uur open.  Het 
concert vangt aan om 21.30 uur. 

Falkenberg (achteraan op foto) bekijkt de Japanse tekeningen in het Oude 
Raadhuis.

Expositie ‘Japanse in Nederland’
Meesterverteller Reindert 
Falkenberg in Raadhuis
Aalsmeer - Vorige week werd de 
tentoonstelling Een Japanse in Ne-
derland, met werk van Masa Aryoshi 
(1948-1999) geopend door Reindert 
Falkenberg, professor hoogleraar 
Kunstgeschiedenis aan de Univer-
siteit van Leiden. 
Falkenberg heeft een opmerkelijk 
oog voor kunst en is een meester-
verteller. Hij wist op een indringen-
de manier de aandacht te vestigen 
op details in de schilderijen van Ary-

oshi, waarvoor hij warm liep. “Ari-
oshi was in staat was om de we-
reld als een klankrijk, betoverend 
geheel te zien en te schilderen, of 
het nu om een bloem een mens of 
een landschap ging.” De expositie 
‘Een Japanse in Nederland’ is te zien 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat tot en met 27 juli. De toegang 
is gratis en binnen lopen kan iede-
re donderdag tot en zondag tussen 
14.00 en 17.00 uur.

De PPM band treedt tijdens Bandjesavond 2008 op nabij café De Praam.

Zaterdag 28 juni in het centrum
Gevarieerde, swingende 
bandjesavond in dorp
Aalsmeer - Op zaterdagavond 28 
juni vindt de jaarlijkse Bandjes-
avond plaats in het centrum van 
Aalsmeer. Bij de horecagelegenhe-
den op vijf plaatsen in het dorp zijn 
podia opgesteld waar uitstekende 
bands spelen met een gevarieerd 
repertoire. De muzikale avond start 
om 20.00 uur en alle optredens zijn 
gratis toegankelijk. Bandjesavond 
wordt georganiseerd door Winke-
liers Vereniging Aalsmeer Cen-
trum in samenwerking met zes ho-
recagelegenheden uit het centrum: 
De Oude Veiling, Poolcafé The Fif-
ties, Café Bar Joppe, Eetcafé ’t Hol-
land Huys, restaurant ’t Wapen van 
Aalsmeer en Danscafé De Praam. 
In het dorp staan in totaal vijf po-
dia, verdeeld over de Marktstraat, 
Weteringstraat, Dorpsstraat, Zijd-
straat en Molenplein. Bij elk podi-
um is één of zijn meerdere horeca-
gelegenheden vertegenwoordigd. 
De bands die komen spelen hebben 

veelal nog niet eerder gespeeld tij-
dens bandjesavond. De organisatie 
wil op dit moment nog niet alles ver-
klappen, maar dat het een swingen-
de en gevarieerde muzikale avond 
gaat worden is wel zeker. Er is voor-
al veel variatie in de repertoires van 
de bands: van blues tot populaire 
top 40 nummers en van de ultie-
me U2-sound tot nummers waarbij 
de grenzen van Rock & Roll, Blues, 
Jazz, Rythm & Blues en Soul worden 
verkend en verlegd. De optredens 
worden afgewisseld met muziek van 
verschillende dj’s. Tijdens de optre-
dens kunnen bezoekers bij de ver-
schillende verkooppunten zichzelf 
voorzien van een drankje en zijn er 
op diverse plaatsen ook snacks ver-
krijgbaar. Uiteraard bevinden zich 
ook toiletten en EHBO in de nabij-
heid. De organisatie raadt aan om 
zoveel mogelijk te voet of op de fiets 
te komen. Meer informatie op de 
website www.aalsmeercentrum.nl.

In voorprogramma EK kwartfinale!
Back in Time Summer Beach 
party zaterdag in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
21 juni wordt in sport- en evene-
mentencentrum ‘The Beach’ aan de 
Oosteinderweg de laatste editie van 
het 30+ discofeest ‘Back In Time’ 
georganiseerd. Let wel: Het is de 
laatste van dit seizoen! Dj’s en gast-
heren Cees van der Schilden, Mein-
dert van der Zwaard, Cees van Coe-
vorden en Ruud Vismans hebben de 
afgelopen tijd elke derde zaterdag 
van de maand het ‘Back In Time’-
feest georganiseerd en gepresen-
teerd en zij gaan in juli en augustus 
genieten van een welverdiende va-
kantie, om vervolgens in september 
weer volledig opgeladen aan een 
fris en nieuw seizoen ‘Back In Time’ 
te beginnen. Maar voordat zij straks 
achterover in het zonnetje kunnen 
gaan zitten, worden zaterdag 21 ju-
ni nog een keer alle registers open 
getrokken! 
Het wordt een tropische editie met 
als thema ‘Summer Beach Party’. 
Vanachter de exclusieve discobar 
worden de meest zomerse Dance 
Classics uit de jaren zestig tot ne-
gentig de zaal in gestuurd. En in sa-
menwerking met X-treme Show-
productions komt vj Alex Wahlen 
de daarbij behorende videoclips 
vertonen! Het grote scherm wordt 
trouwens die avond optimaal be-
nut: voorafgaand aan het ‘Back In 
Time’-feest is de voetbal EK-kwart-
finalewedstrijd te zien waarin Ne-
derland het opneemt tegen Zweden 
of Rusland. Na deze wedstrijd barst 
‘Back In Time’ in alle hevigheid los. 
Rond 22.30 uur zullen de dj’s Cees 
en Meindert de eerste plaat op de 

draaitafel leggen en starten zij de 
muzikale reis door het jonge- en 
oude hitverleden met bekende en 
minder bekende dansmuziek. DJ 
CvC heeft het zomergevoel al aar-
dig te pakken en is helaas voor deze 
avond niet beschikbaar. Het geheel 
zal waarschijnlijk wel een oranje uit-
straling krijgen. 

Tropische outfit
Om dat een beetje te compenseren 
wordt in verband met het thema be-
zoekers ook gevraagd om een tro-
pische outfit aan te trekken. Korte 
broek of bikini, zonnehoed of –bril, 
alles kan en mag. Aan de drager/
draagster in het meest originele te-
nue wordt een leuke prijs uitgereikt! 
Natuurlijk staan verder tijdens de-
ze avond de muziek en gezelligheid 
weer centraal. En ook de verzoek-
nummerkaarten worden weer bij de 
ingang uitgereikt. Bezoekers kun-
nen hun muzikale ‘favoriete top 3’ 
invullen en deze inleveren bij de dj 
van dienst. Deze pikt de leukste sug-
gesties er tussen uit om te draaien! 
Een andere gelegenheid om je ei-
gen smaak voor die avond kenbaar 
te maken, is om een bezoek te bren-
gen aan de website: www.backinti-
me.nu. Vanaf daar kan ook een ‘fa-
voriete top 3’ doorgestuurd worden.
Dus: ‘Back In Time Summer Beach 
Party zaterdag in The Beach met in 
het voorprogramma de EK kwart-
finale op groot scherm en aanslui-
tend vanaf 22.30 dansen! Kaartver-
koop aan de deur. Entree slechts 
5 euro, inclusief twee consumptie-
munten.

Foto: MarcvanPraag.com

Zomergasten vanaf juli in 
openluchttheater in ‘t Bos
Aalsmeer - Theater het Amster-
damse Bos speelt van 15 juli tot en 
met 6 september ‘Zomergasten’ van 
Maksim Gorki. Het stuk is vertaald 
en bewerkt door Sanders en Vos-
maer. De première is op dinsdag 15 
juli. ‘Zomergasten’ iedere dinsdag 
tot en met zaterdag gebracht in het 
Openluchttheater van het Amster-
damse Bos en begint om 21.30 uur. 
Voor een drankje is café de Mug op 
voorstellingsavonden geopend van-
af 18.30 uur.

De Russische titel van het stuk ‘Zo-
mergasten’ luidt Datchniki en gaat 
aover bewoners van Datsja’s, zo-
merhuisjes waarin de mensen uit de 
stad die het zich konden permitte-
ren gedurende de zomermaanden 
woonden om de hitte en drukte van 
de stad te ontvluchten. Traditioneel 
een privilege van de adel, maar in 
het Rusland van rond 1900 was de 
adel verarmd en had zich een mid-
denklasse gevormd, die de uitda-
ging oppakte waar de decadente 
verwende adel minachtend de neus 
voor ophaalde: ze gingen werken.
Zo ontstond in korte tijd een klas-
se van nieuwe rijken, die niets be-
ters wisten te verzinnen dan met 
hun pas verworven rijkdom de leef-
stijl van de adel te imiteren: Ze gin-
gen op muziekles, schreven gedich-
ten en in de zomermaanden trok-
ken ze naar het platteland, naar hun 
Datsja’s. Maar de ondernemende, 
hardwerkende nieuwe rijken, waren 
niet gewend aan niets doen. Ze ver-

veelden zich te pletter en de leeg-
te van het bestaan staarde ze, zeker 
tegen het einde van de zomer, gena-
deloos in het gelaat. Tijdens de ein-
deloos lange zomeravonden ontaar-
den onschuldige conversaties over 
de zin van het bestaan steeds vaker 
in grimmige emotionele ruzies. Re-
laties gaan kapot, zakelijke schan-
dalen komen aan het licht, overspel 
en dronkenschap zijn aan de orde 
van de dag.
Spelers zijn: Michiel Bakker, Chris-
tine de Boer, Ian Bok, Arnoud Bos, 
Jan Paul Buijs, Carole van Ditzhuy-
zen, Sjaan Duinhoven, Martijn Fi-
scher, Lottie Hellingman, Alberto 
Klein Goldewijk, Felix-Jan Kuypers, 
Anne Prakke, Saskia Rinsma, Elise 
Schaap en Anne Catrien Smits.
De regie is in handen van Frances 
Sanders, de muziek wordt verzorgd 
door Alberto Klein Goldewijk, voor 
het decor staat Stans Lutz garant, 
de kostuums komen van de hand 
van Willemeijn van Brussel en het 
lichtontwerp is van Reier Pos.
Bij twijfelachtig weer kan vanaf 
18.00 uur gebeld worden met het 
Openluchttheater, tel: 020 - 6433286 
of raadpleeg de website: www.bos-
theater.nl. Voor informatie over 
kaartverkoop en reserveren, bel ge-
noemd telefoonnummer of kijk op 
de website.
Theater het Amsterdamse Bos 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
een substantiële bijdrage van Am-
sterdam Airport Schiphol en de Ge-
meente Amsterdam. Amnesty International schrijft 

naar Rusland en Cuba
Aalsmeer - De vooraanstaande 
Russische mensenrechtenactivist 
Oleg Orlov en drie journalisten wer-
den op 23 november 2007 ontvoerd 
uit hun hotel in Nazran, in de staat 
Ingoesjetië. Ze werden meegeno-
men door gemaskerde mannen, in 
elkaar geslagen en achtergelaten 
in een veld. Amnesty International 
vraagt de Ingoesjetische autoritei-
ten onmiddellijk een onafhankelijk 
onderzoek te starten naar de ont-
voering en mishandeling van Oleg 
Orlov en de drie journalisten. 
Marcelo Cano Rodríguez, een arts 
en mensenrechtenactivist, werd op 
25 maart 2003 in de stad Las Tunas 
gearresteerd. Hij deed daar onder-
zoek naar de arrestatie van de arts 
Jorge Luis Garcí¬a Paneque. Rodrí-
guez werd veroordeeld tot acht-
tien jaar gevangenisstraf vanwege 

het deelnemen aan ‘contrarevolu-
tionaire acitiviteiten’. Hij werd be-
schuldigd van het bezoeken van ge-
vangenen en het onderhouden van 
banden met de internationale orga-
nisatie Artsen zonder Grenzen.  Am-
nesty International beschouwt hem 
als gewetensgevangene. Amnes-
ty International vraagt de Cubaan-
se autoriteiten om de onmiddellijke 
en onvoorwaardelijke vrijlating van 
Marcelo Cano Rodríguez. 
Wilt u ook schrijven? Amnesty Aals-
stuurt iedere maand twee voor-
beeldbrieven en twee luchtpost-
vellen naar de schrijfabonnees. Dit 
kost 18,00 euro per jaar voor por-
ti- en kopiekosten. Wie wat wil doen 
voor Amnesty, kan contact opnemen 
met voor Rijsenhout: Jannet Gerca-
ma, tel. 320199 en voor Aalsmeer: 
Annelies Kramer, tel. 327775.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

‘FENDER’, RUMBLE 
BASCOMBO: E 219,-

‘ASHDOWN’, AFTER EIGHT 
BASCOMBO: E 149,85
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Een avondje 
gemeenteraadtheater
Aalsmeer - We stoppen alles wat 
riekt naar kunst en cultuur in een 
grote vuilniszak. We husselen wat 
en strooien het uit over de museum-
grond van de historische tuin. Pòk, 
één aanbod op één plek, dat hebben 
de prominenten, in het gemeentehuis 
met hun rode doorstreep dikke pot-
lood toch maar mooi bedacht. Nogal 
logisch dat de grote groep kunstmin-
nende meute emotioneel werd. Van 
te voren werden ze niet eens tactisch 
gepolst door de bedenkers van dit 
doem scenario op kunstgebied. Het 
plan was om de kunst de nek om te 
draaien vandaar dat de tribune van 
de raadzaal weer eens volstroomde 
om het ‘uur-u’ van het kunstbeleid 
mogelijk tegen te houden. Het plan 
was duidelijk en drastisch. Er zou 
in 2010 met 45.000 euro bezuinigd 
worden op de subsidie van de Stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer, het 
KCA. Daarbij was de achterliggende 
gedachte duidelijk: het monumenten 
pand het ‘Oude Raadhuis’ verkopen, 
een galerie met een kasachtige vorm 
op de Historische Tuin timmeren en 
het enige personeelslid met verstand 
en vak en kunstervaring wegsturen. 
Ik vraag me dan oprecht af wat de zin 
van deze onzin is. In de eerste plaats 
weten we dat het kunstbeleid, gere-
geld door het KCA, goed zit in onze 
gemeente. In de tweede plaats is de 
professionele kracht nodig bij het re-
aliseren van exposities en kunstacti-
viteiten. De winst van het wegsturen 
zie ik niet op korte termijn, er zal dan 
een goede salaris afregeling aan te 
pas moeten komen en dat kost geld. 
Ten derde zou er een adequate gale-
rie gebouwd moeten worden op het 
grondgebied van de Historische Tuin, 
zijn zij daar blij mee en willen zij dat 
wel? Is er plaats voor zo’n pand? Je 
kunt je afvragen wat het gaat kos-
ten maar ook of het wel een succes 
wordt. Het inrichten van exposities 
met goede kunstenaars, een verant-
woord aanbod van kunst en het edu-
catieve element voor volwassenen en 
kinderen kan gerealiseerd worden 
met een professionele kracht en niet 
door amateurs die denken dat ze dat 
ook wel kunnen. Anderszijds zijn de 
amateurs en de vrijwilligers zeer te 
waarderen door de hulp, kennis en 
tijd die zij aanbieden. Er zijn meer na-
delen dan voordelen op te noemen 
als een dergelijk bezuinigingsvoorstel 
aangenomen zou worden.
Donderdag jl. gaf de reactie van de 
raadsleden toch nog wat hoop. Er 
waren insprekers die door hun know-
how met het KCA een uitgebreid, 
soms vurig, pleidooi hielden om de 
bezuinigingen af te wenden. Ik kreeg 
echter het goede gevoel dat de raad 
haar huiswerk had gemaakt en niet 
op deze bezuinigingsmaatregel in de 
kunst zaten te wachten. Dat geeft 
hoop als het besluit valt.
Directeur Dressler van het ouderen-
centrum ‘Aelsmeer’ sprong in de bres 
voor een andere bezuinigingsmaat-
regel, namelijk op de maaltijdservice 
‘Tafeltje Dekje’. Terecht. De maaltij-
den zijn vers en gezond en worden 
door vrijwilligers aan huis afgele-
verd. Bezuinigingsmaatregelen hier-
op kunnen ertoe leiden dat het soci-
ale aspect vervalt, naast alle andere 
negatieve gevolgen.
Radio ‘Aalsmeer’ man Lennart was 
tegen de bizarre bezuinigingsregel 
voor de plaatselijke radio. Deze com-
municatievorm moet mogelijk blij-
ven.
Het valt me op dat er bij de drie ge-
noemde bezuinigingsvoorstellen heel 
veel gemotiveerde vrijwilligers be-
trokken zijn. Allen zijn inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Gezamen-
lijk zorgen de vrijwilligers voor een 
enorm, niet over het hoofd te zien, 
maatschappelijk aanbod. We zul-
len afwachten als de raad op 26 ju-
ni aanstaande de bezuinigingen niet 
of wel vaststelt en hoe de kaderno-
ta eruit ziet in de begrotingsvergade-
ring van het najaar. Het blijft dus nog 
even afwachten. Er gebeuren wel 
meer gekke dingen in de gemeen-
teraad. Opvallen en onverwachts 
was later op de avond het gestoor-
de gedrag van VVD-wethouder Ber-
ry Nijmeijer. In reactie op opmerkin-
gen van het raadslid Gert-Jan van der 
Hoeven (AB) gooide de wethouder 
eerst met propjes papier en daarna 
met een map papieren die midden in 
de raadszaal terecht kwam. Al eerder 
had Berry in een andere vergadering, 
getergd, aan Gert-Jan gevraagd ‘of 
hij soms worteltjes in zijn oren had’. 
Wat is toch tussen die twee? Com-
municatie problemen? Het was me 
het avondje wel...
Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Achterwielen  
Saab gestolen
Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 12 op zaterdag 13 juni tus-
sen 22.00 en 7.00 uur zijn twee ach-
terwielen van een Saab in de Roer-
domplaan gestolen. Hopelijk blijft 
het bij een incident want in Amster-
dam is het stelen van achterwielen 
van het merk Saab schering en in-
slag.

Succesvolle aandachtsvrager 10-jarige Aïcha

Witte ballonnen de lucht 
in tegen kinderarbeid!
Aalsmeer - Donderdag 12 juni was 
de internationale dag tegen kinder-
arbeid en om hier aandacht voor te 
vragen liet de 10-jarige Aïcha Croes 
samen met haar mede-leerlingen 
van groep zes van obs Samen Een 
218 witte ballonnen op. Eén ballon 
voor elke 1 miljoen kinderen in de 
wereld die het slachtoffer zijn van 
kinderarbeid. 
De aandachtsvrager vond in het bij-
zijn plaats van het burgemeesters 
echtpaar Litjens. Na iets gehoord te 
hebben over kinderarbeid ging de 
10-jarige Aïcha zich in dit onder-
werp verdiepen. Na veel gezoek op 
internet en in de bibliotheek, be-
sloot zij hier een spreekbeurt over te 
houden. De klasgenootjes van de-
ze bevlogen Aalsmeerse waren on-
der de indruk en besloten werd om 

klusjes te gaan doen om de ballon-
nen aan te kopen, deze te kunnen 
vullen met helium en natuurlijk om 
meer geld bijeen te vergaren tegen 
kinderarbeid. In Nederland zijn kin-
deren leerplichtig, ze moeten naar 
school. 
De kinderen in arme landen zouden 
wel naar school willen, maar mogen 
of kunnen niet. En dat terwijl scho-
ling juist zo belangrijk is voor deze 
kinderen. Als deze kinderen niet be-
vrijd worden van hun veelal gedwon-
gen arbeid, zullen ze altijd in armoe-
de blijven leven en hun kinderen 
ook weer. Aïcha heeft een rekening 
geopend en wie een bijdrage wil ge-
ven kan dit storten op 67.94.35.948 
ten name van Aïcha Croes. Er zijn 
diverse kleine projecten, die zich in-
zetten om kinderen van werken te 

bevrijden. Doelen waar geen geld 
aan de strijkstok blijft hangen, maar 
waar alles ten goede komt aan de 
kinderen, die vaak onder heel ex-
treme omstandigheden moeten 
werken en veelal ook nog heel ge-
vaarlijk werk moeten doen. Aïcha’s 
hoopt op ieders steun. 
Bekendheid voor de actie heeft zij 
in ieder geval al gekregen, lande-
lijk zelfs. En iets om trots op te zijn: 
Na afloop van het ballonnen op-
laten kreeg de 10-jarige een brief 
overhandigd die afkomstig bleek 
van minister Maxim Verhagen. In de 
brief prijst de minister de Aalsmeer-
se voor wat zij heeft gedaan en gaf 
aan dat veel meer mensen, ook vol-
wassenen, acties zouden moeten 
houden om kinderarbeid de wereld 
uit te helpen. 

Raadsbreed amendement laat slechts 1 woning toe

Geen vrijstelling van fracties 
voor bouw dubbel woonhuis
Aalsmeer - Bij het behandelstuk 
vrijstelling ex. Artikel 19 lid 1 WRO 
voor het oprichten van een dubbel 
woonhuis aan de Bilderdammerweg 
113 in Kudelstaart werd een raads-
breed ondertekend amendement 
ingediend. Het College stelt voor om 
het bouwplan positief te benade-
ren. Via het amendement wordt be-
sloten geen medewerking te verle-
nen aan het verzoek om vrijstelling 
van het vigerende bestemmings-
plan op basis van artikel 19, lid 1 

van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening voor de bouw van een dub-
bel woonhuis. Ook wordt besloten 
met toepassing van artikel 21 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
te verklaren dat een herziening van 
het bestemmingsplan wordt voor-
bereid voor het genoemde perceel 
en te bepalen dat de herziening van 
het bestemmingsplan voor dit per-
ceel moet zijn gericht op een zoda-
nige inrichting van het perceel dat 
passend in de bestaande infrastruc-

tuur van de Bilderdammerweg voor 
wat betreft beeldvorming en afme-
tingen, de bouw van een vrijstaande 
woning mogelijk wordt gemaakt. 

Besloten wordt ook het College op 
te dragen om binnen een jaar na de 
datum van dit besluit het ontwerp 
van herziening in het bestemmings-
plan ter inzage te leggen en dat het 
besluit in werking treedt op de acht-
ste dag na publicatie van het voor-
bereidingsbesluit.

Valsmelder van gijzeling 
door politie aangehouden
Amstelland - Een rechercheteam 
van de dienst Regionale Recher-
che heeft afgelopen woensdag een 
26-jarige man aangehouden in ver-
band met het doorgeven van een 
valse melding over een zogenaam-
de gijzeling. 
Behalve de strafrechterlijke vervol-
ging worden de gemaakte onder-
zoekskosten, enige duizenden eu-

ro’s op de man verhaald. Maan-
dag 9 juni kwam bij de 112-centrale 
een melding binnen dat iemand zou 
worden gegijzeld in een woning in 
Amsterdam. 
Onmiddellijk werd door de dienst 
Regionale Recherche een onder-
zoeksteam opgestart. Hierbij wer-
den specialistische eenheden van 
het korps Amsterdam-Amstelland 

ingezet. Tegen de avond bleek dat 
het hier om een valse melding ging. 
Na overleg met de officier van justi-
tie werd besloten de melder aan te 
houden voor het doen van een val-
se melding. De verdachte werd op 
zijn werk in Amsterdam aangehou-
den en naar een politiebureau over-
gebracht. 

De man heeft geen bekentenis af-
gelegd. Hij zal niet alleen strafrech-
telijk verantwoording moeten afleg-
gen, maar ook de door de politie en 
justitie gemaakte onnodige kosten 
worden op hem verhaald.

Gebruikers van De Mikado 
richten beheerstichting op
Aalsmeer - In juli wordt de Brede 
School in Nieuw Oosteinde de Mi-
kado opgeleverd. 
De scholen, kinderopvang en me-
diatheek gaan het mooie nieuwe 
gebouw bewonen. Om het beheer 
te regelen hebben de scholen (Oos-
teinder, Zuidooster en de Brug), kin-
deropvang Partou en de Amstelland 
Bibliotheek daarvoor in april geza-
menlijk een beheerstichting opge-
richt. 
Deze Beheerstichting De Mikado 
heeft pas geleden met de ESA bv 
een overeenkomst afgesloten om 
het beheer voor hen te verzorgen. 
ESA bv beheert al meer voorzienin-
gen in Aalsmeer: het zwembad (bin-
nen en buiten), de sporthallen en de 
gymnastieklokalen. Bij het beheren 
van een Brede School komt heel wat 
kijken. 
Het nieuwe gebouw moet voorzien 
zijn van energie, licht en water en 
dagelijks goed schoongemaakt wor-
den, kleine reparaties moeten wor-

den gedaan en ook het onderhoud 
moet geregeld zijn. Verder zal het 
gebouw ’s ochtends moet worden 
geopend en ’s avonds na gebruik 
weer afgesloten worden. Algeme-
ne ruimten moeten worden inge-
richt en het gebruik van deze ruim-
ten moet goed verdeeld worden. 
Ook andere organisaties in Aalsmeer 
Oost moeten gebruik kunnen maken 
van de speelzalen in het gebouw en 
gemakkelijk de weg kunnen vinden.

Overeenkomst
De gemeente is eigenaar van het 
gebouw en sluit met de beheer-
stichting een overeenkomst, zodat 
de taken en verantwoordelijkheden 
van alle partijen goed vastgelegd 
zijn. De gemeente doet als eigenaar 
het eigenaaronderhoud van het ge-
bouw; de beheerstichting het huur-
ders- en dagelijks onderhoud. De 
ondertekening vindt plaats op 24 ju-
ni in het gemeentehuis, ‘s avonds 
om 20.30 uur. 

Vanavond maandelijkse vergadering

Procedure rond benoeming 
bestuur bij WR Hornmeer
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
19 juni houdt de Wijkraad Hornmeer 
de maandelijkse vergadering. Aan 
het begin van de vergadering is er 
tijd voor bewoners om in te spreken 
over zaken die hun na aan het hart 
liggen. Op verzoek van een aantal 
bewoners komt de procedure rond 
benoeming van bestuursleden aan 
de orde. De wijkraad is voortdurend 
op zoek naar helpende handen en 
hoofden. Nu eens te meer omdat 
Cor Knol zich om persoonlijke rede-
nen heeft teruggetrokken als voor-
zitter van de Wijkraad Hornmeer. 
Verder zal de vergadering zal gewijd 
zijn aan het Verkeers- en Vervoers-
plan. Eind juni is de laatste moge-
lijkheid dat de Hornmeer hiervoor 
wensen kenbaar maakt bij de ge-
meente. 

De wijkraad zal uitleg geven wat de 
plannen zijn van de gemeente en wil 
nog eens met de bewoners overleg-
gen welke wensen de wijkraad bij 
de gemeente moet neerleggen: wel-
ke wegen zijn ontsluitingwegen (50 
kilometer), welke zijn voor 30 kilo-
meter en hoe gaat sluipverkeer in de 
Hornmeer aangepakt worden.
Aanvang van de avond is 19.30 uur, 
sluiting rond 22.30 uur.
Zoals gewoonlijk wordt de vergade-
ring gehouden in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. 
Bent u niet in de gelegenheid van-
avond te komen en wilt u toch iets 
bespreken of aankaarten, stuur dan 
een e-mail naar wijkraadhornmeer@
hotmail.com of een briefje naar het 
secretariaat van de wijkraad: Meer-
valstraat 4, 1431 WG Aalsmeer. 

Beraad en Raad in ‘t kort
Aalsmeer - Een half uur eerder dan 
gebruikelijk werd op donderdag 12 
juni de bijeenkomst van het Beraad 
en de Raad om 19.30 uur geopend 
door voorzitter Joop van der Jagt 
met het Beraad. Bij de vaststelling 
van de agenda werd besloten om 
het behandelstuk Blooming on Tour 
van de agenda te halen nu de stich-
ting besloten heeft deze activiteit 
een jaar uit te stellen. Voorts was 
een half uur uitgetrokken voor de 
presentatie van de contouren voor 
een brede nota Jeugdbeleid, dit met 
ondersteuning van Corine Tiebos-
ch van Lysias Consulting Group uit 
Amersfoort. 
Zij sprak overigens namens de ge-
meente en niet namens Lysias. Na 
het hamerstuk eerste wijziging Le-
gesverordening werd de Voorjaars-
rapportage 2008 in eerste termijn 
behandeld, gevolgd door de Kader-
nota 2008. Hierbij kregen diverse in-
sprekers de gelegenheid zich te la-
ten horen en dat gold voor de direc-
teur van het Zorgcentrum, Jan Dre-
schler voor Tafeltje Dekje, Lennart 
Bader voor Radio Aalsmeer, Marian 
Kaaijk namens KCA, Herman We-
ber namens werkgroep Beelden-
de Kunst en het Oude Raadhuis en 
Annemiek van Egmond namens de 
Kinderkunstzolder. Allen spraken 
in vanwege de voorgestelde bezui-
nigingen door de gemeente. Bij de 
tweede termijn met betrekking tot 
het vaststellen van de Kaders Wijk-
steunpunten adviseerde de CDA-

fractie positief, dat gold ook voor 
PACT mits er inzage gekregen kon 
worden over de bedrijfsplannen. De 
VVD-fractie zag nog open einden. 
De AB-fractie ging niet akkoord met 
de gestelde kaders. Bij het verlenen 
van krediet voor voortzetting van de 
projectmatige jeugdvoorzieningen 
in 2008 sprak Kim Verschueren nog 
in en somde op wat er in Kudelstaart 
allemaal bereikt is met de Binding-
zolder. Alle fracties gingen akkoord 
met het voorstel waarbij PACT het 
voordeel van de twijfel uitsprak. De 
behandeling van het onderwerp ge-
richt op het vaststellen van de Ka-
dernota Handhaving en Vergunnin-
genverlening leverde weinig opmer-
kingen op. De PACT-fractie sprak 
over een goed voorstel met ambitie 
en de AB-fractie merkte op dat ook 
het handhaven bij woonarken voor 
de ‘grote jongens’ geldt. De VVD-
fractie noemde de verbeterpunten 
een belangrijk onderdeel. “Handha-
ving moet planmatig plaatsvinden 
op basis van helder beleid. Dat is de 
zin waar het verhaal om draait.” De 
tweede termijn komt op 26 juni aan-
staande aan bod. 

Het verlenen van krediet ten behoe-
ve van de dekking van het tekort op 
de grondexploitatie van 2008 van 
het Ontwikkelingsbedrijf &2=1 BV 
kreeg de steun van alle fracties en 
de besluitvorming hoefde daarom 
niet te wachten tot 26 juni maar kon 
direct meegenomen worden.

Doodlopende Linnaeuslaan 
niet echt doodlopend...
Aalsmeer - Bij het zien van het bekende verkeersbord ‘doodlopende weg’ 
hier in de Linnaeuslaan zal menigeen zijn wenkbrauwen fronsen. Want... deze 
laan in de Stommeer loopt toch helemaal niet dood? Met de auto kun je ge-
woon de straat uitrijden, naar rechts met de bocht mee en de wijk via de Hu-
go de Vriesstraat weer verlaten. Het bord doet dus geen dienst, heeft geen 
functie. Of toch stiekem om sluipverkeer te weren? Dat is dan toch een slim-
me oplossing...
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Aalsmeer  -  Wethouder Jaap 
Overbeek kwam woensdag 11 ju-
ni langs bij de actie van bewoners 
van Nieuw-Oosteinde en handbal-
vereniging FIQAS Aalsmeer. Zij wil-
len dat het tijdelijke speelveldje bij 
de Vlinderstraat behouden blijft, ook 
als op het nu nog braakliggende ge-
deelte van de wijk waar het veldje 
ligt gebouwd gaat worden. En dat 

kinderen - in de bij Nieuw-Oostein-
de gelegen sporthal de Bloemhof - 
bij de handbalclub de mogelijkheid 
krijgen om meteen na school aller-
lei verschillende sporten te beoefe-
nen. Beide initiatieven zijn bedoeld 
om kinderen aan het sporten te krij-
gen en te houden, in plaats van al-
leen achter de computer te zitten of 
zelfs kattenkwaad uit te halen.

Geen steun voor motie AB 
over bedrijven Cactuslaan
Aalsmeer - De fractie van Aalsmeer-
se Belangen (AB) had voor de raads-
vergadering van donderdag 12 juni 
een debat aangevraagd over het on-
derwerp Cactuslaan. Op 16 decem-
ber 2004 heeft de gemeenteraad de 
definitie voor “moderne glastuin-
bouw” vastgesteld. Aanleiding was 
het feit dat voor de Aalsmeerse Ge-
biedsvisie (AGV) nog geen definitie 
voor het begrip “moderne glastuin-
bouw” was vastgesteld. Het College 
heeft in 2004 voorgesteld om in de-
ze definitie ook handels- en export-
bedrijven op te nemen. De toenma-
lige raad heeft echter aangegeven 
dit niet wenselijk te vinden, zodat in 
de door de raad vastgestelde defi-
nitie van het begrip “moderne glas-
tuinbouw” daarom expliciet de cate-
gorie “handels- en exportbedrijven” 
is geschrapt.

Motie
Uit de beraadslagingen over het be-
stemmingsplan Kudelstaart 2006 
alsmede de interne memo geda-
teerd 5 februari 2008 blijkt, dat het 
College de uitgangspunten voor de 
invulling van het glastuinbouwge-
bied Schinkelpolder als basis heeft 
genomen voor alle nieuwe glastuin-
bouwvoorschriften in nieuwe be-
stemmingsplannen. Uit de corres-

pondentie, verkoopaktes, adviesno-
ta’s B&W evenals adviesnota’s di-
rectie blijkt dat in 2006 door de ge-
meente Aalsmeer grond is verkocht 
(Cactuslaan 3 en 5) met de nadruk-
kelijke bedoeling op deze locaties 
import- en exportbedrijven te ves-
tigen. 
De fractie van AB stelt daarom vast 
dat de handelwijze van het College 
in strijd is (geweest) met het raads-
besluit van 2004. Tevens stelt de 
fractie van AB vast dat de besluit-
vorming omtrent het bestemmings-
plan Kudelstaart heeft plaatsgevon-
den op basis van deels onvolledige 
en deels onjuiste informatie. Omdat 
AB de consequenties van deze han-
delwijze als onwenselijk beschouwt, 
wenst de fractie een oplossing die 
recht doet aan de belangen van al-
le betrokkenen. Teneinde de overige 
fracties duidelijkheid te verschaffen 
was al eerder een uitgebreid dos-
sier aangelegd en verspreid en na 
een uitgebreid betoog werd door 
AB naar de bevindingen gevraagd 
en tevens werd een motie ingediend 
waarin de portefeuillehouder (wet-
houder Berry Nijmeijer) werd opge-
roepen de voorgenomen vestiging 
van twee import- en exportbedrijven 
aan de Cactuslaan niet door te la-
ten gaan. Ook werd opgeroepen de-

ze bedrijven in samenwerking met 
Green Park Aalsmeer BV een realis-
tisch alternatief binnen Green Park 
aan te bieden en de gemeenteraad 
binnen drie maanden op de hoog-
te te stellen van de voorgestelde op-
lossing alsmede de consequenties 
voor de gemeente Aalsmeer. Tevens 
werd opgeroepen om, zodra de op-
lossing met de betrokken bedrijven 
is overeengekomen, voor de beide 
kavels aan de Cactuslaan een voor-
bereidingsbesluit voor besluitvor-
ming aan de gemeenteraad aan te 
bieden en vervolgens een gedeel-
telijke herziening van het bestem-
mingsplan Kudelstaart 2006 voor te 
bereiden. 

Geen steun
De CDA-fractie gaf aan geen be-
hoefte meer te hebben aan een de-
bat. De beantwoording van de wet-
houder was voldoende. Volgens 
de PACT-fractie was het een gelo-
pen race. Er zijn oplossingen gecre-
eerd en de stukken geven geen en-
kel nieuw feit. De VVD-fractie had 
hier verder niets aan toe te voegen. 
De motie kreeg dan ook geen enke-
le steun. Het was tevens het laatste 
agendapunt van de vergadering en 
de laatste hamerslag viel op vrijdag 
13 juni om 00.43 uur.

‘Internationale concurrentiepositie 
Schipholregio verder versterken” 
Schiphol- Het Bestuursforum 
Schiphol (BFS) wil de positie van de 
Schiphol Area Development Com-
pany (SADC) versterken door de in-
breng van grond en kapitaal. “Zo 
ontstaat een krachtiger SADC dat 
de internationale concurrentieposi-
tie van de Schipholregio verder ver-
sterkt”, aldus Ton Hooijmaijers, voor-
zitter van de BFS. Het Bestuursfo-
rum is een samenwerkingsverband 
van de provincie Noord-Holland en 
de gemeenten Amsterdam en Haar-
lemmermeer. 
De grond rond Schiphol is schaars. 
Voor de concurrentiepositie van de 
Schipholregio vinden de BFS-par-
tijen het van groot belang dat deze 
grond wordt toegewezen aan lucht-
havengebonden activiteiten op spe-
ciaal daarvoor aangewezen locaties. 
De SADC is het gemeenschappelij-
ke ontwikkelingsbedrijf dat hiervoor 
door het BFS in het leven is geroe-

pen. Om de positie van de SADC te 
versterken hebben de aandeelhou-
ders (naast de BFS-partijen ook de 
Schiphol Group) een intentieverkla-
ring ondertekend. Daarin hebben zij 
onder meer afgesproken substan-
tieel te investeren in het vergroten 
van met name de grondposities van 
SADC. De vertegenwoordigers van 
de betrokken partijen zullen een 
voorstel hiervoor ter besluitvorming 
voorleggen in hun eigen organisa-
ties. Een ander belangrijk instru-
ment om de concurrentiepositie te 
versterken is de Ruimtelijk-Econo-
mische Visie Schipholregio (REVS), 
waarin het Bestuursforum een geza-
menlijk toekomstbeeld schetst voor 
de ruimtelijk-economische ontwik-
keling van de Schipholregio. De Be-
stuursforumpartijen werken op dit 
moment  aan een nieuwe REVS. De 
visie vormt het kader voor het han-
delen van het SADC. Hierin zal in ie-

der geval een groter accent op duur-
zaamheid en bereikbaarheid worden 
gelegd. Het Bestuursforum Schip-
hol (BFS) is een samenwerkingsver-
band van de provincie Noord-Hol-
land en de gemeenten Amsterdam 
en Haarlemmermeer dat is opge-
richt om de ruimtelijk-economische 
ontwikkeling van de Schipholregio 
zo goed mogelijk vorm te geven. Dat 
is belangrijk voor het versterken van 
de internationale concurrentieposi-
tie van de Schipholregio. 
De provincie is voorzitter. Voor de 
uitvoering heeft het BFS in 1987 de 
Schiphol Area Development Compa-
ny (SADC) opgericht. SADC draagt 
zorg voor de coördinatie van de 
plaatsing van luchthavengebonden 
bedrijvigheid op daartoe aangewe-
zen locaties en verwerft zelf of in sa-
menwerking met partners gronden 
in de Schipholregio die zij ontwik-
kelt tot bedrijventerreinen.

