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Overeenkomst gemeente en De Meerlanden

Ballonnen voor overdracht
beheer openbare ruimte
Aalsmeer - Op maandagmiddag 15
juni hebben de gemeente Aalsmeer
en De Meerlanden Holding NV een
dienstverleningsovereenkomst beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor een periode van 9,5
jaar ondertekend. In deze overeenkomst hebben de gemeente en De
Meerlanden vastgelegd op welke
wijze zij het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte organise-

ren. Zo zijn er in de overeenkomst
afspraken opgenomen over de kwaliteit waaraan de buitenruimte moet
voldoen. En is er een overleg- en
rapportagestructuur opgenomen.
Door ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst realiseert
de gemeente haar ambitie om een
‘regiegemeente’ te worden. Dit betekent dat de gemeente zich meer
gaat richten op ‘sturen’ of wel ‘regie

voeren’ ten aanzien van de openbare ruimte. De uitvoerende werkzaamheden worden overgedragen
aan De Meerlanden.
De ondertekening vond plaats in
de raadzaal door wethouder Ronald
Fransen en directeur van De Meerlanden, Ger de Jong. Na afloop van
dit officiële gedeelte vond een feestelijke aftrap van de alliantie plaats
door ontkurking van een levensgrote champagnefles met ballonnen op
het Raadhuisplein.
Dienstverleningsovereenkomst
Op 23 april heeft de gemeenteraad
ingestemd met de overgang van
de uitvoerende werkzaamheden op
het terrein van beheer en onderhoud van de openbare ruimte (afdeling Beheer, Toezicht en Onderhoud) naar De Meerlanden. BTO
zorgt in Aalsmeer voor het openbaar groen, de begraafplaats, riolering, verkeerszaken en dergelijke. De afgelopen maanden is door
medewerkers van de gemeente en
de Meerlanden gewerkt aan de totstandkoming van de dienstverleningovereenkomst. Twaalf medewerkers van de afdeling BTO nemen
op 25 juni officieel afscheid van hun
oude werkgever en treden per 1 juli in dienst van De Meerlanden. De
werkzaamheden ten behoeve van
de openbare ruimte in Aalsmeer
worden door de Meerlanden voorlopig verricht vanuit de gemeentewerf
aan de Zwarteweg.

HARTELUST B.V.

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

Grootse beker voor Stenhuis Maatjes

Stralend verloop vijfde
Miele specialist editie Junior Pramenrace

Eigen technische dienst
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

Aalsmeer - De vijfde editie van de
Junior Pramenrace is stralend verlopen. Een zonnige dag, bijna geen
wind en allemaal vrolijke gezichten.
Het was feest met een hoofdletter
afgelopen zaterdag 13 juni in het
centrum en op het water. Liefst 27
teams namen deel aan deze eerste
lustrum doe-vaartocht voor kinderen, die overigens veel bekijks trok
bij zowel de start, langs de route als
bij de finish. Thema was Circus en
dat dit een kleurig en veelzijdig thema was, bleek uit de vele, leuke outfits van de teams. Vooral clowns met
kleurige pakken, feestneuzen en
kleurige pruiken vulden de pramen,
maar ook leeuwen, tijgers, circusdirecteuren en acrobaten. Even na één
uur mochten de teams een voor een

vertrekken vanaf het Stokkeland en
na een gezellige race met opdrachten en natuurlijk zwaaien naar het
publiek meerden de eerste deelnemers even over drie uur weer aan
bij het Stokkeland. Rond half vier
arriveerden de laatste teams, gevolgd door de bezemboot. De vijfde
Junior Pramenrace was ten einde.
Restte natuurlijk nog de prijsuitreiking en na de puntentelling maakte
het bestuur er een spannende prijsuitreiking van. Op drie zijn de Circus Chickies geëindigd, op twee de
winnaar van de spelletjesmiddag,
de Kleine Keurregies, en de grootste beker is gewonnen door de Junior Stenhuis Maatjes. Elders in deze
krant een uitgebreid verslag, aangevuld met vele, leuke foto’s!

In open bus door Aalsmeer

Heren FIQAS gehuldigd!

Vernielende jeugd in Oost
Aalsmeer - Met veel kabaal heeft
een vijftal jongeren rond twee uur
in de nacht van zaterdag 13 juni in
de Clauslaan een bouwkeet vernield
en deze midden op de rijbaan gezet.
Kort nadat ze ook een personenauto op dezelfde wijze hadden vernield
en verplaatst, zijn drie van hen in de
Irenestraat aangehouden.
Onder invloed van alcohol, na een
kampioensfeestje, trokken de jongeren een spoor van vernielingen
door Aalsmeer. Tuinobjecten en
straatmeubilair moesten het ontgelden. De jongens in de leeftijden van
16 en 17 jaar hebben de keet en au-

to midden op straat achtergelaten,
waarbij deze flinke schade opliepen.
Daarnaast ontstond het risico, dat er
iemand in het donker tegen aan zou
kunnen rijden.
De verdachten zitten nog ingesloten
en de ouders zijn in kennis gesteld.
De politie sluit meer aanhoudingen
niet uit.
De vernielingen zijn met veel kabaal
gepaard gegaan. De politie is daarom op zoek naar getuigen. Mensen
die wat gezien hebben kunnen bellen met 0900-8844 en vragen naar
de Wijkteamrecherche in Amstelveen Zuid.

Brievenbushengelaar toch
in de boeien geslagen!
Amstelveen - Een brievenbushengelaar en zijn chauffeur zijn dinsdagmiddag 16 juni rond één uur op
heterdaad betrapt door de politie
toen zij toesloegen in de wijk Kostverloren in Amstelveen. De vlucht
van de daders eindigde in Duivendrecht wa
Politiemensen waren na eerdere
diefstallen aan het surveilleren in de
wijk en zagen een man post stelen.
Vervolgens stapte hij in een gereedstaande personenauto en reed weg.
In Duivendrecht, op de Van der Madeweg, gingen de agenten tot aan-

houding over. De chauffeur kon direct worden gearresteerd, maar de
postdief was lastiger te pakken. Hij
rende de auto uit en sprong de Van
der Madeweg af, waarna hij landde op het ongeveer vier meter lager
gelegen fietspad De Slinger. Daarna
rende hij door tuinen van In de Watermolen en gooide meubilair naar
de achtervolgende politieman, die
hem toch in de boeien kon slaan. De
agent raakte niet gewond. Eenmaal
in de politieauto bleek dat de dief
vermoedelijk beenletsel had opgelopen door zijn sprong. Hij wordt
onderzocht in het ziekenhuis.

tien jaar nog steeds mee kan doen
om de prijzen. Vervolgens deed ook
de supportersvereniging een duit
in het zakje door resp. 2000 euro te
schenken voor de busreizen in het
nieuwe seizoen en 2500 euro voor
de organisatie van het toernooi om
de Jac Stammes Cup. Hierna werd
afscheid genomen van de mensen
die FIQAS Aalsmeer gaan verlaten:
van de succesvolle coach Alex Curescu die vertrekt naar Hellas, van
keeper Bart van Huisstede die gaat
spelen voor Hurry Up én van Wai
Wong, die deze week een contract
tekent bij het Duitse TSV Bayer Dormagen. Hen werd alledrie heel veel
succes gewenst. Hierna nam DJ
Kees Markman de microfoon over
en verzorgde de rest van het feest,
dat nog doorging tot in de late uurtjes en werd opgeluisterd met de
nodige, verrassende optredens!
Foto Jacqueline Kristelijn

8
twee-ondereen-kapwoningen
koop
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Politie zoekt getuigen

Aalsmeer - Vrijdag 12 juni werden de handballers van FIQAS
Aalsmeer nog één keer gehuldigd
omdat zij het afgelopen seizoen zowel de Super Cup, het landskampioenschap áls de BeneLiga wisten
te winnen. Eerst werd de ploeg in
een open bus door Aalsmeer gereden en onderweg toegejuicht door
de nodige fans. Vervolgens werden de mannen opgewacht bij de
Bloemhof waar vele zwarte en witte ballonnen voor hen werden opgelaten. Daarna barstte binnen het
grote slotfeest los. Tijdens het officiële gedeelte werden eerst alle
kampioenen van de club nog eens
in het zonnetje gezet. Daarna kwam
wethouder Sportzaken Jaap Overbeek de club namens de gemeente
Aalsmeer verrassen met een cheque
van 5000 euro. Het geld is met name bestemd voor de jeugdopleiding, zodat FIQAS Aalsmeer over

vanaf
€ 417.500,– v.o.n.

inschrijving koopwoningen
sluit maandag 22 juni 12.00 uur
28
appartementen
koop

Wist u dat??.... Wittebol Wijn
cadeautips heeft voor vaderdag en geslaagd!

vanaf
€ 259.500,– v.o.n.