Brommobiel 
gestolen
Aalsmeer - Zondag 15 juni is tus-
sen 15.00 en 18.00 uur een grijze 
brommobiel gestolen. Deze brom-
mobiel is grijs van kleur en is van 
het type JDN Abaca. Het kenteken 
hiervan is FN5642Z.

Dorpshaven, AB 
en wethouder
Aalsmeer - De fractie van AB heeft 
een groot aantal vragen gesteld in-
zake de gang van zaken bij het pro-
ject Dorpshaven (Lijnbaangebied) 
en wethouder Berry Nijmeijer ging 
tijdens het Beraad van donderdag 
12 juni uitgebreid in op de vraag-
stellingen. Hij legde uit waarom iets 
nu juist wel en soms ook juist niet 
aan de orde was, welke procedures 
er nog gelopen moeten worden en 
wat wel en wat niet kan. Of de ant-
woorden voldoende zijn geweest zal 
in een later stadium blijken, want de 
AB-fractie zal dit nog nader bezien 
en er eventueel in een later stadium 
op terug komen.  

Valse melding 
ammoniak lek
Aalsmeer - Afgelopen zondag 15 
juni werd tegen de middag een mel-
ding gemaakt dat er ammoniak was 
geroken in een koelcel op het vei-
lingterrein. De brandweer was snel 
ter plaatse en nam de nodige maat-
regelen. Het bleek een valse mel-
ding te zijn. Dit kwam doordat de 
meetapparatuur niet goed werkte. . 
De brandweer heeft de meetappa-
ratuur goed nagekeken en de nodi-
ge reparaties verricht.  

Gazelle fiets 
gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 13 juni rond 
18.00 uur is in Baanvak een Gazelle 
gestolen. Deze fiets is van het type 
Orange. De fiets is blauw van kleur.

Fluisterasfalt zorgt voor 
stillere provinciale wegen
Aalsmeer - De provinciale wegen 
van Noord-Holland worden de ko-
mende jaren stiller door de toepas-
sing van fluisterasfalt. Het toepassen 
van fluisterasfalt is de belangrijkste 
maatregel in ‘het ontwerp actieplan’ 
geluid dat Gedeputeerde Staten op 
10 juni hebben vastgesteld. De ge-
luidshinder van provinciale wegen 
wordt voor veel mensen minder. In 
het ‘ontwerp actieplan geluid’ staat 
hoe de provincie de geluidbelasting 
langs de provinciale wegen wil te-
rugdringen. De belangrijkste maat-
regel in het plan is de toepassing 
van stil asfalt. Noord-Holland heeft 
in totaal 640 kilometer weg in be-
heer. De inschatting is dat er zo’n 
360 kilometer stil asfalt komt waar-
van ongeveer 144 kilometer in de 
komende vijf jaar. In het plan staat 
ook dat afhankelijk van de mogelijk-
heden en de effectiviteit ook meer 
geluidschermen geplaatst kunnen 
gaan worden. De provincie gaat er 
van uit dat de meerkosten van stil 
asfalt ten opzichte van traditioneel 
asfalt ongeveer 20 procent zijn. In 
het plan moet een zogenaamde 
plandrempel worden aangeven die 
het ambitieniveau weergeeft. Ge-
deputeerde Staten kiezen voor een 
plandrempel van 65 dB.

N201
De N208 bij Haarlem, de N201 bij 
Hoofddorp en de N244 bij Alkmaar 
zijn al van stil asfalt voorzien. Stil as-
falt is niet overal mogelijk. Stil as-

falt zal niet worden gebruikt op krui-
singen en rotondes, op weglengten 
van minder dan 500 meter, op we-
gen met veel landbouwverkeer en 
op wegen die lang nat blijven. Op 
alle andere wegen kan wel stil as-
falt komen. Hoe groter de woning-
dichtheid langs wegen, hoe groter 
de kans dat er ook stil asfalt komt. 
Voor buitengebieden gaat de pro-
vincie bezien of het zinvol is om hier 
stil asfalt te leggen. Uit onderzoek is 
gebleken dat stil asfalt een bijzon-
der effectieve maatregel is. Op dit 
moment ondervinden bijna 14.000 
mensen in meer of mindere mate 
hinder van het geluid van provin-
ciale wegen in Noord-Holland. Met 
stil asfalt kan dit aantal gehalveerd 
worden. Met de maatregelen uit het 
plan kan het aantal woningen met 
een geluidbelasting van boven de 
65 dB zelfs met 63 procent worden 
teruggebracht van 3.134 naar 1.156. 
De provincie legt het stil asfalt tij-
dens het normale groot onderhoud. 
Naar schatting hebben in de plan-
periode al 20 tot 24 procent min-
der mensen last van geluidshinder 
van provinciale wegen. De provin-
cie Noord-Holland maakt het ‘ac-
tieplan geluid’ op grond van de Eu-
ropese Richtlijn Omgevingslawaai. 
Het actieplan is ‘in ontwerp’ omdat 
het plan nog ter inzage wordt ge-
legd. De inspraakperiode start na de 
zomervakantie in augustus. Na de 
inspraakronde bieden GS het plan 
aan bij de minister van VROM. 

Glas in, niet naast de glasbak!
Kudelstaart - Gevaarlijk stukje trottoir voor de Proosdijhal in Kudelstaart. 
Naast de glasbak ligt het bezaaid met scherven van misschien wel een spie-
gel. Blootsvoets zal niemand in de buurt komen, maar uitkijken is het wel als 
je met je hond hier loopt. Waarom de scherven niet in de daarvoorbestemde 
ondergrondse bak terechtgekomen zijn is een raadsel.

Actie Oosteinde geslaagd

Overbeek gaf aan de actie te steu-
nen. “In deze nieuwbouwwijk moet 
een speelveld voor kinderen van 6 
tot 12 jaar blijven bestaan, ook in de 
toekomst. Daar sta ik helemaal ach-
ter. En ik ga kijken wat ik kan doen, 
als de handbalvereniging een rol 
gaat spelen in de opvang van jon-
ge kinderen na schooltijd en ze op 
een aantrekkelijke manier gaat le-
ren goed te bewegen.”
Samen met andere raadsleden ging 
hij op verzoek van de bewoners ook 
bij een ander speelplekje (voor de 
allerjongste jeugd) een kijkje ne-
men, omdat daar het gras tot knie-
hoogte staat. “Ik ga hier meteen 
aandacht voor vragen bij mijn colle-
ga’s op het gemeentehuis”.
De actie kan dus geslaagd worden 
genoemd. Kinderen uit de buurt 
waren massaal naar het speelveld-
je gekomen om allerlei spelletjes te 
doen onder leiding van de handbal-
club. Zij gaven daarmee richting de 
politiek het statement dat er veel 
behoefte is aan een groot grasveld 
om te spelen. FIQAS Aalsmeer op 
haar beurt vroeg hiermee aandacht 
voor ‘SportKids’: basisschoolleerlin-
gen kunnen bij de handbalclub di-
verse sporten doen, om zo met veel 
plezier lekker in beweging te zijn. 
Geïnteresseerden in SportKids kun-
nen mailen naar:  aalsmeer@posi-
tiefcoachen.nl. 

400 Jaar oude pijpen in 
Aalsmeer gevonden!
Aalsmeer - Onlangs organiseerde 
bestuurslid Frans Janssens van de 
stichting Oud Aalsmeer een middag 
waarop de leeftijd en herkomst van 
gevonden pijpenkoppen konden 
worden vastgesteld. Ruim zeventig 
mensen kwamen langs met honder-
den meegebrachte pijpenkoppen, 
afkomstig uit de Aalsmeerse bodem. 
Tijdens de middag was het oudste 
exemplaar gedateerd op circa 1610, 
maar naar aanleiding van de mid-
dag kwam later een Aalsmeerse se-
ringenkweker nog aanzetten met 
een kopje van een pijp van rond 
1600. Dat is zo bijzonder omdat de 
eerste pijpenmakers zich pas rond 
1595 in Gouda vestigden. 

Breekbare stelen
Pijpen werden destijds van klei ge-
maakt en hadden een lange, en dus 
breekbare, steel. Als die brak wer-

den pijpenkop en steel weggegooid. 
De meeste pijpen die naar de His-
torische Tuin werden meegebracht, 
waren afkomstig uit Gouda, maar 
ook uit Schoonhoven, Amsterdam, 
Leiden en Gorinchem. Dat vertel-
den de drie specialisten van de Pij-
pelogische Kring Nederland (PKN), 
Hans van der Meulen, Lia Schou-
ten en Aad Kleijweg die de pijpen-
koppen onderzochten. Onderaan de 
kop van zo’n pijpenkop zette de ma-
ker een stempel in de klei en aan de 
hand van dat stempel kan de her-
komst van de pijp worden vastge-
steld. In de Aalsmeerse bodem ble-
ken ook pijpenkoppen uit België en 
Frankrijk te zijn gevonden. 

Unieke vondsten
Frans Janssens van Oud Aalsmeer 
was vooral verbaasd over de hoe-
veelheid en kwaliteit van de mee-

gebrachte voorwerpen. “Onvoor-
stelbaar dat er zoveel kleipijpen in 
Aalsmeer gevonden zijn.” De spe-
cialisten van de PKN hadden ont-
zettend veel plezier in het determi-
neren van de pijpenkoppen die in 
de Aalsmeerse bodem en in de om-
geving waren gevonden. Er bleken 
vaak toch wel unieke vondsten tus-
sen te zitten. De meeste pijpen voer-
den echter het merkteken ‘S’ voor 
‘slechte’. Maar vroeger betekende 
dat ook ‘gewone’ pijp. Frans Jans-
sens: “Hieruit valt dan af te leiden 
dat in Aalsmeer vroeger graag een 
pijpje gerookt werd, maar dat men 
geen geld had om duurdere, luxe of 
bewerkte (en dus bijzondere) pijpen 
te kopen.”  Wie meer wil weten over 
pijpenkoppen, kan Frans Janssens 
altijd bellen op 0297-322018. Een 
blik werpen op www.tabakspijp.nl 
kan misschien ook al helpen.

Brommer weg
Aalsmeer - Zaterdag 14 juni is er 
uit een schuur in de Hadley-straat 
tussen 21.00 en 00.00 uur een  
brommer gestolen. De brommer is 
een grijze Yamaha met het kente-
ken 15FLN1.

Aanrijding op 
Stommeerkade
Aalsmeer - Op maandag 16 ju-
ni om 20.00 uur is er een aanrijding 
geweest op de Stommeerkade. De 
bromfietser, een 17-jarige vrouw uit 
Aalsmeer, reed vanaf het Kweke-
rijpad de Stommeerweg op, waar-
bij de bestuurder van de auto, een 
28-jarige vrouw uit Amsterdam, bo-
venop haar knalde. De bromfietser 
is met beenletsel naar het Spaarne 
ziekenhuis gebracht.

Man mishandelt ex
Haarlemmermeer - De politie 
heeft dinsdag 17 juni omstreeks 
23.30 uur een 24-jarige inwoner van 
Nieuw Vennep aangehouden. 
De man wordt er van verdacht zijn 
ex-vriendin en haar nieuwe vriend 
te hebben mishandeld op de Zui-
derdreef. Er is proces-verbaal tegen 
de verdachte opgemaakt. De politie 
onderzoekt de aanleiding en exac-
te gang van zaken tijdens deze mis-
handeling

Omgevallen na 
teveel alcohol
De Kwakel - Een 44-jarige brom-
fietser uit Uithoorn is zondag aan 
het eind van de ochtend gewond 
geraakt toen hij met zijn bromfiets 
onderuit ging op een fietspad tus-
sen de Legmeerdijk en Vuurlijn. De 
man bleek in dronken toestand met 
zijn scooter de bocht te hebben ge-
mist en moest met letsel aan zijn 
hoofd worden behandeld in een zie-
kenhuis waar ook bloed van hem is 
afgenomen. Toen de 44-jarige in de 
avonduren zijn bromfiets af kwam 
halen op het politiebureau had hij 
nog te veel alcohol in zijn bloed 
waarop hij lopend naar huis moest.

Geen bezuinigingen op kunst 
en cultuur in Aalsmeer
Met een publieke tribune vol met 
cultuurliefhebbers vergaderde de 
gemeenteraad van Aalsmeer don-
derdag 12 juni onder meer over be-
zuinigingen in de sociale en culture-
le sector. De stichting Kunst en Cul-
tuur (KCA), Radio Aalsmeer en Ta-
feltje-dek-je dreigden daarvan het 
kind van de rekening te worden.
Het budget voor kunst en cultuur 
van de gemeente Aalsmeer be-
draagt 2,50 euro per hoofd van de 
bevolking; dat is echt niet veel.
Als de Gemeente, volgens plan van 
B&W, de subsidie zou halveren, zou 
dat het einde betekenen van KCA. 
Het gevolg zou zijn: geen tentoon-
stellingen meer, geen kunsteduca-
tie voor de scholen en voor kinde-
ren in het algemeen (Kinderkunst-
zolder), geen literaire avonden, geen 
cabaretvoorstellingen, geen klassie-
ke concerten, geen jazz-concer-
ten in Bacchus, geen locatiethea-
ter (zoals Ophelia in 2003 en dit jaar 
Lichtemaankweker, dat deze dagen 
speelt in de Historische Tuin), geen 
jaarlijkse Kunstroute.
Met name de achterban van KCA 
– het 80-tal vrijwilligers, de dona-
teurs en andere cultuurliefhebbers 
– had de bestuurders gebombar-
deerd met een protestoffensief via 
e-mail. In hoeverre dat heeft gehol-
pen is moeilijk uit te maken. Feit is 
dat alle fracties zich uitspraken te-
gen de voorgenomen bezuinigin-
gen. Ook de verkoop van het Oude 
Raadhuis, sinds jaar en dag in ge-
bruik als expositiezaal, werd door de 

Raad afgekeurd. Sommige fracties 
deden dat in harde bewoordingen. 
Er zal hebben meegespeeld dat er 
totaal geen overleg is geweest met 
de betrokkenen. Enkele bestuursle-
den werden pas twee weken tevo-
ren op de hoogte gesteld dat KCA 
‘onderwerp zou worden van  bezui-
nigingen’. De rest hadden zij uit de 
plaatselijke pers moeten vernemen. 
Over openheid van de politiek naar 
de burger gesproken.
Van de mogelijkheid tot inspraak 
werd dankbaar gebruik gemaakt. 
Voor KCA waren het Marian Kaaijk, 
voorzitter; Herman Weber namens 
de werkgroep Beeldende Kunst en  
Annemiek van Egmond voor de Kin-
derkunstzolder, die met passie het 
bestaansrecht van de stichting ver-
dedigden.
Gelukkig zagen de verschillen-
de raadsleden die het woord voer-
den het belang van cultuureduca-
tie in en kapittelden het college, dat 
aan de ene kant zegt het toerisme 
in Aalsmeer te willen bevorderen, 
maar aan de andere kant juist weg-
saneert wat publiek trekt.
En, hoewel het niet ter sprake kwam, 
is het niet raar dat de Gemeente met 
de nieuwjaarsreceptie de vrijwilli-
gers in het zonnetje zet en nog geen 
half jaar later ze het werken onmo-
gelijk wil maken?
 
Annefie van Itterzon PC Hooft-
straat 77II 1071 BP Amsterdam 
tel/fax: 020-6737751 email: an-
nefie87@hotmail.com

ingezonden

Dank voor ‘bombardement’ fanmail
Na de inspreekmogelijkheden tij-
dens de raadsvergadering van de 
Gemeente Aalsmeer op 12 juni jl. 
is gebleken dat de onzalige bezui-
nigingsvoorstellen van het college 
bij alle vier de fracties in ongenade 
zijn gevallen. Ook het plan het Ou-
de Raadhuis te verkopen werd una-
niem afgewezen. Vooralsnog is het 
gevaar van bezuinigingen voor on-
ze Stichting geweken. Het bestuur 
van blijft echter wel alert op de ont-
wikkelingen. 

Ik wil u allen bedanken voor uw 
steun die wij de afgelopen dagen 
mochten ontvangen en uw hulp om 
de raadsleden van onze grote zorg 
op de hoogte te stellen. Uw e-mails 
aan de raadsleden zijn door velen 
van hen als positief ervaren. Door 
één van de fractievoorzitters werd 
zelfs gesproken over een “bombar-
dement van fanmail”.

Marian Kaaijk, voorzitter Kunst & 
Cultuur Aalsmeer

ingezonden

Quadrijders 
gewond
Haarlemmermeer - Dinsdag 17 
juni heeft de politie assistentie ver-
leend bij een ongeluk met een quad 
op een braakliggend terrein aan 
de Melbournestraat in Lijnden. De 
twee personen die op de quad re-
den, Spanjaarden van 35 en 36 jaar 
oud, raakten hierbij gewond aan 
respectievelijk hun arm en nek. Bei-
de mannen zijn aan hun verwondin-
gen behandeld in een ziekenhuis. 
De politie onderzoekt de exacte toe-
dracht van dit ongeval.
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Grote belangstelling voor gratis 
auto-check bij Auto Benelux
Bovenkerk - Hoewel de deur pas 
om 9 uur open ging stonden om 8 
uur de eersten al op de stoep. Nis-
sanrijders konden zaterdag gra-
tis een Vakantie-klaar-inspectie la-
ten uitvoeren en maakten daar vol-
op gebruik van. Hun auto werd gra-
tis gecontroleerd op 22 vitale on-
derdelen, een controle die normaal 
€ 24,50 kost. De vakkundige tech-
nici van Benelux werkten op volle 
toeren om iedereen  netjes te kun-
nen helpen. De bezoekers ontvin-
gen een uniek oranje veiligheid-
shesje, handig bij onverhoopte pech 

onderweg én voor bij het supporte-
ren van Oranje. Onder hen werd bo-
vendien een Tomtom-navigatiesy-
steem verloot. Geluksvogel was de 
heer H.J. Tuin die de prijs ter waar-
de van 279 euro kreeg uitgereikt van 
Service adviseur Rob Dingler (zie fo-
to). Natuurlijk zijn Nissanrijders ook 
nu nog van harte welkom hun au-
to grondig te laten checken bij Auto 
Benelux aan de Bovenkerkerkerweg 
5-9 om vervolgens veilig en zorge-
loos op vakantie te kunnen gaan. 
Voor meer informatie: www.autobe-
nelux.nl. 

Nieuwe Renault Kangoos 
voor Hoekwater B.V. 
Aalsmeer - Elektrotechnisch In-
stallatiebedrijf Hoekwater B.V. doet 
goede zaken. Er is ruim voldoende 
werkaanbod, waardoor het perso-
neelsbestand de laatste jaren is uit-
gebreid van vier naar veertien me-
dewerkers. En vergeet de laatste 
aanwinst niet; de bedrijfshond, een 
eigenwijze Jack Russell. Het wa-
genpark van het bedrijf groeit na-
venant mee. Vorige week werden 
twee gloednieuwe Renault Kan-
goos Express in gebruik genomen 
waarmee het totaal op zeven Kan-

goos komt. Directeur Frans Spar-
naay:  “Sinds ik dit bedrijf overnam 
rijden we Renault en doen we za-
ken met Nieuwendijk. Over allebei 
ben ik nu,  zeventien jaar later, nog 
steeds meer dan tevreden. Waar-
om? De auto’s doen het altijd, wat 
het allerbelangrijkste is voor ons. En 
ze zijn praktisch, de jongens kunnen 
veel materiaal meenemen maar ook 
weer niet zoveel dat ze met teveel 
kapitaal rondrijden. Bij Nieuwen-
dijk krijg ik altijd goed advies en is 
de service dik in orde.” Met de nieu-

Presentatie economische visie 
voor Aalsmeerse ondernemers 
Aalsmeer - Op dinsdag 1 juli vindt 
de presentatie van de economi-
sche visie voor Aalsmeerse onder-
nemers plaats in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. De aanvang 
is 20.00 uur. In september 2007 be-
gon de Kamer van Koophandel in 
opdracht van de Ondernemers Ver-
eniging Aalsmeer (OVA) aan het on-
derzoek voor een economische vi-
sie voor Aalsmeer. Inmiddels be-
vindt de visie zich in een afronden-
de fase. De economische visie is be-
doeld om duidelijkheid te schep-
pen over de ontwikkelingsrichting 
van ondernemend Aalsmeer. Meer 
specifiek gaat het dan om ontwik-
kelingen op het gebied van bedrij-
venterreinen, detailhandel en recre-
atie/toerisme. Voor deze onderdelen 

heeft de KvK de voorbije maanden 
uitgebreid onderzoek verricht naar 
de wensen en mogelijkheden. De in 
de OVA deelnemende verenigingen 
én de gemeente zijn hier uitvoerig 
in betrokken. Voor de onderwerpen 
detailhandel en recreatie/toerisme 
zijn zelfs gespecialiseerde bureaus 
ingeschakeld. Tijdens de informatie-
bijeenkomst in The Beach verzorgt 
de Kamer van Koophandel een pre-
sentatie over de economische visie. 
Natuurlijk vertelt de OVA ook wat zij 
er verder mee van plan is. Een visie 
maken heeft tot slot alleen zin als 
je er daarna ook mee aan de slag 
gaat. OVA-leden ontvangen een uit-
nodiging, maar natuurlijk zijn alle 
Aalsmeerse ondernemers van har-
te welkom!

Bottelier whisky vierdaagse bij 
Kommer Baarsen geprolongeerd
Aalsmeer - De slijterijen van Bot-
telier organiseren weer een bijzon-
dere actie. Van woensdag 18 tot en 
met zaterdag 21 juni gaat bij de Bot-
telier elke tweede fles van meer dan 
25 bekende whisky merken voor 
half geld de deur uit. Deze specia-
le actie wordt dit jaar voor de der-
de keer gehouden. Klanten vragen 
steeds wanneer de actie terugkomt. 
Aan die vraag komen de Botteliers 
graag tegemoet. De ruim 25 deelne-
mende merken zijn gemakkelijk her-
kenbaar aan een speciale actiehan-
ger om de hals van de fles. Ze staan 
ook op een grote actieposter. Voor 
elke tweede fles hoeft maar de helft 
afgerekend te worden. Het kun-

nen ook twee verschillende merken 
zijn, áls het maar twee van de deel-
nemende merken zijn. In dat geval 
geldt de korting voor het goedkoop-
ste merk. Whisky wordt in Neder-
land steeds meer gedronken. Met 
name voor Malt Whisky en de zo-
genaamde ‘Premium Brands’ groeit 
de belangstelling. Bottelier laat zo 
veel mogelijk klanten de winst pak-
ken. Daarom geldt de aanbieding 
juist voor de meest verkochte mer-
ken, óók in het lagere prijssegment. 
Er is maar één nadeel bij al dit voor-
deel: De actie geldt zo lang de voor-
raad strekt. Op is op! Kommer Baar-
sen in de Dorpsstraat is Bottelier en 
laat u graag profiteren!

Jaarmarkt in Kudelstaart
Kudelstaart - Woensdag 25 juni 
wordt weer de gezellige jaarmarkt 
gehouden in en rond het winkelcen-
trum in Kudelstaart. Zoals altijd be-
gint de jaarmarkt om 14.00 uur in de 
middag en duurt voort tot 21.00 uur 
‘s avonds. 
Doordat de weg en de twee par-
keerterreintjes achter het winkel-
centrum ook gebruikt kunnen wor-
den, wordt het weer een grote, uit-
gebreide jaarmarkt. 
Er zullen circa 100 kramen staan 
van diverse kooplui, verenigingen 
en creatieve hobbyisten. Het gaat 
uiteraard te ver om alles te noemen, 
maar een aantal dingen die men te-
rug kan vinden op de markt zijn sie-
raden, tassen, kaarten, dekbedhoe-
zen, schoenen, kleding, byouterie, 
lingerie, sokken en tuindecoratie-

spulletjes.
Op het plein wordt een gezellig ter-
ras ingericht met muziek van disco-
theek Jan Spring in ‘t Veld. Boven-
dien zijn er regelmatig optredens 
van een uitstekende zanger met een 
aanstekelijk Amsterdams repertoire.
De kinderen worden natuurlijk ook 
niet vergeten. 
Er zijn voor hen vele leuke dingen te 
doen. Zo zijn er bij de stand van kin-
deropvang ‘Snoopy’ diverse activi-
teiten. Er zullen twee leuke varian-
ten op het vertrouwde springkus-
sen staan.
Tot slot komt de grappige en gezel-
lige clown Cees diverse optredens 
geven in zijn eigen podiumwagen. 
De jaarmarkt van 2008 is zeker weer 
een bezoekje waard. 
Mis het niet en komt allen!

Leuke staatslot actie van 
Winkelcentrum ‘Ophelia’
Aalsmeer - Vrijdag 13 en zater-
dag 14 juni jl. was het bijzonder 
leuk winkelen in de Ophelialaan. De 
straat was vanwege de voetbal ge-
heel en al versierd met oranje vlag-
getjes en de vaderdagactie maakte 
deze keer het winkelen in de straat 
bijzonder aangenaam. Je had na-
melijk als vader de kans dat je op 
één van die dagen verwend werd 
met 1/5 staatslot en een prachtige 
map met plaatjes van het complete 
Nederlandse voetbalteam, waarbij 
je zelf ‘als coach’ het juiste elftal sa-
men kon stellen. Natuurlijk werden 
ook af en toe de dames aangespro-
ken, die voor vaderdag hun cadeau-
tjes in de straat kochten. En wat te 

denken van de kinderen die samen 
met mama of oma op zoek waren 
naar een passend cadeautje voor 
papa?! Kortom: een feestelijke actie 
in dit winkelcentrum en de Ophe-
lia-ondernemerse hebben weer la-
ten zien dat ze altijd in zijn voor leu-
ke acties en dat zij graag hun klan-
ten willen verwennen. 10 Juli aan-
staande is de nieuwe trekking van 
de Staatsloterij en de jackpot van 25 
miljoen euro gaat er gegarandeerd 
uit! Er bestaat dus een reële kans 
dat door de ludieke actie van de Op-
helia-ondernemers deze jackpot in 
Aalsmeer zou kunnen vallen, want 
er zijn tweehonderdenvijftig gratis 
loten uitgedeeld!

Alle broodproducten voor halve prijs

Bertram & Brood ruim 
een jaar in Aalsmeer!
Aalsmeer - Op 30 maart 2007 open-
de Bertram & Brood als dertiende in 
de rij een vestiging in Aalsmeer in 
de Punterstraat. Bertram & Brood is 
een franchiseformule en het beheer 
van de winkel in Aalsmeer is in han-
den van Linda van den Broek, zelf 
woonachtig in Aalsmeer. Zij kan in-
middels rekenen op de medewer-
king van Helma, Pascal, Peter, Jody, 
René en Ilse. Nu, inmiddels ruim een 
jaar later, kijkt Linda terug op mooie 
periode. Vanaf het begin zat de loop 
er goed in en er is beslist geen re-
den tot klagen en zij heeft er nog 
geen dag spijt van gehad om inder-
tijd de stap te nemen. Het is een ge-
zellig punt, er is inmiddels ook een 
terrasje bij en het klantenbestand 
groeit nog steeds. Niet alleen inwo-
ners uit Aalsmeer hebben de weg 
gevonden, maar ook uit de wijde 
omgeving lopen de klanten binnen.
De smaakvol ingerichte winkel en 
de klantvriendelijkheid hebben hier 
flink aan bijgedragen en natuurlijk 
werkt een vers gezet kopje koffie, 
dat altijd binnen handbereik is, ook 
mee. Dat geldt ook voor een stem-
mig stukje muziek op de achter-
grond. Fascinerend zijn nog steeds 
de prachtige afbeeldingen uit lang 
vervlogen tijden en de ambachte-
lijkheid van het bakkersvak straalt 
er van af. Bij Bertram & Brood kunt 
u terecht voor altijd vers, knappe-
rig en geurig brood en dat zes da-
gen per week. Er wordt uitsluitend 

gewerkt met verantwoorde, natuur-
lijke niet genetisch gemodificeer-
de ingrediënten. Brood is niet voor 
niets een product om van te genie-
ten en daarom wordt het beste van 
het beste geboden. De beste pro-
ducten en de beste service. Daar-
naast kunt u hier tevens terecht 
voor diverse koffiesoorten, vers be-
legde broodjes, ambachtelijke sa-
lades en een uitgekiend assorti-
ment vers gebak. Dit laatste is ove-
rigens ook telefonisch te bestellen. 
In het oog lopend is ook de op Ita-
liaanse leest geschoeide aankondi-
ging met betrekking tot de diverse 
smaakvolle mogelijkheden om wel-
licht al een beetje in de vakantie-
stemming te komen. Samenvattend 
kan gezegd worden dat het ook na 
ruim een jaar uitnodigend is om bij 
Bertram & Brood binnen te stappen. 
Kortom Bertram & Brood is een plek 
waar je graag wil komen en kopen. 
Zeker komende vrijdag 20 en zater-
dag 21 juni. In verband met het één-
jarig bestaan is besloten om op al-
le broodproducten een korting van 
maar liefst vijftig procent te geven. 
Bertram & Brood is gevestigd op het 
adres Punterstraat 8 en is telefo-
nisch bereikbaar via 0297- 365178. 
Het e-mailadres is: aalsmeer@ber-
trambrood.nl en meer informatie is 
te vinden op de website: www.ber-
trambrood.nl. De winkel is geopend 
van maandag tot en met zaterdag 
van 8.00 tot 17.00 uur.

Linda (links) en Pascal bepalen mede het gezicht bij Bertram & Brood. 

“Open Huizen Route is 
goede marktbarometer”
Aalsmeer - “Wat een leuk huis is 
dit! Dat wordt lastig kiezen, want 
er staan er nog drie op ons lijstje!” 
Een bezoeker van de landelijke ERA 
Open Huizen Route aan het woord. 
Afgelopen zaterdag was het weer 
zo ver: zo’n tweeduizend huizen wa-
ren vrij te bezoeken door de consu-
ment op huizenjacht. En dat werd 
ook flink gedaan. 
Het weer was goed met slechts hier 
en daar een bui, de verkopers had-
den hun huis keurig aan kant en de 
ERA-makelaars liepen de benen uit 
het lijf om alle verkopers en belang-
stellenden zo goed mogelijk te hel-
pen.
ERA-makelaar Jeroen Ravesloot van 
Mantel Makelaars blikt terug op een 
mooie dag: “De Open Huizen Route 
is voor iedereen een goede actie. 
Verkopers en kopers kennen de ac-
tie inmiddels goed: zonder afspraak 
huizen bekijken. Het is voor de ver-
koper een goede manier om zijn 
huis extra onder de aandacht te 
brengen. 
De kopers hebben een snelle en 
makkelijke manier om zich te oriën-
teren op de woningmarkt. Het levert 
ons als makelaars extra verkoopop-
drachten op, omdat wij een centra-
le organisatie hebben die de actie 
voorbereidt. 
Het is een hele klus om alle huizen 
mee te laten doen en dat doe je als 
particulier of als individueel kan-
toor niet even na. Het succes van de 
Open Huizen Route zit hem in het 
aantal deelnemers. 
Een van de belangrijkste succes-
factoren in de huidige markt is een 

scherpe prijsstelling. Soortgelijke 
huizen concurreren tegen elkaar en 
tijdens zo’n dag vallen de huizen die 
te hoog geprijsd zijn onverbiddelijk 
buiten de boot. 
De kopers selecteren eerst globaal 
via internet op prijs en woningtype. 
Omdat men de huizen nog niet heeft 
gezien, kan men de verschillen ook 
nog niet naar waarde schatten. Men 
beoordeelt de keuken en de badka-
mer bijvoorbeeld altijd anders dan 
de verkoper, die zelf natuurlijk vindt 
dat zijn eigen huis het mooist en het 
meeste waard is. Een Open Huizen 
Route is dan ook een goede markt-
barometer: heeft je huis een te hoge 
vraagprijs, dan krijg je geen of min-
ders bezoekers. 
Of je krijgt wel bezoekers, maar die 
hadden voor die vraagprijs “meer 
huis” verwacht in vergelijking tot de 
andere huizen die ze hebben ge-
zien. 
In beide gevallen levert deelname 
dan dus niet het gewenste resul-
taat op. 
De markt verandert snel en je moet 
mee veranderen om aan de behoef-
te van de kopers te kunnen vol-
doen.” ERA-makelaars geven daar-
in vanzelfsprekend advies. 
Veel huizen die hadden willen mee-
doen worden overigens in de aan-
loop naar de Open Huizen Route 
verkocht.
De 180 ERA-makelaars in Neder-
land organiseren drie keer per jaar 
een landelijke Open Huizen Route. 
Alle ERA-makelaars zijn ook aange-
sloten bij de NVM. Meer informatie 
vindt u op www.era.nl

Flora Aalsmeer maakt 
nieuwe inkopers wegwijs
Aalsmeer - Op woensdag 10 sep-
tember start de cursus ‘Inkopen’ bij 
FloraHolland vestiging Aalsmeer. 
Klanten krijgen de kans om zich 
(verder) te bekwamen in het inko-
pen van bloemen en planten op de 
klok. 
Ook komen de veilingprocessen en 
-diensten uitgebreid aan bod. Zo 
helpt de veiling (aspirant-)inkopers 
om breder en slagvaardiger inzet-
baar te worden. In tien weken le-
ren deelnemers iedere woensdag-
avond van 19.00 tot 22.00 uur de fij-
ne kneepjes van het vak. 
Alle belangrijke thema’s komen aan 
bod: de verschillende inkoopmoge-
lijkheden, het keuren van produc-
ten, assortiment, kwaliteit en e-
business. Ook wordt er uitgebreid 

geoefend met inkopen op de snij-
bloemenklok, de potplantenklok en 
via Kopen op Afstand. 
De cursus wordt geleid door des-
kundigen van FloraHolland vesti-
ging Aalsmeer in samenwerking 
met Floweracademy.nl, de specia-
list in cursussen voor (toekomstige) 
medewerkers in de sierteeltsector. 
Ook komen ervaren praktijkmensen 
aan het woord. 
Deelname aan ‘Inkopen’ bij Flora-
Holland vestiging Aalsmeer kost 
250 euro per persoon (inclusief op-
leidingsmaterialen). Meer informa-
tie en inschrijfformulieren zijn ver-
krijgbaar via telefoonnummer 0297-
398802. Vanwege grote belangstel-
ling wordt geïnteresseerden geadvi-
seerd om zich tijdig in te schrijven. 

Eerbetoon aan merk Mercedez-Benz

Bouw showroom Biemond 
en Van Wijk op schema
Aalsmeer - Begin dit jaar is be-
gonnen met de bouw van een vol-
ledige nieuwe showroom met een 
aangrenzend kantoorgedeelte voor 
Mercedes-Benz dealer Biemond & 
van Wijk aan de Lakenblekerstraat 
5-9. Na een periode van 28 jaar -be-
gin jaren tachtig vestigde Biemond 
& van Wijk zich op deze locatie- was 
de tijd aangebroken om de show-
room te gaan moderniseren. Nu de 
bouw van het nieuwe pand halver-
wege is, is het een mooi moment om 
eens wat nader te informeren naar 
de stand van zaken en de achter-
gronden van deze nieuwbouw. Al-
gemeen Directeur Jacco Biemond: 
“De nieuwbouw was nodig omdat 
we uit ons jasje waren gegroeid. Dit 
wordt mede veroorzaakt door het 
feit dat Mercedes-Benz in de diver-
se klassen momenteel 23 verschil-
lende modellen en uitvoeringen kan 
leveren. Dat vraagt de nodige vier-
kante meters en omdat de show-
room aan de Lakenblekerstraat toch 
toe was aan een opknapbeurt is be-
sloten op de zeer markante locatie 
meteen maar goed uit te pakken. Er 
komt een prachtig twee verdiepin-
gen tellend nieuwbouw pand met 
een showroom van ruim 2.100 vier-
kante meter en met een uitstraling 
die recht doet aan de degelijkheid 
die Mercedes-Benz eigen is. Bie-
mond & van Wijk heeft bovendien 
niet alleen een plaatselijke maar ook 
regionale uitstraling en die komt ex-
tra goed tot zijn recht met de bouw 
van dit nieuwe pand.” 

Meerwaardefilosofie
Jacco Biemond vertelt verder: 
“Voor ons staat de klant op de eer-
ste plaats. Een herkenbare en ver-
trouwde locatie is belangrijk voor 
het gevoel wat een klant over ons 
bedrijf heeft. Bovendien is de be-
staande locatie altijd goed bereik-
baar geweest, dus was de keu-
ze om het nieuwe pand op dezelf-
de plaats te zetten niet moeilijk.” De 
nieuwe showroom biedt veel meer 
ruimte dan de oude, waardoor er nu 
naast de personenauto’s ook ruim-
te is ontstaan om de bedrijfswagens 
van Mercedes-Benz op een goede 
manier te presenteren. Bij de inrich-
ting van het pand is bewust geko-

zen voor materialen die het warme, 
prettige en klantvriendelijke imago 
van Biemond & van Wijk ondersteu-
nen. Natuurlijk zullen daarnaast de 
kernwoorden klasse, degelijkheid, 
en goede service hoog in het vaan-
del blijven staan. 
De beslissing voor de aanschaf van 
een nieuwe of gebruikte auto is vaak 
een weloverwogen keuze. Dat is iets 
waar je graag goed over wilt wor-
den geadviseerd. Veel mensen we-
ten niet dat een Mercedes-Benz al 
leverbaar is voor minder dan twin-
tigduizend euro, een goed advies en 
een uitgebreide kennismaking met 
deze produkten is  zeer belangrijk. 
De nieuwe showroom biedt liefheb-
bers daarom de gelegenheid om het 
allemaal van dichtbij te zien en te 
proberen. In lijn met de meerwaar-
defilosofie van Biemond & van Wijk 
wordt ook veel aandacht besteed 
aan de deskundigheid en de per-
soonlijkheid van de medewerkers. 
Iedere medewerker wordt regelma-
tig uitgebreid getraind om zijn ken-
nisniveau op pijl te houden. Dat ver-
taalt zich uiteindelijk in de zeer goe-
de service, persoonlijke aandacht en 
specifieke nazorg waar Biemond & 
van Wijk al jaren om bekend staat. 
Zowel particuliere als zakelijke klan-
ten krijgen de aandacht die zij ver-
dienen waardoor een bezoek aan 
de showroom van Biemond & van 
Wijk een prettige en plezierige er-
varing is. Een uitje waarbij je in al-
le rust en in een sfeervolle ambian-
ce de nieuwste modellen kunt be-
kijken. De verkoopadviseurs kun-
nen daarnaast advies geven over al-
le mogelijkheden met betrekking tot 
opties, financiering, leasing en ver-
zekering. De verwachte openings-
datum van het nieuwe pand is in no-
vember 2008, maar tot die tijd kun-
nen klanten terecht in de tijdelij-
ke showroom op het adres Laken-
blekerstraat 54. Ondanks de tijde-
lijkheid van deze showroom is toch 
ook daar veel aandacht besteedt 
aan een mooie en sfeervolle aankle-
ding. Jacco Biemond is er dan ook 
van overtuigd dat de investering 
die nu gedaan wordt in de nieuw-
bouw aantoont dat Biemond & van 
Wijk een betrouwbare lange-termijn 
partner is.

Van alles te koop bij Dorcas
Aalsmeer - Voor de junior-pramen-
race die aanstaande zaterdag geva-
ren wordt, zijn er in de Dorcas win-
kel veel artikelen te koop om  te ver-
kleden of om de praam op te pim-
pen. Verder zijn vakantieboeken in 
de aanbieding, evenals oranje t-
shirts en vlaggen en Dorcas houdt 
opruiming van schilderijen en re-
producties. 
Iedere week is er nieuwe inbreng 
van meubels, speelgoed, servies, 
cd’s, lp’s, curiosa, gezelschapspel-
len, tassen, koffers en onder ande-

re babyartikelen. De opbrengst uit 
de winkel komt geheel ten goe-
de aan projecten als Thans voor 
(Voedsel)hulp Oekraïne, verbetering 
arbeid en inkomen in Bosnië, HIV 
aidsbestrijding en gezondheidszorg 
in Zuid Afrika, huizenbouw in Tan-
zania en verbetering werk en inko-
men in Zuid Afrika. De Dorcas-win-
kel is gehuisvest aan de Aalsmeer-
derweg 173a en is open op dinsdag, 
donderdag en zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur. Verdere informatie op 
www.dorcas.nl.
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Aalsmeerse Yvonne de Jong op 
werkreis naar Tshobokwane
Aalsmeer - Op 17 juli hoopt de 
Aalsmeerse Yvonne de Jong naar 
Tshobokwane in Botswana te ver-
trekken. Gedurende drie weken 
zal zij in Botswana zijn voor een 
werkreis, georganiseerd door de 
stichting Dienstverlening Jongeren 
Wereldwijd. Tshobokwane is een 
klein dorpje met ongeveer 400 in-
woners, waarvan het grootste deel 
behoort tot de Naro sprekende San. 
Een andere naam voor San is bush-
men oftewel bosjesmannen. 
Het dorpje heeft een lagere school, 
een klein medisch centrum en een 
gemeentehuis (kgotla) en ligt 4 kilo-
meter ten zuiden van de Transkala-
hari Snelweg, de kortste en snelste 
verbinding tussen Johannesburg 
(Zuid Afrika) en Windhoek (Nami-
bië). Ook staat er één kerk in Tsho-
bokwane. In Nederland is een kerk 
bedoeld om kerkdiensten te hou-
den. In Afrika is een kerk veel meer 
dan dat, de kerk daar is vergelijk-
baar met een dorpshuis in Neder-
land. Bovendien speelt deze kerk, 
nóg meer dan een dorpshuis in Ne-
derland, een centrale rol in de klei-
ne gemeenschap. 
Daarom zijn er verschillende activi-
teiten in dat kerkgebouw in Tsho-
bokwane. Denk bijvoorbeeld aan di-
verse voorlichtingen: om jongeren 
bewust na te laten denken over hun 
toekomst, hoe ga je om met AIDS, 
voorlichtingen ter preventie van 
AIDS, etc. Ook worden er vier lei-
derstrainingen gegeven in het ge-
bouw. Bijeenkomsten worden ge-
houden, bijvoorbeeld specifi ek voor 
jongeren of vrouwen/mannen of ou-
deren om te praten met elkaar over 
hoe het gaat. 
De meeste mensen leven van re-
geringsondersteuning of van klein-
schalige veehouderij. Het is niet 
makkelijk om iets voor jezelf te be-
ginnen: er is geen goede markt voor 
producten, omdat Botswana vooral 
in het westen zo verschrikkelijk dun 
bevolkt is en de bevolking boven-
dien vrij arm is. Boeren is ook niet 
gemakkelijk in het droge en war-

me klimaat en alleen maar interes-
sant als het grootschalig aangepakt 
wordt. Er wordt daar vooral over ge-
praat en men probeert de jongeren 
bewust te maken van het belang 
van onderwijs en van de mogelijk-
heden die er zijn om kleinschalige 
projecten te doen met hulp van de 
regering en met hulp van ontwikke-
lingsorganisaties.

Renovatie kerk
Bovendien zijn ook alle leiders zijn 
lid van de gemeente: de Kgosi en de 
twee Kgosana’s (zeg maar: burge-
meester en wethouders), de volks-
vertegenwoordigsters, etc. Kort-
om: een kerk in Tshobokwane ver-
vult een héél andere rol dan een 
kerk in Nederland, in Tshobokwa-
ne vervult de kerk een belangrijke 
rol in de gemeenschapsopbouw en 
samenleving. Yvonne de Jong gaat 
samen met haar groep voorname-
lijk renovatiewerk aan de kerk ver-
richten. Het gebouw is eenvou-
dig, maar biedt bescherming tegen 
de felle Kalahari zon, de soms gu-
re winterwind en tegen de slagre-
gens wanneer het onweert. Alles 
is heel eenvoudig. De vloer is ge-
woon kaal zand: dat is het makke-
lijkst te onderhouden en ook het 
zachtst voor als er gedanst wordt. 
De banken bestaan uit stevige plan-
ken, die vastgespijkerd zijn op in de 
grond verankerde houten paaltjes. 
Ze kunnen dus niet verschoven of 
weggehaald worden. Onder andere 
zijn de banken zijn vergaan en de-
ze moeten vernieuwd worden. Ver-
der gaat de groep een toilet bouwen 
voor een gehandicapte man. 
Dit gebeurt in samenwerking met 
de lokale bevolking, zodat er niet 
alleen praktische hulp wordt ge-
boden, maar ook morele steun. De 
meeste mensen en met name de 
kinderen spreken alleen de Na-
ro taal. Deze mensen zijn in het al-
gemeen arm en minder ontwikkeld, 
waardoor de hoger opgeleide Tswa-
na’s op hen neerkijken. De lokale 
bevolking weet dus wat leven in ar-

moede is. De morele steun en het 
opbouwen van de maatschappij is 
dus hard nodig. 

Workshops djembé
Om dit te bereiken is er ook geld 
nodig voor deze projecten. Iede-
re deelnemer organiseert  activitei-
ten of geeft les om gelden bijeen te 
vergaren. Yvonne geeft bijvoorbeeld 
workshops djembé. De opbrengst 
van deze workshops gaat naar de 
projecten Botswana. De kosten voor 
de reis, vaccinaties, verblijf en der-
gelijke worden door haarzelf be-
taald. Er zijn al twee workshops ge-
houden en de deelnemers waren 
razend enthousiast. 
Voor veel mensen was de work-
shop zelfs boven verwachting! Er 
staan nog meer workshops in de 
planning, mocht u ook belangstel-
ling hebben in een workshop djem-
bé dan kunt u zich nog aanmel-

den. Bovendien verdubbelt de ge-
meente Aalsmeer de fi nanciële gif-
ten! De gemeente stelt jaarlijks een 
budget beschikbaar voor ontwik-
kelingssamenwerking. Dit budget 
wordt beheerd door Stichting Ont-
wikkelingssamenwerking Aalsmeer. 
Yvonne heeft een aanvraag inge-
diend voor deze projecten en deze 
is toegewezen. Dit betekent dus dat 
de gemeente Aalsmeer de giften zal 
verdubbelen! “Natuurlijk is dit maar 
een druppel op een gloeiende plaat 
van armoede en achterstand in deze 
wereld. Dat wil natuurlijk niet zeg-
gen, dat de mensen, die net zo’n 
heerlijke druppel op hun dorpje krij-
gen, niet dolgelukkig zijn daarmee! 
Daarom mogen wij best wat van on-
ze welvaart delen met de bevolking 
in Botswana zodat de maatschappij 
daar ook opgebouwd kan worden”, 
aldus Yvonne.  
Als u een fi nanciële gift wilt geven, 
uzelf wilt aanmelden voor een work-
shop djembé, of als u nog vragen 
of opmerkingen heeft, kunt u een 
email sturen: y_de_jong@hotmail.
com of telefonisch contact opne-
men: 06-27332240. Helpt u mee aan 
de opbouw van de samenleving in 
Tshobokwane?

Van boer 
tot vreugdtot vreugdtot vreugd

Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in 
2008 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar elke twee 
weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerderij. Moni-
que van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en vrijwil-
liger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de activitei-
ten, de bezoekers en gebeurtenissen op boerenvreugd.

Zondag ‘Out of Africa’
Aalsmeer - Op zondag 22 juni staan 
de activiteiten op Boerenvreugd in 
het teken van Afrika. Als je goed 
naar het dierenbestand van de kin-
derboerderij kijkt zitten er heel wat 
‘Afrikanen’ bij. 
De kinderboerderij heeft per slot 
van rekening al jaren Nubische gei-
ten op de lijst staan. Nubië is een 
regio in het noorden van Soedan en 
het zuiden van Egypte. 
De geiten zijn groot van stuk en met 
hun hangoren een aandoenlijk ge-
zicht op de boerderij. Bovendien 
hebben ze een aanhankelijk karak-
ter. Ze kunnen springen als de bes-
te, maar er ook beelden waarbij ze 
in een kraal voor hun melk, huiden 
en vlees worden gehouden op het 
Afrikaanse platteland. De Masai, 
een nomadenvolk uit Kenia/Tanza-
nia, nemen kuddes Nubische geiten 
mee op hun trektochten.
De naam van de Kameroenschapen 
verwijst naar het land in West-Afri-
ka. Ben benieuwd of deze herrie-
schoppers daar net zo’n grote mond 
hebben als op Boerenvreugd.
In veel Afrikaanse landen bepalen 
ezels het straatbeeld: taaie, tanige 
dieren die meer dan hun eigen ge-
wicht kunnen dragen en helpen bij 
de broodwinning van hun eigenaar. 
Niet altijd een vrolijk gezicht, maar 
ezels hebben een ware doorzetters-
mentaliteit. 
Bekijk pluizebol Roos, de ezel, die 
heeft maar een luizenleventje. De 
hele dag wat rondlopen op de wei 
en in de stal met haar vriendin Babs, 
op vaste tijden een hapje eten en 
een ruif vol hooi, de pedicure in de 
vorm van de hoefsmid die regel-
matig een huisbezoek afl egt, en als 
het begint te regenen wordt er voor 
gezorgd dat ze geen natte voeten 
krijgt. De medewerkers laten haar af 
en toe werken (stappen op de ste-

nen) en dat vindt ze erg leuk.
Met een kip kom je de hele wereld 
rond: de Orpington uit Engeland, de 
Leghorn uit Italië, de Javakriel uit In-
donesië. 
Maar wist u ook dat de kip indi-
rect de oorzaak is van de economi-
sche malaise in sommige Afrikaan-
se landen? Tot halverwege de jaren 
90 van de vorige eeuw voorzagen de 
kippenboeren in bijvoorbeeld Gha-
na het eigen land van eieren en kip-
penvlees. 
De internationale economische ge-
meenschap verplichtte Ghana ech-
ter kippenvlees vanuit Europa in te 
voeren in ruil voor schuldsanering. 
U kunt zich de gevolgen voor de 
Afrikaanse boeren wel indenken. 
Konijnen komen van origine uit Eu-
ropa, maar zijn wel ingevoerd in het 
Noordwesten van Afrika. 
De konijnen hebben zich verder 
over het continent verspreid, onge-
twijfeld op de voor hen zo kenmer-
kende wijze. 
Rundvee is er aan de andere kant 
van de Middellandse zee ook. Wist 
u dat de domesticatie van de koe 
begonnen is in de Sahara woestijn, 
zo’n 7000 jaar voor Christus? Het 
klimaat was er in die dagen wel wat 
aangenamer en vochtiger dan nu. 
De toen levende oeros zal het er ge-
makkelijker hebben gehad dan de 
runderen die er nu door het zand 
banjeren.
Op 22 juni kom je deze en ande-
re ‘import’ dieren tegen op Boeren-
vreugd. 
Met een Olifanten springkussen, 
djembé workshop en een water-
draagrace is er weer van alles te 
doen. Een Afrikaans temperatuur-
tje zou welkom zijn. www.boeren-
vreugd.nl.

Monique van der Linden

Rijsenhout - Op initiatief van de Zonnebloem afdeling Rijsenhout vertrokken 
op woensdag 11 juni zeven auto’s voor een verrassingstocht naar recreatie-
gebied Spaarnwoude. Daar werden de deelnemers in recreatieboerderij On-
der de Platanen verwelkomt met een heerlijk kopje koffi e met appelgebak. Na 
uitleg gingen de deelnemers in vier groepjes een fotopuzzeltocht doen in de 
omgeving. Toch wel een beetje trek gekregen, werden heerlijke pannenkoe-
ken voorgeschoteld. Daarna nog in en om de boerderij rondgekeken en na 
nog een drankje ging de groep weer huiswaarts. Het was een geslaagde dag 
mede door het prachtige weer.

‘Zonnedag’ in Spaarnwoude

Toerustingsdag voor alle 
Care-Van medewerkers
Aalsmeer - Elke vrijdagavond staat 
de Care-Van medewerker met zijn of 
haar Care-Van in het Centrum van  
Aalsmeer, in Oost, Rijsenhout of Ku-
delstaart. De straathoekwerkers wil-
len een uitnodigende en betrouw-
bare plaats zijn voor jongeren, maar 
ook natuurlijk voor ouderen en al-
les wat daar tussen zit. De Care-Van 
medewerkers willen iets betekenen 
voor de bezoekers. Dit kan van alles 
zijn, onder andere mensen met pro-
blemen in de relatiesfeer, met man, 
vriendin of ouders. Problemen van 
financiële aard waar men hulp bij 
wil, of verslavingen zoals drugs, al-
cohol, gokken, waar men van af wil. 
De Care-Van medewerkers kunnen 
deze mensen, als ze dat zelf ook wil-
len, verwijzen naar en begeleiden 
in een traject met hulpverlenings-
instanties. Maar vooral zijn de Care-
Van vrijwilligers een luisterend oor 
voor jongeren die bij de Care-Van 

een bakje koffi e komen drinken of 
een colaatje met wat lekkers daarbij. 
Ook proberen de Care-Van mede-
werkers elke week een halfuurtje in 
te lassen voor een serieus gesprek 
over van alles wat het leven van een 
jongere met zich mee brengt. Over 
verliefdheid, drugsverslaving, zin-
loos geweld, maar ook over geloof 
bijvoorbeeld. De Care-Van mede-
werkers moeten zo nu en dan ook 
toegerust worden. Dit jaar werd de 
toerustingsdag georganiseerd op 
12 juni door het Care-Van team uit 
Rijsenhout. In het Lichtbaken wa-
ren ondermeer Jan van Oosten, be-
kend van the Mall projecten in Rot-
terdam en omstreken, en Care-Van 
medewerker Chris Jan van Delft de 
sprekers. Na een leuke en gelaagde 
toerustingdag kunnen de vrijwilli-
gers elke vrijdagavond weer op pad 
met hun Care-Van. En weet: Ook u/
jij bent welkom!

Gehandicapten in de watten gelegd
Botentocht ‘Dag van hun 
Leven’ groot spektakel
Aalsmeer - Stichting Dag van je 
Leven organiseerde zaterdag 14 ju-
ni voor de vijfde keer haar jaarlijk-
se botendag, waarbij ruim 175 licha-
melijk en/of verstandelijk gehan-
dicapten te gast waren. Meer dan 
65 booteigenaren uit Aalsmeer en 
omgeving waren gastheer of gast-
vrouw tijdens een paar uur duren-
de vaartocht op de Westeinderplas-
sen, met aan boord één of meer ge-
handicapten vergezeld door familie 
of begeleiders. De Stichting Dag van 
je Leven heeft in samenwerking met 
Ons Tweede Thuis gehandicapten  
uit Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, 
Hoofddorp, Amsterdam en Nieuw 
Vennep voor de vaartocht uitgeno-
digd. Ondanks de dreigende regen-
buien waren de enthousiaste boo-
teigenaren die ochtend naar jacht-
haven Kempers in Leimuiden ge-
komen om hun gasten van die dag 
op te halen. Nadat alle gehandicap-
ten waren aangekomen in de haven, 
kon het feest echt beginnen. Ook 
burgemeester Pieter Litjens was 
aanwezig. Hij heette iedereen wel-
kom, wenste alle booteigenaren en 
gasten een behouden vaart en stap-

te zelf ook nog spontaan met zijn 
gezin op een boot voor een vaar-
tochtje. Rond 11 uur konden alle 
boten uitvaren voor een leuke tocht 
over de kleine en grote Poel. Ook dit 
jaar was het weer een fraai gezicht 
om te zien hoe alle boten achter el-
kaar de haven verlieten met aan 
boord vrolijk zwaaiende mensen. De 
meeste boten waren prachtig ver-
sierd, waarbij uiteraard de oranje 
vlaggentjes niet ontbraken. De va-
riatie aan boten was groot, er deed 
van alles mee. Luxe motorkruisers, 
een vrachtschip, zeilboten, sloe-
pen, speedboten, consolebootjes en 
zelfs een praam. Ook de rondvaart-
boot van Henk van Leeuwen vaar-
de het rondje mee. Gelukkig is de 
zon die ochtend gaan schijnen en 
werd het toch nog lekker weer, want 
vorig jaar ging het feest niet door 
omdat er onweersbuien voorspeld 
waren. Bij terugkomst in de haven 
bleef het nog even feest en kon er 
gedanst en gezongen worden. Fire-
ball Light & Sound Service zorgde 
samen met de zingende dj Dennis 
en zangeres Sandra Swart voor een 
fantastische sfeer.
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Junior Praambode

Zaterdag vierde editie met zeker 35 pramen

Sportief op het water 
tijdens junior-pramenrace
Aalsmeer - De vierde editie van de 
junior-pramenrace vindt aanstaan-
de zaterdag 21 juni plaats en dit ge-
zellige evenement voor jongens en 
meisjes tot vijftien groeit qua deel-
nemers aantal gestaag. Tijdens de 
eerste juniorrace mocht het bestuur 
zo’n vijftien teams verwelkomen, dit 
jaar nemen zeker vijfendertig teams 
deel. Thema is Sportypraam en deze 
keuze van het junior-bestuur heeft 
natuurlijk alles te maken met het EK 
voetbal, dat momenteel plaatsvindt 
in Zwitserland en Oostenrijk, en de 
nog later dit jaar te houden Olympi-
sche spelen. 
Niet alleen kinderen van ouders die 
deelnemen aan de ‘grote’ pramen-
race, en dus een praam hebben, 
gaan in de traditionele Aalsmeer-
se vaartuigen plaatsnemen. Het ju-
nior-bestuur heeft de basisscholen 
in Aalsmeer en Kudelstaart aange-
schreven en hen pramen met cap-
tains aangeboden. De ‘gastpramen’ 

worden bestuurd door leden van de 
Raad van Twaalf van SPIE. Niet ie-
dere volwassene heeft tot slot een 
eigen praam en zeker niet iedereen 
is bekend met het aan de praat krij-
gen en houden van de traditione-
le Penta-motor. Het voorstel is goed 
ontvangen, want liefst vijf scholen 
hebben gereageerd en nemen in to-
taal deel met acht teams deel. Obs 
De Zuidooster komt de eer van de 
school hoog houden met drie teams 
en pc De Graankorrel neemt iet-
wat anoniem deel met de teams Big 
Boat en De Haaiensnaaiers. Ook 
van de partij zijn jongens en meis-
jes van de Oosteinderschool, de Jo-
zefschool en De Hoeksteen. Met 
aan boord van de zeker vijfender-
tig pramen gemiddeld zes tot acht 
kinderen aan boord, wordt het vast 
en zeker zaterdag gezellig druk op 
het water. 
Hopelijk werkt het weer net als vorig 
mee en kunnen de opdrachten uit-

gevoerd worden onder een stralend 
zonnetje. De vierde junior-pramen-
race begint om 13.00 uur bij het Kip-
penbruggetje, in het modderpoel-
tje tussen de Oosteinderweg en de 
Stommeerkade. De junior-praam-
vaarders varen vervolgens richting 
centrum. De N201 moet overgesto-
ken worden. Klunen met de praam 
over de drukke weg hoeft niet, er 
zitten twee lage bruggen. Bukken 
is overigens wel een aanrader! De 
eerste opdracht wacht op het Stok-
keland. 
Hier zullen rond half twee de eer-
ste deelnemers arriveren. Zowel de 
Stommeerkade als het Stokkeland 
zijn mooie plekken om de race te 
aanschouwen en de kids ‘aan het 
werk’ te zien. De prijsuitreiking is 
volgens het draaiboek gepland om 
15.00 uur en vindt plaats bij het 
eindpunt, het Praamplein. Ook hier 
is publiek natuurlijk van harte wel-
kom.

Juryboot heeft twee 
topsporters aan boord
Aalsmeer - Net als bij de ‘grote 
race’ vaart dit jaar tijdens de junior-
pramenrace voor het eerst een ju-
ryboot door de sliert pramen heen 
om te kijken hoe de deelnemers 
zich gedragen op het water en hoe 
ze verkleed zijn. 
De jury krijgt de taak om uit te ma-
ken wie de originaliteitsprijs in ont-
vangst mag nemen. Thema van de 
vierde juniorrace is ‘sport’ en wie 
kan nou beter de sportieve en ver-
rassende outfits jureren dan beken-
de topsporters. Marathonschaatser 

Thedo Vos is één van hen. De Ku-
delstaarter is een groot liefhebber 
van de pramenrace en heeft zelfs 
al enkele malen deelgenomen. De 
juniorrace zegt hij heel leuk te vin-
den. “Al die kinderen die zoveel ple-
zier hebben, daar maak ik tijd voor. 
Zo leuk”, aldus Thedo. Zijn mede-ju-
rylid is op een heel ander sportief 
vlak actief, namelijk in tennis. Jawel, 
Dennis van Scheppingen neemt ook 
plaats in de boot. 
Deze tennisser uit Aalsmeer kon za-
terdag jl. niet aanwezig zijn bij de 

sportdag, maar heeft het junior-be-
stuur laten weten het een eer te vin-
den om te mogen jureren. 
Zou het net als bij de ‘grote race’ 
extra punten opleveren als de ju-
ry in de watten gelegd wordt? The-
do zwijgt hierover in alle talen. Toch 
maar wat extra snoep aan boord ne-
men… De prijs voor de vet coolste 
praam is vorig jaar gewonnen door 
de Junior Kersentuin en in 2006 
mocht De kleintjes uit het Oosten 
deze originaliteitsprijs in ontvangst 
nemen.

Reglement Junior-Pramenrace
 
1.  De als zodanig bekend staande Aalsmeerse Junior-Pramenrace 
wordt gevaren met een vaartuig dat in de volksmond wordt aange-
duid als PRAAM of BOK (beiden houten vaartuigen). 
2.  Voor het voortbewegen van de praam mag slechts, naast mense-
lijke kracht, gebruik worden gemaakt  van een authentieke 
2 of 4 pk PENTA buitenboordmotor. Als brandstof mag alleen meng-
smering worden gebruikt. Voor aanvang van de race kan hierop een 
(technische) controle plaatsvinden. 
3.  Kinderen tot dertien jaar kunnen deelnemen aan de junior pramen-
race.
4.  Tijdens de race bestaat de bemanning van de praam uit tenminste 
zes personen.
5.  In ieder vaartuig is / zijn aanwezig:
- twee volwassenen boven de 21 jaar waarvan één de schipper is.
– een zwemvest voor alle bemanningsleden
– minimaal vier kinderen onder de dertien jaar
– zodra er meer dan vier kinderen aan boord zijn moet er een extra 
begeleider (boven de  21  jaar) aan          boord aanwezig zijn
– een reddingsband met touw
6.  Meevarende kinderen zonder zwemdiploma moeten gedurende 
de hele race een goed zittend zwemvest dragen en mogen geen op-
drachten uitvoeren.
7.  De opdrachten worden uitgevoerd door één van de kinderen onder 
de dertien met een zwemdiploma.
8.  Alle deelnemers moeten zich houden aan de geldende vaarregels 
en dienen de aanwijzingen van politie, brandweer en medewerkers 
SPIE strikt en direct uit te voeren. 
9.  Het is toegestaan een reserve buitenboordmotor aan boord van de 
praam te hebben. 
Deze mag slechts in pech - en noodgevallen worden gebruikt. Het 
gebruik van deze reservemotor betekent automatisch uitsluiting van 
de race. Het bij zich hebben van een tweede PENTA is niet toege-
staan. 
10.  Elk team dient het hem toegewezen startnummer, voor de jury en 
voor de controleposten, duidelijk zichtbaar aan beide zijden van de 
praam te hebben aangebracht. 
Als dit niet het geval is dan zal het team niet in de uitslag worden op-
genomen. 
11.  Het inhalen in doorvaarten en sloten is niet toegestaan. 
12.  Alle, als zodanig herkenbare controle - of opdrachtposten, moe-
ten door de teams worden aangedaan en opdrachten dienen te wor-
den uitgevoerd. 
13.		Het	aan	boord	hebben	van	alcohol	is	ten	strengste	verbo-
den	(ook	als	dit	voor	de	volwassenen	is).	Als	er	alcohol	aan	
boord	is	zal	diskwalificatie	van	de	praam		tijdens	de	pramen-
race	in	september	het	gevolg	zijn.
14.  Enige misdraging, hieronder begrepen overmatig of laakbaar, 
aanstootgevend gedrag en presentatie, kan uitsluiting en / of diskwa-
lificatie tot gevolg hebben.
Een en ander is slechts ter beoordeling van jury of het bestuur en zal 
achteraf schriftelijk worden bekendgemaakt of, als er sprake is van 
grove schending, publiekelijk tijdens of onmiddellijk na de race. 
15.  Het is niet toegestaan na de finish nog muziek aan te hebben op 
het vaartuig.
16.  Reclame-uitingen zijn niet toegestaan, met uitzondering dat aan 
weerszijden van de praam 1 bord van max. 60 x 40 cm bevestigd mag 
worden.
17.  Het is verboden afval of andere materialen in het water te gooien.
18.  De volwassenen aan boord zijn verantwoordelijk voor het uitvoe-
ren van dit reglement door de kinderen tijdens de race.
19. Deelname aan de pramenrace geschiedt geheel voor eigen risico 
en aansprakelijkheid. De organisatie kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor geleden schade in welke vorm dan ook. U bent verplicht 
hiervoor een eigen WA verzekering voor af te sluiten. 
20.  Bij het niet nakomen van de voorwaarden in het ‘Reglement Juni-
or Pramenrace’ volgt diskwalificatie en eventueel uitsluiting voor het 
volgende jaar.
21.  Bij meningsverschillen over de uitleg van dit reglement, de op-
drachten of uitslagen beslist het bestuur.
22.  Het ‘Reglement Junior -Pramenrace’ treedt in werking op 3 maart 
2005.
23.  Aldus vastgesteld door het bestuur van de pramenrace: ‘SPIE 
Stichting Pramenrace In Ere’ op 3 maart 2005.
24.  Het is niet toegestaan open vuur aan boord van de praam te heb-
ben.
Het	SPIE	bestuur.

Geheime	opdracht
Neem	een	wit	laken	van	1	meter	
en	21	centimeter	bij	95	centime-
ter	en	5	veiligheidspelden	mee.

Deelnemers en 
volgorde van 

juniorrace
 1. Blauw-witte Leeuwen
 2. Pimpy
 3. Kleine Keurregies
 4. Pap Junior
 5. Het Nuchtere End
 6. Big Boat
 7. Junior Stenhuis Maatjes
 8. Oranje
 9. Lesley’s Party
10. De kleintjes uit het Oosten
11. The Funny Horsjes
12. Bokito bende
13. Junior prutpraam
14. Tante Paaltjes
15. Powergirls
16. Après skietjes
17. Sporty Shorty
18. Farregattertjes
19. De kampioentjes
20. De junior Stoppies
21. OBS Zuidooster-1
22. OBS Zuidooster-2
23. Oosteinderteam
24. Jozefschool
25. De Hoeksteen
26. Power Girls
27. De zonnestraal meiden
28. De schorre keeltjes
29. Het olympische welpenteam
30. Aprameatjes
31. De d’Weillers
32. De Jonge van Leeuwens
33. Dicht en vast junior
34. Geintje
35. Jacobs Spekkies
36. Junior Kersentuin
37. Molmme Kids
38. Tuuteblikkies

Meer pramen dan ooit op 
vierde junior-pramenrace
Aalsmeer - Om 13.00 uur vertrekt 
aanstaande zaterdag 21 juni de eer-
ste boot van de junior-pramenrace. 
Een halve minuut later zal de vol-
gende praam gas geven tot alle pra-
men het ruime sop hebben geko-
zen. De hoeveelheid deelnemers is 
dit jaar groot. Meer dan 35 boten 
doen dit jaar weer mee. Deze jonge 
fanatiekelingen beginnen zoals elk 
jaar bij het Kippenbruggetje, tussen 
de Oosteinderweg en de Stommer-
kade.  Bij dit poeltje dienen de deel-
nemers zich te melden en kan het 
publiek de prachtig versierde boten 
bezichtigen vanaf een half uur voor 
aanvang. Een tocht vol opdrachten 
en spelletjes ligt de jeugdige deel-
nemers in het vooruitzicht.  Ander-
half uur lang duurt deze race en 
voert de deelnemers onder de N201 
door, over de Ringvaart en de klei-
ne Poel. De eerste controlepost is al 
snel in zicht. Aan de Oosteinderweg 
wordt via een opdracht gekeken of 
de jongste deelnemers daadwerke-
lijk een diploma bezitten. Tegelijker-
tijd wordt gekeken of de bemanning 
van de week ervoor nog aanwezig 
is. Tenminste vier dezelfde personen 
moeten in de praam aanwezig zijn 
om verder te mogen varen.  

‘Natte watte darten’
Het thema van de junior-pramen-
race is dit jaar sport. Door middel 
van een aantal opdrachten zullen de 
deelnemers dan ook sportief bezig  
zijn en zich aardig in het zweet moe-
ten werken om de finale te halen.  
De groep begint met het dribbelen 
op het Stokkeland, waarna ze op het 
Praamplein vlaggen met de goede 
landen moeten combineren.  Bij de 
Aardbeiensloot kunnen de deelne-

mers ‘natte watte darte’, een ande-
re vorm van darten waarbij, zoals de 
naam al zegt, voor de verandering 
natte watten worden gebruikt. Na 
dit spel krijgen de deelnemers een 
estafettestokje mee. Deze zullen ze 
later bij de Aardbeiensloot moeten 
inleveren.  Langzamerhand nade-
ren de pramen de Watersport Ver-
eniging Aalsmeer waar de kinderen 
goed hun hersenen moeten gebrui-
ken. Dit staaltje denkwerk moet bij 
de volgende post ingeleverd worden. 
De pramen varen via de Aardbeien-
sloot weer terug waar ze nu het ge-
kregen estafettestokje moeten in-
leveren. De thuisgemaakte medail-
le kan bij de Zotte Wilg ingeleverd 
worden. Hopelijk hebben de deel-
nemers er wat moois van gemaakt, 
want voor de  medaille wordt ook 
een prijs uitgeloofd. . Bij de Koolha-
ven wordt er een grote wasbeurt ge-
houden. Wie er schoongemaakt of 
nat wordt, dat merk je vanzelf!  

 Finish in zicht
 De finish komt in zicht. Het Praam-
plein staat op alle deelnemers te 
wachten. Want wie wint de laat-
ste opdracht? De jury houdt de op-
dracht nog even geheim. Een tip; 
Neem de spullen mee die je nodig 
hebt en doe je best.  De prijsuitrei-
king begint rond drie uur. Een spor-
tieve jury zal de deelnemers beoor-
delen op allerlei punten; versiering, 
kleding, slagen van de opdrachten, 
etc. Terwijl de jury en het bestuur de 
punten gaan tellen, kunnen de deel-
nemers zich vermaken in de open-
luchtdisco van Ab Spaargaren. Alle 
deelnemers krijgen een aandenken 
van deze fantastische en sportieve 
dag mee naar huis. 

Wel of niet?
Radio aan!
Aalsmeer - Mocht het weer aan-
staande zaterdag 21 juni twijfelach-
tig zijn, luister dan zaterdag eerst 
om 12.00 uur naar Radio Aalsmeer 
voordat je met je team in de praam 
stapt voor de vierde versie van de 
junior-pramenrace.  Rond het mid-
dag-uur maakt het junior-bestuur 
bekend of de race wel of niet door-
gaat. Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via de kabel 99.0 FM en via de 
ether op 105.9 FM. Dus als je twij-
felt, luister dan naar de Radio. Ui-
teraard komt ook informatie op de 
website http://junior.pramenrace.nl 
te staan.
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Jongste deelnemers gaan als Chinese meisjes

‘Lesley’s Party’: praam met 
vroege jarige aan boord!
Aalsmeer - Wel een heel aparte 
manier om je feestje te vieren: mee-
doen met de Junior Pramenrace! 
Dat is natuurlijk een idee en weer 
eens wat anders dan met zijn allen 
naar een pretpark. Met die pret zit 
het trouwens wel goed bij Lesley, 
Tessa, Evy, Linda, Dionne, (niet op 
de foto:) Anouk, Eliane, Eva, Julia 
en Yara. Het is wel een vroege ver-
jaardag, want de ‘birthdaygirl’ wordt 
het najaar pas echt 8. Maar aan-
staande zaterdag tijdens de ‘race’ 
viert Lesley alvast haar 8e verjaar-
dag. Heel toepasselijk heet het team 
‘Lesley’s Party’. Dat belooft een echt 
feestje te worden dus... De dames 
hebben afgelopen zaterdag erg hun 
best gedaan tijdens de spelmiddag 
bij Stenhuis. 

Tiende plaats
Ze mogen dan wel het jongste team 
zijn; serieus zijn de meiden wel, als 
het moet. Dus werd alles uit de kast 
gehaald om een goede prestatie 
neer te zetten. En dat deden ze uit-
stekend! Vijf dametjes ‘jumpten’ op 

de skippybal met waterkannetjes. 
Dat ging aardig goed want na twee 
ronden hadden de vriendinnen 1250  
cc overgehouden. Zodoende ver-
dienden Lesley en haar klasgenoot-
jes een tiende plaats! Van de meer 
dan dertig Juniorpramenteams is 
dat een prestatie waar je ‘u’ tegen 
zegt. Blije gezichten dus bij Lesley 
en haar teamgenootjes. 

Chineesjes
Ook bij de ouders van Lesley (Je-
roen en Jolanda van de Polder) die 
zaterdag a.s. ook op de praam zit-
ten samen met een bevriend stel. 
Jeroen is straks in september weer 
de kapitein van Drijfhuis 5 dus varen 
kun je aan hem wel overlaten. 
De sportdag vonden de dames ge-
weldig. Het skippyballen ging zoals 
gezegd heel goed en de traktaties 
waren erg lekker. Limonade, pof-
fertjes en ijs... Goed geregeld hoor, 
het leek wel een verjaardag! Het in-
terview voor de Junior Praambode 
vonden de meiden best een beetje 
spannend en op de foto gaan met 

z’n allen zo mogelijk nòg leuker.
Toen de startnummers werden toe-
bedeeld en de namen van de teams 
werden genoemd, steeg bij plaats 
10 een luid gejuich op bij Lesley en 
haar maatjes. “Prachtige plek. Nog 
een paar dagen voorbereiden en 
spanning en dan is het zaterdag. 
Dan gaan we er voor!” Niet mis te 
verstane woorden van meisjes die 
er zaterdag trouwens wel héél an-
ders uit zullen zien dan op de foto. 
De sportieve outfit blijft in de kast 
want de jonge dames zullen als lie-
ve Chineesjes gaan varen! En dat 
heeft natuurlijk alles met de Olym-
pische Spelen van deze zomer te 
maken. We zullen geen rijsthoeden 
van riet zien trouwens, dat zit maar 
in de weg. Wel Chinese hoedjes en 
gekleurde shirts in de tinten van de 
Olympische ringen. Oja, en Chine-
se liedjes... 
De redactie wenst Lesley alvast 
een fijne ‘party’ en sluit af met het 
Chinese ‘Ne’ wat zoveel betekent 
als ‘maak je maar nergens zorgen 
over’!