Bezoek onze winkel en kijk eens op onze website

WWW.WITTEBOLWIJN.NL

ontwikkeling

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

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

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

www.park-krayenhoff.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermist:
- Dahliastraat in Aalsmeer, stevige rode kater van 4 jaar,
heeft witte teentjes en wit befje, naam Billy.
- Bennebroekerweg in Rijsenhout, grijs poesje met bruine gloed,
witte bef, kin en voetjes. Gechipt en zwart bandje met penning
met adres. Haar naam is “Muis”.
- Mosland in Kudelstaart, rode poes met wit op snuit en witte
pootjes, heeft zwart bandje met naamkokertje om.
Ze heet “mini” en is 13 jaar oud.
Gevonden:
- Jac. Takkade in Aalsmeer, Hawaii gans heeft fokkersring.
Is gekortwiekt.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een kleine, langharige
beige-witte poes.
- Mijnsherenweg in Kudelstaart, zwart/witte poes
met witte buik, zwarte kop en staart.
- Edisonstraat in Kudelstaart, zwarte poes met witte vlek
op borst en 2 kittens.
- Edisonstraat in Kudelstaart, cyperse poes.
- Stommeerkade bij molen in Aalsmeer, vrij groot wit konijn.
- Zwarteweg thv 137 in Aalsmeer, ongecastreerde
Pekingees reu kleur bruin-camel-zwart.
Goed tehuis gezocht:
- Rode poes 8 jaar, gesteriliseerd. Niet geschikt bij kleine kinderen.
- Rood/wit gecastreerde kater van 6 jaar.
- Een schildpadpoes. Liefst niet bij kinderen.
- Kittens, 4 katertjes.

Nationale collecte Handicap.nl
Aalsmeer - Handicap.nl is de fondsenwervingsorganisatie van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie en verzorgt ieder
jaar de landelijke collecte ten behoeve van mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking.
De bijna twee miljoen mensen met
een handicap in Nederland hebben
recht op een leven als ieder ander,
maar dit wordt hen vaak bemoeilijkt
omdat zij uit een klein inkomen, ten
behoeve van hun handicap buitengewone kosten moeten maken die
door geen enkele instantie of regeling worden vergoed. Nu de overheid zich meer en meer terugtrekt,
krijgen steeds meer mensen met
een ziekte of een handicap financiële problemen. Vanuit de opbrengst

van de collecte helpt het Ango fonds
bijvoorbeeld door de aanschaf van
een elektrisch hoog-laag bed of een
aangepast vervoermiddel. Het Ango fonds geeft individuele financiële
hulp aan mensen met een handicap,
hiervoor heeft men geen lid te zijn.
De Ango geeft daarnaast juridisch
advies en bijstand aan leden. Komende week, van 22 tot en met 27
juni, is de landelijke collecte, ook in
Aalsmeer gaan collectanten deuren
langs.
De collectanten hopen op uw bijdrage. Een bijdrage overmaken kan
op via de Postbankrekening 625000
van Handicap.nl. Voor meer informatie kan het hoofdkantoor in
Amersfoort gebeld worden via 0334654343 of de site www.handicap.nl
bekeken worden.

Meer dan 1500 euro
voor de ZOA-collecte
Aalsmeer - De collecte van ZOA
Vluchtelingenzorg in 2009 mag een
succes genoemd worden. Dankzij de inzet van 24 collectanten is
in Aalsmeer een bedrag van liefst
1.540,39 euro opgehaald voor het
werk van ZOA onder de vluchtelingen in Afrika en Azië. De plaatselijke werkgroep van ZOA Vluchtelingenzorg wil alle gevers en collectanten hartelijk bedanken voor
hun bijdrage. Sinds 1973 helpt ZOA
Vluchtelingenzorg mensen in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan. De organisatie biedt zowel noodhulp als hulp
bij de wederopbouw en werkt daarin samen met de lokale bevolking.
De organisatie is actief in tien landen in Afrika en Azië. Met de op-

brengst van de collecte kan ZOA
Vluchtelingenzorg diverse projecten
uitvoeren. In 2009 heeft ZOA onder
meer schoon drinkwater- en sanitaire projecten voor families in Liberia en onderwijsprojecten voor kinderen in Liberia en Thailand. Daarnaast worden in 2009 beroepstrainingen gegeven aan vluchtelingen
in diverse landen en gaat ZOA verder met haar hulp onder de vluchtelingen in Darfur, Sudan. ZOA wil
recht doen aan de situatie van de
vluchteling, van noodhulp tot wederopbouw. Uitgebreide en actuele
informatie over het werk van ZOA is
te vinden op de website www.zoa.nl.
Geïnteresseerden kunnen ook contact opnemen met de afdeling voorlichting, tel. 055-3680836.

Wie heeft Billy gezien?
Aalsmeer - Wie heeft Billy gezien? De stevige rode kater met wit befje en
witte teentjes is weggelopen uit de Dahliastraat. Billy en is 4 jaar oud. Heeft iemand deze kat gezien? Dan graag contact opnemen met de Dierenbescherming Aalsmeer, tel. 0297-343618. Volgens zijn baasjes is het stil in huis zonder Billy.

KERKDIENSTEN
Zondag 21 juni
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. Spreker: Otmar Vrees.
Alphakerk Amstelland
Dienst in ECG Uithoorn Herman
Gorterhof. Om 15u. spreker: Dolf de
Voogd. Doopdienst. Crèche voor de
kleinsten en speciaal programma
voor oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds. W. van ‘t Spijker,
Hilversum. 16.30u. ds. A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. ds. J. Nijwening. Extra collecte: wereldreisfonds
ADS.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. Zondag 19u. br. S. de Graaf,
Alphen a/d Rijn.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. Zondag 10u Ans Creemer.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. A.J. Fraanje, Oosterwijk (Leerdam).
Oost: 10.u. D.G. van Noordennen,
Hendrik Ido Ambacht.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. Zondag 10u.
ds C. Stelwagen, Elspeet. 18.30u. ds.
A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Dienst om
10u.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de OVAK soosmiddag op 10
juni is gewonnen door Anton van de
Polder met 5196 punten. Op twee is
de heer Fokker geëindigd met 4892
punten, op drie Annie Blauwhoff
met 4788 punten en op vier Rinus
Buskermolen met 4757 punten. Bij
het pandoeren behaalde Dora Wittebol de hoogste eer met 700 punten. Zij werd gevolgd door Tom Verlaan met 670, Kees van de Meer met
560 en Wim Buskermolen met 470
punten. De volgende speelmiddag
is woensdag 24 juni vanaf 14.00 uur
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.

Zaterdag
verkoop loten
zonnebloem

Gezellige middag voor
deelnemers Tafeltje Dekje
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag organiseerde het Rode Kruis Aalsmeer
een gezellige middag voor de Tafeltje Dekje gasten. Dit jaar vond deze
plaats in de prachtige kantine van
groenten- en fruitexporteur Levarht.
Bijna vijftig deelnemers van Tafeltje
Dekje hadden gehoor gegeven aan
de uitnodiging van het Rode Kruis
om een gezellige middag bij te wonen en gezamenlijk van een maaltijd te genieten. Toen iedereen binnen was sprak voorzitter Jan Kwak
van het Rode Kruis Aalsmeer, een
welkomstwoord en meteen daarna werd hij door de gasten toegezongen vanwege zijn verjaardag die
dag. De heer Theo Levarht, directeur
van het bedrijf, vertelde in zijn welkomstoespraak iets over het ontstaan en de ontwikkelingen van het
bedrijf. Zijn vader was in Aalsmeer
begonnen als groetenboer en het
bedrijf is nu uitgegroeid tot één van
de grootste exporteurs van groeten en fruit met klanten over de hele wereld. Na het nuttigen van de
koffie, thee en een gebakje konden de gasten, onder leiding van de
heer Levarht een stukje het bedrijf
in lopen waar zij uitleg kregen over
de werkzaamheden van het bedrijf.
Hierna ging de groep naar de antieke veilingzaal waar ze gezeten in
echte veilingbankjes, met drukknoppen, de nog echt werkende veiling-

klok konden stilzetten. Hilarisch was
het om te zien dat het op de juiste
plek stilzetten van de klok nog helemaal niet zo eenvoudig is. Nadat
iedereen voorzien was van een advocaatje, een wijntje of een sapje
kwam de heer Rob Arkestijn, chef
kok van restaurant Het Wapen van
Aalsmeer binnen en zette een zeer
uitgebreid koud buffet neer met saté, salades, broodjes en heel veel ijs.
Al dit heerlijks is door Het Wapen
van Aalsmeer beschikbaar gesteld
en de gasten genoten zichtbaar van
deze perfecte gerechten. Voordat
men weer op huis aan moest, was
er nog even tijd over voor het traditionele bingospel. Ook nu weer geleid door een tweetal jonge dames
van de jeugd en jongeren groep van
het Rode Kruis. Het opnoemen van
de getallen ging aan de hand van
een door de dames zelf in elkaar gezet sprookje en de gasten hadden
daar heel veel bewondering voor.
Rond acht uur werden alle gasten,
die voor hun vertrek van de heer en
mevrouw Levarht nog een bakje met
heerlijk fruit meekregen, weer keurig door de Rode Kruis vrijwilligers
naar huis gebracht. Onderweg kregen chauffeurs wel te horen hoe geweldig men het had gehad en hoe
dankbaar ze waren voor alles wat
er die middag door het Rode Kruis
voor ze gedaan was.

Aalsmeer - De Zonnebloemloterij
staat in het teken van het 60 jarig
bestaan en heeft dan ook het thema ‘Al 60 jaar goed voor elkaar’ gekregen. Aanstaande zaterdag 20 juni gaan vrijwilligers van de afdeling
Aalsmeer loten voor de loterij verkopen bij de supermarkten C1000
in de Ophelialaan, Hoogvliet aan
Aalsmeerderweg en AH op het Drie
Kolommenplein. Een lot kost 2 euro per stuk en de hoofdprijs is liefst
15.000 euro. Verder zijn er nog 5020
andere geldbedragen te winnen.
De opbrengst van de loterij komt
ten goede aan het Zonnebloemwerk voor zieken, gehandicapten en
hulpbehoevende ouderen. De Zonnebloemafdeling Aalsmeer kan nog
nieuwe vrijwilligers gebruiken. De
behoefte aan het werk van de Zonnebloem blijft stijgen. Mensen die
regelmatig bij een zieke of een gehandicapte op bezoek willen gaan
of mee willen helpen met het organiseren van activiteiten zijn dan ook
van harte welkom. Voor meer informatie over het plaatselijke Zonnebloemwerk kan contact opgenomen worden met Lenie Rondema, tel. 0297-322670, mail leniloe@
kabelfoon.nl

Stand ANGO in
Amstelland
Amstelveen - In de week van 21 tot
en met 27 juni is de stand bij het Infocentrum van Ziekenhuis Amstelland speciaal ingericht met informatiemateriaal van de ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie). Het Infocentrum bevindt
zich in de centrale hal van het ziekenhuis aan de Laan van de Helende Meesters en is telefonisch te bereiken via 020-3474190 of via emailadres infocentrum@zha.nl.

Zondag 10u. ds. P. Veldhuizen, Leerdam. 18.30u. ds. T.A. Viezee, Krommenie.
Nieuw-Apostolische Kerk,
Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten. Om 10u. in
Zorgcentrum Aelsmeer euch. viering met L. Seeboldt.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof euch.
viering met L. Seeboldt. Zondag
10.30u. in Karmelkerk euch.viering met L. Seeboldt. Mmv De Mirakeltjes. Gezinsviering. Om 14.30u.
Poolse dienst.
Roomskath. gemeensch.
Rijsenhout
Geen vieringen tot september.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
ds J. van Veen.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dhr. E.J. Bergman, Katwijk.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zond. 10.30u. woordcomm. viering
met A. Blonk. Mmv alle koren. Koffiedrinken.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. ds Sybrand Wierda.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Bijbelstudies
Stichting Begra: geen bijbelstudies.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
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Tel. 0297-341900
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Het gemeentehuis is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00
uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 23 juni en 18 augustus 2009.
Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
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.

VerGaDerinG
Het Algemeen bestuur van G2, het samenwerkingsverband
van Aalsmeer en Uithoorn, vergadert op 22 juni van 15.00 tot
16.00 uur in het gemeentehuis van Aalsmeer, kamer 011. Deze
vergadering is openbaar. De agenda van deze vergadering ligt
ter inzake bij de afdeling Dienstverlening.

• Werven 15, het plaatsen van een blokhut;
• Witteweg 21, het wijzigen van een gevel.

t/m 12 juli

Bouwaanvraag 1e fase:
• Uiterweg achter 94, het bouwen van 10 bedrijfsunits.

t/m 16 juli

Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Herenweg 82, het vernieuwen van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 23 juni 2009
ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te
nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor de
hieronder genoemde wegen op volgende dagen geslotenverklaring en
parkeerverboden in te stellen:
• Zijdstraat, Dorpsstraat, Schoolstraat, Marktstraat, Punterstraat en
Weteringstraat van de Marktstraat tot de Zijdstraat ten behoeve
van de Bandjesavond De ontheffing geldt op 27 juni 2009 tussen
17.30 en 01.00 uur.
Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Zijdstraat 66, 4 esdoorns
• Rozenhof 28, 1 blauw spar, 1 berk
Datum verzending vergunning: 18 juni 2009
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
• Hotel De Chariot C.V. terzake hotel-restaurantbedrijf.
Datum verzending vergunning: 12 juni 2009

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende zes weken
van 8.30 tot 14.00 uur ter inzage op het gemeentekantoor aan het Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430
AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact
opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van
het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
• Freesialaan 7 te Aalsmeer: het plaatsen van een blokhut;
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 25
t/m 11 juni
t/m 19 juni

woninGwet

t/m 22 juni
t/m 27 juni

Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen
en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 239d, het wijzigen van een bedrijfsunit;
• Aalsmeerderweg 459, het vergroten van een woning
en het verplaatsen van een garage/berging;
• H. Bierlingstraat 47, het plaatsen van 2 dakkapellen;
• J.P. Thijsselaan 57, het plaatsen van een reclamebord;
• Kastanjelaan 21, het vergroten van een woning;
• Van Cleeffkade 10, het vergroten van een woning;

t/m 14 juli

t/m 29 juni

t/m 2 juli
t/m 3 juli
t/m 6 juli
t/m 7 juli
t/m 9 juli
t/m 10 juli

Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats op het adres Nassaustraat 25;
Ontwerp bestemmingsplan Aalsmeerderweg 250 a, 282
en 322;
Stroomgebiedbeheerplannen;
Wet milieubeheer: Sloop- Handelsbedrijf Methorst en
van Veen; Autorecycling Het Wiel VOF;
Kapvergunningen: achter Baccarastraat 15, 1 els en 1
es; Gloxiniastraat 11, 1 berk en 1 eik; Jac. P. Thijssenlaan 42, 1 populus Nigra Italica; Lorentzhof 27, 2 lijsterbessen en 1 gouden regen; Sportlaan 42, 3 coniferen; Vuurdoornstraat 11, 1 prunus serrulata pink perfection;
Concept Gebiedsvisie Aalsmeer 2020;
Bekendmaking concept beleidsregels bijzondere bijstand 2009;
Kennisgeving Onteigening Bestemmingplan “Noordvork”;
Uitwegvergunning: Uiterweg 377, Aalsmeer:
Vaststellen woonplaatsgebieden in de gemeente
Aalsmeer;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 32, 1 beuk; Uiterweg 93, 3 elzen, 3 berken, 1 acer,1 taxus;