Allemaal jonge dames in het team ‘Lesley’s Party’. De 7- en 8-jarigen vonden het best heel spannend afgelopen zater-
dag tijdens de spellenmiddag. Hoewel ze het jongste team zijn, scoorden de meiden heel goed: een tiende plaats! Op 
de foto staat Lesley tweede van links achteraan.

Eigen voorspelling van Graankorrelkids:

Nieuw team Big Boat wint!
Aalsmeer - Nigel, Leander, Jimmy, 
Rowin, Rico en Jos zijn de zes stoere 
mannen die voor het team ‘Big Boat’  
aanwezig waren op de sportmiddag 
afgelopen zaterdag. 
Ze zitten groep 7 en 8 van de Graan-
korrel en toen de meester in de klas 
vroeg of ze zin hadden om mee te 
varen met de junior pramenrace 
staken ze allemaal tegelijk hun hand 
op. Dit wordt de eerste keer dat ze 
meedoen. 
Ze hebben wel eens gekeken naar 
de ‘grote’ pramenrace, maar had-
den nog nooit iets gezien van de ju-

nior pramenrace! De naam van hun 
team is door Nigel verzonnen, zo 
vertelt hij trots. De rest vond deze 
naam zo goed dat ze besloten dat 
het hun team naam werd. Het is al-
leen jammer dat niet alle teamleden 
die deelnamen aan de sportmiddag 
mee kunnen varen aanstaande za-
terdag. Maar er zijn genoeg ande-
re klasgenoten die hun plek in de 
praam willen innemen. Maandag 
hebben ze gelijk op school verteld 
hoe geweldig de sportmiddag was 
en hoe lekker de poffertjes smaak-
ten. 

Ook het ijsje en de limonade, die de 
mensen van de C1000 hadden mee-
genomen, gingen er vlot in. Deze 
week hebben ze het nog druk met 
het lezen van het reglement en het 
bestuderen van de route. Ze zijn er 
met zijn alle over eens dat het een 
echte wedstrijd is waarbij je alleen 
kan winnen als je goed je best doet 
en weet wat je moet doen. En na-
tuurlijk denken ze dat ze de race 
gaan winnen, maar dat denkt elk 
team! 

Marcel Jongkind

                             Marcel neemt het interview af met de aanstaande kampioen, althans zo is de eigen voorspelling!   

                                                                                                               De mannen van Big Boat hebben er zin in!

Jordy, Roy, Sjoerd, Thijs, Jeffrey en Jeroen hebben er zin in!

Deelnemer van het eerste 
uur: Het Nuchtere End
Aalsmeer - Team Het Nuchtere End 
doet al vanaf het eerste uur mee aan 
de junior pramenrace. En deze jeug-
dige deelnemers hebben dit ‘virus’ 
overgedragen van hun ouders. De 
vaders en moeders van Het Nuch-
tere End doen namelijk al jaren mee 
aan de grote race der races, De kids 
moesten altijd met opa en oma van-
af de Pontweg en langs de route 
gaan kijken naar het festijn op het 
water. De junioren droomden er al 
van om oud genoeg te zijn om mee 
te doen. Het kwam dus als een ge-
schenk uit de hemel toen het be-
stuur van SPIE besloot om ook een 
juniorrace te gaan organiseren. De 
jongens en meisjes van Het Nuchte-

re End hoefden niet lang na te den-
ken. Bijna direct klonk in koor: “We 
gaan mee doen.” 
Hun ouders hebben uiteraard een 
praam en penta, die wel gebruikt 
kon worden. Alleen moest nog aan 
ome Tinus gevraagd worden of hij 
het goed vond. Hij is namelijk mede 
eigenaar van de praam en de penta. 
Ome Tinus zij ja, maar op één voor-
waarde: “Beslist geen drank aan 
boord.” Stel je voor dat zijn team, 
Het D(r)onkere End, door de juni-
orrace gediskwalificeerd zou wor-
den voor de tocht der tochten op de 
tweede zaterdag in september. Nee, 
dan zouden de junioren een mega-
probleem hebben. Met deze beslis-

sing werd ook direct de naam ge-
boren voor het team, Het Nuchte-
re End.
Dit jaar wordt het team gevormd 
door Jordy en Roy van de Beitel, 
Sjoerd van der Geest, Thijs van Tol 
en Jeffrey en Jeroen Escherich. 
Ook dit jaar hebben ‘de mannen’ 
er weer veel zin in om de strijd aan 
gaan met de andere teams. Ze belo-
ven bij deze dat ze hun uiterste best 
gaan doen om dit jaar een keer in de 
prijzen te vallen. Maar natuurlijk is 
het meedoen en de gezelligheid be-
langrijker dan winnen. Het Nuchtere 
End hoopt weer op een fantastische 
en geweldig gezellige dag met veel 
deelnemers en toeschouwers!

                                                                               “We beloven ons uiterste best om dit jaar in de prijzen te vallen”

“We gaan onze praam vet cool optuigen”

The Funny Horsjes verruilen 
paardenrug voor praam
Aalsmeer - Gijs, Thijs, Jessy, Cha-
nel, Zoë, Jessica, Laura, Samantha, 
Dauphin en Tanisha doen dit jaar 
voor  het eerst mee aan de junior 
pramenrace. 
Het tiental doet mee onder de naam 
The Funny Horsjes.
Op één na zitten de jongens en 
meisjes allemaal voor het eerst in-
een praam. Doel is veel plezier ma-

ken, lol hebben en hopelijk een 
mooie prijs. 
De kids hebben een rijmpje ge-
maakt over hun deelname aan al-
weer de vierde junior pramenrace: 
“Het thema sport is ons op het lijf 
geschreven, omdat wij veel op een 
paardenrug leven. The Funny Horse 
is onze plek, want wij zijn allemaal 
paardengek! 

Op de manege zijn wij bijna dage-
lijks te vinden en gaan nu de pra-
menstrijd aanbinden. 
Net als met wedstrijden gaan we 
heel fanatiek voor een podiumplek, 
maar het meedoen is eigenlijk al te 
gek. 
Wij gaan onze praam vet cool optui-
gen en hopen dan veel toeschou-
wers ons toe komen juichen!”

Junior Praambode
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Junior Praambode
Vierde junior pramenrace wordt een ware happening!

Juniorbestuur verandert 
Aalsmeer in Sportydorp
Aalsmeer - Dankzij het thema van 
de vierde junior pramenrace wordt 
Aalsmeer aanstaande zaterdag 21 
juni compleet omgetoverd in Spor-
tydorp. Overal op het water zullen 
de origineelste sportthema’s in de 
uitgedoste pramen te bewonde-
ren zijn. Want, wie het origineelste 
sportthema verzint maakt kans op 
één van de vele prijzen. De start is 
net als andere jaren om 13.00 uur bij 
het Kippenbruggetje aan de Stom-
meerkade. Vanaf hier wordt de route 
gevaren zoals elders in deze praam-
bode te lezen is.

Olympische ringen
In januari is er al gestart met de 
voorbereidingen en je merkt dat 
het bestuur goed op elkaar is in-
gespeeld. Iedereen pakt zijn taken 
op waardoor vlak voor de race alles 
als een puzzel in elkaar past. En dit 
lijdt meteen naar de rode draad tij-
dens de opdrachten voor de spor-
typraem pramenrace. Op een aan-
tal posten zullen olympische ringen 
worden uitgedeeld. Zoals een ieder 
weet bestaat de olympische vlag uit 
een 5-tal gekleurde ringen, en hier-
in zit dit keer de handigheid. Aan 
het einde van de race zul je merken 
dat er 6 olympische ringen zijn uit-
gedeeld. Het is de bedoeling dat je 
van deze 6 ringen de juiste kleuren 
uitzoekt en hiervan een olympische 
vlag maakt. Houdt deze vlag bij de 
finish in de lucht zodat er kan wor-
den gecontroleerd of de juiste kleu-
ren op de goede plaats zijn aange-
bracht. Hiervoor worden extra bo-
nuspunten gegeven!

Route en start
Op een mooie warme zondagmid-
dag in april is het hele bestuur weer 

in de praam gestapt om een nieu-
we route te bepalen voor dit jaar. 
Na een hele middag rondgevaren 
en alle mogelijke vaarroutes over-
wogen te hebben is besloten om 
de route gelijk te houden aan vorig 
jaar. Met de start aan het modder-
poeltje en de finish bij het praam-
plein. De start is net als vorig jaar 
om 13.00 uur bij het modderpoeltje 
vanaf het kippenbruggetje aan de 
Stommeerkade waarna de jeugdi-
ge deelnemers richting het stokken-
land varen voor de eerste opdracht 
met de naam “bal dribbelen” Om de 
start goed en veilig te laten verlopen 
heeft SPIE toestemming van de ge-
meente Aalsmeer om van 12.00 tot 
14.00 uur de Stommeerkade tussen 
de Aalsmeerderweg en de N201 af 
te sluiten voor alle verkeer. Het be-
stuur begrijpt dat dit voor bezoekers 
en bewoners van de Stommeerka-
de vervelend kan zijn, maar hoopt 
op alle begrip als het gaat om veilig-
heid van de kinderen. Als je wilt ko-
men kijken ben je uiteraard van har-
te welkom aan de Stommeerkade.

Inleveropdracht
Ook dit jaar is er weer een inlever-
opdracht. Bij de post bij de Zotte 
Wilg moet een olympische medail-
le  ingeleverd worden. Dus spreek 
gezellig af met al je teamleden en 
maak er iets moois van. De mooi-
ste medaille wordt beloond met een 
leuke prijs voor het hele team. Bent 
u als opa, oma, vader, moeder, buur-
man of buurvrouw benieuw hoe uw 
team de opdrachten tijdens de race 
uitvoert, of wilt u uw team aanmoe-
digen voor een goed eindresultaat, 
dan kunt u het beste gaan kijken 
bij de controleposten op het Praam-
plein, Koolhaven en de Zotte wilg. 

Vanwege werk in uitvoering aan de 
Dirk Baardsebrug op de Uiterweg 
raadt het bestuur een ieder af om 
op deze brug de teams te gaan vol-
gen. Door een tijdelijke wegafzet-
ting is de rijbaan versmalt en wordt 
het verkeer over 1 rijbaan  geleidt, 
dit kan tot zeer gevaarlijke situaties 
lijden! 

Prijsuitreiking en radio
Na de race zal achter café de praam 
de prijsuitreiking plaatsvinden. Hier 
wordt door café de Praam gezorgd 
voor de drankjes. Ab Spaargaren 
van Relax Entertainment zorgt voor 
de muziek. De ingeleverde medail-
les worden aan een ieder tentoon-
gesteld waarna de jury de mooiste 
gaat kiezen. Net als vorig jaar gaat 
ook dit jaar radio Aalsmeer een live 
verslag uitbrengen op de radio. Ra-
dio Aalsmeer is te horen via de ka-
bel op 99.0FM en in de ether op 
104.5FM Tijdens de race kun je ho-
ren hoe de andere teams het doen, 
neem dus een radio aan boord mee! 
Het bedrijf Aalsmeer.nu heeft ook 
dit jaar weer een mooie website ge-
bouwd voor de juniorrace. Binnen-
kort worden alle foto’s van de sport-
middag en straks van de race op de 
site geplaatst. 
Dus breng even een bezoek aan de 
website http://junior.pramenrace.nl 
laat in het gastenboek even een re-
actie achter wat je vindt van de si-
te, de sportmiddag en de race. Als 
je zelf nog leuke foto’s van de race 
hebt kun je deze sturen naar ar-
naud@pramenrace.nl Ook zijn er 
foto’s van de sportmiddag en de 
race te vinden op de site van foto de 
Boer. Deze zijn te vinden op http://
www.fotodeboer.nl onder de rubriek 
evenementen.  

Prijzen vierde juniorrace
Aalsmeer - Een race is geen race 
zonder prijzen. Ten eerste heeft SPIE 
voor alle kinderen die mee doen een 
leuk aandenken aan de vierde juni-
orrace. Wat dit is, blijft vooralsnog 
een verrassing.maar dat jullie het 
leuk vinden is zeker! Voor de num-
mers 1, 2 en 3 staan grote bekers 
klaar. Het team dat alle opdrach-
ten goed uitvoert, de meeste pun-
ten haalt en de snelste tijd neerzet, 
wordt nummer 1. Per boot is er voor 
de nummers 1, 2 en 3 een beker en 
voor iedere deelnemer een medaille. 
De nummer 1 krijgt ook nog een di-
ner aangeboden in The Beach. Ver-
der is er een prijs voor de mooiste in-
leveropdracht. Aan de deelnemers is 
gevraagd thuis een medaille te ma-
ken. De medaille wordt ingeleverd 
bij controlepost 7: de Zotte Wilg aan 
de Uiterweg (met je startnummer of 
naam van team). Het SPIE bestuur 
van de grote race zoekt de mooi-
ste medaille uit. De winnaar van de 
mooiste medaille mag met zijn he-
le team gaan zeilen bij de Zeilschool 
Aalsmeer. 

Bekende jury en pechprijs
De Juryprijs wordt dit jaar bepaald 
door marathonschaatser Thedo Vos 
en tennisser Dennis van Scheppin-
gen. Zij varen onopvallend mee of 
gaan op een geheime locatie zitten 
om te bepalen wie met de ‘vet cool-
ste’ praam vaart. Het team krijgt een 
‘vet coole beker’. Dit jaar heeft het 
bestuur ook een pechprijs in het le-
ven geroepen voor het team het de 
meeste pech. Dit team krijgt een 

diner bij The Beach voor het hele 
team.

Ringen verzamelen
Tijdens de juniorrace zaterdag 21 
juni krijgen alle deelnemers bij de 
diverse controleposten ringen in 
verschillende kleuren uitgereikt op 
de posten. Deze ringen hebben al-
les te maken met het thema: Spor-
typraam.  Aan het eind van de race 
moeten deze ringen samengevoegd 
worden tot de olympische ringen. 
Let dus goed op welke kleur op wel-
ke plaats moet komen! Bij de finish 
bij het Praamplein wordt hier door 
een zeer strenge jury op gecontro-
leerd! De tijd stopt pas als je al de 
ringen hebt laten zien. Ergens ver-
stopt in deze juniorpraambode staat 
de geheime opdracht. Deze heb je 
nodig bij de finish om je ringen te 
laten zien. Zoek maar goed hij staat 
er een paar keer in!

Hulp Raad van 12
Dit jaar hebben voor het eerst alle 
scholen in Aalsmeer, Kudelstaart en 
Rijsenhout en een aantal sportver-
enigingen een brief gekregen met 
de vraag: Wilt uw school/vereniging 
meedoen met de juniorrace? Op de-
ze vraag hebben vijf scholen en twee 
sportverenigingen enthousiast gere-
ageerd. Hierdoor verschijnen nu een 
aantal extra teams aan de start. Dit 
was allemaal niet mogelijk geweest 
zonder de hulp van de Raad van 12. 
De Raad van 12 heeft aangeboden 
om te zorgen voor een captain, een 
praam of bok en een penta.

‘Ze gaan hun uiterste best doen’

Ook nieuwe deelnemer: 
De Zonnestraal-meiden!
Aalsmeer - Dit zijn de zonnestraal-
meiden, een gezellige club meiden 
die iedere maandag bij elkaar komt 
in de Oosterkerk, en voor het eerst 
meedoet aan de junior-pramenrace. 
Captain van het team is Auke Cee-

len en de meiden zijn voornemens 
‘vet goed’ hun best te gaan doen om 
een prijs te winnen. 
Lukt het niet met snelheid en behen-
digheid, dan misschien wel vanwe-
ge de prachtig opgepimpte praam 

of hun eigen opvallende outfit. 

Het team De Zonnestraal meiden 
bestaat uit Mischa, Esther, Jacque-
line, Michelle,Jill, Lisanne, Emyliene, 
Lisa, Dorinda en Annette.
 

Geheime opdracht
Neem een wit laken van 1 meter 
en 21 centimeter bij 95 centime-
ter en 5 veiligheidspelden mee.

Juryprijs voor ‘vet coolste’ praam
Verkleed in praam: extra punten!
Aalsmeer - Vorig jaar ‘beestenboel’ 
het thema van de junior-pramen-
race en aan het verzoek van het be-
stuur om verkleed te komen had-
den de biggetjes, kippetjes, koeien 
en andere dieren massaal gehoor 
gegeven. Nagenoeg alle teams had-
den hun praam en zichzelf uitge-
dost in een beestenboel. En dat is 
slim, want inhaken op het thema le-
vert extra punten op, evenals er een 
prijs te winnen is voor de ‘vet cool-
ste’ die meevaart. Dit jaar is Sporty-
praam het thema en daarom zou het 
wel eens een heel sportief festijn 
kunnen worden met handballers, 
voetballers, schaatsers, twirlsters 

en onder andere schakers. Weet dat 
het team met de snelste tijd én het 
hoogste aantal punten op de hoog-
ste podiumplek mag plaatsnemen. 
Er zijn prijzen voor de nummers één, 
twee en drie en de origineelste tot 
sportveld omgetoverde praam levert 
een prijs op. De nummer één krijgt 
als extraatje ook een dinerbon voor 
het hele team in The Beach. En deze 
dinerbon houdt niet alleen gezellig 
met elkaar de overwinning nog eens 
vieren, maar ook spelletjes doen in 
het zand! Niemand gaat overigens 
met lege handen naar huis. Iedere 
deelnemer krijgt een sportieve her-
innering.

Komen kijken is een aanrader
Dribbelen en darten tijdens 
vierde junior-pramenrace
Aalsmeer - Net als bij de ‘norma-
le’ pramenrace voor volwassenen , 
is het leuk om te gaan kijken naar 
de bonte stoet van junior-pramen. 
Aanstaande zaterdag 21 juni gaan 
de jongens en meisjes weg in de 
pramen, uiteraard onder begelei-
ding van een volwassene. De start 
is om 13.00 uur bij het Kippenbrug-
getje aan de Stommeerkade en dit 
is een leuk punt om de deelnemers 
uit te zwaaien.  Het thema is dit jaar 
‘Sport’ en alle opdrachten hebben 
te maken met dit thema. Komt u/
jij ook kijken en zwaaien? De juni-
or-racers hopen u/jou te ontmoe-
ten. De controle/opdrachtposten in 
volgorde (zie voor locaties ook de 
route-kaart.) zijn:
 1.Oosteinderweg: Controle van 

zwemdiploma.
 2. Stokkeland: Dribbelen.
 3. Praamplein: Landen vlaggen ra-
den.
 4. Aardbeiensloot: Natte watten 
darten, estafettestokje ontvangen.
 5. WVA: Studio Sport spel.
 6. IJzerenbrug: Antwoorden Studio 
Sport inleveren.
 7. Aardbeiensloot: Estafettestokje 
inleveren.
 8. Zotte Wilg: Medaille inleveren.
 9. Koolhaven: Wasbeurt.
10. Praamplein Geheime opdracht.

De prijsuitreiking is vanaf 15.00 uur 
op het praamplein, de eerste pramen 
worden vanaf half drie verwacht. Ui-
teraard is ook tijdens de prijsuitrei-
king publiek van harte welkom.

•	 A. v.d. Hoorn BV
•	 Aalsmeer Festival
•	 Aalsmeer.nu Media en Design
•	 Aannemingsmij.

H.G. v.d. Heuvel B.V.
•	 Ab Müller Banketbakkerij
•	 ABN / AMRO bank N.V.
•	 Adviseurs & accountants L.T.B.
•	 Architectenbureau Pannekoek
•	 Auto Maas B.V.
•	 B.J. Hulsbos Waterbouw
•	 B.V. Jachthaven R. Dragt & Zn.
•	 Baardse flower & plants
•	 Bakkerij Vooges
•	 Berghoef Accountancy
•	 Bosman B.V.
•	 Boulangerie de France
•	 Braam Young Plants
•	 Brandweer Aalsmeer
•	 C1000
•	 Café Bar Joppe
•	 Café Bar ‘t Geluk
•	 Café De Praam
•	 Cees Reemst International B.V.
•	 Combi Foto De Boer
•	 D.J. Tas & Zn. C.V.
•	 De Meerse Accountants

Associatie BV
•	 De Vries Scheepsbouw B.V.
•	 Dillewijn Verpakkingen B.V.
•	 Drukkerij Cocu
•	 Ed Kriek Optiek
•	 EKZ makelaars o.g.
•	 Europarts
•	 Fiat van der Wal
•	 Fireball Light and

Sound Service
•	 Florema Young Plants
•	 Florist De Kwakel B.V.
•	 Gebroeders Eveleens B.V.
•	 Gemeente Aalsmeer
•	 Gepo
•	 Greenway Telematics B.V.
•	 Groot Cafe ‘In de Zotte Wilg’
•	 H. van Wijk transport en

aannemersbedrijf
•	 Heemhorst Watersport
•	 Heeren & Meijer B.V.
•	 Hermadix Coatings B.V.
•	 Het Dijkhuis
•	 Horticoop
•	 Hotel Aalsmeer
•	 Hotel Chariot
•	 Imabo Blauwhoff
•	 Intermac Automatisering
•	 Interschouw
•	 Jacht & Scheepswerf Gouwerok
•	 Jachthaven Spaargaren
•	 Jachthaven Stenhuis

•	 Jachthaven ‘t Drijfhuis
•	 Kantoorvakhandel Blauwhoff
•	 Kees Markman
•	 Koenpack
•	 Kooy Laminations B.V.
•	 Langhout Betonfabriek
•	 Leliveld Verhuur
•	 Loogman Tanken & Wassen
•	 Loonbedrijf H. van Wieringen

& Zn.
•	 Mantel Makelaardij
•	 Met & Co
•	 Millenaar/Peijnenburg

Loodgieters
•	 Multi Supplies
•	 Nieuwe Meerbode
•	 Nefit.nl HR ketels
•	 P. Kooij & Zn. B.V.
•	 Paraat Brandbeveiliging
•	 Peters en Groenveld BV
•	 Politie Aalsmeer
•	 Present Time
•	 Rabobank Aalsmeer
•	 Radio Aalsmeer
•	 Reisburo VakantieXperts
•	 Relax Entertainment Aalsmeer
•	 Renault Nieuwendijk
•	 Rene Maas Watersport
•	 Restaurant ‘t Oude Veerhuys
•	 Rob en Ria Langelaan
•	 Scheepswerf Theo Otto
•	 Schoonmaakbedrijf L.J. de Vries
•	 Sher Holland BV
•	 Slagerij Kruyswijk
•	 Slijterij Kommer Baarsen
•	 Soft-cell/computers

netwerken hosting
•	 Sparnaaij Juweliers
•	 Stichting Feestweek Aalsmeer
•	 Studio Jcee
•	 Terlouw Techniek B.V.
•	 The Beach
•	 Timmerbedrijf P.E. van Leeuwen
•	 Tornado International
•	 Total Copy Service
•	 Trido Sports
•	 Van Beek Bloemen
•	 Van Dam Nordia Shipyard
•	 Van Iperen IJzerwaren
•	 Van Riemsdijk Reclame
•	 Van Veen Grondverzet

en machineverhuur
•	 W. Heeren en Zn. B.V.
•	 Watersportvereniging Aalsmeer
•	 Weekblad ‘Nieuwe Meerbode’
•	 Westeinder Adviesgroep
•	 Westeinder Rondvaart
•	 Wilzo E-norm
•	 Zeilmakerij Bart v.d. Spruijt

Sponsors juniorrace

Alle sponsors bedankt! Voor alle sponsoring op welke manier 
dan ook. Dankzij u kunnen wij de juniorrace organiseren!
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Meiden van Pimpy hebben er zin in!
Aalsmeer - Ze doen voor het eerst 
mee aan de junior-pramenrace, de 
zeven meiden van team Pimpy. Ze 
komen uit Kudelstaart en het me-
rendeel maakt deel uit van het B2-
handbalteam van RKDES. Ze zijn 
dus sportief en dat past prima bij 
het thema dit jaar, Sportypraam. 
Cristine, Shadee, Sharon, Iris, So-
raya, Marousha en Dymphia hebben 
er zin in en zijn voornemens hoog te 
eindigen. 
“Bij de eerste vijf, denken we.” Qua 

fanatisme ontbreekt het in ieder ge-
val niet bij deze 14-jarigen. Tijdens 
de sportmiddag ter bepaling van 
het startnummer werd serieus deel-
genomen aan het skippyballen. En 
met succes, de tweede plaats is be-
reikt en dus mag Pimpy zaterdag als 
tweede de penta starten bij het kip-
penbruggetje aan de Stommeerka-
de. De meiden zijn overigens al veel 
langer dan een jaar besmet met het 
praamvirus. Ze gaan al jaren kijken 
als de ‘groten’ op de tweede zater-

dag in september er een feest van 
maken in de pramen op het wa-
ter. Na de junior-pramenrace gaat 
het Pimpy-team zeker aan de start 
verschijnen van de ‘tocht der toch-
ten’ voor volwassenen. Natuurlijk is 
dit sportieve team voornemens om 
aanstaande zaterdag goed ‘gepimpt’ 
voor de dag te komen. De praam 
gaat zeker versierd worden en ui-
teraard nemen de meiden verkleed 
plaats. Hoe? “Euh, sportief met hu-
mor. Meer zeggen we niet.”

De Farregattertjes vinden de 
junior-pramenrace fantastisch
Aalsmeer - De Farregattertjes zijn 
deelnemers aan de junior-pramen-
race van het eerste uur en ze vinden 
het fantastisch. De jongens en mei-
den zitten allemaal op de Oostein-
derschool en sinds de eerste race in 
2005 is het team steeds groter ge-
groeid. De Farregattertjes bestaat 
uit Fabienne, Yevs-maurice, Robin, 
Jeromy, Yannick, Anouk, Roy, Bren-
dan en Caitlin. Negen jongens en 
meiden in de leeftijd van 7 tot 10 
jaar en om deze allen een plaatsje 
te kunnen geven, is een grote praam 
ingehuurd. Ze zijn zaterdag in goe-

de handen van captain Ronald van 
Leeuwen. De kids zijn min of meer 
opgegroeid met de pramenrace, 
want het merendeel van de ouders 
is ‘verslaafd’ aan de tocht der toch-
ten op de tweede zaterdag in sep-
tember. “Wij zijn van het Union Juni-
or-team”, vertelt vader Ronald Ste-
vens. “Mijn kinderen gaan varen 
met allemaal vriendjes van school. 
Ze vinden het zo leuk en spannend.” 
Het team is voornemens de praam 
een sportief uiterlijk te geven en zelf 
ook goed verkleed voor de dag te 
komen. De outfits blijven voorals-

nog een verrassing. “We hebben al-
lemaal verschillende sporters aan 
boord”, vervolgt Stevens. “Zwem-
men, handbal, voetbal en waterpolo. 
We kunnen dus alle kanten op.” Tij-
dens de sportdag afgelopen zater-
dag hebben De Farregattertjes niet 
al te best gescoord, ze zijn geëin-
digd op de achttiende plaats. Maar, 
dit zegt nog niets. Deze juniorracers 
hebben namelijk al eens plaats twee 
weten te veroveren en hou ze qua 
outfit in de gaten, want ook de ori-
ginaliteitsprijs is De Farregatters al 
eens ten deel gevallen!

De Blauw-witte Leeuwen 
van VVA gaan voor goud!
Aalsmeer - Ze schreeuwden het uit 
van vreugde, superblij waren ze. Het 
team De Blauw-witte Leeuwen doen 
voor het eerst mee aan de junior-
pramenrace en jl. zaterdag tijdens 
de sportmiddag is het eerste punt 
gescoord. 
De voetballers van VVA wisten als 
besten en snelsten de skippybalrace 
met water te volbrengen. Het team 
bestaat uit Sten, Tess, Wesley, Es-
mee, Ruan, Caril, Jeff, Max, Bo, Rut-
ger en Thomas en dit elftal mag nu 
als eerste starten tijdens de juni-
or-pramenrace aanstaande zater-
dag 21 juni. Tijdens de juniorrace 
gaat het natuurlijk niet alleen om 

snelheid, nog meer om behendig-
heid maar ook hier zijn met name de 
mannelijke teamleden in gespeciali-
seerd. Wekelijks gaan deze E-voet-
ballers bij VVA het veld op om be-
hendig de bal om de tegenstander 
te loodsen. Uiteraard gaat het de-
ze acht en negen-jarigen niet om de 
winst, alleen deelnemen is al leuk 
en spannend. Wat de uitslag uit-
eindelijk wordt, maakt hen niet uit. 
“We doen voor het eerst mee, we 
zien wel”, zeggen de captains Wil-
co en Rutger. Tijdens een training 
ontstond het idee om deel te gaan 
nemen aan de junior-pramenrace 
als voetbalteam. De VVA-voetbal-

lers waren gelijk enthousiast. Om 
tot een compleet elftal te komen, is 
het team aangevuld met broertjes 
en zusjes. Een heel elftal aan boord 
vraagt wel om een grote praam. De-
ze mogen De Blauw-witte Leeuwen 
lenen van Jan Koster, eveneens een 
fervent VVA-lid. 
Uiteraard gaat de praam een spor-
tief uiterlijk krijgen en verschij-
nen de jongens en meiden spor-
tief aan de start. In tegenstelling tot 
de meeste teams, willen deze voet-
ballers wel verklappen hoe de out-
fit er uit gaat zien. Vol trots zullen ze 
t-shirts en broeken dragen van De 
Blauw-witte Leeuwen!

Junior Praambode

Goed weer bracht sfeer!

Zomerse sportdag voor 
deelnemers juniorrace
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 14 
juni zijn de ‘voorrondes’ van de ju-
nior-pramenrace gehouden. Het 
prachtige weer bracht een goed 
sfeertje met zich mee en veel kin-
deren liepen dan ook heerlijk in een 
kort shirtje rond.  De deelnemers, 
die om twee uur aanwezig moesten 
zijn, vermaakten zich van te voren 
met het gehuurde springkussen. De 
kinderen zaten vol spanning over 
wat er zou gaan komen. Deze sport-
dag, werd uitgelegd, was bedoeld 
om de startplaatsen bij de echte 
junior-pramenrace te bepalen. De 
kinderen begrepen het en het was 
voor hen een nog grotere reden om 
goed hun best te doen. 

Waterpret
De opdracht was om via een par-

cours op een skippybal en een met 
water gevulde fles zo snel mogelijk 
naar de finish te skippyballen. Daar 
werd de fles met water gelijk over-
gepakt, en ging de volgende ver-
der. Het zag er heel makkelijk uit, 
maar de tijd en de hoeveelheid wa-
ter maakte uit of je won. En dat was 
nog best lastig. De fles werd leeg-
gegoten in een maatbak. Sommi-
ge groepen waren zo goed dat het 
maatbakje tot de bovenste maat-
streep vol zat. Bij andere groepen 
was de teleurstelling groot toen er 
water uit de waterfles klotste. Het 
spel werd twee keer gespeeld. 

Succes
Aan het einde was iedere groep ge-
klokt en werd de hoeveelheid water 
gemeten. Na de bekendmaking van 

de startplaatsen kreeg iedereen een 
ijsje, wat poffertjes en verkoelende 
limonade. De Blauw Witte Leeuwen 
waren superblij toen ze hoorden dat 
ze op de eerste plaats mochten ver-
trekken. De Pimpy-meiden waren 
enigzins verbaasd toen ze hoorden 
dat ze op de tweede plaats moch-
ten vertrekken. Dit succes hadden 
ze niet verwacht.

Uitslagen
1. De Blauw Witte Leeuwen, 2. Pim-
py, 3. Kleine Keuregies, 4. Pap Junior, 
5. Nuchtere End, 6. Big Boat, 7. Sten-
huis Maatjes, 8.Oranje, 9. Lesley’s 
Party, 10. Kleintjes uit Oosten.
Deze tien vertrekken in deze volgor-
de tijdens de race. De andere deel-
nemers komen hier vervolgens ach-
teraan. Door Karlijn Piet



pagina 22 Nieuwe Meerbode - 19 juni 2008

Uitslag van de kleurplaatwedstrijd

Wie heeft vrijkaart voor 
Slagharen gewonnen?
Aalsmeer - De uitslag van de kleu-
platenwedstrijd is bekend. De re-
dactie heeft aardig wat kleurplaten 
binnen gehad. 
Ze waren allemaal mooi, maar jam-
mer genoeg kon de redactie slechts 
tien gelukkigen uitkiezen. Deze tien 
creatieve tekenaars mogen gra-
tis met drie andere personen naar 
Slagharen. 
Daar kan je gebruik maken van de 
meer dan veertig fantastische at-

De winnende kleurplaat van Daniel Giacon.

Veiling en fancy fair op pc 
De Brug wegens verhuizing
Aalsmeer - Iedereen op basis-
school De Brug, leerlingen en lera-
ren, maken zich klaar voor de laatste 
week in hun schoolgebouw aan de 
Machineweg. Na de zomervakan-
tie gaat les gegeven worden in de 
nieuwe brede school De Mikado in 
Nieuw-Oosteinde. Dit wil de school 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij-
gaan. Woensdag 25 juni is er van 
16.00 tot 20.00 een fancy fair waar 
kinderen muziek maken, spulletjes 
en zelfgemaakte werkjes verkopen. 

Voor de ouders is er een diensten-
veiling en tevens zullen meubels en 
materialen die niet mee verhuizen 
verkocht worden. 
Op de fancy fair en dienstenveiling 
wordt ook aan de inwendige mens 
gedacht; er zullen hapjes en drank-
jes klaar staan. De opbrengst van 
de dag is bedoeld voor de aankle-
ding van het nieuwe schoolplein 
van de school in gebouw De Mika-
do. De Brug hoopt op een gezelli-
ge opkomst.

tracties zoals de Free Fall, Mine 
Train, Wild West Adventure en niet 
te vergeten de vele attracties in het 
overdekte speelparadijs Kid’s Coun-
try. Natuurlijk hebben we voor de 
winnaar, Daniel Gaicon, een nog 
grotere prijs.
De winnaar van de kleurplatenwed-
strijd wint naast een toegangskaart 
voor vier personen ook nog een vrij-
bon voor een foto en een stoer in-
dianenpak. 

De tien gelukkigen zijn; 1. Daniel 
Giacon, 2. Isabelle ter Laak, 3. Ro-
bert Geurs, 4. Kim Snoek, 5. Estelle 
Bouter, 6. Amanda Spaargaren, 7. Jill 
Kessen, 8. Fabienne Kroon, 9.Milan 
Biesheuvel, 10. Justina Labib. 

Alle winnaars krijgen nog een brief, 
inclusief de bon thuis gestuurd. Veel 
plezier met de vrijkaart en de redac-
tie wenst jullie allemaal een fijne 
dag in Slagharen!

Expositie Diana Thijssen 
en Sander Bosman 
Aalsmeer - IT-bedrijf Colour of 
Business biedt lokale kunstenaars 
de mogelijkheid hun werk te expo-
seren. De eerste expositie, die nog 
tot half juli te zien is, wordt inge-
vuld door Sander Bosman en Dia-
na Thijssen uit Kudelstaart. Belang-
stellenden zijn welkom om tijdens 
kantoortijden vrijblijvend een kijk-
je te komen nemen in het kantoor 
en showroom van het bedrijf aan de 
Witteweg 61.
Sander Bosman maakt sinds 1996 
door graffiti geïnspireerde muur-
schilderingen in opdracht. Zo heeft 
hij bijvoorbeeld in opdracht van 
Scheepswerf Van Dam-Nordia een 
muurschildering gemaakt, die is te 
zien vanaf de Ringvaart. Behalve dat 
gevarieerde werk in opdracht maakt 
hij ook schilderijen die veelal zijn 
geïnspireerd op klassieke graffiti-
thema’s en gerelateerde onderwer-
pen. Inspiratie haalt hij uit steden-
bezoeken en uitgebreide zelfstudie 
naar het graffitifenomeen in New 
York en Amsterdam. Diana Thijssen 
schildert sinds 2002 en exposeert 

sindsdien met regelmaat. Zij volgde 
voornamelijk model- en portretles-
sen maar vrijwel al haar vrije werk is 
abstract. Niet voor de hand liggen-
de kleurcombinaties en grillige vor-
men kenmerken haar werk. Naast 
het exposeren van haar eigen kunst 
maakt zij (net als Sander) ook deel 
uit van het bestuur van Kudelkunst, 
de stichting ter promotie van kunst 
en kunstenaars in Kudelstaart.

Software
Colour of Bussiness blijft ook op an-
dere gebieden vernieuwen. Daarom 
heeft het IT-Bedrijf afgelopen maan-
dag een contract gesloten met VST-
Software. Colour of Business heeft 
met dit softwarebedrijf uit Haarlem 
getekend voor de exclusieve ver-
koop van softwarepakketten. Co-
lour of Business is vanaf nu dealer 
in de pakketten Iris voor de kinder-
opvangbranche, Scepter voor incas-
sobureaus en deurwaarders en Car-
touche voor de evenementenbran-
che. Meer informatie kunt u vinden 
op www.colourofbusiness.nl 

80-Jarigen gezocht voor de 
Jubileumdag van de Watertoren
Aalsmeer - In de watertoren 
worden zaterdag 12 juli 80-jari-
ge Aalsmeerders en Kudelstaar-
ters ontvangen. Dit vanwege het 
jubileumjaar van het Rijksmonu-
ment.