t/m 16 juli
t/m 17 juli
t/m 20 juli
t/m 28 juli

Conceptnota Sportief Aalsmeer - Sportnota 20092013:
Voorgenomen aanwijzing structuurplangebied: “Herinrichting omgeving Burgemeester Kasteleinweg 2020”
Verkeersbesluit: Veiligheidsdag op 6 juni op de Zwarteweg: Nationale Straatspeeldag op 10 juni 2009 op de
Graaf-Willemlaan en de Proosdijstraat te Kudelstaart:
Uitbreiding Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, gespecialiseerde begeleiding
Concept beleidsregels vastgesteld op grond van Wet
inburgering;
Onteigening Bestemmingsplangebied “Nieuw-Oosteinde;
Kapvergunningen: Zijdstraat 66, 4 esdoorns; Rozenhof, 1 blauw spar, 1 berk.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 19 juni 2009
• Aalsmeerderweg 250a, het bouwen van een
vrijstaande woning met bijgebouw;
• Boomgaard 89, het plaatsen (vergroten) van een vlonder;
• Drie Kolommenplein 101, het vernieuwen en vergroten
van een serre en het oprichten van een veranda;
• Grundelweg te Aalsmeer, het bouwen van 16 appartementen;
• Mozartlaan 27, het vergroten van de woning.
inzagetermijn tot vrijdag 3 juli 2009
• Goudenregenstraat 17, het wijzigen van een gevel.
inzagetermijn tot vrijdag 10 juli 2009
• Hornweg 250, het bouwen van een tijdelijke woning
tot maximaal 5 jaar;
• Kroosjespruimstraat 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Marktstraat 38, gebruik van het pand als lunchroom &
delicatessenwinkel;
• Oosteinderweg 123, het vernieuwen van een botenstalling.
inzagetermijn tot vrijdag 17 juli 2009
• Helling 20, het vergroten van de verdieping
ten behoeve van een woning;
• Rozenstraat 7, het vergroten van dakkapellen;
• Uiterweg 282A, het oprichten van een botenloods
met 1 inpandige woning.
inzagetermijn tot vrijdag 24 juli 2009
• Kastanjelaan 26, het bouwen van een schuur;
• Kastanjelaan 28, het bouwen van een schuur;
• Oosteinderweg 289/291, het gebruiken van twee loodsen
voor opslag;
• Stationsweg 38H, het gebruiken van het pand
voor een kapperszaak.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u contact
opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is
bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via
vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
“Hartelijk gefeliciteerd en tot over vijf jaar”

Echtpaar Doeve-Venema
zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Afgelopen week was
het groot feest bij de familie DoeveVenema. Op dinsdag 16 juni jl. was
het precies zestig jaar geleden dat
de heer en mevrouw Doeve-Venema
elkaar het ja-woord gaven. Burgemeester Litjens bracht het diamanten paar daarom, gepaard met een
boeket namens het gemeentebestuur en een felicitatie namens Hare
Majesteit de Koningin, een bezoek.
Het nog steeds verliefde echtpaar
ontmoette elkaar vlak na de oorlog
op 7 mei 1945 bij het Kloosterhof in
Aalsmeer.
De heer Doeve bood destijds aan om
mevrouw Doeve naar huis te brengen maar had even verkeerd begrepen, dat ze helemaal in de polder in
Kudelstaart woonde! Het paar heeft
inmiddels drie kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen, waarvan één
kersvers, geboren op afgelopen zaterdag 13 juni.
Het stel heeft vroeger beide een
blauwe maandag aan sport gedaan.

Lezing in het
alzheimer café
Hoofddorp - Is dementie in de toekomst te genezen? Op dinsdag 23
juni gaat de heer drs. B. Blaauw in
op deze prangende vraag tijdens
het maandelijkse alzheimer café.
Belangstellenden zijn van harte
welkom in zorgcentrum de Meerstede aan de Burgemeester Pabstlaan 260 van 19.00 tot 21.00 uur. Er

Zo ging mevrouw Doeve een periode lang geregeld zwemmen in de
Viba in Kudelstaart. De heer Doeve heeft vroeger zo’n 4 jaar gevoetbalt bij club VVA. Momenteel gaat
het echtpaar vaak naar de Ouderensoos.
In de bloemen business
De 82 jaar oude heer Doeve is tot
zijn zestigste kweker geweest. “Rozen-en-Anjer-kweker aan de Hornweg welteverstaan.” Na zijn kwekers bestaan is meneer Doeve in
de bloemenbusiness gebleven en
is hij tot zijn negenzeventigste nog
werkzaam geweest op de Bloemenveiling, bij onder andere bedrijf De
Gooier. “Ik ging fluitend naar mijn
werk,” vertelt de heer Doeve.
Het oude Aalsmeer
De heer en mevrouw Doeve zijn beide geboren en getogen Aalsmeerders. Eerst heeft het stel samengewoond op de Hornweg en inmid-

wordt ruim de gelegenheid gegeven
om vragen te stellen, ook is er tijd
om met elkaar te praten. Van te voren aanmelden is niet nodig, iedereen kan gewoon binnenlopen. De
toegang is gratis en de koffie staat
klaar.
Voor vragen of meer informatie kan
gebeld worden met het Steunpunt
Mantelzorg Amstelring: 0900–1866
of mailen naar: amstellandmeerlanden@alzheimer-nederland.nl

dels wonen de heer en mevrouw
Doeve al bijna 19 jaar op de Machineweg. Wel mist het paar het ‘oude’ Aalsmeer. “Vroeger kende iedereen elkaar, nu komen er steeds
meer Amsterdammers in Aalsmeer
wonen,” zegt mevrouw Doeve. “De
gemoedelijkheid verdwijnt zo langzamerhand,” vervolgt de bruid. “
Vroeger was het veel meer ons kent
ons,” vult de heer Doeve aan. Wel
heeft het stel het nog prima naar
hun zin in Aalsmeer en hoopt het in
hart en nieren Aalsmeerse paar nog
lang op de Machineweg te kunnen
blijven wonen. Alle aanwezigen waren ervan overtuigd dat over vijf jaar
weer een bezoek aan het dan vijfenzestig jaar getrouwde stel zou
plaatsvinden.
Tot slot namens het hele team van
De Nieuwe Meerbode: Hartelijk gefeliciteerd en zoals de burgemeester al zei: “ Tot over vijf jaar!”
Ramona v.d Ochtend

ingezonden

Oplichting

“Sponsor voor bloembakken:
Te gek voor woorden”

Aalsmeer - De politie onderzoekt
twee gevallen van aankopen via internet. Het ging om een spelcomputer en concertkaartjes. Het geld
is door de slachtoffers wel gestort,
maar ze hebben er niets voor teruggekregen. Beiden deden aangifte bij
de politie. De politie raadt eenieder
aan vooral argwanend te blijven bij
aankopen via internet.

Afgelopen week werd in de Nieuwe Meerbode gemeld dat de gemeente Aalsmeer weer prachtige
bloembakken heeft geplaatst op het
Raadhuisplein en in de Zijdstraat. In
dezelfde krant stond ook een artikel
over winkelcentrum Kudelstaart. De
ondernemers in dit winkelcentrum
hadden ook een verzoek ingediend
of hun winkelgebied ook opgefleurd

kon worden met plantenbakken. De
gemeente gaf gehoor aan dit verzoek, maar de geplaatste bloembakken konden niet de goedkeuring van de ondernemers wegdragen. Dezelfde plantenbakken hebben drie jaar geleden ook in de Ophelialaan gestaan. Geen gezicht, deze oude plantenbakken. Logisch dat
de winkeliers in Kudelstaart dezelf-

de gedachte hadden als de ondernemers in de Ophelialaan en gevraagd hebben deze maar weer
te verwijderen. Het is te gek voor
woorden dat de winkeliers in Kudelstaart uiteindelijk een sponsor
moeten zoeken om hun winkelcentrum op te fleuren. Er zijn nu mooie
bloembakken neergezet. Net als in
de Ophelialaan.
Deze bakken zijn ook gesponsord.
Gemeente Aalsmeer: Probeer met
dit soort acties niet alleen aan het
dorp te denken, want Aalsmeer
kent nog twee winkelcentra, in de
Ophelialaan en in Kudelstaart!
Tom Meyer, ondernemer
winkelcentrum Ophelialaan
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Nieuw in kaartenbak Oude Raadhuis

Steelbandfestival in
De Kwakel zaterdag
De Kwakel - Op zaterdag 20 juni
wordt De Kwakel in tropische sferen gehuld. Muziekvereniging Tavenu organiseert deze dag, in samenwerking met Steelbandshop Holland, het eerste Nederlandse Steelbandfestival. In Duitsland en Engeland zijn dit soort festivals al tijdens
grote evenementen, maar in Nederland is zo’n evenement nog niet gehouden. De Kwakelse steelband van
Tavenu heeft dus de primeur. ’s Middags wordtl om 16.00 uur begonnen met een play in. Iedereen die
een pan bespeelt (zo worden de instrumenten genoemd) mag meedoen. Zo zal er een steelband ontstaan van misschien wel vijftig personen. Steelbandmuziek komt oorspronkelijk uit Trinidad. De ambassade van Trinidad en Tobego zal dan

ook aanwezig zijn met een stand en
een vertegenwoordiger van de ambassade zal ’s avonds om 19.30 uur
het festival officieel openen. Daarna
zullen de verschillende steelbands
allemaal een half uur hebben om
zich te presenteren. Omdat iedere
band van tevoren hun programma
bekend moest maken, is ervoor gezorgd dat een afwisselend programma ontstaat. Tussen de optredens
door zullen ook nog enkele dansgroepen, onder andere sansschool
Nicole uit Mijdrecht, voor tropisch
vermaak zorgen. De avond zal afgesloten worden door de Steelband
van het Korps Mariniers wat nationaal en internationaal één van de
topsteelbands is. Het evenement
vindt plaats in het centrum van de
Kwakel, voor het dorpshuis Quakel

Fontaine Royale goes jazz
met Ellen Tackenkamp
Amstelveen -Dit voorjaar werd de
zaterdagavond in restaurant Fontaine Royale opgeluisterd met live jazz.
Op 20 juni is het laatste jazz optreden van dit seizoen. Bezoeker kunnen genieten van een heerlijk menu en easy listening muziek welke ten gehore gebracht wordt door
veelbelovende nieuwe jazzartiesten.
Aanstaande zaterdag treedt zangeres Ellen Tackenkamp op. Zij wordt
begeleid door een pianist. Tussen
18.30 en 21.30 uur is het live optreden. Ellen Tackenkamp is Gelderlandse. Ze begon met blokfluit,
stapte twee jaar later over op de klarinet en nog later werd de sax haar
favoriete instrument. Via de plaatselijke bigbands, muziekgroepen en
pop bands dook ze steeds dieper in
de muziek en ging vervolgens ook
aan de slag als bigband zangeres.
Na haar middelbare school verhuisde ze naar Dublin waar ze aan het

Blackrock Music Centre studeerde bij onder meer Dorothy Murphy. Na haar Ierse avontuur kwam ze
terug naar Nederland en momenteel studeert ze aan het Conservatorium van Amsterdam. Reserveren
voor het ‘muzikale menu’ is aan te
raden. Neem hiervoor contact op
met restaurant Fontaine Royale aan
de Dr. Willem Dreesweg 1 via 0206401501 of reservering@fontaineroyale.nl.

Gerdie’s single slaat in
Aalsmeer - De Aalsmeerse allround zangeres Gerdie heeft onlangs haar eerste single gemaakt,
die deze zomer op de markt komt.
‘Als een vogel op ’n tak’ werd geschreven en gecomponeerd door
Lei de Bruyn en Guus Smeets uit
Kerkrade, en door hen ook gearrangeerd. De Bruyn en Smeets zijn een
bekend team, dat veel nummers in
het Limburgse carnavalsgenre produceerde voor tal van plaatselijke

artiesten. Gerdie’s single is inmiddels al te horen geweest in de café’s
De Walrus en Sportzicht, waar het
een warm onthaal kreeg van bezoekers, die het mars-polonaise karakter van het liedje rond het biljart in
de praktijk brachten. De Aalsmeerse
diva zal haar vrolijke single later officieel presenteren. Kredietcrisis of
niet, in ‘Als een vogel op n tak’ ziet
vedette Gerdie de wereld, zoals zij
zingt, ‘door een rose bril’.

Westeinderhavendag
Aalsmeer - De Aalsmeerse watersportbedrijven en –verenigingen houden op zaterdag 5 september een watersport vrijmarkt met
sport en spel, optredens van koren,
een modeshow en kunst uit heden
en verleden op een viertal locaties
aan de Uiterweg. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle
gang. Ook worden deze dag diverse demonstraties gegeven van oude ambachten, zoals onder andere een ‘lijnbaan’. Wellicht niet voor
iedereen bekend, maar hier worden de touwen geslagen, die men
aan boord van schepen gebruikt. Ter
plekke zal gedemonstreerd worden
hoe dit werkt. Jeugdige bezoekers
kunnen onder begeleiding en tegen
een kleine vergoeding een springtouw maken. De lijnbaan wordt op-

gesteld bij Piet Huis Jachthavenbedrijf. Meer weten? Kijk op www.
touwslagerijvansark.com.

Huis aan het Molenpad
van P.J. of J.C. van Tol?

Da Capo’s Popkoor twee
keer op Theaterfestival
Mijdrecht- Op zaterdag 20 juni geeft Da Capo’s Popkoor om
14.45 uur en om 15.30 uur een optreden tijdens het theaterfestival in
Mijdrecht. Het in deze regio zeer bekende popkoor zal diverse liedjes uit
hun laatste theatershows ten gehore brengen.
Tijdens het eerste optreden staat het
Popkoor bij De Lindenboom en zingen de leden nummers van Queen,
Bløf en Snow Patrol. Ook zal Da Capo het nummer ‘Easy Lover’ zingen
van Phil Collins en Philip Bailey, wat
onderdeel is van het nieuwe concert
Streetlife wat begin juni 2010 in het
theater te zien zal zijn.
Het tweede optreden wordt gegeven tegenover Modehuis van Yperen en bevat nummers van ELO, Acda en De Munnik en nummers uit
de musical Hair. Da Capo’s Popkoor
bestaat uit 70 zangers en zangeressen tussen de 20 en de 50 jaar die
allen een passie delen: het zingen
van Popmuziek.
Het koor bestaat 15 jaar en staat
sinds 2001 onder leiding van dirigent Floor van Erp.
De vaste begeleiders van het koor
tijdens het festival zijn pianist/arrangeur Carwin Gijsing en gitarist Johan Slager. Het koor zingt popmuziek vanaf de jaren 60 tot heden, zowel Nederlands- als Engelstalig. Bijgestaan door wisselende regisseurs
brengt Da Capo’s Popkoor jaarlijks

een eigen showproductie op de
planken, een spetterende combinatie van 5-stemmige zang, verhaallijn,
kostuums en choreografie!
Op dit moment zijn de repetities in
volle gang voor het concert Streetlife van 2010.
Het koor heeft plaats voor nieuwe leden en nodigt dan ook iedereen die van zingen houdt uit om in
Mijdrecht te komen kijken! Meer informatie over Da Capo’s Popkoor is
te vinden op www.popkoor.nl, of op
de promotiestand van het koor tijdens het festival. Bezoekers die zich
opgeven als aspirant koorlid (geheel
vrijblijvend vier keer mee repeteren),
kunnen na het optreden van 15.30
uur een mooie prijs winnen bij de
stand van het koor.
Jongerenkoor Da Capo
Da Capo’s Popkoor onderzoekt op
dit moment de mogelijkheid om een
jongeren Popkoor (Young Da Capo) op te richten voor jonge mensen
tussen de 12 en 18 jaar die popmuziek willen zingen en met elkaar een
mooie show willen neerzetten. Het
repertoire wordt modern (van Maria Mena tot Flo-Rida). Het bestuur
van Da Capo’s Popkoor wil graag in
contact komen met belangstellenden. Zij kunnen zich melden via esthervis@zonnet.nl, of langs komen
op de stand tijdens het theaterfestival.