Dit jaar bestaat de watertoren 
Aalsmeer 80 jaar en in verband met 
deze ‘verjaardag’ worden diverse 
festiviteiten georganiseerd. Muziek 
was er al eind mei met optredens 
van de Brulboeien en Lee Roud. 
Eind augustus houdt ‘Initiatiefgroep 
Aalsmeer 2000’ onder meer een kin-
dermiddag met ballonnenwedstrijd. 
Ook staat een receptie op het pro-
gramma en een foto-expositie. 
Voor de komende activiteit zoekt de 

Initiatiefgroep Aalsmeer 2000, die 
de watertoren sinds een paar jaar 
beheert, 80-jarigen! De waterto-
ren bereikt immers ook die leeftijd 
en wat is er meer toepasselijk om 
dan evenoude Aalsmeerders en Ku-
delstaarters te trakteren op een leu-
ke middag in het Rijksmonument! 
Het complete programma is nog niet 
bekend maar zeker is dat er muziek 
zal zijn. Uiteraard ook koffie, thee en 
wat lekkers. De feestelijke middag 
duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Be-
reikt u dit jaar de 80-jarige leeftijd 
en heeft u zin in een gezellige mid-
dag in de watertoren, meld u zich 
dan aan bij Dirk van Leeuwen via tel. 
06-51094994. Aan de middag zijn 
geen kosten verbonden. 

Ervaring opdoen bij weekblad De Nieuwe Meerbode

“De beste stage tot nu toe” 
Aalsmeer - “Via school word je ver-
plicht om in de derde klas een sta-
ge te gaan doen. Ze geven je wel de 
vrijheid om zélf je stageplek te kie-
zen. Voor mij was dat vrij duidelijk. 
De krant was iets wat me altijd al 
aantrok. Het schrijven van stukken 
informatieve tekst leek me een heel 
ingewikkeld maar boeiend iets. Na 
wat heen en weer gemaild te heb-
ben, had ik mijn stageplek gevon-
den, bij de Nieuwe Meerbode. 
Toch iets zenuwachtig ben ik aan 
mijn stage begonnen. Nieuwe men-
sen, nieuwe omgeving. Eenmaal bin-
nen zag ik pas hoe veel mensen je 
überhaupt nodig hebt om zo’n krant 
te maken. Opmaak, redactie, adver-
tenties, kabaaltjes, verjaardagsbe-
richten. Je hebt ze allemaal nodig 
om de krant ‘in leven’ te houden.

Geheim 
Vol verbazing mocht ik de eerste dag 
al achter een computer gaan zit-
ten om zelf stukjes te schrijven. Nu 
klinkt dat heel makkelijk, gewoon 

informatie verwerken in wat zinnen, 
een kop erboven en klaar, maar er 
komt meer bij kijken. Je moet kijken 
of alle informatie wel klopt, hoeveel 
tekst je hebt, hoe je het wilt verde-
len en op welke manier je informa-
tie overbrengt. 
Want hoe nodig je mensen uit om 
een tekst te gaan lezen? Simpelweg, 
werd me verteld, door een goede 
kop te verzinnen. Een goede kop is 
bijna het geheim van het vak. Als je 
kop klopt, zal de tekst meer gelezen 
en begrepen worden. Mijn teksten  
én koppen zijn dan ook een aantal 
keer herschreven voordat ze in de 
krant terechtkwamen.

Deadline
Journalistiek is goed plannen. Elke 
woensdag moet de redactie al haar 
stukken ingeleverd hebben. Jam-
mer genoeg heb ik ook een soort 
van ‘deadline’ aan mijn stage zitten. 
Na vrijdag zal ik weer gewoon ver-
der moeten met het schoolleven. 
Niets is zo vervelend als afscheid ne-

men van iets wat je leuk vindt. Want 
deze stage was ontzettend leuk. En 
stukken schrijven in de krant, dat 
valt eigenlijk best wel mee. Je moet 
vooral alle informatie op een rijtje 
hebben, sociaal met anderen kun-
nen omgaan en je teksten een paar 
keer goed overlezen. 

Conclusie
Bij de Nieuwe Meerbode stage lo-
pen was anders dan ik had ver-
wacht. Er zijn veel dingen die je 
bij andere stages mist of niet doet. 
Hier telde ik gewoon mee en mocht 
ook van het redactiewerk proeven, 
zonder allerlei onnodige klussen te 
hoeven doen. Het was alsof ik even 
iemand verving en ingewerkt werd. 
Iedereen hielp me als ik wat vroeg 
en luisterde als ik mijn mening gaf. 
Je voelt je dan een gelijke, niet de 
jongste van iedereen. Beste redac-
tie en iedereen waarmee ik samen-
werkte, bedankt.” 

Door Karlijn Piet

In eerste zomerweekend: 
Lekker naar de boer! 
Amstelveen - Op zaterdag 21 en 
zondag 22 juni is het weer tijd voor 
de open dagen bij de biologische 
boer en tuinder én de zorgboerde-
rij. In het weekend waarin de zomer 
écht begint, zetten in totaal 375 be-
drijven hun deuren open voor het 
publiek. Een uitgelezen kans om 
een kijkje te nemen in de keuken 
van het boerenleven. 
‘Lekker naar de boer!’ is de nieu-
we noemer waaronder Biologica - 
de landelijke organisatie voor bio-
logische landbouw en voedsel - al-
weer voor de elfde keer de open da-
gen organiseert. Dit jaar bundelt zij 
daarbij de krachten met Steunpunt 
Landbouw & Zorg, de organisatie 
die zich richt op alle landbouwzorg-
combinaties in Nederland. Deze sa-
menwerking komt terug in het spe-
ciale thema van dit jaar: ‘Zorg voor 
voedsel, zorg voor mensen’. De bi-
ologische boerderij, werkend met 
respect voor mens, dier en natuur 
en vaak gelegen in een mooie, rust-
gevende omgeving vormt de idea-
le plek voor mensen die zorg no-
dig hebben. Een flink aantal van 
de deelnemende zorgboerderijen is 
dan ook biologisch. 

Biologisch boeren
Bij de deelnemende biologische 
boeren en tuinders kunnen bezoe-
kers meer te weten komen over wat 
er bij ‘biologisch boeren’ komt kij-
ken. De boer vertelt bijvoorbeeld wat 
het betekent voor de manier waar-
op dieren worden gehouden, hoe hij 
in bepaalde gevallen bijdraagt aan 
de bescherming van weidevogels, 
maar ook over welke groenten er 
in de verschillende jaargetijden van 
de Hollandse bodem komen en hoe 
hij zelf kaas maakt. Veel boerderijen 
bieden proeverijen, rondleidingen 
en allerlei activiteiten voor de kinde-
ren. Iedere bezoeker krijgt een spe-
ciaal ‘Lekker naar de boer!’ magazi-
ne mee naar huis, boordevol verha-
len, tips voor activiteiten bij de boer, 
recepten en interviews rond het the-
ma ‘biologisch’. Bovendien maakt ie-
dere bezoeker kans op twee plaat-
sen voor een Boergondisch feest-
maal, later dit jaar. De ‘Lekker naar 
de boer!’ dagen worden mede mo-
gelijk gemaakt door de Rabobank, 
hoofddonateur van dit evenement. 
Kijk voor adressen van alle deelne-
mende bedrijven en boerderijen op 
www.lekkernaardeboer.nl.

Zaterdag verkoop loten Zonnebloem Aalsmeer

Hoofdprijs 15.000 euro!
Aalsmeer - Vrijwilligers van de 
Zonnebloemafdeling Aalsmeer ver-
kopen zaterdag 21 juni weer loten. 
De bekende verkooppunten zijn su-
permarkt C1000 in de Ophelialaan, 
supermarkt Hoogvliet aan de Aals-
merderweg en de Beethovenlaan en 
de Albert Heijn op het Drie Kolom-
menplein. 
De nationale Zonnebloemloterij 
staat dit jaar in het teken van de ‘ac-
tie Zonnedag’.
Met de verkoop van de loten wor-
den gezellige dagjes uit voor zie-
ken en gehandicapten mogelijk ge-
maakt. Bovendien leggen de ruim 
38.000 vrijwilligers meer dan een 
miljoen bezoeken af aan mensen 
die door ziekte of handicap aan huis 
gebonden zijn en behoefte hebben 
aan persoonlijke aandacht.

Vrijwilligers
De Zonnebloem afdeling Aalsmeer 
kan nog nieuwe vrijwilligers ge-
bruiken. De behoefte aan het werk 
van de Zonnebloem blijft stijgen. 

Mensen die regelmatig bij een zie-
ke of gehandicapte op bezoek wil-
len gaan of mee willen helpen bij di-
verse activiteiten zijn dan ook van 
harte welkom. Voor meer informatie 
over het plaatselijke Zonnebloem-
werk kunt u contact opnemen met 
Lenie Rondema op telefoonnummer 
0297-322670 of e-mail leniloe@ka-
belfoon.nl.

Ook in Rijsenhout
Ook de vrijwilligers van de Zonne-
bloem afdeling Rijsenhout gaan lo-
ten verkopen. Huis aan huis wordt 
aangebeld. De opbrengst van de lo-
terij gaat gebruikt worden voor ex-
tra voorzieningen die nodig zijn om 
hulpbehoevenden te kunnen laten 
deelnemen aan activiteiten van de 
Zonnebloem. 
De vrijwilligers gemist? Op donder-
dag 26 en vrijdag 27 juni worden lo-
ten verkocht in de Coop-supermarkt 
aan de Werf. Voor verdere inlichtin-
gen kijk op www.zonnebloem.nl of 
bel 0297-32924.

Afzwemfeest schoolkinderen
Aalsmeer - Op zaterdag 14 juni is 
er door schoolkinderen afgezwom-
men voor het B- en het C-diploma 
in De Waterlelie. Het was een gezel-
lige happening met bezoek van veel 
ouders, opa’s en oma’s en broertjes 
en zusjes. 

Geslaagd voor het B-diploma zijn:
André Jansen, Anne Alderden, Benjamin 
van der Schilden, Bibi Dutrieux, Björn 
van den Berg, Bram v.d. Schilden, Cha-
nel Resoort, Chiadika Umelue, Danni 
Hooiveld, Dione Vermeulen, Djuna An-
na Loredana Paap, Elise van der Kraan, 
Emile Kost, Jake Justin van Duren, Jo-
chem Gravendeel, Joost Versteegh, Julia 
Pannekoek, Juliet Dganisjan, Kim Mon-
sees, Lars Enthoven, Marcella Adjape, 
Matthieu Meijer, Maurice S.A. van der 
Stroom, Nikita Vermeulen, Rhandy Vos, 
Robin de Bies, Roy van Verseveld, Senna 
Menks, Serena Arendzen, Shannon Joo-
ren, Silvester Pietersma, Thirsa van der 
Meer, Tim Kuiper, Chiara Straub.

Het C-diploma is behaald door:
Aisa Evita Dubois, Amber Bellaart, An-
ne Wessels, Beau van Kuppevelt, Bram 
Welling, Britt Wagenaar, Chandira Hart-
suiker, Claire Groenveld, Daan Snater-
se, Daniël Giacon, Danny Neef, Debo-
ra Joëlle Buijs, Demi Bokhoven, Dennis 
Jan Zethof, Derek Geerlings, Didy van 
Oene, Donny van Beest, Eline Kooijman, 

Eline van Veen, Elvira Fien Elbersen, Eri-
ca Schoeman, Femke Baas, Floortje van 
Diemen, Gabriella Buckert, Gita En-
gel, Glenn Moeliker, Guylaine Arend-
se, Hanne Mur, Huub van Velzen, Ian-
Oberon Stuart, Inez Kaas, Iris Engel, 
Iris Eveleens, Jaimy Roemer, Jasper van 
den Hoek, Jayden van den Bout, Jeppe 
de Haas, Jeroen Rogmans, Jill Zethof, 
Joey Kennis, Joni Lisa Heere, Julia Grip-
po, Lars Engel, Lars Keijzer, Lars Kool, 
Lars Mitchell Kooij, Laura de Vries, Lau-
ra Steenwinkel, Laurie Hollander, Lévina 
Stokman, Linda Luijten, Linn Arendse, 
Lisa van Winden, Liset Middelkoop, Lo-
la Sigling, Luc Jansen, Malou Nannin-
ga, Manel van ‘t Hof, Marco van der Wal, 
Marijn Schouten, Marit Vollmuller, Ma-
thilde Maarse, Matthew Terlouw, Maud 
van Dalen, Max Ottevanger, Max van 
Aalst, Melvin Bius, Melvin Jongkind, Mi-
chelle Bolten, Mitchell Vink, Nienke Jan-
sen, Ole Vriethoff, Oscar Machiel Hen-
drik Jansen, Rianne Overwater, Rick En-
sink, Rick van Aalst, Robin Schiere, Ro-
mée van Veen, Romy Blijleven, Rosan-
ne Vegt, Rowan Millenaar, Roy te Paske, 
Roy van Schie, Ruben van Vierzen, Sam 
van Andel, Sander de Vos, Sari Marlene 
Jansen, Senne van Berkel, Sietse Been-
tjes, Sterre van Halm, Syb Maarse, Tho-
mas de Hertog, Thomas Joore, Thomas 
Steinhart, Tristan Daniel Jongkind, Vin-
cent Blijleven, Vincent Huis, Yolinde van 
de Velde, Zoey van Toor.

Van bruidsboeket tot autoversiering
Bruidspaar Siegers winnaar 
bij Bloemsierkunst Simon
Aalsmeerderbrug - Bloemsier-
kunst Simon is gespecialiseerd in 
het maken van verschillende bloem-
werken voor de bruiloft. 
Simon adviseert aanstaande bruids-
paren over de mogelijkheden van 
bloemen en boeketten tijdens de 
‘grote dag’. Van eenvoudig tot zeer 
uitgebreid, er zijn diverse variaties 
mogelijk. 
De bruidsmode verandert ieder jaar 
en daarmee ook de modellen van de 
boeketten en de kleuren en soorten 
van de bloemen. Vandaag de dag 
‘mag alles’. 
Eén of drie rozen, Calla’s los in de 
hand of een Biedermeyer met alle 
kleuren door elkaar. Van eenvoudig 
strak tot puur klassiek. Simon maakt 
er samen met de aanstaande bruid 
en bruidegom iets moois van. 
Wie zeker een mooie dag tegemoet 
gaan is het bruidspaar Siegers uit 
Hoofddorp. Zij zijn de winnaars ge-
worden van de maand mei!

Corsages en meer
Op de grote dag mag niets wor-
den vergeten en de gespecialiseer-
de bloemist helpt u herinneren aan 
alle mogelijke bloemwerken zo-
als (haar)corsages, polsbandjes, 
schoudercorsages, strooimandjes, 
autoversiering, bedank-boeketteen 

en versiering van de kerk en het 
restaurant. 
De bruiloftsdag wordt helemaal 
doorgenomen. Simon stelt alles in 
het werk om er een kleurige en vro-
lijke dag van te maken, alles afge-
stemd op de smaak en keuze van 
de verloofden. 
Ook maakt Simon kindercorsages 
met bijvoorbeeld een vogeltje, vlin-
dertje of clowntje. Voor de bruids-
meisjes worden vaak polsbandjes 
van bloemen gemaakt aangevuld 
met wat bloemetjes in het haar. 
Voor persoonlijk en gratis advies 
kunt u een afspraak maken met 
Bloemsierkunst Simon. Kom gerust 
met zijn tweeën langs en wat hij of 
zij niet mag weten, houdt Simon ge-
heim. 

Advies op maat
Voor advies op maat kunt u het bes-
te een foto of stofje meenemen. Als 
aanbieding krijgt u bij aankoop van 
een boeket zes uitgebreide corsa-
ges met magneetje voor de ouders 
en getuigen. 

Bel voor het maken van een af-
spraak naar telefoon 020-6537008. 
Bloemsierkunst Simon is geves-
tigd aan de Aalsmeerderdijk 210, 
Aalsmeerderbrug.
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Zeg nee tegen bezuinigingen 
op kunst en cultuur
Aan de raadsleden en aan het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Aalsmeer tij-
dens de openbare vergadering die 
gehouden werd over de Kaderno-
ta 2008, met daarin opgenomen: het 
voornemen om te bezuinigen op de 
subsidie voor het K.C.A. en in welke 
vergadering tevens in het openbaar 
werd gesproken over een voorne-
men van het college van B&W om in 
de nabije toekomst het rijksmonu-
ment het Oude Raadhuis te willen 
gaan verkopen. Mijn naam is An-
nemiek van Egmond en ik zit hier 
met twee petten op. De ene als me-
dewerker van de Kinderkunstzolder 
en de andere als juf van de Oostein-
derschool, straks de Mikado in het 
Nieuw Oosteinde. Allereerst de kin-
derkunstzolder: Internationaal ge-
plaatst op de lijst van 15 leukste kin-
derkunstmusea ter wereld. Dat is niet 
niks! Dat zet Aalsmeer op de kaart! 
En daar ben ik trots op. Datzelfde 
gevoel krijg ik wanneer we met een 
klas kinderen, na een professione-
le uitleg, midden in de tentoonstel-
lingsruimte van het Oude Raadhuis 
aan de slag gaan om onze eigen in-
terpretatie aan de kunst te geven. 
De tentoonstelling van Lesley Gabri-
else is hier een goed voorbeeld van. 
En wanneer een nieuwkomende 
Oosteinde-bewoner zegt: “Jee, dat 
jullie dat hèbben in Aalsmeer”. Ja, 
dit hebben we in Aalsmeer! En dat 
moeten we houden in Aalsmeer. Po-
sitiviteit is een goede reclame voor 
je gemeente. En wat een meerwaar-
de voor het onderwijs! Als opvoe-
der en als school heb je de plicht, 
vind ik, kinderen respect voor kunst, 
cultuur en natuur bij te brengen en 
vóór te leven. Dat kan alleen door ze 
ermee in aanraking te brengen en 
dat kan in Aalsmeer. Helaas wordt 
deze meerwaarde door U enorm on-
derschat. Kinderen van nu zijn veel-
al heel eenzijdig bezig: computer, 
Nintendo en noem het elektroni-
sche aanbod maar op. Creativiteit; 
actief bezig zijn werkt helend en in-
spirerend. Het verruimt je blik en 
geeft je nieuwe impulsen en moge-
lijkheden om je leven te verrijken. 
Helaas zijn er in de afgelopen ja-
ren al heel wat bezuinigingen ge-
weest op kunstzinnig gebied in het 
onderwijs. Maar we hebben ze nog: 
de mogelijkheden, dankzij K.C.A. en 
de kinderkunstzolder. In het Oude 
Raadhuis zijn we zowel educatief 
als creatief bezig, mede dankzij de 

enorme kennis van onze vaste cul-
turele medewerker: leren en creë-
ren we. En dat de Atelierroute, waar 
de kinderkunstzolder ook in opge-
nomen is. Een happening voor heel 
veel kinderen. We maakten mas-
kers, hoeden en taarten, werkten 
met een echte valkenier enzovoort. 
Al deze ervaringen gaan in het rug-
zakje van onze Aalsmeerse kinde-
ren én hun ouders (en dat zijn er ve-
len). Innerlijke onrust is naar mijn 
idee één van de oorzaken van zo-
wel gedrags- als sociale proble-
men en helaas lijden veel kinderen 
en volwassenen hieronder. Geluids-
overlast – onzekerheid – het hec-
tische bestaan, al de elektronische 
impulsen, beperkte leef- en speel-
ruimte dragen aan deze onrust bij. 
De Mikado had het visitekaart-
je van Aalsmeer kunnen worden, 
door er een heerlijk speelveld om-
heen te maken, met voor mijn part 
klimbomen. Maar kinderen op het 
dak laten spelen levert ook onrust 
op. Het lijkt wel of ze in Aalsmeer 
allergisch voor gras aan het wor-
den zijn, zeg ik wel eens geksche-
rend tegen vrienden. Daarom zijn 
juist de rust en de intimiteit van het 
Oude Raadhuis en de daarbij beho-
rende beeldentuin van onschatbare 
waarde voor Aalsmeer. Hart en ziel 
kunnen er worden gelaafd. Onder-
schat dit niet. Geld mag niet altijd 
de dienst uitmaken. Kinderen edu-
catief en creatief begeleiden en on-
dersteunen, mogelijkheden bieden 
als gemeente om aan deze impul-
sen uiting te geven heeft op kinde-
ren zeker in deze tijd een positieve 
invloed. Het is Uw taak en plicht om 
hieraan mee te blijven werken. En 
niet zoals wij nu vrezen:  er met één 
pennenstreek geschrapt wordt in al 
het positieve wat wij in de afgelo-
pen jaren hebben opgebouwd. Lieve 
mensen, pas op, Aalsmeer verarmt! 
Ook al staat de gemeente propvol 
prachtige huizen en nieuwe wijken. 
Door alle bezuinigingen; veelal op 
de verkeerde plekken, verdwijnt zo 
langzamerhand de ziel uit dit eens 
zo prachtige bloemendorp. Geen 
bloemen, geen corso, geen kinder-
corso en straks: geen kunst ? Nee, 
dat laten we toch niet gebeuren! En 
daarom zeg ik, en ik hoop ook U: 
Nee, nee en nog eens nee tegen de-
ze bezuiniging op Kunst en Cultuur 
in Aalsmeer (K.C.A.).  

Annemiek van Egmond.

ingezonden

Nog kaarten verkrijgbaar
Enthousiaste ontvangst eerste 
voorstellingen Lichtemaankweker 
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag en 
zaterdag werden in de Historische 
Tuin de eerste voorstellingen ge-
speeld van het locatietheaterstuk 
‘Lichtemaankweker’. 
Gelukkig bleef het beide avonden 
droog en kwam zelfs de maan al 
even te voorschijn. En het publiek 
genoot! De reacties na afloop wa-
ren allemaal even enthousiast. Maar 
Lichtemaankweker is dan ook een 
stuk waarbij van alles te beleven 

valt en waarbij de bezoekers af en 
toe zelfs het idee krijgen dat ze zelf 
óók deel uitmaken van het prachti-
ge liefdesverhaal dat zich afspeelt 
rond het jaar 1900. 
Een tijd waarin we het nog moes-
ten doen zonder mobiele telefoons 
en afwasmachines en de Aalsmeer-
se kwekers keihard moesten wer-
ken om het hoofd boven water te 
houden.
Voor de organisatie was het heel 

spannend hoe de voorstellingen, 
mét 100 man publiek erbij in de tuin, 
zouden verlopen. En hoewel de vier-
de editie van het stuk al een stuk 
soepeler verliep dan de eerste, kon-
den regisseur, deelnemende acteurs 
en actrices, het koor Davanti en de 
Big Bang van de Hint terugkijken op 
vier zeer geslaagde uitvoeringen. 
Het plezier straalde dan ook van hen 
af en wie nog niet in de gelegenheid 
is geweest om Lichtemaankweker 

te bezoeken, heeft deze week de 
laatste kans. Er worden donderdag 
19, vrijdag 20 en zaterdag 21 juni 
aanstaande nog twee voorstellingen 
per avond gespeeld, om 19.30 uur 
en om 21.00 uur, en er is nog een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar 
bij de voorverkoopadressen. Na de 
late voorstelling van 21 juni is er als 
uitsmijter nog een optreden van ‘de 
Dippers’.
Mis dit unieke en leuke spektakel 
in de Historische Tuin niet, want het 
is echt de moeite waard. De laat-
ste kaarten voor ‘Lichtemaankwe-
ker’, die 8 euro per stuk kosten, zijn 
nog verkrijgbaar bij de Historische 
Tuin aan de Uiterweg, bij de biblio-
theken in Aalsmeer en Kudelstaart, 
bij de Read Shop in de Ophelialaan 
en de Plantage Boekhandel in de 
Zijdstraat. 
Bezoekers wordt geadviseerd om 
zoveel mogelijk op de fiets te ko-
men. Wie met de auto komt, kan de-
ze parkeren op het Raadhuisplein, 
het Praamplein of op de parkeer-
plaats achter de Rabobank (ingang 
Uiterweg). Bezoekers aan Licht-
emaankweker bereiken de Histori-
sche Tuin via de brug op het Praam-
plein en het is handig om ruim op 
tijd aanwezig te zijn. Een half uur 
voor aanvang van de voorstellingen 
gaat de tuin open. 
Ook wordt bezoekers aangeraden 
dichte schoenen te dragen en even-
tueel regenkleding mee te nemen. 
Alleen bij extreem slecht gaan de 
voorstellingen niet door en worden 
verplaatst naar de zondag, houdt 
hiervoor de site van KCA in de ga-
ten of bel bij twijfel het nummer van 
de Historische Tuin: telefoon 0297-
322562. 
Kijk voor meer informatie op www.
kunstencultuuraalsmeer.nl en klik 
op Lichtemaankweker.    

Aalsmeer Roest Niet-deelnemer Ed Kerkhoven:

“Ik ben verliefd op mijn autootje”
Aalsmeer - Aalsmeerder Ed Kerk-
hoven doet op zondag 6 juli mee 
aan de toerrit van Aalsmeer Roest 
Niet. Zijn Austin Seven Chummy uit 
1926 is de oudste deelnemende au-
to. Kerkhoven is een echte autolief-
hebber. Hij geniet samen met zijn 
vrouw van het toeren en het sleute-
len aan hun oldtimer. 
In een schuur aan de Oosteinder-
weg staat de witte Austin prach-
tig te glimmen. De eigenaar straalt 
naast het oude autootje. De oldti-
mer lijkt nog in een goede staat te 
zijn, maar volgens Kerkhoven kun 
je maar beter niet al te goed kijken 
naar zijn auto. 
Hoewel het als museumstuk niet 
zou misstaan, gebruikt hij hem lie-
ver waar hij begin vorige eeuw voor 
is gebouwd. “Ik onderhoud hem 
goed, maar ik gebruik dit autootje 
meer om mee te rijden.” Zijn lief-
de voor de Austin gaat ver terug. Al 
meer dan 25 jaar rijdt het echtpaar 
Kerkhoven in auto’s van het Britse 
merk en zijn ze lid van de Neder-
landse Austin autoclub. Kerkhoven 
en zijn vrouw waren meteen ver-
kocht, omdat die auto’s iets speci-
aals hebben. 
“Als mensen een Austin zien moe-
ten ze altijd glimlachen. Toen ik voor 
het eerst zo’n auto zag kon ik ook 
een glimlach niet onderdrukken.” 
Het is ook niet voor niks dat dit ty-
pe auto voor de populaire kinder-
serie ‘Brum’ werd gebruikt, waarbij 
de koplampen als ogen de auto een 
nog vrolijker gezicht gaven. 

Verliefd
De Austin Seven Chummy, waar 
Kerkhoven in rijdt, is een van de 
eerste auto’s die als serie in grote 
aantallen werd geproduceerd rond 
1926. Kerkhoven vindt de auto voor-
al door zijn eenvoud zo leuk. “Het 
zijn gewoon leuke auto’s en wij von-
den altijd dat bij leuke auto’s ook 

leuke mensen passen.” Het was lief-
de op het eerste gezicht. “Je ziet zo’n 
auto en misschien is dat wel net als 
met een vrouw: je kan er vreselijk 
voor vallen. Ik ben gewoon verliefd 
op dat autootje. En dan nog samen 
met mijn vrouw ook.”
 Zijn autopassie beperkt zich vooral 
tot oldtimers. Kerkhoven heeft wel 
een ‘moderne auto’, maar hij gaat 
op de fiets naar zijn werk. De Mer-
cedes gebruikt hij alleen als hij bij-
voorbeeld naar een verjaardag gaat. 
“Dat is een gewone moderne auto 
met airco en een automaat. 
Eigenlijk een hele nare auto. Die 
Austin rijdt leuker dan welke mo-
derne auto dan ook.” 
Het toeren met de auto is voor hem 

belangrijker dan de goede staat van 
het bijzondere voertuig. Dat ver-
baast sommige mensen nog wel 
eens, zegt hij. “Mensen vragen vaak 
of ik het niet zonde vind om met die 
auto te rijden omdat hij dan vies kan 
worden. Dan zeg ik: het is pas zon-
de als je niet met zo’n auto rijdt.” 
Kerkhoven vertelt zelfs dat hij met 
kerst samen met een vriend naar 
Texel is gereden met hun twee Au-
stins. 

Aalsmeer Roest Niet
Op zondag 6 juli wordt Aalsmeer 
Roest Niet georganiseerd. Na een 
toerrit met de klassieke auto’s door 
de regio zullen de auto’s in het cen-
trum van Aalsmeer worden opge-

steld. Voor Kerkhoven is Aalsmeer 
Roest Niet een mooie gelegenheid 
om zijn auto uit het stof te halen. “Ik 
heb begrepen dat nu vooral young-
timers (auto’s vanaf 1960) mee-
doen, daar heb ik dan iets minder 
mee. Het leek mij leuk om met zo’n 
echt oud autootje mee te doen. 
Mensen die nieuwe dingen organi-
seren, stelen sowieso al mijn hart. 
Ze steken daar veel tijd in en we-
ten eigenlijk niet hoe het gaat aflo-
pen.” Hij hoopt voor de toerrit vooral 
op mooi weer, want ze willen eigen-
lijk alleen met open dak rijden. “Ver-
der heb ik geen eisen voor de toer-
rit, wij genieten wel met zijn tweeën. 
Hopelijk komen we dan ook weer 
met het autootje terug in Aalsmeer.” 
Heeft u ook een oude auto van voor 
1983, meldt u zich dan nog snel aan 
voor de toerrit van Aalsmeer Roest 
Niet. 
Kijk voor meer informatie en in-
schrijving op: www.hibra-aalsmeer.
nl 

Optreden Brulboeien na 
Lichtemaankweker succesvol
Aalsmeer - Zaterdagavond 14 ju-
ni, na de tweede voorstelling van 
de Lichtemaankweker, heeft shan-
tykoor de Brulboeien opgetreden in 
de Historische Tuin aan de Uiterweg. 
Het was de bedoeling te zingen voor 
de actrices, acteurs en overige me-
dewerkers van dit Aalsmeerse spek-
takel, maar doordat een groot ge-
deelte van het publiek nog gezellig 
na bleef  praten over de zeer suc-
cesvolle voorstelling was plotseling 
het auditorium verveelvoudigd. 
Enthousiast werd het geboden pro-
gramma ontvangen en over het al-
gemeen uit volle borst meegezon-
gen. De klok van Arnemuiden werd 
spontaan geluid vanuit het publiek 
door een ter plekke gevormd da-
meskoor en gevolgd door nummers 

als Molly Malone, West Zuid West 
van Ameland, Wild Rover met als 
solist Cor Filius op de lagerfoon en 
het altijd ontroerende Ketelbinkie. 
Jan Walch, één van de hoofdrolspe-
lers van de Lichtemaankweker, pre-
senteerde het door hem zelf, (met 
medewerking van echtgenote Pau-
lien) gecomponeerde streeklied 
over ’t Veen. 
Na het vaststellen dat de avond nog 
jong was, werd met de Sluizen van 
IJmuiden als verzoeknummer het 
optreden van de Brulboeien afge-
sloten. 
Het enthousiaste publiek kon echter 
van het zingen nog geen afscheid 
nemen en onder aanvoering van Cor 
Trommel op de accordeon werd tot 
in de kleine uurtjes doorgegaan. 

Vrijdag zomeravondconcert 
Sursum Corda bij molen
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda sluit haar seizoen zoals 
gebruikelijk af met een zomeravond-
concert bij korenmolen de Leeuw in 
de Zijdstraat op vrijdag 20 juni vanaf 
19.00 uur. Jong Sursum bijt het spits 
af met een gevarieerd programma. 
Het grote orkest volgt daarna met 
een Nederlandstalig programma, of 
eigenlijk de melodie daarvan. Onder 
andere kan geluisterd worden naar 
een medley van Doe Maar, ‘Rood’ 
van Marco Borsato en ‘Vlieg met me 
mee naar de regenboog’ bekend 
van Paul de Leeuw. Hopelijk is het 
mooi weer en kunnen de bezoekers 
lekker buiten in het zonnetje genie-

ten van het zomeravondconcert. Als 
het regent wordt het concert ver-
plaatst naar gebouw Irene even ver-
derop in de Kanaalstraat. 
De vereniging is altijd op zoek naar 
nieuwe leden. Op dit moment is Sur-
sum Corda naarstig op zoek naar 
nieuwe leden op klarinet of trom-
bone. Maar natuurlijk zijn muzi-
kanten op andere blaasinstrumen-
ten, beginners en gevorderden, ook 
van harte welkom. Heeft u belang-
stelling, neem dan contact op het 
met secretariaat 0297-344334 of 
stuur een mailtje via de website van 
de vereniging www.sursumcorda-
aalsmeer.nl

Lathyrus avondje te kijk
Aalsmeer - Wie deze dagen door/
langs de Linnaeuslaan fietst of wan-
delt, ruikt een bijzondere geur. De-
ze geur kan alleen maar komen van 
de bloeiende rijen Lathyrus die ach-
ter het hek in de schooltuin van het 
Wellantcollege staan. 
“Als je er in aan het werk bent, stop-
pen de mensen en bijna allemaal 
vragen of  je de struiken ook in de 
eigen tuin kunt hebben”, vertelt een 
medewerker. De landelijke Lathyrus 
Vereniging nodigt iedereen uit om 

op donderdag 26 juni   tussen 19.00 
en 21.00 uur niet alleen maar langs 
te rijden, maar ook binnen de hek-
ken te stappen. Leden van de ver-
eniging zullen aanwezig zijn om zo 
mogelijk alle vragen te beantwoor-
den. Ook de velen die een work-
shop hebben meegemaakt in febru-
ari  hebben nu de kans om het he-
le sortiment in bloei te zien en soor-
ten/kleuren te noteren, zodat het 
bestellen uit de catalogus makke-
lijker wordt.

Feesten en dansen na het ‘Pramen’
Gezellige muziek bij finale 
vierde junior-pramenrace
Aalsmeer - Het wordt vast een ge-
zellige boel aanstaande zaterdag 21 
juni om 13.00 uur aan de Stommeer-
kade. 
Bij het Kippenbruggetje wordt daar 
het startschot gegeven voor de juni-
or-pramenrace. 
Alweer e vierde editie van de tocht 
op het water voor jeugd tot vijftien.

Delfts blauw
De volwassenen hebben als thema  
‘Horen, zien, zwijgen en 2008 ande-
ren’ opgegeven gekregen. 
De pramen van de volwassen gaan 
dus over Delfts blauwe wandtegel-
tjes, een voorwerp waar veel vol-
wassen mee zijn opgegroeid. 
Oude wijsheden staan hierop be-
schreven, levenslessen die veel 
mensen inspireerden. 
De jongeren hebben als thema 
Sporty Praam. 
Dit thema past goed bij het EK en de 
Olympische Spelen in China. 

De eerste deelnemers zullen zo rond 

half drie aan komen varen met hun 
Sporty Praam. 
De tijd wordt dan stopgezet en met 
het publiek wordt gewacht op de 
laatste deelnemers. 

Prijsuitreiking
Om ongeveer 15.00 uur zullen de 
prijzen uitgedeeld en de winnaar 
bekendgemaakt worden.  
Eenmaal aangekomen op het Praam-
plein worden de jongeren verwel-
komt door Relax Entertainment met 
Ab Spaargaren. 

Relax Entertainment staat garant 
voor swingende muziek. Na de 
bloedstollende finale kunnen al-
le zenuwen er lekker uit geswingd 
worden en kan het winnende team  
helemaal uit zijn dak gaan. 
Ook het kijkende publiek mag 
meefeesten. 
Wilt u ook graag komen uitzwaaien 
of  gewoon gezellig kijken naar het 
in ontvangst nemen van de prijs, u 
bent van harte welkom. 
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Aanpak vogeloverlast Schiphol
Natuurtalent Amstelveen 
College wint wedstrijd
Aalsmeer - Leerlingen van het 
plusprofiel ‘Natuurtalent’ van het 
Amstelveen College hebben de Ci-
to-wedstrijd ‘Vogels op Schiphol’ 
gewonnen. In twee middagen be-
dachten de leerlingen uit de onder-
bouw een nieuwe maatregel tegen 
vogelaanvaringen. De prijs is een 
VIP-bezoek aan Schiphol met een 
speciaal samengesteld program-
ma voor alle ‘Natuurtalent’ leerlin-
gen. Schiphol kampt met overlast 
van vogels. Veel maatregelen wer-
den genomen om botsingen tussen 
vliegtuigen en vogels tegen te gaan. 
Voorbeelden hiervan zijn het onaan-
trekkelijk maken van het milieu, ge-
luidsbanden, lichten, knalkogels en 
zelfs een robothavik. Voldoende is 
het blijkbaar niet. In het themapak-
ket ‘Schiphol: Wereldluchthaven’ 
nam de luchthaven een wedstrijd op 
waarin scholieren werden gevraagd 
om zelf enkele maatregelen te be-
denken. De maatregel moest gepre-
senteerd worden door middel van 
een folder.Ruben Apuzzo (1A), Joop 
van der Huls(1AH2) en Carl Scharn-
horst (1A) van het Amstelveen Col-
lege gingen tijdens de speciale les-
uren voor het plusprofiel ‘natuurta-

lent’ hiermee aan de slag. Als uit-
gangspunt namen zij de bestrijding 
van spreeuwen bij de ‘Wijngaard’ 
door middel van het ophangen van 
cd-roms. Deze methode vertaal-
den zij naar de situatie op Schip-
hol. Hun folder kreeg de titel ‘Vo-
gelverjaging op Schiphol, een bril-
jant idee’. Schiphol legde alle idee-
en voor aan een jury, bestaande uit 
een bioloog, een manager Bird Con-
trol, en een adviseur Cultuurtech-
niek en Faunabeheer. Deze wees de 
leerlingen van het Amstelveen Col-
lege als winnaars aan. Nieuwsgierig 
kijken de leerlingen uit naar het be-
zoek aan Schiphol.
Overigens zal dit niet de enige keer 
zijn dat de leerlingen een bezoek 
brengen aan de luchthaven. Geheel 
toevallig had de school zelf al een 
excursie gepland naar Schiphol. Vo-
rige week maandag namen alle leer-
lingen van het plusprofiel ‘Natuurta-
lent’ deel aan een rondleiding bij de 
brandweer op het vliegveld. Ze kre-
gen te zien wat voor werk de brand-
weer op de luchthaven doet en hoe 
er opgetreden moet worden wan-
neer er brand is bij of in een vlieg-
tuig.

Open Dag Hockeyclub 
Qui Vive een succes! 
Uithoorn - Zaterdag j.l. vond bij Qui 
Vive de open dag voor de jongste 
jeugd plaats en met groot succes. Al 
ruim voor tien uur stonden vele en-
thousiaste kinderen (ca. 50!) op het 
terrein van de hockeyclub om maar 
niets te hoeven missen. Om tien uur 
ging het programma van start en ie-
dereen deed gezellig mee! De kin-
deren werden door de organisa-
tie onderverdeeld in kleine groep-
jes met een trainer en de kinderen 
die geen stick hadden kregen er 
één van de organisatie. Toen ging 
de groep langs een circuit waar van 
alles aan de orde kwam: leuke spel-
letjes en natuurlijk ook een partijtje 
waarin écht gescoord kon worden. 
De in grote getale meegekomen ou-
ders en grootouders genoten van 
prestaties van hun (klein-)kinderen 
vanaf zijlijn of de tribune. Terwijl de 
kinderen op het veld stonden kre-

gen de ouders uitleg over wat hoc-
key inhoudt: wat heb je nodig, waar 
moet je aan denken, etc. Ook kon-
den er vragen worden gesteld. De 
kinderen kwamen na ruim een uur 
trainen voldaan het veld af, voor hen 
stond er een heerlijk glaasje limona-
de en een koekje klaar in het club-
huis. Een groot deel van de kinderen 
heeft zich ter plekke aangemeld als 
lid, een deel heeft toegezegd het for-
mulier thuis verder in te vullen. Met 
zulke enthousiaste kinderen heeft 
de organisatie nu al zin om het vol-
gende hockeyjaar te beginnen! Heb 
je de open dag gemist? Aanmelden 
als lid kan via de site: www.quivi-
ve.nl of kom naar de eerste training 
voor de jongste jeugd op woens-
dag 13 augustus. Of neem contact 
op met Liesbeth Quast 0297-527272 
of Lieke Verkerk 0297-521535 voor 
verdere informatie.

Atletiek: AV Aalsmeer
Mooie prestaties AVA 
pupillen in Amstelveen
Aalsmeer - Zaterdag 7 juni jl. werd 
in Amstelveen de derde wedstrijd 
van de pupillencompetitie gehou-
den met deelname van een flink 
aantal pupillen van de AV Aalsmeer. 
En op deze warme en zonnige za-
terdag werden er door deze jonge 
talentjes een aantal prima presta-
ties neergezet. Bij de meisjes pu-
pillen C waren er op de meerkamp 
mooie klasseringen voor Julia van 
Ee (zesde), Daphne Buijs (negen-
de), Famke Gerritsen (twaalfde) en 
Dominique Lakerveld (achttien-
de). Tevens werden deze vier meis-
jes tweede op de 4x40 meter esta-
fette in een nieuw clubrecord van 
31.35 seconde. Bij de meisjes pu-
pillen B deed Merel van Zanten het 
weer erg goed met een vijfde plaats 
op de meerkamp en een overwin-
ning op de 1000 meter. In dezelfde 
klasse was er ook nog een keurige 
prestatie op de meerkamp van Eline 
van Veen. Zij werd dertiende. Bij de 
meisjes pupillen A1 een mooie pres-
tatie van Kim Okkerse. Op de meer-
kamp werd zij vierde met persoonlij-
ke records bij het verspringen (3.72 
meter) en kogelstoten (5.80 meter). 
Bij de meisjes pupillen A2 twee top-
tien noteringen op de meerkamp 
voor Sabine Brockhoff met een vier-
de plaats en een prachtige overwin-
ning bij het verspringen (4.05 me-
ter) en voor Melissa van Eenennaam 
met een vijfde plaats en tevens een 
sterke overwinning op de 1000 me-
ter in 3.38 minuten. Ook zus Kim van 
Eenennaam deed het goed met een 
dertiende plaats op de meerkamp 
en een derde plaats op de 1000 me-
ter. Ook Nick Ramdjanamsingh deed 
het niet slecht. Bij de jongens pu-
pillen B werd hij elfde op de meer-
kamp met onder andere een snelle 
40 meter sprint in 7.26 seconde. In 

dezelfde klasse debuteerde Xander 
van Santen met een prima vijftiende 
plaats op de meerkamp. Bij de jon-
gens pupillen A1 werd Derk van Ee 
achtste op de meerkamp en boek-
te hij een mooie overwinning op de 
1000 mete.. Op de meerkamp was 
met name zijn verspringen erg goed 
met 3.78 meter. Bij de jongens pupil-
len A2 werd Sebastiaan Ramp tien-
de op de meerkamp, waarbij hij bij 
het balwerpen tot maar liefst 19.23 
meter kwam.Ook bij de mini’s heeft 
AV Aalsmeer weer een paar talen-
tjes, zoals bij de jongens Wessel Heil 
die een prima optreden op de meer-
kamp beloond zag met een tweede 
plaats. Ook won hij zeer overtuigend 
de 600 meter in een supersnelle tijd 
van 2.16 minuten.
Ook bij de meisjes was er zo’n top-
pertje in de persoon van Julia Ok-
kerse. Zij werd vierde op de meer-
kamp met persoonlijke records bij 
balwerpen en verspringen. Bij het 
verspringen (2.85 meter) sprong 
ze ook nog eens het verst van al-
lemaal.

Sterk optreden Jordi Baars
Afgelopen zaterdag 14 juni werd in 
Leiden gestreden om de Gouden 
Spike, een sterk bezette internatio-
nale wedstrijd en onderdeel van het 
KNAU baancircuit. AV Aalsmeer B 
junior Jordi Baars was uitgenodigd 
voor deze wedstrijd en liep in het 
voorprogramma de 800 meter voor 
junioren. Jordi zag zijn aanvallen-
de manier van lopen, waarbij hij 700 
meter op kop liep, beloond met een 
mooi persoonlijk record van 2.02.60 
minuten. Helaas miste hij net het 
podium met tweehonderdste secon-
de, maar met een vierde plaats en 
een persoonlijk record was hij dik 
tevreden.

De prijswinnaars van de zwemloop.

Oosterbad en Oceanus/Multi Triathlon Team 
Menno, Arnoud, Fabiënne, Daphne 
en Rik winnaars derde zwemloop
Aalsmeer - De derde zwemloop in 
het Oosterbad was afgelopen za-
terdag weer een gezellig feest. De 
jeugdwedstrijd die door het Oos-
terbad en het Oceanus/Multi Tria-
thlon Team werd georganiseerd had 
maar liefst veertig deelnemers aan 
de start staan.  De kinderen deden 
in drie verschillende afstanden mee 
aan de zwemloop. De oudste jon-
gens en meisjes zwommen 400 me-
ter in het Oosterbad en liepen 4 ki-
lometer over de Jac. Takkade. Men-
no Koolhaas uit Amstelveen van het 
Multi Triathlon Team liet bij die af-
stand zien dat hij al vaker wedstrijd-
jes had gedaan. Hij kwam met gro-
te voorsprong op zijn concurrenten 
uit het zwembad en liep daarna nog 
verder uit. 
Na twee snelle rondjes kwam hij als 
eerste over de finish in 23.58 minu-
ten. Zijn teamgenoot Paddy van Dijk 
kon Menno niet bijhouden met lo-
pen en finishte in 27.26 minuten als 
tweede. De jongens en meisjes tot 
11 jaar zwommen 300 meter en lie-
pen 3 km. Bij de jongens was Arn-
oud Maas de snelste. Hij finishte zijn 

wedstrijd in 20.58 minuten. Achter 
hem was het nog een spannende 
strijd. Julian Meijer werd uiteinde-
lijk tweede in 21.32 minuten. Yves-
Maurice Vork volgde hem slechts 
op tien seconden. Bij de meisjes 
liep Fabiënne Vork in 24.29 het eer-
ste over de finish. Jannick van de 
Ban kwam een halve minuut later 
als tweede binnen in 25.03 minu-
ten. Ank van Elderen werd derde in 
28.10 minuten. 
Voor de jongste kinderen was er 
een speciale afstand van 200 me-
ter zwemmen en 2 kilometer lopen. 
Bij die afstand waren de eerste twee 
meisjes sneller dan de jongens. 
Daphne Buis finishte na een snelle 
2 kilometer lopen als eerste in 17.14. 
Achter haar kwam Anouk Stevens, 
die heel hard had gezwommen, als 
tweede over de finish in 17.24 minu-
ten. Janneke Grabijn werd derde bij 
de meisjes in 20.23 minuten. Rik Ol-
denburger was op de korte afstand 
de snelste jongen in 18.45 minuten. 
Brandon Stevens werd vlak achter 
hem tweede in 18.51 minuten. Luke 
Kooy werd derde in 20.46 minuten. 

Afrika zondag centraal op 
kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer - Aan de mondiale tour 
van Boerenvreugd komt maar geen 
einde. Aanstaande zondag 22 juni 
is Afrika aan de beurt. En er is weer 
van alles te beleven. Aalsmeer zal 
weten dat de kinderboerderij 15 jaar 
bestaat! Kinderen kunnen zich la-
ten schminken als giraf, gevaarlijke 
leeuw, Masai-krijger of wat ze maar 
willen. Ze kunnen heerlijk springen 
op het olifantenspringbussen, lek-
ker bewegen en springen bij de Ma-
sai-dans en bij de waterdraagrace 
proberen om een parcours af te leg-
gen zonder nat te worden.

Ook wordt er deze dag gezellige 
muziek gemaakt. De bezoekertjes 
kunnen leren hoe je djembé moet 
spelen tijdens een korte cursus en 
van verpakkingsmaterialen kunnen 
kinderen zelf muziekinstrumenten 
maken. 
Ook zin in een leuke dag? Kom ge-
zellig naar de kinderboerderij aan 
de Beethovenlaan in de Hornmeer 
en vergeet niet het boerderijpas-
poort mee te nemen! De activiteiten 
vinden plaats tussen 11.00 en 15.00 
uur en de toegang is gratis. Zie ook 
www.boerenvreugd.nl.

‘Joseph’ een te grote concurrent 
voor jeugdtoneel Kudelstaart?
Kudelstaart - De Sint Jankerk aan 
de Kudelstaartseweg was zater-
dagavond tot de laatste stoel ge-
vuld voor de musical ‘Joseph’. In het 
naastgelegen Dorpshuis was het 
een stuk rustiger. Het jeugdtoneel 
Kudelstaart speelde ‘Anne Frank en 
ik’. De spelers brachten met dit ver-
haal een stuk geschiedenis wat niet 
vergeten mag worden. Het stuk over 
de oorlog en de Joodse Anne Frank 
was in een modern jasje gestoken. 
Een toneelstuk wat best meer toe-

schouwers verdiende. Misschien 
was de concurrentie van de musical 
te groot. Bovendien vond in de His-
torische Tuin het afgelopen week-
end de première plaats van het lo-
catietheater Lichtemaankweker en 
was er overdag behoorlijk veel te 
doen. Degenen die wel in de zaal 
zaten voor ‘Anne Frank en ik’ heb-
ben in ieder geval met plezier en vol 
bewondering gekeken naar het stuk 
en naar het acteertalent van de spe-
lers!

Clubkampioenschappen Funny Horse

Anouk van Gijse met pony 
Francisca clubkampioen

Open middag voor jeugd 
muziekvereniging Flora
Aalsmeer - Ben je op zoek naar 
een leuk muziekinstrument? Wil je 
blokfluit leren spelen? Muziekver-
eniging Flora is dan de juiste ver-
eniging voor je! Flora heeft inmid-
dels een groot aantal jeugdleden 
die les hebben op verschillende 
blaasinstrumenten of slagwerk. Er 
is een jeugdorkest met dertien le-
den en een blokfluitgroep met vijf-
tien leden. Maar er is altijd plaats 
voor meer jeugd! Vooral de blokfluit-
groep heeft aanvulling nodig, omdat 
een aantal blokfluiters de overstap 
gaat maken naar een koperinstru-

ment. Op maandagmiddag 23 juni 
houdt Muziekvereniging Flora haar 
open middag. Deze begint 16.00 uur 
en duurt ongeveer tot 17.30 uur. Di-
rigent Dick-Jan Veerbeek zal uitleg 
geven over alle fanfare-instrumen-
ten. Jeugdleden zullen laten horen 
wat ze het afgelopen jaar hebben 
geleerd. De middag is voor ieder-
een gratis toegankelijk en wordt ge-
houden in het clubgebouw van Flo-
ra aan de Bilderdammerweg 118 in 
Kudelstaart, nabij de sportvelden.
Voor meer informatie: tel. 326209, 
341927 of 286683.

Aalsmeer - Op zondag 15 juni zijn 
de clubkampioenschappen van de 
manege Funny Horse gehouden. 
Het was een grote happening waar 
de kinderen van de manege ieder in 
zijn of haar categorie een proef liet 
zien en deze door een jury werd be-
oordeeld. 
Aan het einde van de dag werd be-
paald wie uit de verschillende cate-
gorieën zich een jaar clubkampioen 
mag noemen. 

In dit bijzondere jubileumsjaar (20 
jaar) van Funny Horse is de titel ge-
geven aan Anouk van Gijse op pony 
Francisca. De uitslag: 
Beginners
1. Rave Neering-Snuitje 48
2. Dalaina Hartsuiker-Snuitje 47
3. Floor Koot-Duco 46
Vaardigheid
1. Max v.d. Broek-Mario 140
2. Jessica Poelman-Snuitje 136
3. Chiel Warmels-Carolientje 129
Klasse A/B
1. Florence de Kok-Happy 182
2. Zoe Kuintjes-Happy 181
3. Frits van Leeuwen-Mando 177
Klasse B
1. Kiara Karg-Mando 202
2. Sabine Brockhoff-Presto 192+
3. Amber Burgering-Navy 192
Klasse L1/L2
1. Sabine den Haan-Rico 211
2. Marit Plat 207
3. Melanie Meijer-Goofy 203
Klasse L1eigen/lease paarden
1. Anouk Gijse-Francisca 216
2. Lara Inabrit-Francisca 207
Klasse A/B KNHS
1. Natasha Brommer-Troy 178
Klasse B pony’s KNHS

1. Shanna Achterbergh-Goliath 213
2. Michelle Luijken-Dandy 180
Klasse B paarden KNHS
1. Monique de Waal-Bram 185
Klasse L1/L2 KNHS
1. Kim Kramer-Sindala 188
Klasse M1 KNHS
1. Jesscia v.d. Heuvel-Galoubet 178

Overrijden om het clubkampi-
oenschap
1. Anouk Gijse-Francisca 197
2. Shanna Achterbergh-Goliath 194
3. Max v.d. Broek-Mario 192
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Ruim 700 Kudelstaarters 
genieten van musical
Kudelstaart - Vorige week geno-
ten ruim 700 Kudelstaarters in de 
RK Sint Jan van de musical ‘Jozef 
en de felgekleurde droomjas’. Zater-
dagavond was de voorstelling uit-
verkocht en donderdag was de kerk 
bijna vol. Ondanks de voetbalwed-
strijd Nederland-Frankrijk was de 
kerk ook vrijdag de dertiende rede-
lijk gevuld. Zelfs de generale repeti-
tie van woensdagavond mocht zich 
verheugen in forse belangstelling. 
Voor de organisatie van de musical, 
waarbij zo’n honderd vrijwilligers 
betrokken waren, tekenden Anneke 
van der Jagt en Nico Otto en Gar-
ry Scholte in samenwerking met het 
Bureau Veldwerk. Aanleiding voor 
de musical was het 150-jarig be-
staan van de RK parochie Sint Jan 
in Kudelstaart, later dit jaar.
tussenkop: Generale repetitie
Woensdag 11 juni was de genera-
le repetitie. Het moment waar sinds 
januari door zo’n honderd vrijwilli-
gers naartoe was geleefd. Anneke 
van der Jagt daarover: “In de mid-
dag hebben drie dames alle japon-
nen nog gestreken zodat iedereen 
er keurig netjes uit zou zien. De 
laatste hand werd gelegd aan de 
kinderkleding, kleine correcties en 
heel belangrijk: de stropdassen. Die 
waren nergens te koop in de kleu-
ren die wij nodig hadden, dus heeft 

23 Tuinen open tijdens 
open tuinen weekend
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
21 en zondag 22 juni kunnen alle 
tuinliefhebbers uit de wijde omtrek 
hun hart weer ophalen tijdens al-
weer het elfde open tuinenweekend. 
Dit jaar zetten 23 tuineigenaren hun 
tuinhek open om liefhebbers een 
kijkje te gunnen in hun domein.
Dit jaar zijn er tuinen open in Rij-
senhout, De Kwakel, Aalsmeer, Uit-
hoorn en Kudelstaart. De diversiteit 
aan tuinen is groot. Enorme wandel-
tuinen zijn in de route opgenomen, 
maar ook kleine nieuwbouwtuintjes 
zijn te bewonderen. Alle eigenaren 
zijn stuk voor stuk trots op hun stuk-
je grond en verrassend is om te zien 
wat een ieder er van heeft weten te 
maken.

Nieuwe tuinen
De commissie streeft er elk jaar 
naar om een aantal nieuwe tuinen 
in de route op te nemen. Dit jaar 
zijn dat er maar liefst zeven stuks. 
Maar ook een aantal tuinen die ja-
ren geleden van de partij waren zit-
ten nu weer in de route, evenals ou-
de vertrouwde tuinen die eigenlijk 
een ‘must’ zijn om ieder jaar te be-
zoeken staan weer in de route. In 
een aantal tuinen wordt er koffie en 
thee geschonken of zelfs iets ster-
kers met wat te eten erbij. In Rij-
senhout zijn twee prachtige tuinen 
aan de route toegevoegd. De tui-
nen bevinden zich op de Aalsmeer-
derdijk en zijn zeker de moeite van 
een bezoekje waard. Aalsmeer is dit 
jaar vertegenwoordigd met negen 
tuinen, waarvan er vier nieuw zijn. 
De tuinenroute staat beschreven in 
een routeboekje dat op een aan-

tal adressen te koop is. In Aalsmeer 
zijn de startadressen Helling 38 en 
Aalsmeerderweg 284, in Rijsenhout 
Otweg 69 en in Kudelstaart Gallilei-
straat 1. Aan de hand van het rou-
teboekje met beschrijvingen van al-
le tuinen, kunnen de bezoekers zelf 
een indeling maken welke tuinen zij 
graag willen bezoeken. Veel tuinen 
zijn op fietsafstand met elkaar ver-
bonden en wanneer het weer het 
toelaat is het zeker heerlijk om de 
route per fiets af te leggen. De tui-
nen zijn zaterdag open van 10.00 
tot 17.00 uur en zondag zijn bezoe-
kers welkom tussen 11.00 en 16.00 
uur. Voor meer informatie kan ge-
beld worden met Marjorie Meijer, 
tel. 0297-341093 na 18.00 uur.

Twee watertuinen
Zaterdag 21 en zondag 22 juni vaart 
de boot van de Westeinder Rond-
vaart naar twee verrassende water-
tuinen op de Poel. Het eerste eiland 
is een voormalige dammerij aan de 
Kleine Poel van Jan en Nina Visser 
( Vissersvreugd ). U kunt met eigen 
ogen aanschouwen welk een vreugd 
‘de Vissers’ aan hun eiland beleven. 
Daarna vaart de boot uit naar beeld-
houwster Els Voorham aan de Aard-
beiensloot. Els is niet alleen handig 
in brons maar ook met  Buxus kan 
ze prima uit de voeten. Menig uur-
tje loopt ze met een schaar door de 
afwisselende tuin. Beide tuinen zijn 
helaas alleen met de boot bereik-
baar. U kunt zich opgeven op tele-
foonnummer 0297-341582. De kos-
ten zijn 11 euro per persoon en dit 
bedrag is inclusief koffie en een 
koek.

Margaret Otto 25 stropdassen ge-
knipt, genaaid en geknoopt. Een he-
le klus, maar het resultaat mocht er 
zijn.” Speciaal voor het omkleden 
van de spelers en speelsters wer-
den nog twee tenten achter de kerk 
geplaatst met daarin zestig stoe-
len, kledingrekken en voorzienin-
gen voor een hapje en een drank-
je. Anneke: “Je kon horen dat er 
toch wel zenuwen in de kelen zat, 
want niet alles ging helemaal goed, 
maar dat was het een generale re-
petitie voor. Het publiek reageerde 
erg goed. Er werd veel gelachen en 
zowel de muzikanten als de spelers 
gingen er helemaal voor. Je voelde 
het enthousiasme en het plezier van 
de musical. We waren klaar voor de 
echte uitvoering.”

De première
De eerste echte uitvoering verliep 
prima. De kerk zal goed vol. Mede-
organisator Nico Otto zag dat de 
spelers zich al lekkerder in hun rol 
gingen voelen:  “Achter de scher-
men gingen de duimen omhoog als 
er een solist het er goed van afge-
bracht had. Speciaal voor de pre-
mière bleek Huub van Schaik die 
de rol van farao speelde geen ‘kale 
kop pruik’ te hebben opgezet, maar 
zich voor het speciale effect hele-
maal kaal had laten scheren. Zo-

veel had hij over voor een natuur-
getrouwe vertolking van de rol. Dat 
is toch geweldig!” Net als na de ge-
nerale repetitie werd ook nu uitge-
breid nagepraat in de feesttent voor 
de Sint Jan. 

Vrijdag voetbaldag
“In de ochtend moest er eerst ge-
ruimd worden”, zegt Anneke van der 
Jagt. “Vervolgens werden de fles-
jes met drinken en een gezond tus-
sendoortje voor de spelers op de 
stoelen gelegd en de wc’s schoon 
gemaakt. De inmiddels gewassen 
kleding werd weer ophangen, kof-
fie en thee werd in de deelnemer-
stenten gezet. ’s Middags ging ie-
dereen weer naar huis om om te 
kleden en dandan kwamen de eer-
ste spelers alweer om gegrimeerd 
te worden.” Voor dat gespecialiseer-
de werk springen de grimeurs van 
de toneelvereniging Kudelstaart, 
met hulp van het Gilde en een paar 
vrijwilligers, bij. Ondanks de voet-
balwedstrijd was de kerkzaal rede-
lijk gevuld. Nico Otto: “Je kon zien 
dat de spelers er ook aangedacht 
hadden. Ze hadden vlaggetjes op 
de kleding, zowel voor als na afloop 
van de musical. Zelfs de kinderen 
van de musical hadden een oranje 
‘welpje ’op hun schouder zitten. Tij-
dens het koffiedrinken werden de 

laatste berichten van het voetbal-
spel doorgegeven, onder groot ge-
juich.”
tussenkop: Bomvolle afsluiting
Initiatiefneemster Garry Schol-
te kijkt terug op een geslaagde se-
rie voorstellingen, waarvan de uit-
verkochte zaterdagavond een echt 
klapstuk vormde. “Iedereen was er 
klaar voor om te knallen en dat is 
gebeurd ook!” Garry is bijna lyrisch: 
“Men speelde fantastisch! Hier en 
daar werd een grapje uitgehaald 
met de tekst of met het spel. Mis-
schien hadden de bezoekers het 
niet helemaal door, maar de mede-
spelers des te meer. Zo werd er bij-
voorbeeld in plaats van Canaän, Ku-
delstaart gezongen en
werd de fles wijn van de schen-
ker in de cel even echt soldaat ge-
maakt. Ook kwamen er uit de mand 
met broden ineens een paar wor-
sten te voorschijn. Kleine geintjes, 
die alleen de spelers onderling op-
vielen, omdat ze er eigenlijk niet in 
thuis hoorden. Maar des te leuker 
was dat grapje dan. Het enthousias-
me van de spelers maar ook de be-
trokkenheid vanuit de kerk maak-
te deze laatste avond, de allerbes-
te. Het is jammer dat het nu alweer 
over en voorbij is.” Na afloop van de 
musical werd er tot in de kleine uur-
tjes gefeest in de tent voor de kerk. 
Daar kweet ook burgervader Pieter 
Litjens zich van zijn taak als tapper 
en schenker. Garry: “Iedereen was 
het er over eens dat deze musical 
weer een heel goed gebeuren was 
geweest in en voor Kudelstaart. Ze-
ker voor herhaling vatbaar. Mag ik 
hierbij iedereen hartelijk bedanken 
voor de geweldige inzet?”

Optreden Wildcat 
Dorpshuis uitgesteld
Kudelstaart - Omdat zaterdag aan-
staande de EK-kwartfinalewedstrijd 
wordt gespeeld tussen Oranje en 
Rusland (of Zweden), last Wildcat 
zijn optreden af. De Kudelstaartse 
band zou gaan spelen in het Dorps-

huis. De toernooiwedstrijd valt ech-
ter precies gelijk met het tijdstip van 
het optreden. 
Het leek de muzikanten en de be-
heerder beter om een nieuwe datum 
te prikken. Die volgt nog. 

Zendweekend met militaire radio’s
Deuren Museum Crash in 
Fort dit weekend open!
Rijsenhout - Luchtoorlog- en ver-
zetmuseum Crash ‘40-’45 organi-
seert op zaterdag 21 en zondag 22 
juni voor de derde keer een radio-
weekend. Dat doet zij in samen-
werking met leden van de Surplus 
Radio Society. Met dit evenement 
worden tegelijkertijd voor het eerst 
de deuren van het nieuwe onder-
komen van het museum geopend. 
De nieuw gevonden behuizing be-
vindt zich in het Fort bij Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug. 
Tijdens het radio-zendweekend 
wordt geprobeerd om met militai-
re radio’s uit de Tweede Wereldoor-
log en de periode kort daarna, ver-
binding te maken op de korte golf 
met andere radioamateurs in bin-
nen- en buitenland. Voor deze gele-
genheid wordt gebruik gemaakt van 
de speciale en unieke callsign (op-
roepnaam) PH6CRASH.
Harm van Harten, radio-coördinator 
bij CRASH ’40-‘45, heeft alle speci-
fieke aspecten van radio-zendver-
bindingen en de apparatuur hier-
voor in stelling gebracht. Bezoekers 
kunnen van dichtbij alles meema-
ken. In het museum is ook een col-

lectie radio´s te bewonderen. Zowel
in goede staat verkerende exempla-
ren als radio’s van gecrashte vlieg-
tuigen. 

Belangrijk deel collectie te zien
Het museum is onlangs verhuisd 
naar het Fort aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (bij Rij-
senhout). De inrichting is nog niet 
volledig afgerond maar ter gele-
genheid van dit radio-zendweekend 
wordt het museum beperkt openge-
steld voor bezoekers. Een belangrijk 
deel van de museumcollectie is te 
zien in de nieuwe opstelling. Naast 
motoren en onderdelen van neer-
gestorte vliegtuigen kan het publiek  
het verhaal zien en lezen van de lot-
gevallen van de bemanningen. Een 
deel van het museum is gewijd aan 
het verzet in Haarlemmermeer en 
met name de rol die mensen heb-
ben gespeeld bij het onderbrengen 
van onderduikers.
Het museum is op beide dagen ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 
het secretariaat: 0297-530667 of kijk 
op de website: www.crash40-45.nl

Museum Crash, dat allerlei informatie verzamelt over gecrashte vliegtuigen in 
de Tweede Wereldoorlog, is vanaf heden gevestigd in het Fort te Rijsenhout. 
Het vorige onderkomen stond in Lisserbroek. Een groot deel van de collectie 
van het museum heeft al een plaats gekregen in het Fort. 

HealthCity beachclub aan 
Zandvoortse strand!
Aalsmeer - Voor het ultieme strand-
gevoel én sportieve events is de ul-
tieme beachclub The Spot, powe-
red by HealthCity, nu geopend voor 
het sportieve publiek. Met een aan-
tal unieke evenementen in de plan-
ning, staat er een heerlijke zomer 
voor de boeg.  Op een schitterende 
locatie op het Zandvoortse strand 
biedt de trendy co-branded beach-
club volop mogelijkheden om deze 
zomer op een unieke manier bezig 
te zijn met bewegen in een geweldi-
ge ambiance. 
Bij The Spot kan men terecht voor 
een cursus kitesurfen, catamaran 
zeilen, golfsurfen, beach clinics van 
O’Neill en nog veel meer leuke spor-
tieve activiteiten. Daarnaast is the 
Spot de ideale plek om bij te klet-
sen met vrienden, rustig een hapje 
te eten of een heerlijk koel drank-
je te drinken. 
HealthCity organiseert bij de beach-
club een spectaculaire event ‘Bo-
dyPump on the Beach’ op zaterdag 
19 juli. Met honderden enthousiaste 
sportievelingen de spieren trainen 

en werken aan een record Body-
Pump on the beach onder begelei-
ding van een ervaren en gekwalifi-
ceerde HealthCity coach. BodyPump 
is een wereldwijde hit. Tijdens de 
workout worden alle spiergroepen 
getraind door middel van een stang 
met gewichten. Door de combinatie 
van hoog energieverbruik en verste-
vigen van de spieren komt men ra-
zendsnel in ‘shape’. Het Zandvoortse 
strand is een mooie plek om te ge-
nieten en actief bezig te zijn. Om zo-
wel lichamelijk als geestelijk in ba-
lans te komen, kan men hier weke-
lijks terecht voor verschillende wor-
kouts zoals BodyBalance. Deze wor-
kout maakt gebruik van Tai Chi en 
richt zich op ademhaling, flexibili-
teit en meditatie. Het verlicht pijn, 
vermindert stress en zorgt voor een 
betere lichaamshouding. Ook staat 
een uniek NK lifeguard gepland om 
de mooiste strandbabe of strand-
dude te kiezen. Check de website 
www.healthcity.nl voor actuele in-
formatie en data. Beleef het deze 
zomer dus mee aan zee.

Kaartje leggen en koffie 
drinken in Seringenhorst
Aalsmeer - Elke woensdagmor-
gen van 10.00 tot 12.00 uur wordt 
in gebouw Seringenhorst aan de 
Parklaan 26a een bijeenkomst geor-
ganiseerd voor senioren. 
Er kan een spelletje gedaan worden, 
een kaartje gelegd met elkaar on-
der het genot van koffie of thee. Zo 
af en toe worden ook extra activi-
teiten, zoals een lunch of een bin-
go, gehouden. 

Omdat de laatste tijd veel senio-
ren zijn verhuisd, roept de Stich-
ting Welzijn Ouderen Aalsmeer se-
nioren op om eens de stap te ma-
ken richting Seringenhorst. Bezoe-
kers zijn tot niets verplicht, de kof-
fie kost slechts 70 eurocent. Naast 
senioren hoopt SWOA ook (nieuwe) 
vrijwilligers te mogen verwelkomen. 
Meer informatie kan gevraagd wor-
den via 0297-344094.

Wie zal er winnen?
Sportieve dag vol plezier, 
de junior-pramenrace
Aalsmeer - De junior-pramen-
race komt er weer aan. Veel jonge-
ren onder de vijftien jaar zijn ook nu 
weer enthousiast begonnen met het 
versieren van de pramen. Het the-
ma Sporty praam is bij de meesten 
goed gevallen. Ze zitten al boordevol 
ideeën qua kleding en praamversie-
ring. Maar een vraag blijft over. Wie 
zal er winnen? 
Twee jaar geleden stond Het Nuch-
tere End, wat nu ook meedoet, al op 
de vierde plaats. Jammer genoeg 
hadden ze geen finaleplaats, maar 
wie weet varen ze zich zo naar de fi-
nale. Ook de Farregattertjes, die de-
ze race op de achttiende plaats va-
ren, haalden vorig jaar een glansrij-
ke tweede plaats. 
Sommige deelnemers twijfelen ner-
gens meer over. Voor hun is het spel 
al gespeeld. Zij gaan de junior-pra-
menrace winnen. 
De Blauw Witte Leeuwen gaan 
“helemaal voor goud” nadat ze de 
sportdag die voorafging gewonnen 
hadden. De deelnemers van de Big 
Boat, die door de sportdag op de 
zesde plaats vertrekken, zijn ook al 

zeker van hun zaak. “Big Boat wordt 
kampioen!’’ 
Deze twee nieuwelingen zijn, ver-
geleken met de rest, zeer duidelijk 
over wat ze willen bereiken. De fi-
nale en anders niets. De strijdlust 
in beide teams is wakker gewor-
den. De Blauw Witte Leeuwen heb-
ben een voorsprong, aangezien zij 
als eerste mogen wegvaren. De Big 
Boat staat ‘slechts’ op plaats zes en 
zal aardig door moeten varen om de 
Blauw Witte Leeuwen bij te houden 
of zelfs te verbeteren. 
Maar vergeet de deelnemers van 
het eerste uur niet, zij hebben erva-
ring en dat is ook heel belangrijk..

Spellen
Het racen lijkt makkelijk, maar de 
deelnemers zullen hun inzet moeten 
tonen. De spellen vragen om kennis 
en behendigheid. Elk spel verschilt 
van de ander, iedereen zal ergens 
anders goed in zijn. Het winnen is 
niet het belangrijkste. Deelnemen is 
spannend, gezellig en leuk. Wie de 
winnaar ook zal worden, een gezel-
lige dag wordt het sowieso. 
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Aalsmeer - Afgelopen weekend or-
ganiseerde SV Omnia 2000 de Ne-
derlandse Kampioenschappen Rit-
mische Gymnastiek in Sporthal De 
Bloemhof. De officiële opening werd 
zaterdagmorgen verzorgd door bur-
gemeester Pieter Litjens.  Het werd 
een succesvol en bijzonder week-
end, met een lach en met een traan. 
Blijdschap was er, omdat veel gym-
nastes een podiumplaats wisten te 
bemachtigen, tranen waren er om-
dat dit NK de allerlaatste wedstrijd 
betekende voor drie gymnastes én 
vanwege het  naderde afscheid van 
hoofdtrainster Barbara Gerritsen. 
tussenkop: Britt en Melissa tweede
Zaterdagochtend stonden de indi-
viduele en de duo-wedstrijden van 
de categorieën 4A  en de individue-
le wedstrijd van categorie 2B op het 
programma.  Britt Wagenaar had 
zich weten te plaatsen voor de fina-
le 4A individueel. Erg knap, want dat 
betekent dat ze nú al in haar leef-
tijdscategorie bij de tien beste meis-
jes van Nederland thuishoort!  Britt 
presteerde het beste op het on-
derdeel touw, waarmee ze achtste 
werd. In een veld van dertien gym-
nastes eindigde ze na twee oefenin-
gen uiteindelijk op een mooie tiende 
plek. Later op de ochtend mocht ze 
samen met Melissa Lagerburg twee 
duo-oefeningen laten zien: een bal- 
en een touwoefening. In de touwoe-
fening maakte het tweetal een aan-
tal foutjes en moesten ze genoe-
gen nemen met een achtste plek, 
maar de baloefening werd netjes 
en beheerst uitgevoerd. Hiervoor 
mochten Britt en Melissa een zilve-
ren medaille in ontvangst nemen. ’s 
Middags kwamen de senioren en 
de gymnastes van categorie 1B in 
actie. Maike de Groot nam deel bij 
de senioren. Het hele seizoen was 
ze bij de voorwedstrijden al eerste 
geworden, dus de verwachtingen 
waren hooggespannen. Na  drie 
mooie oefeningen, waaronder een 
zeer mooie hoepeloefening, bezet-
te Maike de eerste plaats in het tus-
senklassement. De lintscore moest 
de beslissing brengen, die helaas 
in haar nadeel  uitviel. Haar concur-
rente scoorde een punt hoger waar-
door Maike als tweede eindigde. 
Desalniettemin een prima prestatie 
waarmee Maike een mooie zilveren 
plak verdiend had. Na de senioren-
wedstrijd was het de beurt aan San-
ne Brouwer en Ilona Kok, die beiden 
uitkomen in categorie 1B. Voor Ilo-
na was het tot kort voor de wedstrijd 
nog onzeker of ze kon deelnemen. 
Ruim een week eerder  had ze haar 
knie geblesseerd  bij een training. 

en Daniëlle voor deze goed uitge-
voerde oefening een bronzen me-
daille te pakken.