Zaterdag in uitzending Radio Aalsmeer

In NieuwNat4 alles over
recreatie in Aalsmeer
Aalsmeer - Een tirade tegen kleine ettertjes die op de Poel met hun
rubberbootje argeloze kanoërs een
nat pak bezorgen. Een oproep om
de trekheesterteelt in stand te houden. Een pleidooi voor een ‘Harold Ebelsplein’. De vaststelling dat
Aalsmeerders helemaal niet vrolijk zijn. Een handleiding voor een
avondje lokaal stappen. Dat, en
veel meer, is te lezen in de komende editie van het Aalsmeerse internettijdschrift NieuwNAT, dat als thema ‘Aalsmeer en recreatie’ heeft.
NieuwNAT 4 is vanaf dit weekend te
vinden op de website www.nieuwnat.nl. Het tweede nummer gaat op
zaterdag 20 juni officieel de lucht in.
Dat gebeurt op Radio Aalsmeer tijdens het programma Cultureel Magazine van Joke Wegman, dat om
13.00 uur begint.
Enkele redactieleden van NieuwNAT zijn dan in de studio te gast om
een toelichting op het nieuwe nummer te geven. Het zomernummer is
aanmerkelijk dikker dan NieuwNAT
3, dat op de eerste dag van de lente
online verscheen. “Dat komt onder
meer doordat we méér Aalsmeerders hebben uitgenodigd om een
stuk te schrijven. Het leuke is dat
ze allemaal hebben toegehapt. Verder staan er drie grote interviews
in”, legt Ansje Weima van NieuwNAT uit.
“Enkele schrijvers waren er ook de
eerste keer bij, maar de meesten
zijn nieuw. Dat willen we graag zo
houden. Want de bedoeling is dat
we een blad maken met naast bekende geluiden steeds weer andere
meningen, visies en invalshoeken.
En dat kan goed omdat we elk seizoen een ander thema hebben.”
Liefst prikkelende stukken
Dat het thema ‘Recreatie’ is, zal
geen verbazing wekken. “We hoeven niet zo nodig origineel te zijn
in thema’s. Als de bijdragen maar
goed en origineel zijn,” zegt Weima. Het lag, met de Westeinderplassen om de hoek, voor de hand om in
het zomernummer uit te pakken met
recreatie. Des te meer omdat politiek Aalsmeer deze maanden bezig
is met de Gebiedsvisie Gemeente
Aalsmeer 2020 waarin zoveel ruimte gereserveerd is voor toerisme.
De redactie streeft er volgens Weima naar een leuk, vlot leesbaar blad
te maken. Gezapigheid, truttigheid
en meer-van-hetzelfde wil ze daarbij uit de weg gaan.
“Echt prikkelende stukken, dat willen we het liefst, al hoeft het niet allemaal even scherp. Maar je bent
natuurlijk afhankelijk van wat de genodigden schrijven. Of we erin geslaagd zijn genoeg kritische stukken
te brengen, moeten de lezers maar

zeggen.” Ansje Weima vindt het
jammer dat de animo van Aalsmeerders om uit eigen beweging bijdragen te leveren nog niet is om over
naar huis te schrijven.
“We hebben het idee dat mensen
vaak niet weten dat het kan. Dat
hun stukken welkom zijn. Niet alleen voor het magazine, ook direct
op de site kunnen ze reacties kwijt
in de vorm van commentaar, vragen
of ideeën. Laat ze maar komen!” De
cijfers laten volgens haar zien dat
de groep websitebezoekers groeiende is.
“Maar het blijkt best moeilijk om
iedereen ervan te doordringen dat
NieuwNAT er is en dat we een eigen website hebben, die je zo kunt
aanklikken. Alles is gratis. Het blad
zelf, waarvan we elk kwartaal een
nieuwe editie uitbrengen, is het belangrijkste onderdeel van de site.
Maar er gebeurt steeds meer. Sinds
we als redactie wekelijks columns
plaatsen over lokale actualiteiten,
zien we dat er opeens reacties komen van bezoekers. Mondjesmaat
nog, maar het groeit.”
Voor elk wat wils
Wat NieuwNAT 4 te bieden heeft,
vertelt collega-redacteur Han Carpay. “Piet Harting heeft het over toeristische kansen, Huub van Schaik
prijst Boerenvreugd aan als Kudelstaartse enclave, Corinthe Zekveld loopt op de officiële wandelroute naar Santiago de Compostela door Aalsmeer, Anton de Boer
is weinig gecharmeerd van de pramenrace en Marjan van Houwelingen vertelt hoe argwanend mannen
op de rondvaartboot zijn als zij als
vrouw aan het roer staat. Natuurlijk
hebben we onze vaste Aalsmeerse
briefschrijver uit Frankrijk Kees Tas,
columnist Peter Maarsen en dorpsdichter Marcel Harting. De fotograaf
die we ditmaal om een bijdrage gevraagd hebben, is Ingrid van Heteren. Ton Offerman heeft weer een video gemaakt, die niet in NieuwNAT
zelf te zien is, maar wel op de site.”
Daarnaast wordt in één van de interviews uit de doeken gedaan wat recreatie voor de bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer inhoudt. In een
ander interview komen twee stokoude Aalsmeerders aan het woord
over ontspanning in de eerste helft
van de vorige eeuw. “Kortom, er
is voor elk wat wils,” vindt Carpay.
“Oud en jong praten mee over recreatie. De jongeren chillen en maken een kroegentocht. De ouderen
doen aan geheugentraining, rummycup en schilderen. En die hadden
vroeger twee bioscopen hier, om jaloers van te worden. NieuwNAT is
te lezen vanaf zaterdag 20 juni om
13.00 uur.”

Aalsmeer -De naam van het Molenpad verwijst naar de locatie waar
vroeger een molen stond aan het
Stommeerwegje. Hier bevindt zich
nu het gemeentehuis. De Haagse
schilder P.J. van Tol legde het Molenpad in olieverf vast in 1955. Zowel het Molenpad als de schilder
van Tol komen ruim aan bod in het
boek ‘Een schilderachtig dorp’. In
de kaartenbak is nu ook een afbeelding te vinden van een olieverfschilderij van een huis aan het Molenpad van de hand van een J.C. van
Tol. Is dit dezelfde schilder en heeft
de inzendster zich alleen maar in de
voorletters vergist?
Mevrouw C.A. Noorman-Heeren
schrijft: “Dit schilderij van J.C. van
Tol toont een huis dat aan het Molenpad stond ter hoogte van de
Marktstraat, ongeveer op de plaats
waar zich nu de ophaalbrug naar
het Raadhuisplein bevindt.
Mijn opa kocht bij de heer van Tol
een ‘gezicht op de Poel’, mijn oma
was daarbij aanwezig en viel ter
plekke voor dit schilderij. Mijn opa
kocht het voor haar en het heeft al-

tijd op een prominente plek in de
woonkamer gehangen. Ik weet nog
dat dit huisje er stond.” De kaartenbak is een overblijfsel van het boek
en de tentoonstelling ‘Een schilderachtig dorp’ en staat permanent bij
de entree van expositieruimte Het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.
Tijdens de lopende tentoonstellingen kan iedereen nog steeds een
afbeelding (samen met een verhaal!) van een Aalsmeerse of Kudelstaartse plek of persoon inleveren. Dit kan een afbeelding zijn van
een schilderij, een tekening of een
wandkleed, in een ver verleden of
recent gemaakt.
De steeds aangroeiende kaartencollectie kan een aanzet zijn tot een
vervolgproject : een tweede boek
met bijpassende tentoonstelling,
een speciale tentoonstelling van
werk van kunstenaars, die de opdracht kregen plekken in Aalsmeer
te schilderen, alles is mogelijk! Het
Oude Raadhuis is iedere donderdag tot en met zondag geopend van
14.00 tot 17.00 uur. Voor informatie:
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Zumba Dance in The Beach
Aalsmeer - Vrijdag 19 juni is dé
kans om gratis kennis te maken met
de nieuwste activiteit in The Beach:
Zumba Dance! Velen zullen al van
deze energieke fitnessvorm gehoord hebben. En nu is dé kans om
mee te doen! Zumba Dance is genieten, lol maken, dansen en aan je
lichaam werken op hetzelfde moment. Het is een combinatie van
dans- en fitnessbewegingen op latin muziek, zoals merengue, cumbia, calypso, salsa, reggaeton, maar
ook op hiphop en flamenco. De choreografie van Zumba Dance is heel
makkelijk en is geschikt voor iedereen die graag beweegt op swingen-

de muziek. Doe mee en laat je ook
verleiden door vrolijke Latijns-Amerikaanse muziek tot het maken van
snelle bewegingen en danspassen.
Wil je ook kennis maken met Zumba
Dance? Kom dan aanstaande vrijdag
19 juni naar de gratis proeflessen
om 19.00 en 20.00 uur in The Beach
aan de Oosteinderweg. Spreekt deze nieuwe manier van bewegen je
vervolgens aan, dan is het mogelijk
in te schrijven voor een kennismakingscursus van 5 lessen. De beginnerscursussen starten op vrijdag 26
juni. Voor meer informatie surf naar
www.beach.nl, www.leersalsadansen.nl, of bel 06-55894468.