Vijf keer goud
’s Middags kwamen de individuele 
gymnastes van categorie 2A in ac-
tie, voor Omnia waren dit Daniël-
le Bubberman en Marit Harte. Voor 
Marit was dit het eerste seizoen dat 
ze in deze leeftijdscategorie uit-
komt. Maar liefst 21 juniorgymnas-
tes op A-niveau streden afgelopen 
seizoen op de plaatsingswedstrij-
den om één van de 10 startbewijzen 
voor het NK. Het was van Marit als 
eerste jaars junior een knappe pres-
tatie dat zij zich had weten te plaat-
sen. Marit wist dat het erg moeilijk 
zou worden om een medaille in de 
wacht te slepen; toch was ze met 
haar mooie touwoefening maar een 
paar tienden van een punt verwij-
derd van een bronzen medaille op 
dit onderdeel! Na een goede bal- en 
hoepeloefening en een lintoefening 
waarin ze een beetje pech had, ein-
digde Marit in het allround-klasse-
ment, heel tevreden, op een keurige 
zesde plaats. Voor Daniëlle is dit het 
derde en laatste jaar dat ze als ju-
nior aan de wedstrijden deelneemt. 
Het hele jaar had ze alle wedstrij-
den, telkens met grote voorsprong 

NK Ritmische Gymnastiek in Bloemhof

Daniëlle Nederlands kampioene
Een speciale brace en fysiotherapie 
zorgden ervoor dat Ilona gelukkig 
tóch in actie kon komen en zelfs een 
uitstekend kampioenschap draaide. 
Op het onderdeel knotsen pakte ze 
een tweede plek en ook de hoepel- 
en touwoefening waren goed voor 
mooie scores. Ilona bezette lange 
tijd de tweede plaats, maar door een 
iets mindere lintoefening werd ze 
uiteindelijk derde. Bij de prijsuitrei-
king mocht Ilona een zeer verdiende 
bronzen medaille in ontvangst ne-
men.  Sanne was goed in vorm en 
pakte meteen veel punten met haar 
touwoefening. Ze slaagde erin een 
zeer constante wedstrijd te draai-
en en presteerde dan ook goed op 
alle onderdelen. Door aan het eind 
van de wedstrijd een goede lintoe-
fening te laten zien, lukte het Sanne 
om uiteindelijk op de tweede plek 
te eindigen en zo beslag te leggen 
op het zilver. Zowel Maike, Sanne 
als Ilona kunnen terugkijken op een 
fantastische, ruim tien jaar durende 
carrière in de ritmische gymnastiek. 
Als 7-jarigen maakten ze kennis met 
de sport en vanaf het prille begin 
werden ze getraind door Barbara 
Gerritsen. En met veel succes! Alle 
drie hebben ze al heel wat medailles 
in de wacht weten te slepen en heb-
ben ze vooral met heel veel plezier 
intensief hun sport beoefend. Toen 
ze na hun laatste oefeningen van 
het wedstrijdtapijt afstapten was 
dat voor hen dan ook een emotio-
neel moment en hield menigeen het 
niet droog.  Fantastisch dat ze hun 
laatste wedstrijd alle drie mooi kon-
den afsluiten met een zeer verdien-
de plaats op het erepodium.

Groep 2B: zilver
Zondagochtend stond de finale voor 
de groepen van categorie 1B en 2B 
op het programma. Groep 2B van 
Omnia met Ilse Huiskens, Lisanne 
van den Nouland, Dominique Ramp, 
Lotte Brouwer en Daniëlle Bubber-
man had zich met twee onderdelen 
weten te plaatsen: het onderdeel 
knotsen en het onderdeel keuze-
materialen. Op het onderdeel keu-
ze liet de groep een oefening met 
twee ballen en drie hoepels zien. 
Het streven van de groep was om op 
tenminste één onderdeel in de prij-
zen te vallen. De verwachting was 
dat dit zou lukken me de knotsoefe-
ning, maar deze liep helaas niet lek-
ker: Veel knotsen werden niet ge-
vangen en de uitvoering werd op dit 
onderdeel dan ook zeer laag beoor-
deeld. Gelukkig ging het onderdeel 
hoepel/bal een stuk beter en had-
den Ilse, Lisanne, Dominique, Lotte 

op de nummer twee, weten te win-
nen. Daniëlle was dus favoriet voor 
het goud, hetgeen  een enorme druk 
op haar schouders legde. Gelukkig 
was ze haar zenuwen goed de baas 
en maakte ze de verwachtingen ook 
nu weer helemaal waar: Daniëlle 
werd in het algemeen klassement 
Nederlands kampioene bij de junio-
ren en is tevens Nederlands kampi-
oene op de onderdelen hoepel, bal, 
touw en lint. Vijf keer goud dus, een 
unieke prestatie en een mooie af-
sluiting van een geweldig seizoen! 
Het was een fantastisch en succes-
vol Nederlands Kampioenschap dat  
door SV Omnia 2000, mede door de 
inzet van vele vrijwilligers en de ve-
le sponsors met de ABN Amro bank 
uit Aalsmeer als hoofdsponsor, uit-
stekend georganiseerd was. Niet al-
leen voor de gymnastes, maar ook 
voor de ouders en de trainsters, in 
het bijzonder voor de vertrekken-
de hoofdtrainster Barbara Gerrit-
sen, was het een NK-weekend om 
met veel plezier op terug te kijken. 
Ook volgend seizoen is er voor ie-
dereen weer volop de gelegenheid 
om met ritmische gymnastiek ken-
nis te maken. Kom gerust eens kij-
ken en meedoen bij één van de re-
creatie groepen. Voor actuele tij-
den en zalen kunt u, in het nieuwe 
seizoen, de website www.svomnia.
nl raadplegen of contact opnemen 
met Monique. tel. 0297-321553, rg@
svomnia.nl of het Sportpunt 0297-
322312. Het nieuwe seizoen van SV 
Omnia 2000 begint in de week van 
11 augustus.

Jeugdhandbal FIQAS Aalsmeer
C1 redt het net niet op NK
Aalsmeer - Op zondag 8 juni speel-
de de succesvolle handbalploeg van 
de jongens C1 van FIQAS Aalsmeer 
om het Nederlands Kampioenschap 
zaalhandbal in Tilburg. Het werd 
een weerzien met een aantal ploe-
gen die ze dit seizoen al eens waren 
tegengekomen. 
Ofwel omdat ze daar in de compe-
titie al tegen hadden gespeeld of 
omdat ze tijdens een zelf georga-
niseerde oefenwedstrijd de krach-
ten al eens met ze hadden geme-
ten. Het werd voor de C1 van FI-
QAS Aalsmeer een buitengewoon 
spannend toernooi. De eerste wed-
strijd tegen Fulmen Fidelitas uit 
Amersfoort, waarvan ze de week 
ervoor in de finale van het Beker-
toernooi hadden gewonnen. Fide-
litas kon nu echter weer beschik-
ken over de week daarvoor gebles-
seerde linker opbouwer. Dat was te 
merken. De jongens uit Aalsmeer 
keken, ondanks knap verdedigend 
werk, al snel tegen een kleine ach-
terstand aan. 
Tot ze vlak voor tijd een slotoffen-
sief inzetten. Met een aantal knap-
pe, snelle aanvallende acties, waar-
van de basis terug te vinden was in 
zeer goed verdedigend werk, kwam 
de C1 van FIQAS Aalsmeer op een 
voorsprong van één doelpunt. Knap 
teruggekomen, verdedigden ze ver-
volgens die voorsprong als tijgers. 
Dat leek te lukken, totdat tien se-
conden voor tijd, na een mislukte 
onderschepping van de aanval van 
Fidelitas, de gelijkmaker achter de 
goed keepende Jeremy in het doel 
vloog. Samenvattend; knap en goed 
gespeeld, maar net niet gewonnen. 
In de volgende wedstrijd, die echt 
moest worden gewonnen, namen 
ze het op tegen Gemini uit Voeren-
daal. Wederom een gelijk opgaande, 
sportieve strijd. 
De jongens haalden het beste uit 
zichzelf, maar moesten in de slotfa-
se, toen de krachten enigszins weg-
vloeiden net één doelpunt teveel 
toestaan. De wedstrijd werd nipt 
met 11-12 verloren. Nu was het re-
sultaat van de wedstrijd tussen Fi-
delitas en Gemini bepalend of de C1 
van FIQAS Aalsmeer bij winst in de 
volgende wedstrijd, nog een kans 
had op het bereiken van de kruis-
finales. Gemini moest winnen om 
de jongens uit Aalsmeer verder te 
helpen. Dat lukte helaas niet. De C1 
van FIQAS Aalsmeer kon het toer-

nooi dus rustig en ontspannen uit-
spelen. Toch waren ze nog gemoti-
veerd genoeg om de volgende wed-
strijden te winnen en het toernooi 
als vijfde met opgeheven hoofd af 
te sluiten. Ook de meegereisde ou-
ders waren trots op het team. Trots 
op de ontwikkeling die ze stuk voor 
stuk hebben doorgemaakt en trots 
op een mooi seizoen met elkaar!
De supportersvereniging van FI-
QAS Aalsmeer wordt weer enorm 
bedankt voor de sponsoring van de 
bus waarin de jongens en hun aan-
hang comfortabel naar en van Til-
burg konden rijden! Als afsluiting 
van het seizoen speelt de C1 van FI-
QAS Aalsmeer op 29 juni het Berry 
Rens Talententoernooi in Schiedam 
en daarna mogen ze van een wel-
verdiende vakantie gaan genieten.

Kooij wint 
ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de wekelijkse ANBO-soos op 
woensdag 11 juni in het Parochie-
huis is gewonnen door Cor Kooij 
met 5227 punten. 
Op plaats twee is de heer A. Olie-
mans geëindigd met 5139 punten, 
op drie de heer D. van Dam met 
5088 punten en op vier mevrouw C. 
van de Meer met 5031 punten. Bij 
het pandoeren behaalde mevrouw 
D. Wittebol de hoogste eer met 670 
punten. Zij werd gevolgd door de 
heren T. Verlaan met 645, K. van de 
Meer met 615 en W. Buskermolen 
met 470 punten.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
er vanwege het EK-voetbal geen 
kaarten in buurthuis Hornmeer, 
maar aanstaande vrijdag 20 juni zijn 
alle kaartliefhebbers weer van har-
te welkom in de Roerdomplaan 3. 
Koppel kaarten staat op het pro-
gramma en ook u/jij bent welkom. 
Om 20.00 uur worden de kaarten 
geschud, het buurthuis is open van-
af 19.30 uur.

Toos van der Weele erelid 
tennisvereniging All Out
Aalsmeer - Tijdens een gezellige 
bijeenkomst op 10 juni  jl is Toos van 
der Weele erelid gemaakt van ten-
nisvereniging All Out. 
Het kwam voor haar als een volsla-
gen verrassing dat ze in aanwezig-
heid van vele tennissers vanwege 
haar enorme inzet voor de vereni-
ging door secretaris Peter Schou-
ten namens het bestuur in het zon-

netje werd gezet. Vooral de organi-
satie van de toss-woensdagmorgen, 
bezocht door vele (vaak senior-) le-
den is al geruime tijd bij de inmid-
dels 84-jarige (!) Toos in uitsteken-
de handen. 
Het bestuur van TV All Out heeft 
haar daarvoor bedankt en hoopt 
nog jarenlang van Toos en haar in-
zet te mogen genieten.

Waterpolo Oceanus
Jeugdtoernooi groot succes
Aalsmeer - Als afsluiting van het 
goede seizoen werd onlangs in 
zwembad de Waterlelie een water-
polo jeugdtoernooi georganiseerd 
door vereniging Oceanus. Van de ei-
gen vereniging kwamen in verschil-
lende categorieën zes teams in ac-
tie. De Jongens Onder 15 wisten 
hun poule overtuigend te winnen, 
het gemengde team Onder 15 werd 
tweede. Voor de andere teams wa-
ren er geen top klasseringen, maar 
het plezier was er niet minder om. 
Het was een gezellige boel in het 
zwembad waarbij, naast serieuze 
gesport, vooral ook veel lol werd ge-
maakt. Voor de meeste teams was 

het seizoen al enkele weken afgelo-
pen waardoor de scherpte ontbrak, 
maar dat kon eigenlijk niemand 
schelen. Leuke wedstrijden waar-
bij de jongere kinderen ook veel 
werden geholpen door de ouderen 
maakten het tot een topdag.Voor al-
le Oceanus leden stond er dankzij 
de sponsors ook een patatje en een 
ijsje klaar als afsluiting van een ge-
zellige dag en mooi seizoen, evenals 
er bekers waren voor de winnaars 
en een vaantje voor alle deelnemers. 
In augustus hervat de waterpolo di-
visie van Oceanus de trainingen 
weer. Wie meer informatie wil kan 
kijken op www.zsc-oceanus.nl.

Rijsenhoutse off-road racers 
snellen naar tweede plaats 
Aalsmeer - De vierde en vijfde 
wedstrijd in het NK off-road racen 
werd niet in Wavre in België gere-
den, maar op de zandvlakte bij Al-
mere. De wedstrijd in Wavre werd 
afgelast wegens protest van diver-
se milieugroeperingen waardoor er 
geen vergunning werd afgegeven. 
De organisatie is er in geslaagd om 
samen met 4x4wereld.com en 4WD 
magazine een week later een race 
te organiseren op het terrein waar 
eerder dit jaar ook de Dutch Dakar 
Day gehouden is. Een weekend met 
twee wedstrijden. Op zaterdag vier 
manches van elk vier ronden van 
7 kilometer lang en op zondag vier 
manches met elk drie ronden, maar 
dan in tegengestelde richting. Bert 
en Machiel van Es wisten de Toyota 
met hoge snelheid over het parcours 
te jagen. De perfecte afstelling van 
de vering en bandenspanning wa-
ren goed merkbaar. Maar het goe-
de resultaat is zeker tot stand geko-
men door de grondige revisie van de 
verstuivers in de motor, waardoor er 
toch zo’n 20 tot 25 pk meer uit mo-
tor kwam. Het telkens blijven opti-
maliseren van de auto begint echt 

zijn vruchten af te werpen. De twee-
de plaats op zaterdag smaakte naar 
meer voor de zondag. In de we-
tenschap dat Rick Aarts, die zater-
dag wist te winnen, problemen had 
met de koeling, gaf het Rijsenhout-
se team te denken dat er misschien 
wel iets heel moois in het verschiet 
zat. Maar helaas het mocht niet zo 
zijn. Ook Bert en Machiel van Es 
bleven niet vrij van pech. Eén van 
de hoofdschakelaars onderbrak de 
spanning naar de brandstofpomp, 
waardoor de auto stil viel midden op 
het parcours. Dit kostte ruim 70 se-
conden, waardoor de voorsprong nu 
een achterstand van 32 seconden 
telde. In het vervolg van de derde 
en de vierde manche wisten de Rij-
senhouters toch nog wat tijd goed 
te maken. Aan het einde van de 
dag stond het team  als vierde ge-
noteerd op slechts 8 seconden van 
de nummer drie en 14 seconden op 
de nummer twee. Door deze resul-
taten is de tweede plaats in het NK 
toch steviger in handen gekomen 
van Bert en Machiel van Es. De vol-
gende race is begin september in 
Maasbommel bij Tiel. 

Jeugdhandbal FIQAS Aalsmeer
Jongens B1 tweede bij NK veld
Aalsmeer - De jongens B1 van FI-
QAS Aalsmeer namen op zaterdag 
14 juni deel aan het NK veldhand-
bal, dat verspeeld werd bij de Rot-
terdamse vereniging Atomium ’61. 
De Aalsmeerse jongens speelden 
hun eerste wedstrijd tegen Olym-
pia Oss. Die begon op een nat veld 
en na een trage start (0-4 achter) 
speelden de jongens een heel goe-
de wedstrijd en wonnen na een rust-
stand van 9-7 uiteindelijk met 22-12. 
De tweede ontmoeting van de dag 
was een wedstrijd tegen Achilles uit 
Apeldoorn. 
Deze keer ging het vrij eenvoudig: 
het werd een gemakkelijke overwin-
ning met 25-12. Hierna stond de fi-
nale op het programma tegen het 
Haagse Hellas. De beginfase van de 
wedstrijd  begin ging gelijkop, maar 
naarmate de eerste helft vorderde 
begonnen de Aalsmeerse jongens 
beter te spelen en liepen uit naar 
10-7. In de laatste seconde werd 
nog een doelpunt afgekeurd om-
dat één van de scheidsrechter dácht 

dat er een loopfout gemaakt werd.... 
Maar FIQAS Aalsmeer ging in de 
tweede helft gewoon door waar het 
gebleven was en liep via 12-9 ver-
der uit naar 17-13 met nog acht mi-
nuten te spelen. Met nog vijf minu-
ten op de klok was de stand 18-15 
en vanaf dat moment werden er – 
volgens de Aalsmeerse begeleiding 
– wat vreemde beslissingen geno-
men. Opnieuw werd – tot twee keer 
toe - een doelpunt afgekeurd we-
gens een vermeende loopfout en 
hierdoor kon Hellas vlak voor tijd 
gelijkmaken: 19-19. 
Omdat Hellas een beter doelsaldo 
had, werden zíj de nieuwe Neder-
lands Kampioen! De teleurstelling 
bij spelers, supporters en begelei-
ding van FIQAS Aalsmeer was uiter-
aard zeer groot, maar ook dit hoort 
bij handbal. De jongens B1 hebben 
al met al een prima toernooi ge-
speeld en mogen trots zijn op hun 
tweede plaats (hoewel ze natuurlijk 
zelf vonden dat zíj het hadden ver-
diend om kampioen te worden). 

Mirjam de Koning zwemt  
Europees record!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was het NK langebaan zwemmen 
in het Sloterparkbad. Voor het eerst 
werd er in twee dagen gezwommen. 
De eerste dag begon Mirjam de Ko-
ning met de 100 meter rug. Het was 
de beste tijd van dit seizoen, maar 
geen persoonlijk record {1.34.24}. 
De tweede afstand was de 400 me-
ter vrij, een afstand die haar steeds 
beter gaat liggen. Afgelopen tijd 
heeft ze veel van haar tijd verbe-
terd en ook nu weer. Ze was 5 se-
conden sneller dan drie weken ge-
leden in Berlijn {5.52.36}. Aan het 
einde van de dag bleek haar tijd een 
nieuw Nederlands record te zijn. Op 
zondag stond de 100 meter vrij op 

het programma. De eerste 50 me-
ter ging zo snel dat Mirjam daar een 
Nederlands record op haalde en op 
de gehele race heeft ze een Euro-
pees record gezwommen in een tijd 
van 1.18.58. Het is een heel goed re-
sultaat. 
Zeker omdat de trainingsperiode 
erg zwaar is geweest en de zwem-
mers geen rust hebben gehad voor 
de NK. De eerste wedstrijd voor 
Mirjam is nu tijdens de paralympi-
sche spelen in Beijing  van 6 tot en 
met 17 september. 
De spelen zijn te volgen op televi-
sie via de NOS van 19.30 tot 20.00 
uur en op Mirjam’s eigen site www.
zwemmirjam.web-log.nl.

PV De Telegraaf
Overwinningen Bram en Hans
Aalsmeer - Dit weekend is de vijfde 
midfondvlucht vanuit Peronne ver-
vlogen. Van de 173 ingekorfde dui-
ven haalde de snelste duif een snel-
heid van 80 kilometer per uur. Deze 
kanjer was van Bram v.d. Wie. Voor 
ingewijden de man van de zemen 
lap en wc reiniger. Van harte!
Dan was er ook nog de zogenaamde 
Koninginneklassieker vanuit St. Vin-
cent. Dit is elk jaar een ware kracht-
proef voor de duiven. De afstand 
vanaf deze losplaats tot Aalsmeer 
bedraagt hemelsbreed ongeveer 
1060 kilometer, voorwaar geen klei-
nigheid. De duiven werden vrijdag-
middag om 13.00 uur gelost en over-
nachten dan in de buitenlucht. De 
volgende morgen bij het krieken van 
de dag wordt de thuisreis weer her-
vat. Zaterdagmiddag om 15.00 uur 
arriveerde de snelste duif bij Hans 

Kluinhaar. Een mooi verjaardagsca-
deautje voor dochter ‘Sunshine’. Dat 
werd een dubbel leuk feestje!
De uitslagen:
Peronne 173 duiven
1. A. v.d. Wie. 2. D. Baars. 3. Comb. 
v. Ackooy. 4. C. v. Vliet. 5. R. Koers. 
6. J. Vijfhuuizen. 7. J. v. Duren. 8. V. 
Leeuwen/v. Grieken 9. G. v.d. Ber-
gen. 10. M. de Block. 11. A.W. Kok. 
12. Th. v.d. Wie. 
St. Vincent
1. J. Kluinhaar en dr. 2. J. v. Dijk. 3. 
C. v. Vliet. 4. J. v. Ackooy. 5. P. v.d. 
Meyden.

Tussenstand ploegenklassement
1. Lasbedrijf v. Vlieet 7236 pnt
2. Zuivelsp. Langelaan 7206 pnt
3. Oerlemans Confectie 6841 pnt
4. A.A. Sloopwerken 5942 pnt
5. Bosman Kassenbouw 5526 pnt
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Goud voor Tim, Corné, Mariëtte en 
Anouk bij GV Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 14 juni wer-
den bij Gymvereniging Rijsenhout 
weer de jaarlijkse onderlinge wed-
strijden gehouden.  De jongste gym-
nasten beten de spits af. Na de twee 
groepen Recreatieve Gymnastiek 
was de Jong Talent groep aan de 
beurt. Tussen de verschillende cate-
gorieën door verzorgde de Jazzdan-
ce- en de Streetdancegroepen van 
Melanie van Leeuwen spetterende 
optredens. 
Ondertussen werden de punten van 
de jury over de verschillende onder-
delen: sprong, brug, rekstok, ringen, 
balk en mat bij elkaar opgeteld. De 
totaaluitslagen verschilden soms 
minimaal, waardoor de uitslagen 
erg dicht bij elkaar konden liggen. 
De nummers 1,2 en 3 mochten een 
beker mee naar huis nemen, en voor 
alle deelnemers was er een aanden-
ken aan de Onderlinge Wedstrij-
den 2008, verzorgd door Gym Ver-
eniging Rijsenhout. Bij de jongste 
jongens in de categorie Recreatie-

ve Gymnastiek is Tim Hoving op één 
geëindigd, op twee Koen Korenwin-
der en op drie Bram van ’t Hart. Bij 
de meisjes mocht Mariëtte Brou-
wers op het ereschavot plaatsne-
men en naast haar Fabiënne Huls-
bos (2) en Chanouk Onderwater (3). 
Bij de oudste jongens in de catego-
rie Recreatieve Gymnastiek is Cor-
né Timmer op één geëindigd, op 
twee Tom Korenwinder en op drie 
Don Moritz. Bij de meisjes behaalde 
Eefke van der Luit de hoogste eer, 
eindigde Anouk Schijff op twee en 
Marijke den Breejen op drie. Jan-
tine Brouwers won de eerste prijs 
in haar categorie. Haar concurrente 
was helaas afwezig in verband met 
ziekte. In de jongste categorie Jong 
Talent is p laats één behaald door 
Chaline Sprangers, op twee Tamara 
Mutsaars en op drie Kim Oosterhof. 
Bij de oudste categorie Jong Talent 
bleek Tess Brouwer de beste, ein-
digde Melissa Oosterhof op twee en 
Michelle de Boer op drie.

Van links naar rechts Fabiënne Hulsbos, Mariëtte Brouwers, Chanouk Onder-
water, Melanie Roest en Eline van Veen.

Jeugdzwemmers Oceanus 
net naast NK- podium 
Aalsmeer - De Nederlandse Juni-
oren Kampioenschappen zwemmen 
zijn afgelopen weekeind in Drachten 
verzwommen. Tien deelnemers liefst 
telde de ploeg van Oceanus, eerlijk 
verdeeld over jongens en meisjes. 
Gezien de eerdere NK’s en de in-
schrijflijsten waren er (kleine) kan-
sen op medailles voor Istvan Spaar-
garen op rugslag, Jeffrey Reijnders 
op vrijeslag en wisselslag en Vin-
cent Moolhuijsen op wisselslag. He-
laas kwam het dit keer net niet zo-
ver. Op de afsluitende 400 wissel 
kwam Jeffrey heel dicht bij het ere-
podium. Hij keerde als zevende na 
200 meter, maar kwam via een ster-
ke schoolslag en vrijeslag heel dicht 
bij. Uiteindelijk kwam hij 0.8 secon-
de tekort voor het brons. Op de 100 
meter rugslag was Istvan Spaarga-
ren met de vierde plaats dicht bij het 
podium. In tijd was de afstand ech-
ter onoverbrugbaar: 1.4 seconde. 
Max Galjaart sloot zijn Oceanus pe-
riode af met de 200 meter vrijeslag 
in 2.23.90, goed voor een 34e plaats. 
Max verruilt Nederland voor Zwe-
den. Chantal Grove was de start-
zwemster in de 4x200 meter vrije-
slag-estafette. Zij tikte als eerste 
in de serie aan in 2.31.74 en zette 
de ploeg zo op voorsprong. Tamara 
Grove had een uitgebreid program-
ma van vrijeslag en rugslag. Lande-
lijk gezien was de beste prestatie 
de 7e plaats op de 200 meter rug-
slag (2.45.49). Verder een 9e op de 
400 vrij, een 11e op de 200 vrij, een 
16e op de 100 rug en een 25e op de 
100 vrij. Behalve de 400 vrij ging al-
les in pr-tijd en bovendien waren de 
200 vrij (2.29.14) en 200 rug goed 
voor nieuwe clubrecords. Opval-
lend was vooral haar sterke laatste 
baan bij de 200 meters. Artemis Ka-
lemis had zich op één wedstrijd voor 
liefst drie individuele nummers en 
een estafette geplaatst. Nu zwom 
ze de 100 vlinder in clubrecordtijd 
(1.21.42) werd daarna ziek en zwom 
in de estafette 6 seconden langza-
mer dan een dag later individueel. 
Op de afsluitende 100 vrij finishte ze 
in nagenoeg dezelfde tijd als bij de 
kringkampioenschappen (1.10.88). 
Vincent Moolhuijsen  startte op de 
vrijeslag en wisselslagnummers. Het 
ging niet allemaal zoals gepland, 

maar zoals zo vaak was de afslui-
tende 400 wissel het hoogtepunt. 
Dit keer werd het een 6e plaats op 
zo’n 4.5 seconden van de nummer 
drie. Bij 200 wissel dacht hij een 
fout te hebben gemaakt en zwom 
daarom rustig verder. Er was echter 
geen fout geconstateerd, dus helaas 
geen snelle tijd. In het grote deelne-
mersveld van de vrijeslag kon Vin-
cent geen potten breken: een17e, 
25e en  een 31e plaats op resp. 400, 
200 en 100 meter. Robin Pagano Mi-
rani debuteerde dit NK op de 100 
meter rugslag. Stijf van de zenuwen 
schoof ze toch een paar plaatsjes 
op in het klassement. Met 1.19.74 
werd ze 35e. 

Persoonlijk record
Dennis Reijnders was de start-
zwemmer van de mannenestafet-
te over 4x100 vrij. Terwijl het toer-
nooi al bezig was, moest hij eerst 
nog naar school om zijn diploma in 
ontvangst te nemen. En na een lan-
ge dag wachten zwom hij toch nog 
een persoonlijk record, klasse! Jef-
frey Reijnders zwom maar liefst ne-
gen keer, variërend van 100 vrij tot 
400 wissel. Naast de al genoemde 
4e plaats op de 400 wissel  was er 
een 6e op de 200 school (2.59.11 
clubrecord), een 7e op de 400 vrij, 
een 9e op de 200 vlinder, een 10e 
op de 200 vrij (2.18.70 clubrecord), 
een 13e op de 100 school en de 200 
wissel en een18e op de 100 vrij. De 
zware afstanden zijn duidelijk favo-
riet. Istvan Spaargaren zwom naast 
de rug- en vrijeslag dit keer ook de 
vlinderslagafstanden. Maar de rug-
slag blijft toch de beste slag. Een 4e 
en 5e plaats waren daar zijn deel. 
De200 rug was goed voor een nieuw 
clubrecord (2.27.68). Een9e plaats 
was er voor de 200 vlinder, een12e 
voor de halve afstand. Bij de druk 
bezette vrijeslag afstanden was er 
een 30ste,19e, 22e plaats voor resp. 
de 100, 200 en 400 meter. Tessa van 
der Zwaard moest ook vier keer aan 
de bak. Met een grote supporters-
schare achter zich had ze het zwaar 
in een groot deelnemersveld. Met 
een 30e plaats op de 100 rug, een 
47e op de 200 vrij en een 59e op de 
100 vrij sloot zij haar junioren 2 pe-
riode af. 

Els Raap winnaar van 
Florimex Baanloop Bokaal
Aalsmeer - De Florimex Baanloop 
Bokaal, een serie 5 kilometer baan-
lopen die in de maanden april, mei 
en juni werd gehouden bij Atletiek-
vereniging Aalsmeer, is gewonnen 
door Els Raap van Kombijsport Bad-
hoevedorp. Ook vorig jaar schreef 
zij deze wedstrijd, waarbij de ge-
lopen tijd wordt omgerekend naar 
een puntenaantal op basis van ge-
slacht en leeftijd,  op haar naam. Els 
komt uit in de categorie Masters 60 
en won zowel de mei als juni edi-
tie van dit evenement. Met in totaal 
1921 punten liet zij de concurrentie 
ver achter zich. Overigens bleek het 
complete podium een exacte kopie 
van het voorafgaande jaar.  Dirk Vis-
ser, eveneens uitkomend in de ca-
tegorie Masters 60 eindigde op de 
tweede plaats met 1744 punten. 
Chris van der Neut, Masters 45, pak-
te de derde plaats met 1684 punten. 

Op de vierde plaats in de eindklas-
sering eindigde Gerard Albers als 
eerste AV Aalsmeer atleet. Ondanks 
een goed gelopen serie wedstrijden 
kwam hij een paar puntjes te kort 
om op het  podium te eindigen. Di-
rect na afloop van de wedstrijd van 
juni werden de winnaars gehuldigd 
en kregen zij uit handen van Win-
fried Falk van Florimex International 
behalve een beker ook een envelop-
pe met inhoud overhandigd.  
De baanloop wordt maandelijks ge-
organiseerd op de tweede woens-
dag van de maand. De eerstkomen-
de wordt gehouden op 9 juli, aan-
vang 20.00 uur. Dit is weer een ‘ge-
wone’ 5kilometer baanloop. Deelna-
me aan deze loop staat zoals altijd 
voor iedereen open. 
De complete uitslag van de baan-
loop bokaal is te vinden op www.
avaalsmeer.nl 

Omnia valt in de prijzen 
tijdens NK-trampolinespringen
Aalsmeer - - Zaterdag 14 en zon-
dag 15-juni vonden de Neder-
lands Kampioenschappen trampo-
line springen  in Hoogezand plaats. 
Zaterdag voor categorie B en C, en 
zondag voor de A-klasse. Het ging 
hierbij om de landstitel voor zowel 
individueel- als synchroonspringen.
In de A-klasse sprongen Jeroen 
Kaslander en Chris Moerman mee. 
Voor Jeroen zou het een spannen-
de strijd worden. Tijdens de voor-
wedstrijden in het voorjaar stond hij 
duidelijk boven zijn concurrenten en 
de landstitel zou dus mogelijk zijn. 
Omdat het voor zijn synchroonpart-
ner Milco Riepma, zijn afscheids-
wedstrijd zou zijn, was de druk hier 
extra hoog. Tijdens de voorrondes 
was hierbij het puntenverschil op 
de concurrentie al duidelijk. Met 
een prachtige finaleoefening wer-
den Jeroen en Milco dan ook, met 
overmacht, Nederlands kampioen. 
Bij het individueel springen ging Je-
roen, met een minimaal verschil op 
nummer één, als tweede de finale 

in. In de finale wist Jeroen met een 
aangepaste oefening derde van Ne-
derland te worden. Voor Chris ging 
het wat minder. Bij zowel individueel 
als synchroon kon hij net niet ge-
noeg punten halen om aan de finale 
deel te nemen. Hij eindigde uitein-
delijk indivudueel als elfde en bij de 
synchroonwedstrijden op een vier-
de plaats.
In de B- en C-klasse deden vijf 
springers van Omnia mee. In de ca-
tegorie Senior Dames B sprongen 
Mirjam van der Leeuw en Ilse Ver-
goossen. Mirjam begon haar eer-
ste oefening niet helemaal naar 
wens, maar maakte dit goed door 
een mooie keuze- oefening te sprin-
gen. In de tussenstand stond zij vijf-
de. Na de tussenstand begint ieder-
een weer op nul punten. De twee-
de keuze oefening van Mirjam ging 
erg goed. Zij haalde 28.30 punten 
en werd hiermee tweede. Ilse be-
gon haar wedstrijd met een mooie 
verplichte oefening. In de tussen-
stand stond zij zesde. Haar tweede 

keuze oefening ging netjes en Ilse 
haalde 27.10 punten. Zij bleef hier-
mee zesde en was zeer tevreden 
over het behaalde resultaat. In de 
categorie Senior Dames C sprongen 
Maaike Kaslander en Viola Schreu-
der. Maaike sprong een mooie wed-
strijd en plaatste zich voor de fina-
le van de dag. Haar tweede keuze 
oefening ging netjes en met 26.90 
punten werd Maaike tweede. Vio-
la sprong ook een goede wedstrijd 
en haalde ook de finale van de dag. 
Zij werd zevende met 24.90 pun-
ten. Perry Alderden sprong in de ca-
tegorie Senior Heren B. Hij sprong 
twee mooie oefeningen en stond 
in de tussenstand eerste. Maar he-
laas, ook bij Perry begon iedereen 
in de finale met nul punten. Perry 
scoorde voor zijn tweede keuze- oe-
fening 28.00 punten en werd daar-
mee tweede. De nummer één won 
met 0.10 punten verschil! Dit was 
dus even balen voor Perry, maar hij 
was erg tevreden met het behaal-
de resultaat. 

’s Middags vond het synchroon- 
springen plaats. Melvin Dokter 
sprong met Jimmy Demmers van 
T.V.IJ in de categorie Junior Jongens 
B. De eerste oefening was erg net-
jes, de tweede oefening ging niet 
helemaal naar wens. 
Maar omdat de jongens het eni-
ge synchroon- paar waren, waren 
zij automatisch door naar de finale. 
Hun laatste oefening ging er goed. 
Met 36.90 punten werden zij eerste. 
Lisa Wegbrans en Maaike Kaslan-
der sprongen synchroon in de ca-
tegorie Senior Dames C. Zij spron-
gen twee mooie oefeningen met 
gemiddeld een 9.2 voor synchroni-
teit. Voor de laatste oefening kre-
gen Lisa en Maaike 36.00 punten 
en werden daarmee vijfde. Perry Al-
derden sprong samen met Jimmy 
van Spengen van Agilitas. Zij spron-
gen twee goede oefeningen en wa-
ren door naar de finale van de dag. 
Zij waren ook het enige synchroon- 
paar dat sprong en werden dus au-
tomatisch eerste. 
Voor hun laatste oefening kregen de 
heren 39.70 punten, een mooi re-
sultaat! 
Helaas kon Rien de Ruiter er zater-
dag niet bij zijn. Maar ondanks zijn 
afwezigheid was de wedstrijd erg 
goed verlopen. Trainer Rien mag erg 
tevreden zijn!

Bekers voor handboogclub Target
Aalsmeer - Handboogschietvereni-
ging Target heeft met een groep le-
den deelgenomen aan de Texelron-
de. Al enkele jaren reizen de leden 
af voor dit eiland-evenement op za-
terdag en zondag. Er worden vier 
verschillende afstanden geschoten: 
50, 30, 35 en 25 meter. 
Zes schutters van Target lieten zien 
goed met pijl en boog om te kun-
nen gaan. Op zaterdag heeft Hans 
Wilthagen in de eerste klasse de 
eerste plaats behaald. Jos van ‘t 
Schip werd in de tweede klasse eer-
ste en Johan Ruhe vijfde. Zondag 

veroverde jeugdlid Bram de Jong 
de eerste plaats, wist Hans Wiltha-
gen in de eerste klasse opnieuw de 
hoogste eer te behalen, werd Mar-
co Jongkind vijfde en Johan Ruhe 
zesde. In de tweede klasse behaal-
de Jos van ‘t Schip de vijfde plaats 
en dezelfde plek wist Onno Faber te 
halen in de derde klasse. 
De overall eerste plaats was voor 
Hans Wilthagen. Met zes schutters 
zijn totaal vijf bekers vanaf het ei-
land mee naar huis gekomen. Het 
bestuur van Target is trots van de-
ze mannen! Meiden FIQAS sluiten 

seizoen af in The Beach
Aalsmeer - Dinsdag 10 juni heeft 
de voltallige selectie van de Dames 
B jeugd van FIQAS Aalsmeer zich in 
The Beach gewaagd aan een potje 
beach volleybal! Om het uiterst ge-
zellige en leuke seizoen waardig af 
te sluiten werd er in plaats van ge-
traind een uurtje in het zand aan de 
Oosteinderweg gebanjerd. En niet 
zonder succes. Gezien de grote 
groep meiden werden er drie par-
tijen gekozen, onder de bezielen-
de leiding van Astrid, Jeroen en Su-
zanne. De altijd sportieve Joke sloeg 
zelf uiteraard een balletje mee. On-
der de strakke leiding van Richard 
liepen de in totaal drie gespeelde 
partijen gelukkig niet uit de hand.
De eerste partij tussen de teams van 
Astrid en Jeroen begon fanatiek. Het 
was duidelijk te zien dat de meeste 
meiden wel eens gevolleybald had-
den maar in het begin liep het alle-
maal nog wat stroef. Het bleek na-

melijk al een hele opgave om de bal 
aan de andere kant van het net te 
krijgen. Gelukkig kreeg iedereen 
snel het gevoel te pakken. Joke en 
Sheryn gingen nog een stapje ver-
der en doken bij bijna elke bal het 
zand in. Bij de volgende twee par-
tijen kwam bij iedereen het fanatis-
me boven. We willen natuurlijk wel 
altijd winnen! Maar welke ploeg er 
nu precies als winnaar de kleedka-
mer in ging is tot op heden nog niet 
duidelijk. Het uurtje beachen ging 
snel voorbij, maar het feest was 
nog niet over! Naast het veld, waar 
met bloed, zweet en tranen was ge-
werkt, werden de verloren calorie-
en er weer snel aangegeten (en ge-
dronken door de begeleiding…)! De 
patat en snacks smaakten de mei-
den en de begeleiding echter prima! 
Om een uur of half negen was het 
feest voorbij en ging iedereen weer 
richting huis. 

Weer avondvierdaagse bij 
Motortourclub Motovatie
Amstelveen - Na het grote suc-
ces van de lunchrit, fantastische op-
komst, goede lunch, perfecte loka-
tie en mooi weer, is het bij Motor-
tourclub Motovatie nu tijd voor de 
avondvierdaagse. 
De avondvierdaagse wordt verreden 
van maandag 23 tot en met donder-
dag 26 juli. Zoals gebruikelijk gaan 
de vier ritten weer richting de vier 
windstreken: Zuid, West, Oost en 
Noord, in willekeurige volgorde. In-
schrijving is al mogelijk vanaf 3 eu-
ro per avond. Uiteraard zijn deel-

nemers niet verplicht alle avonden 
mee te rijden. 
Tussen 19.00 en 19.30 uur kan er 
worden gestart. Indien een voor-
rijder gewenst is, gelieve op tijd in 
te schrijven, want vol is vol. Een ie-
der is welkom in het clubgebouw 
in het KLM-Sportcentrum aan het 
Wimbledonpark 2 Telefoonnummer 
Meer informatie over de rit, de club 
of opgave voor de avondvierdaagse: 
Milco Smit, tel. 0251-251661 of Ben 
Padberg, tel. 020 - 697700.9 Internet: 
www.motovatie.nl.
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Annika Fangmann derde 
bij Triatlon Amsterdam
Aalsmeer - Een week voor het NK 
Olympische afstand en het NK lan-
ge afstand in het Limburgse Stein 
testten de triatleten van het Ocea-
nus/Multi Supplies Triathlon Team 
hun vorm voor dat belangrijke tri-
atlonweekeinde. Dat deden ze met 
succes. 
Corné Klein won de kwarttriatlon 
van Huizen en Annika Fangmann 
werd derde dame bij de triatlon van 
Amsterdam. Multi triatlete Anni-
ka Fangmann doet komende zater-
dag week in Stein mee aan het NK 
Olympische afstand in Stein. Hoe-
wel dat een stayerwedstrijd is zag ze 
de triatlon van Amsterdam afgelo-
pen zondag als een mooie testwed-
strijd. F
angmann kwam vlak achter de eer-
ste dame uit het water. Op de fiets 
hield ze de achterstand op de kop-
loopster beperkt. 
Tijdens de afsluitende 10 km lopen 
rond de Sloterplas moest ze toezien 
hoe het gat groter werd en hoe van 
achteren een ervaren oudere dame 
haar opmars naar de eerste plaats 
maakte. 
In de laatste honderd meter moest 
Fangmann nog sprinten om de der-
de plek. Ze bleek meer snelheid in 
de benen te hebben dan de langeaf-
standstriatlete die achter haar aan-
zat. Fangmann finishte in 2:11:22 
uur met drie seconden voorsprong 
op haar achtervolgster. 

Op vijf en zes
Bij de heren kon Frans van Heteren 
zich door het sterke veld niet in de 
strijd om de podiumplekken men-
gen. Hij kwam als negende uit het 
water en fietste toen hard naar vo-
ren. De Aalsmeerder stapte als vijf-
de van de fiets en hij finishte uitein-
delijk ook als vijfde in 1.57:08. Daar-
mee won hij in zijn categorie Heren 
40. Casper van den Burgh finishte 
een minuut achter hem op de zes-
de plaats. 
De Leidenaar van het Multi Triathlon 
Team was als vierde uit het water 
gekomen en hield die positie op de 
fiets vast. Tijdens het looponderdeel 

moest hij alleen zijn teamgenoot 
Van Heteren voor laten gaan. 
Tonny Blom zwom weer sterk in 
Amsterdam en kwam met een goed 
looponderdeel op de elfde plek uit 
in 2:05:47 uur. Hij stond daardoor 
als derde op het podium voor de ca-
tegorie Heren 40. Jan van Heteren 
deed het ook goed met een acht-
tiende plaats in de wedstrijd. Hij fi-
nishte in 2:10:03 uur op de vierde 
plek bij de Heren 40. 
Johan Koolhaas uit Amstelveen liep 
goed en finishte in 2:11:54 op een 
achtentwintigste totaalplek. Jeroen 
Hijstek draaide een bijzonder goe-
de wedstrijd en kwam zelfs op het 
podium. Hij finishte in 2:15:53 uur, 
wat goed was voor een derde plek 
in zijn categorie Heren 50. Fokko 
Timmermans uit Aalsmeer finishte 
een paar minuten achter hem op de 
negenenveertigste plek in 2:18:05 
uur. Hans de Groot (ook Heren 50) 
finishte op een mooie vijifenzeven-
tigste plaats in 2:24:49 uur. Stefan 
Verheijen volgde hem op de vijfen-
tachtigste plek in 2:29:36 uur. Mar-
cel Krijtenberg uit Uithoorn finishte 
in 2:37:48 uur. Josta Bolhuis finishte 
haar thuiswe
dstrijd in 2:38:21 als dertiende da-
me. 

Triatlon Huizen
Een dag eerder deed Corné Klein uit 
De Kwakel mee aan de triatlon van 
Huizen, waar zich voorbereidde op 
het NK lange afstand komende zon-
dag in Stein. 
Na een spannend duel schreef Klein 
de triatlon met een fietsparkoers 
door de Flevopolder op zijn naam. 
Vanaf het zwemmen bleef een an-
dere triatleet constant aan zijn zij-
de. 
Met een snelle wissel dacht de Multi 
het gat te forceren, maar ook tijdens 
het looponderdeel ruilden ze diver-
se keren van koppositie.
 In de laatste 2 kilometer voor de 
eindstreep maakte Klein de beslis-
sende versnelling om zo voor de 
tweede keer op rij de triatlon van 
Huizen te winnen. 

Annika Fangmann hield de achterstand op de fiets beperkt. (Eigen foto).

Kilian Broeren wint laatste speelavond

Ben en Margreet nieuwe 
kampioenen Poel’s Eye
Kudelstaart - Alle ingrediënten wa-
ren aanwezig om de laatste avond 
van seizoen 07-08 tot een topavond 
te transformeren. Een onbesliste 
kampioensstrijd bij de heren. Met 
in het vooruitzicht de algehele prijs-
uitreiking van het seizoen. Hiernaast 
speelde het Nederlands elftal tegen 
‘Les Bleus’. 
Om 20.00 uur werd fanatiek gestart 
met het toernooi om zodoende de 
poule afgerond te hebben wanneer 
de eerste helft begon. Bij de mees-
te poules lukte dit waardoor het om 
20.45 uur een gezellige drukte was 
in de bar van het dorpshuis. Het was 
moeilijk om de aandacht en con-
centratie bij het darten te houden, 
er heerste een uitgelaten sfeer, de 
spanning was voelbaar. Bij de da-
mes was de kampioensstrijd reeds 
in het voordeel van Margreet Nijp 
beslist. Graag wilde zij ook de laat-
ste avond van het seizoen op haar 
naam schrijven, maar dit lukte niet. 
Petra Olijerhoek ging er met de 
winst vandoor. Hierdoor werd Petra 
nog knap derde in het eindklasse-
ment. Bij de heren ging de strijd, zo-
als al veel over geschreven, tussen 
Ben Blokhuizen en John Buis. Beide 
heren hadden last van de druk en 
de vraag was bij wie deze druk de 
prestatie het eerst zou beïnvloeden. 
Terwijl Oranje inmiddels orde op 

Van links naar rechts: John Buis, Ben Blokhuizen en Floortje van Zanten.

Van links naar rechts: Petra Olijerhoek, Margreet Nijp en Marieke van Zanten.

zaken had gestel door op een 3-1 
voorsprong te komen, speelde Ben 
Blokhuizen een kraker tegen Roy de 
Jong. Laatstgenoemde gooide het 
eerst de beslissende dubbel waar-
door Ben in de kwartfinale werd uit-
geschakeld. John Buis speelde ook 

een aantal krakers en wist door te 
dringen tot de halve finale. Met het 
benodigde aantal punten in het ach-
terhoofd kreeg John de kans om in 
de halve finale tegen Kilian Broere 
zichzelf onsterfelijk te maken. Deze 
wedstrijd was het alles of niets voor 

John. Tevens liet deze wedstrijd zien 
hoe dicht winst en verlies bij elkaar 
liggen. Hij had pijlen voor de hoog-
ste finish en voor de wedstrijd. Wan-
neer deze raak zouden zijn geweest 
was John kampioen. Maar ze waren 
mis. Hierdoor was om 23.00 uur dui-
delijk dat Ben Blokhuizen de kampi-
oen is van dit seizoen.
 Kilian Broere die John Buis ver-
sloeg rekende in de finale ook af 
met Roy de Jong. Hierdoor won de 
jonge Kilian onder het oog van zijn 
vader de speelavond. Een terech-
te en tevens eervolle vermelding op 
de prestigieuze ‘Board of Fame’ als-
mede een mooie bos rozen waren 
zijn deel. Ondertussen had Wesley 
Sneijder Oranje naar 4-1 gescho-
ten. ‘Adieu Le Bleus’ schalde door 
het Dorpshuis.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking volgde. Darters 
verantwoordelijk voor het gooi-
en van 170 finishes, de top 5 bij de 
dames en de top 10 bij de heren 
werden gehuldigd. Dit alles onder 
dankzegging van de vrijwilligers. 
Want zonder deze zou de populai-
re stichting Poel’s Eye niet bestaan! 
Eindstanden: 1. Ben Blokhuizen, 2. 
John Buis, 3. Floortje van Zanten, 4. 
Mimoun Haouli, 5. Danny Zorn, 6. 
Dennis Meijer, 7. René Kruit, 8. Tim 
Maas, 9. Wijnand Kool, 10. Christop-
her Brouwer. Dames: 1. Margreet 
Nijp, 2. Marieke van Zanten, 3. Petra 
Olijerhoek, 4. Jolanda Heysteeg, 5. 
Ireen van Graas. Het seizoen 07-08 
zit erop. Na een verdiende zomer-
stop worden de pijlen weer opge-
pakt in augustus. Te beginnen met 
de open Kudelstaart.
Volledige informatie, achtergron-
den, algehele eindstanden etc. zijn 
te vinden op www.poelseye.nl

Zwemvierdaagse in Oosterbad
Aalsmeer - Maandag 23 juni om 
19.00 uur start de alweer de één-
endertigste zwemvierdaagse in het 
Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade. 
De zwemvierdaagse is voor ieder-
een vanaf vier jaar. 
Tot en met vrijdag 27 juni kunnen 
deelnemers iedere avond de beno-
digde banen zwemmen om na vier 
keer de felbegeerde medaille te krij-
gen. Wie niet in de avonduren kan, 
mag het ook ’s middags tussen 13.00 
en 17.00 uur een duik nemen. 
Op dinsdag-, woensdag- en don-
derdag avond worden ook leuke 
spelen georganiseerd. 

Kinderen tot 12 jaar zwemmen 250 
meter per dag. Vanaf 12 jaar zwemt 
men 500 meter per dag. Het is ook 
nog mogelijk om dit seizoen zwem-
lessen te volgen. 
Bij de groepjes van 12.00 tot 12.30 
en van 12.30 tot 13.00 uur is er nog 
plaats.
Het Oosterbad is een natuurbad en 
dus zeer geschikt voor kinderen die 
niet in chloorwater mogen of kun-
nen zwemmen, maar natuurlijk zijn 
alle kinderen zeer welkom. 
Meer informatie geeft badjuf Elian-
ne Valentijn graag. Zij is iedere mid-
dag in het bad aanwezig. 

Atletiek
Atlete Maaike Witpeerd 
tweede op Zaanse meerkamp 
Aalsmeer - Atletiekvereniging 
Zaanland te Zaandam organiseer-
de afgelopen weekend 14 en 15 ju-
ni meerkampen voor alle leeftijds-
categorieën. 
Maaike Witpeerd van AV Aalsmeer 
nam deel bij de C-junioren en deed 
dat weer goed. 
Na de eerste dag had Maaike een 
kleine voorsprong van 12 punten op 
nummer twee. 
Helaas kon zij deze voorsprong niet 
vasthouden en werd ze uiteinde-
lijk tweede met een verschil van 40 
punten op de winnaar. 

Op de slotdag liep Maaike onder 
slechte weersomstandigheden een 
clubrecord op de 600 meter met een 
tijd van 1.41.94 minuten. 
Ook het kogelstoten leverde een 
persoonlijk record op. 
Maaike leverde de volgende presta-
ties in de meerkamp: 80 meter hor-
den: 13.9 sec.; hoogspringen: 1.45 
meter.; kogel: 9.42 meter. (persoon-
lijk record); 150 meter: 19.8 sec.; 
verspringen: 4.38 meter.; speerwer-
pen: 18.37 meter; 600 meter: 1.41.94 
min. Het puntentotaal bedroeg 3614 
punten.

Examens judoschool Blaauw
Uithoorn - Afgelopen zaterdag is in 
de dojo van Judoschool Blaauw het 
laatste judo-examen van dit seizoen 
afgenomen. Hiermee kwam er een 
eind aan een reeks van acht exa-
mens waarin 157 judoleden examen 
hebben gedaan waarbij de jongste 
deelnemer 4 jaar was en de oudste 
47 jaar. 
Er werd begonnen met het uitvoe-
ren van diverse valtechnieken zoals 
judorol, zijwaartse val, achterwaart-
se val, gestutte val en achterwaartse 
val over een bokje. 
Hierna lieten de judoka’s uitgebreid 
zien wat zij het afgelopen seizoen 
geleerd hadden aan beenworpen, 
schouder, armworpen, sutemi’s en 
overnames. Ook op de grond moest 
het nodige gedemonstreerd wor-
den zoals armklemmen, verwurgin-
gen, houdgrepen en bevrijdingen uit 
houdgrepen. 
Na ongeveer twee uur kon de voor-
zitter van de examencommissie, be-
staande uit André Blaauw, David 
Siebeler, Nol van Rijnsoever, Ruud 
Koolmoes en Edwin Blaauw, een ie-
der persoonlijk toespreken en de 
uitslagen bekend maken. Met deze 
examens kwam er een eind aan dit 
judoseizoen. 
De eerste lessen van het seizoen 

2008/2009 beginnen weer in de 
week van 11 augustus. Uitslagen:
Gele slip, 6e Kyu: Carlo Jansen, 
Dahley Springintveld, Dion Bijl en 
Gabri Jansen.
Gele band, 5e Kyu: Jorrit van den 
Oetelaar, Nikita van Dregt, Skip 
Weisscher en Veere Vroon. 
Oranje slip, 5e Kyu: Alexander van 
Alphen, Jaimy van der Wals, Kevin 
Kneppers, Stan van der Woestijne 
en Suzanne de Bruine.
Oranje band, 4e Kyu: Colin Coert, 
Hosam Darwish, Pieter de Bruine, 
Melvin Engelander, Mike van Velden 
en Vincent Pijpers. 
Groene slip, 4e Kyu: Malee Luij-
ken en Nina Luijken.
Groene band, 3e Kyu: Lars Bek-
kers, Neftali Cohen en Wisse Rut-
gers. 
Blauwe band, 2e Kyu: Kaj Udinga, 
Stefan Jansen en Vincent Breider.
Bruine slip, 2e Kyu: Frank Corne-
lissen. 
Bruine band, 1e Kyu: Jort Udinga.
Voor meer Informatie over jeugd-
judo, vanaf 4 jaar, en seniorenju-
do kan contact opgenomen worden 
met Judoschool Blaauw onder tele-
foonnummer 0297-569865, e-mail 
info@judoschoolblaauw.nl of via 
www.judoschoolblaauw.nl.

Schaatstrainingsgroep VZOD
Jan-de-Vos-Tocht kent 
fantastisch mooie route
Kudelstaart - Zondag 8 juni stond 
de Jan-de-Vos-tocht ofwel de jaar-
lijkse toertocht van Schaatstrai-
ningsgroep VZOD, stond op het pro-
gramma. Onder leiding van Jan de 
Vos vertrok om 8.00 uur een groep 
van 24 deelnemers uit Kudelstaart, 
allen benieuwd naar wat Jan dit jaar 
weer voor een route had uitgezet. 
Het weer was prima, eerst een beet-
je lichte ochtendnevel om de benen 
warm te trappen, langzaamaan ver-
dwijnend om plaats te maken voor 
een prachtige zomerse dag. Met 
een rustig fietstempo leidde de rou-
te via Uithoorn, door de Ronde Hoep 
Polder langs de kronkelende Waver 
en vervolgens het water van de Gein 
naar Driemond. Na de oversteek 
van het Amsterdam-Rijnkanaal, 
ging het verder naar Muiden rich-
ting Muiderberg. Rustig door trap-
pend langs het Naardermeer werd 
vlak voor Naarden de eerste stop 
ingelast na een dikke 50 kilometer 
toeren. Tijd voor een boterham en/of 
sanitaire lozing. Over de Bussemer-
heide dwars door het Gooi naar La-
ren werd het tijd voor een ander be-
langrijk onderdeel van de jaarlijkse 
toer: de koffiestop met appeltaart. 
Jan had dit jaar een locatie met een 
uitgebreide zelfbediening geregeld 
zodat er voor een ieder wat van zijn 
gading te vinden was. Appeltaart 
bleek toch ook nu weer zwaar fa-
voriet. De dorst gelest, de calorieën 
weer op peil, was het  alweer tijd om 
de pedalen in beweging te zetten. 
Met Jan als leidsman ging het via 

allerlei kruip-door-sluip-door rou-
tes richting Baarn. Over de oprijlaan 
van het bekende kasteel Groene-
veld, door het bosrijke gebied van 
de Lage Vuursche werd koers gezet 
naar Maartensdijk. Langs de wind-
molen van Westbroek met in de ver-
te de contouren van Utrecht, dwars 
door de Maarsseveensche Plassen 
naar Maarssen, kwam de kronke-
lende Vecht in zicht.
In een strak maar rustig tempo 
vond bij Breukelen de tweede over-
steek van het Amsterdam-Rijnka-
naal plaats. De omgeving werd voor 
de meeste deelnemers nu weer ver-
trouwd en bij vlagen ging het tem-
po dan ook iets omhoog. Het ging 
richting Woerdense Verlaat en bij 
de Kromme Mijdrecht aangekomen 
was het dan eindelijk zover. Na ruim 
2500 kilometer zonder technisch 
ongemak was de eerste lekke band 
een feit. Dit mocht, ondanks een 
tweede lekrijden (500 meter verder-
op!), de pret niet drukken, want via 
de Hoef kwam even later de nieu-
we brug bij Vrouwenakker al in het 
zicht. Nog even doorrijden naar Ku-
delstaart en zo tegen 14.00 uur was 
deze prachtige toer alweer ten ein-
de. Ook dit jaar bleek weer eens dat 
Jan de Vos niet alleen in de nabije 
fietsomgeving alle mooie fietsroutes 
kent, maar ook ver daar buiten. Alle 
deelnemers waren het er over eens 
dat ze een fantastisch mooie rou-
te gereden  hadden. Voor foto’s en 
een uitgebreider verslag zie: www.
stvzod.nl 
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Gratis introductie aangepast 
badminton in Nieuw-Vennep
Nieuw-Vennep - Zondag 22 juni 
van 14.00 tot 16.00 uur organiseert 
KBC Badminton een open middag 
in sporthal De Estafette, Helsin-
kilaan 1 te Nieuw Vennep. 
Belangstellenden kunnen een kijk-
je nemen en/of meedoen aan deze 
activiteit. De toegang is gratis. Het 
hebben van een lichamelijke beper-
king, een chronische aandoening of 
een verstandelijke handicap mag 
geen reden zijn om niet te kunnen 
sporten. 
Juist voor deze doelgroepen is be-
wegen belangrijk! 
Dit vindt ook Yvonne Kreule, zelf al 
jarenlang actief in de badminton-

Top tennis in Amstelveen
Amstelveen - Sinds zaterdag 14 ju-
ni jl. tot en met de finaledag op 22 
juni  wordt op de banen van het 
Tennispark Startbaan de 27e editie 
gehouden van het Feenstra Open 
Startbaan Toernooi. Dit door de ten-
nisverenigingen Amstelland en De 
Meerlanden georganiseerde toer-
nooi heeft inmiddels een bijzonde-
re reputatie opgebouwd in de regio. 
De kracht van het toernooi ligt in het 
feit dat het een combinatie is van 
een Open Toernooi voor spelers in 
de categorieën 3 t/m categorie 8 en 
een Driesterren Nationaal Ranglijst-
toernooi waar de nationale subtop 
met elkaar de strijd aangaat. In het 
toch al sterke district IJmond neemt 
het Feenstra Open Startbaan Toer-
nooi een unieke plaats in en brengt 
daarmee topsport naar Amstelveen. 
Nieuw in 2008 is de verbinding met 
een maatschappelijk doel. Via spon-
soring en allerlei bijzondere activi-
teiten wordt er geld bijeen gebracht 
voor de Stichting Vrienden Zieken-

huis Amstelland. Deze Stichting ver-
vult wensen van patiënten en me-
dewerkers die niet betaald kunnen 
worden uit het normale ziekenhuis-
budget. In de toernooiweek zal on-
der meer een tennis-clinic worden 
gehouden.
Aan het Nationaal Ranglijsttoer-
nooi deden in eerdere edities spe-
lers mee als de ATP-toernooi-speler 
Michel Koning, maar ook Boy Wijn-
malen en Bart de Gier (alle drie lan-
delijke hoofdklassespelers) en bij de 
dames de Nederlandse nummer tien 
Linde Sentis en de nummer één van 
Nederland onder de 18 jaar, deel-
neemster aan het Roland Garros 
jeugdtoernooi 2008 (en 54 van de 
wereldtop onder de 18 jaar) Lesley 
Kerkhove en de huidige nummer 20 
van Nederland Richel Hogenkamp 
die ook op Roland Garros actief was. 
Ook nu weer zullen spelers van een 
gelijk kaliber acte de présence ge-
ven en zorgen voor een week met 
top tennis.

Badminton jeugd Flower Shuttle
Lennaerd, Ferdy, Judith, Hella, 
Michael en Lisa clubkampioenen! 
Aalsmeer - De badmintonjeugd van 
Flower Shuttle heeft op drie speel-
avonden de clubkampioenschap-
pen gespeeld. Het viel niet mee om 
de wedstrijden te plannen, omdat 
er drie jeugd groepen zijn. Flower 
Shuttle heeft jongste jeugd van 7 
tot en met 9 jaar, een middengroep 
jeugd van 10 tot en met 13 jaar en 
een oudste jeugdgroep van 14 tot 
en met 18 jaar. 
Natuurlijk is er niveau verschil bin-
nen de groepen. In de eerste wed-
strijden moesten de meisjes en de 
jongens van dezelfde leeftijd te-
gen elkaar speelden. De trainer en 
de toernooicommissie hadden ech-
ter toch kans gezien om de kinde-
ren een uitdaging te geven en hen 
wedstrijden te laten spelen tegen 
tegenstanders op hetzelfde niveau. 
In de kwartfinale moesten uiteinde-

lijk spelers uit de middengroep te-
gen spelers uit de oudste groep. 
Dan merk je dat de oudste groep 
toch fysiek een stuk sterker is. Het 
waren Charissa Geelkerken en Lau-
rens van Rijssel (middengroep) die 
het op moesten nemen tegen de 
oudste jeugdspelers Ferdy van de 
Heuvel en Judith van der Maarl. Dit 
was helaas een ongelijke strijd en 
Ferdy en Judith wonnen deze par-
tij dan ook erg gemakkelijk. Zij gin-
gen uiteindelijk ook met de eerste 
prijs naar huis.  
Er werden heel veel partijen ge-
speeld zowel singles, dubbels en 
gemend dubbels. Bij de enkel is 
Lennaerd Kniep  kampioen gewor-
den en de tweede plaats is voor Fer-
dy v.d. Heuvel. Bij het gemend dub-
bel eindigden Ferdy van de Heu-
vel en Judith van der Maarl op één 

en op de tweede plaats Lennaerd 
Kniep en Birgit Vos. Bij de midden-
klasse jeugd is Hella Kuijper eer-
ste geworden  en tweede Kito Ruig-
rok. Bij gemend dubbel is de hoog-
ste eer behaald door Michael Dal 
en Lisa Maas  en tweede zijn Me-
lissa Schaafsma en Femke van de 
Zwaan geworden. De aanmoedi-
gingsprijs ging naar Jeroen Buis 
en Charissa Geelkerken. Jeroen is 
met zijn 7 jaar het jongste jeugdlid 
en heeft in negen maanden al heel 
veel van de badmintonsport geleerd. 
Charissa die sinds september lid is, 
speelt lekker pittig en heeft al heel 
veel goede partijen badminton la-
ten zien en ook gewonnen. De oud-
ste jeugd stapt nu over naar de se-
nioren. Meer weten over badminton 
en/of lid worden van de club? Kijk 
op www.flowershuttle.nl.

Zondag fietsen voor het goede 
doel met de Lotusbloemtoer
Aalsmeer - Traditiegetrouw orga-
niseert Fietsvereniging De Merel op 
de vierde zondag van juni de Lotus-
bloemtoer. Dit jaar vindt deze toer-
tocht dus plaats op zondag 22 juni. 
De toertocht wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Oudercom-
missie van het kinderdagcentrum 
De Lotusbloem uit Aalsmeer. De op-
brengst van de fietstocht komt vol-
ledig ten goede aan het Kinderdag-
centrum. Dit is een instelling voor 
meervoudig gehandicapte kinderen. 
Kinderen worden in dit dagcentrum 
niet alleen opgevangen, maar ook 
deskundig begeleid. In vergelijking 
met voorgaande jaren zijn de routes 
weer volledig vernieuwd. Wat het-
zelfde blijft, is dat alle routes voor-
al gaan over fietspaden en stille bin-
nenweggetjes en langs rivieren en 
meren. Het aantal toertochten is uit-
gebreid: naast de route van 35 kilo-
meter zijn er nu ook toertochten van 
65 en 100 kilometer. In groepsver-
band is het mogelijk om een tocht 
van 90 kilometer te rijden.

Vrije toertochten
De routes van 35 en 65 kilome-
ter zijn vrije toertochten. Dat bete-
kent dat de routes volledig zijn uit-

gepijld. Gemakkelijker kan het niet: 
gewoon de pijlen volgen. Voor het 
geval dat u onverhoopt toch een pijl 
mist, krijgt u een duidelijke routebe-
schrijving mee. De route van 35 ki-
lometer is ideaal voor families met 
kinderen. De route is natuurlijk ook 
te rijden zonder kinderen, als je ge-
woon lekker een stukje wilt fietsen 
voor het goede doel. Ook de presta-
tieve fietser komt bij de Lotusbloem-
toer aan zijn of haar trekken. Het is 
namelijk ook mogelijk om de routes 
van 35 en 65 kilometer na elkaar te 
rijden en zo uit te komen op een af-
stand van 100 kilometer. Voor deze 
toertochten kan zowel in Mijdrecht 
als in Aalsmeer worden gestart.

Groepstocht
In groepsverband wordt op de race-
fiets een afstand van 90 kilome-
ter afgelegd. Deze tocht start al-
leen in Mijdrecht. Halverwege de 
tocht wordt een koffiestop ge-
houden bij het Kinderdagcentrum 
De Lotusbloem in Aalsmeer. Deze 
deelnemers fietsen achter de rug-
gen van ervaren voorrijders; zij hou-
den de fietsers uit de wind. Een val-
helm is bij deze groepstocht ver-
plicht. Voor de vrije toertochten kan 

worden gestart in Mijdrecht én in 
Aalsmeer. Startplaatsen zijn café-
bar De Paddestoel aan Hofland 33A 
te Mijdrecht en kinderdagcentrum 
De Lotusbloem in de Apollostraat 66 
in de Hornmeer. De starttijden voor 
de 35 kilometer zijn tussen 9.00 en 
12.00 uur, voor de 65 kilometer kan 
gestart worden tussen 9.00 en 11.00 
uur, voor de 100 kilometer tussen 
9.00 en 10.00 uur en deelnemers aan 
de tocht van 90 kilometer dienen 
om 9.00 uur te vertrekken. De eind-
controle sluit om 16.00 uur. Het in-
schrijfgeld bedraagt voor alle toch-
ten 3 euro. Meer geven is uiteraard 
toegestaan. De opbrengst wordt be-
steed voor aanschaf van speelmate-
riaal en het bekostigen van een uit-
stapje voor de kinderen. De tochten 
die starten in Mijdrecht, hebben een 
koffiestop bij het kinderdagcentrum 
in Aalsmeer. De deelnemers krijgen 
hier koffie met appeltaart aangebo-
den. Een vrijwillige bijdrage daar-
voor is welkom. Bij de start krijgt ie-
dere deelnemer iets te drinken mee 
voor onderweg. Meefietsende kin-
deren krijgen een attentie. TTC De 
Merel en de Oudercommissie van 
De Lotusbloem hopen op een hoge 
deelname en mooi weer.

UWTC wint clubbeker in Heiloo
Uithoorn - Op de prachtige baan 
van dc de Boscrossers in  Heiloo 
was de laatste wedstrijd om het 
kampioenschap van Noord Holland. 
160 Rijders gingen daar ten strij-
de om de felbegeerde ereplaatsen. 
Verschillende keren gingen rijders 
onderuit, maar na wat troostende 
woorden van de EHBO werd er weer 
doorgefietst alsof er niets was ge-
beurd.Petje af voor Sven Wiebes die 
bij het inrijden al keihard was geval-
len maar met z’n tanden op elkaar 
de wedstrijd uitreed. In sommige 
manches was het verschil zo klein  
dat de eindstand nog kon verande-
ren, dus voor de rijders die op een 
puntje achterstand stonden was het 
opletten geblazen. Na afloop van de 
manches sloeg de jury aan het re-
kenen en in die tijd werd er nog een 
open klasse verreden. Ook daar re-
den de UWTC-ers voor wat ze waard 
waren en haalden een aantal mooie 
ereplaatsen.Om drie uur was het dan 
zover. Op het middenterrein stonden 
de prijzen te blinken in de zon. Wil-
lem en Olaf, de verslaggevers van 
dienst riepen alle rijders naar het 
podium om de felbegeerde prijzen 
uit te reiken. Glunderend van trots 
keerden alle rijders en rijdsters weer 
huiswaarts om die mooie beker in 
de prijzenkast te zetten. Als club-
team haalde UWTC de eerste plaats 
en mocht deze cup met grote voor-
sprong mee naar Uithoorn nemen. 
Individueel werden er ook prachti-
ge prijzen gehaald. Prijswinnaars in 

de klasse 6-7 jaar zijn: Donne van 
Spankeren (kampioen van Noord 
Holland), 3. Jeroen Noordergraaf, 4. 
Maarten Eveleens, 6. Reno Heyser, 
7. Jur Wessels, 8. Jim van Leuven en 
9. Jochem van der Wijngaard. Klas-
se 7-8 jaar: 2. Maarten van der Mast 
en 3. Moreno Blom. Klasse 8-9 jaar: 
2. Bart van Bemmelen, 3. Mitchel 
Vink, 5. Geert Eveleens, 6. Wesley 
ter Haar, 9. Jurre Overwater en 12. 
Robin van der Scheur. Klasse 9-10 
jaar: 6. Scott Zethof, 10. Dane Cal-
denhove, 11. Jim Pieters, 14. Martijn 
Broos, 15. Sem Wessels, 16. Ulys-
se de Sepibus, 18. Leona van der 
Scheur en 19. Daan Puplichuizen. 
Klasse 10-11 jaar: 1. Jaivy lee Vink 
(kampioen van Noord Holland), 5. 
Thomas van der Wijngaard, 10. Dan-
ny Kok, 13. Thomas van Kempen en 
14. Sjors de Wit. Klasse11-12 jaar: 1. 
Roberto Blom (kampioen van Noord 
Holland), 2. Mats de Bruin, 14. Mi-
quel Bos, 15. Joep Jongkind, 16. Jes-
se Postma, 19. Tom Brouwer en 20. 
Jonne Metselaar. Klasse 12-13 jaar: 
6. Bart de Veer, 13. Nina Doodkorte, 
14. Danny de Jong, 15. Tessa Harm-
sen en 17. Boris Doodkorte. Klasse 
13-14 jaar: 2. Mike Veenhof, 3. Sven 
Wiebes, 16. Wiljan Brouwer, 17. Kim-
berley Kleinveld. Klasse 14-15 jaar: 
5. Fedor Loos. Klasse 15-16 jaar: 13. 
Remon van der Greft, 17. Percy de 
Waart en 18. Kevin de Jong. Klasse 
17 plus: 7. Michael Schekkerman, 8. 
Arno van Vliet, 10. Mike Pieterse en 
13. Wouter van de Wal.

Twee medailles AV Aalsmeer 
op NK Masters in Drunen
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
14 en15 juni organiseerde atletiek-
vereniging DAK in Drunen de Ne-
derlandse kampioenschappen voor 
masters. Drie Aalsmeerse atleten 
namen hieraan deel. Ellis Koese, uit-
komend bij de V40, nam deel aan 
het hinkstapspringen en de 200 me-
ter. Bij het hinkstapspringen werd 
Ellis vierde met een sprong van 8.96 
meter. Op de 200 meer werd Ellis 
vijfde met een tijd van 31.30 secon-

den. Wim Metselaar, M65, liep dit 
jaar de 200 meter. Geplaagd door 
kleine blessures dit seizoen durfde 
hij het niet aan om de 400 en 800 
meter te lopen. Dat dit een goede 
beslissing was bewijst het resul-
taat: goud voor Wim met een fraaie 
tijd van 31.27 sec. op de 200 meter. 
Erik Witpeerd, M40, nam deel aan 
het hoogspringen. Met een sprong 
van 1.65 meter. werd hij uiteinde-
lijk tweede.

wereld en initiatiefneemster van de-
ze nieuwe activiteit in Nieuw Ven-
nep. KBC Badminton moet een club 
worden voor jong en oud en waar 
iedereen met een handicap of chro-
nische aandoening op aangepas-
te wijze kan komen badmintonnen. 
Zondag 22 juni is men dan ook van 
harte welkom om kennis te maken 
met de sport aangepast badmin-
ton. Aan deelname aan deze mid-
dag zijn geen kosten verbonden en 
u hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden. 
Badmintonrackets en sportrolstoe-
len zijn aanwezig voor gebruik. Van-
af september 2008 zal badminton 
voor mensen met een handicap een 
structurele activiteit zijn in de regio 
Amstel & Meerlanden. 
Onder begeleiding van professione-
le trainers kan deze sport op recre-
atief en wedstrijdniveau beoefend 
gaan worden. 
Dus heeft u een beperking of chro-
nische aandoening en wilt u graag 
meer bewegen? 
Kom dan kijken èn meedoen! Ook 
geïnteresseerden zonder beperking 
of chronische aandoening zijn van 
harte welkom! 
Geïnteresseerden kunnen voor aan-
vullende informatie contact opne-
men met Yvonne Kreule, KBC Bad-
minton, tel. 06 – 51784027 of Sport-
service Noord-Holland, regiomede-
werker aangepast sporten Amstel 
& Meerlanden Ingeborg Hovius, tel. 
023–5576955.

Tennis voor 35+ers
Start inschrijving Ohlenbusch 
Open bij Qui Vive 
De Kwakel  - Dit jaar zal van 23 au-
gustus tot en met 31 augustus het 
dertiende Ohlenbusch Open - Qui 
Vive 35+ grastoernooi bij de Uit-
hoornse Tennis Club Qui Vive plaats 
vinden. Het toernooi is uniek in de 
regio omdat het naast een fina-
le voor de winnaars ook een fina-
le voor de verliezers kent, zodat ie-
dereen ook minstens twee partijen 
kan spelen. 
Uiteraard wordt rond het toernooi 
weer een en ander aan activiteiten 
georganiseerd, zodat zowel de spe-
lers als de toeschouwers zich niet 
hoeven te vervelen of met een lege 
maag naar huis hoeven te gaan.  In-
schrijven kan via de website www.
quivivetennis.nl. 
Deze sluit op 27 juli, maar uiteraard 
kan de inschrijving reeds eerder vol 
raken. Belangrijkste voorwaarden 
om mee te doen zijn dat de deelne-
mers 35+ jaar oud moet zijn en lid 
van de KNLTB. 

Er kan ingeschreven worden in 
speelsterkte 5 tot en met 8. Tij-
dens het toernooi zal uiteraard op 
de website het verloop nauwlettend 
kunnen worden gevolgd.

Klaverjassen 
in Westend
Amstelveen - Op donderdagavond 
is er klaverjassen in wijkcentrum 
Westend in Westwijk. 
Er mag tijdens het kaarten gekraakt 
worden. Deelname kost 2,50 per 
persoon en er worden drie rondes 
gespeeld. 
Er zijn leuke prijzen te winnen. Het 
kaarten begint om 20.00 uur. Kla-
verjas-liefhebbers zijn van harte 
welkom. Informatie bij Elly Zaal, tel. 
06-51180548.

Ab wint 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het 
klaverjassen gewonnen door Ab van 
der Laarse met 5127  punten, ge-
volgd door Daan Sandee met 5121  
punten. Derde werd  Eef van Mou-
rik met 5115 punten en vierde was 
Geertje Koopstra met 4903 punten. 
Bij het jokeren is de hoogste eer be-
haald door Saar Looy met 2  punten. 
Op de tweede plaats eindigde Bets 
Teunen met 171 punten.

Inschrijven kan tot 22 juni
All Out tennis open 
Aalsmeer - Van 5 tot en met 13 ju-
li wordt weer het traditioneel gezel-
lige open tennis toernooi gehouden 
bij TV All Out. Ook dit jaar wordt het 
toernooi gesponsord door de Dut-
ch Flower Group. Het toernooi wordt 
gespeeld op het sportpark van Ten-
nisvereniging All Out aan de Sport-
laan. Het toernooi wordt geken-
merkt door de gezellige sfeer en 
aankleding van het park.

Dit jaar is het thema: De Olympische 
Spelen in Beijng.
Voor het eerst dit jaar wordt van 
maandag 7 tot en met vrijdag 11 juli 
overdag een veteranentoernooi ge-
houden in de categorieën dames 
dubbel 50+, heren dubbel 55+ en 
gemengd dubbel 50+. 
Inschrijven kan nog tot zondag 
22 juni via de website van All Out: 
www.allout.nl.