Flora naar buiten voor
zomeravond concerten
Aalsmeer - Nog een paar weken
en dan begint ook voor de leden
muziekvereniging Flora de zomervakantie.
Voordat de instrumenten enkele weken aan de kant worden gezet, geeft
de muziekvereniging nog twee zomeravond-concerten in Aalsmeer
en in Kudelstaart. Aan deze concerten verlenen zowel de fanfare als de
blokfluitgroep en het jeugdorkest
hun medewerking.
Maandag 22 juni staat het eerste concert gepland en wel in Kudelstaart op het grasveld tussen
Geerland en de Anne Frankstraat.
Het concert begint om 19.30 uur.
Maandag 29 juni is vervolgens het
concert in Aalsmeer, in de Boomgaard in Oosteinde eveneens vanaf 19.30 uur. Het zullen twee hele
gezellige avonden worden, met een

grote verscheidenheid aan muziek
stukken. Mocht het weer overigens
niet meewerken dan vindt het buitenconcert in Kudelstaart plaats in
het clubgebouw aan de Bilderdammerweg 118.
Nieuwe leden welkom
Flora is op zoek naar nieuwe spelende leden of naar mensen, jong
en oud, die een instrument willen leren spelen. Ben je geïnteresseerd?
Kom dan kijken en luisteren naar de
concerten. Bij Flora worden opleidingen gegeven voor koperblazers,
slagwerk en blokfluit. Een en ander
ook in samenwerking met de Hint
de muziekschool.
Wil je meer weten of Flora dan kun
je even kijken op www.muziekverenigingflora.nl of bellen met Monica
Straathof, tel. 0297-341972.
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Feestweek, Tiflo en Oud Aalsmeer

Het Schipholfonds doneert
meer dan 164.000 euro!
Aalsmeer - Het Schipholfonds
schenkt in het tweede kwartaal van
2009 een bedrag van 164.409 euro
aan instellingen en organisaties op
maatschappelijk, cultureel of sportief
gebied in de omgeving van Schiphol. In totaal zijn in de bestuursvergadering van 8 juni 61 aanvragen
met een donatie gehonoreerd. De
hoge donaties van 2.500 euro en
hoger worden op donderdag 2 juli
uitgereikt bij Dutch Dakota Association te Schiphol Oost door Marion
Verluys en Anton Temme, bestuursleden van Het Schipholfonds. Tijdens deze uitreiking wordt de hoogte van de donaties bekend gemaakt.
Uit Aalsmeer worden de stichting
Feestweek Aalsmeer, scouting Tiflo,
stichting Initiatiefgroep watertoren
en stichting Oud Aalsmeer getrakteerd en een cheque wordt uitgereikt aan shantykoor De Marconisten uit Leimuiden en Aalsmeer.
In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Scihphol Het Schip-

holfonds opgericht met als doel de
omgeving niet alleen te laten delen
in de lasten maar ook in de lusten.
Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks
een schenking van de luchthaven.
Het bestuur van het fonds kent vier
maal per jaar donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen,
zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het gebied van welzijn, cultuur of sport. Voor een donatie komt in principe een instelling
in aanmerking als die: Statutair gevestigd is binnen het werkgebied;
een eenmalig gericht project realiseert binnen het werkgebied; in de
afgelopen 36 maanden geen donatie van het fonds toegekend heeft
gekregen en aan de door het fonds
gestelde criteria voldoet.
Uitgebreide informatie staat op de
website van het fonds: www.schipholfonds.nl. Voor het indienen van
aanvragen voor donaties in het derde kwartaal 2009 is de sluitingsdatum 3 augustus.

Filmhuis Bacchus toont
‘Vicky Cristina Barcelona’
Aalsmeer - Op zaterdag 20 juni wordt in filmhuis Bacchus de
film ‘Vicky Cristina Barcelona’ van
Woody Allen vertoond. Woody Allen
(73) heeft zijn eigen oude dag in het
gezicht uitgelachen met Vicky Cristina Barcelona, een lichte, geestige,
sensuele film, die zich afspeelt onder de gouden zon van Barcelona.
Vicky en Cristina zijn twee Amerikaanse vriendinnen en brengen de
zomer door in Barcelona. De een
vrijgevochten, de ander verloofd
met serieuze toekomstplannen vallen beide voor de temperamentvolle
Spaanse schilder Juan Antonio. Hij
weet de vrouwen te overrompelen

en mee te slepen op excursie met
onfatsoenlijke bedoelingen.Er ontwikkelt zich al snel een complexe
menage à trois, die nog een graadje ingewikkelder wordt als Penelope Cruz halverwege de film binnen
komt wervelen. Ook zij nestelt zich
aan de zijde van Juan en het spel
zet zich voort, alleen nu gedeeltelijk in het Spaans, een schitterende taal om het leven en de liefde te
omhelzen en te vervloeken. De film
in het cultureel café Bacchus in de
Gerberastraat 4 begint om 21.00 uur
en de toegang bedraagt 3,50 euro
per persoon. De zaal is open vanaf 20.30 uur.

Zomer begint paar uur eerder!

Back in Time ‘Here comes
the summer’ in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
20 juni wordt in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a de laatste editie van het Dance Classics Discofeest ‘Back In Time’ georganiseerd.
Let wel: Het is de laatste van dit seizoen! Bovendien is het zaterdagavond de avond voor het officiële begin van de zomer. Reden genoeg dus voor een tropische editie met als thema ‘Here comes the
summer’. Dj’s en gastheren Cees
van der Schilden, Meindert van der
Zwaard en Ruud Vismans knallen
zaterdag vanaf de exclusieve discobar de meest zomerse dansmuziek uit de jaren zestig tot negentig de zaal in. Dance Classics met
titels als ‘Summernights’, ‘Summer
in the city’ en ‘Summer of ‘69’ komen ongetwijfeld voorbij. Maar ook
‘Walking on sunshine’, ‘Sunny afternoon’ en ‘You are the sunshine of
my life’ kunnen zo maar te horen
zijn deze avond. In samenwerking
met X-treme Showproductions worden de daarbij behorende videoclips
op het grote scherm vertoond! Heb
je zomerse verzoeknummers? Bij
de entree worden de verzoeknum-

merkaarten weer uitgereikt. Bezoekers kunnen hun muzikale ‘Favoriete Top 3’ invullen en deze inleveren bij de dj van dienst. Deze pikt de
leukste suggesties er tussen uit om
te draaien! Een andere gelegenheid
om je eigen zomerse smaak voor die
avond kenbaar te maken, is om een
bezoek te brengen aan de website: www.backintime.nu. Vanaf daar
kan ook een ‘Favoriete Top 3’ doorgestuurd worden.
The Beach heeft ook een speciale
rokersruimte. In dit inpandige, ruimbemeten, behaaglijke en gezellige
onderkomen klinkt ook de muziek
van ‘Back In Time’ zodat niemand
iets van de sfeer hoeft te missen tijdens de rookpauze. Natuurlijk staan
tijdens de avond de muziek en gezelligheid weer centraal. De zomer
begint dus wel een paar uur eerder
in The Beach! Om 21.00 uur barst
‘Back In Time’ zaterdag in alle hevigheid los en alle registers zullen
voor de zomervakantie nog een keer
open getrokken worden. Kaartverkoop aan de deur. Entree slechts
5 euro, inclusief twee consumptiemunten.

Zondag toerrit en tentoonstelling

Aalsmeer Roest Niet met
rond 165 oude voertuigen
Aalsmeer - Komende zondag 21
juni begint de zomer en worden alle vaders in het zonnetje gezet met
vaderdag. Voor de tweede editie
van Aalsmeer Roest Niet kon geen
mooiere dag worden uitgekozen.
Met goed weer kan het publiek extra genieten van de in het centrum
opgestelde oude auto’s en motoren. Met vijftig deelnemers meer
dan vorig jaar zijn bij deze editie extra veel voertuigen te bewonderen.
Een bezoekje aan Aalsmeer Roest
Niet vormt daarmee het ideale Vaderdagcadeau. Aalsmeer Roest Niet
bestaat net als vorig jaar uit een
toerrit door de regio en een tentoonstelling in het centrum. Vanaf
9.00 uur gaan de 165 deelnemers
bij The Beach aan de Oosteinderweg van start voor de toerrit door
de regio. Tussen de voertuigen, met
een bouwjaar van voor 1984, zitten
veel bijzondere exemplaren. Het is
dus zeker de moeite waard om even
te kijken. Dat kan langs de route als de auto’s en motoren voorbij razen, maar in de middag is daar
nog veel meer gelegenheid voor bij
de tentoonstelling in het centrum
van Aalsmeer. Vanaf 13.00 uur finishen de eerste deelnemers op het
Raadhuisplein en stellen de auto’s
en motoren zich op in de Zijdstraat,
Dorpsstraat, Schoolstraat en Marktstraat. De laatste deelnemers sluiten
zich rond 16.00 uur aan in de straten
van Aalsmeer. Langzaam langs de
voertuigen lopend kan iedereen zich
aan de vele juweeltjes van auto’s en
motoren vergapen. Wie met een kritisch oog langs de tentoongestelde

voertuigen wil lopen, kan een stem
uitbrengen op de mooiste auto of
motor voor de publieksprijs.
Muziek
Tussen het kijken naar de opgestelde deelnemers op een terrasje zitten voor een drankje en een goede lunch kan zondag uiteraard ook.
De horeca zorgt in samenwerking
met Winkeliers Vereniging Aalsmeer
Centrum dat het dorp extra gezellig
is aangekleed. Bij de open terrassen
zal op verschillende locaties muziek
klinken. Bij het Wapen van Aalsmeer
in de Dorpsstraat draait Kees Markman oude platen die horen bij
Aalsmeer Roest Niet. Op het parkeerterreintje naast De Oude Veiling
speelt vanaf 16.00 uur de band Bag
of Tricks. Tussen 17.00 en 18.00 uur
vindt daar ook de prijsuitreiking van
Aalsmeer Roest Niet plaats. De horeca stellen voor de meest ludieke
deelnemer een horecabon ter beschikking. Na 18.00 uur rijden alle
auto’s en motoren weer weg uit het
Centrum.
Kom op de fiets!
Het belooft zondag een mooie dag
te worden voor auto- en motorliefhebbers. De organisatie wil bezoekers wel adviseren om te voet of
lopend te komen. Parkeren op het
voor verkeer afgesloten Raadhuisplein en de straten waar de voertuigen staan is niet mogelijk. Op het
Praamplein en achter de Rabobank
is beperkte parkeerruimte beschikbaar. Kijk voor meer informatie op:
www.aalsmeerroestniet.com.

STAGE
MUSIC SHOP
MEdElI
kEyBOArd
% 129,-

GrOOT
ASSOrTIMEnT
(GITAAr)kABElS

Muziek/Film
Vrijdag 19 juni:
* Grindcore-bands Rompeprop en
Grindpad in de N201, Zwarteweg.
Open vanaf 21u.
Zaterdag 20 juni:
* Film ‘Vicky Cristina Barcelona’ van
Woody Allen in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u. Open 20.30u.
* Back in Time discofeest 30+ in The
Beach, Oosteinderweg vanaf 21u.
Zondag 21 juni:
* Duo Bag of Tricks live in De Oude
Veiling, Marktstraat vanaf 16u.
* Band Wildcat speelt in Joppe, Weteringstraat vanaf 18u.
Maandag 22 juni:
* Zomeravondconcert muziekvereniging Flora in Kudelstaart, grasveld
Geerland vanaf 19.30u. Op 29 juni
concert in De Boomgaard, Oost.
Vrijdag 26 juni:
* Zomeravondconcert Sursum Corda bij molen De Leeuw, Zijdstraat
vanaf 19u. Bij slecht weer in Irene.
Zaterdag 27 juni:
* Bandjesavond met veel live-muziek
in straten van centrum Aalsmeer
van 20 tot 01u.
* Benefietconcert voor kinderen in
Oekraîne met op orgel en klavecimbel Arno Kerkhof in Oud Katholieke
kerk, Oosteinderweg vanaf 16u.
Exposities
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
Tot en met 28 juni:
* Expositie ‘Art in the family’ in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag t/m zondag 14-17u.
* Expositie van vijf glaskunstenaars
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 29 juni:
* Schilderijen en tekeningen van
Henny Bax in gangen zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.
Zaterdag 27 juni:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u. Radioweekend. Ook zondag open.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook
op zondag vanaf 13.30u.
Diversen
Donderdag 18 juni:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open

voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
* Ledenborrel AVA in galerie Sous
Terre, Kudelstaartseweg, 17-19u.
Vrijdag 19 juni:
* Afsluiting seizoen voor op Binding
Zolder, Haya van Somerenstraat, Kudelstaart met barbecue 18-22.30u.
* Klaverjassen bij buurtvereniging
Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u. Open 19.30u.
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier,
Stommeerweg vanaf 20u.
Zaterdag 20 juni:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Opstapdag windsurfclub bij eiland,
Kudelstaartseweg van 10 tot 14u.
* Midzomernacht zwemmen in Het
Oosterbad, Jac. Takkade, 22-24u.
Zondag 21 juni:
* Aalsmeer Roest Niet, oldtimers te
bewonderen in Zijdstraat, Dorpsstraat, Schoolstraat en Marktstraat.
Vertrek 9u. The Beach, Oosteinderweg. Finish v/a 15u. op Raadhuisplein. Auto’s tot 17u. aanwezig.
Maandag 22 juni:
* Start zwemvierdaagse in Het Oosterbad, Jac. Takkade. Tot en met vrijdag dagelijks vanaf 19u.
Dinsdag 23 juni:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Skeeleren voor jeugd 5-12jr. op
baan, Wim Kandreef, Kudelstaart.
Iedere dinsdag 18.45-19.45u.
Woensdag 24 juni:
* OVAK-ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Meidenmiddag op BindingZolder,
Haya van Somerenstraat, 14-16u.
Zaterdag 27 juni:
* Open dag brandweer Rijsenhout in
en rond kazerne Schouwstraat met
diverse demonstraties, 10-16u.
27 en 28 Juni:
* Open tuinenweekend. Startpunten: Helling 38, Aalsmeerderweg
284, Van Leeuwenhoekstraat 19 en
Otweg 69 in Rijsenhout. Zaterdag
open 10-17u. en zondag 11-16u.
Vergaderingen
Donderdag 18 juni:
* Inloop vanaf 19.30u. en vergadering vanaf 20u. wijkraad Hornmeer
in buurthuis Roerdomplaan 3.
Donderdag 25 juni:
* Beraad en raad in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 29 juni:
* Bijeenkomst met wethouder bij
wijkraad De Dorper in De Binding,
Zijdstraat vanaf 19.30u.

Vrijdag grindcore sensatie
‘Rompeprop’ in de N201
Aalsmeer - Vrijdag 19 juni komen
twee grindcore bands optreden in
de N201 aan de Zwarteweg. Grindcore is de hardste en snelste metal variant die er is. Het is ontstaan
in de jaren tachtig met bands als
Napalm Death en Carcass en leeft
nog immer voort in het alternatieve circuit. De muziek, de onderwerpen en het artwork zitten altijd vol
met allerhande extremiteiten, maar
die moet je wel met een korrel zout
nemen.
Zeker met een band als Rompeprop, die aanstaande vrijdag voor de
tweede keer in het jongerencentrum
spelen. Vorig jaar maakte Rompeprop er al een hilarische show van
in de N201, dus een vervolg kon
haast niet uitblijven. De band speelt
al een tijdje in de eredivisie van de
vaderlandse grindcore scene en
heeft bovendien al heel wat buitenlandse podia aangedaan. En terecht, de band maakt er elke keer
weer een lekker ranzige en humoristische show van, maar ook muzikaal staat de band haar manne-

tje. Grindcore klinkt bij velen waarschijnlijk als herrie in de oren, maar
in technisch opzicht is het nog niet
zo eenvoudig om op dat tempo strak
te blijven spelen. Support vanavond
is één van Neerlands nieuwe death/
grind sensatie Grindpad. Verplichte kost dus, voor elke rechtgeaarde
metal-liefhebber, maar vooral ook
voor iedereen die eens flink lol wil
hebben of een keertje wat onbekende cultuur wil snuiven. Deze bands
moet je zien! De N201 gaat vrijdag
open om 21.00 uur en de toegang is
gratis. Meer informatie is te vinden
op www.n201.nl.

MArTInEZ
klASSIEkE
GITAAr % 55,-

ZATErdAG GITAArSnArEn AAnBIEdInGSdAG

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

‘Wildcat’ speelt in Joppe
Theater Bos speelt ‘Storm’
Aalsmeer - Theater het Amsterdamse Bos speelt ‘De Storm’ van
William Shakespeare naar een vertaling en bewerking van Sanders en
Vosmeer. De voorstellingen worden
dagelijks (behalve op maandag) gegeven in het Openluchttheater in het
Bos tot en met 9 augustus. Aanvang
elke avond is 21.30 uur. De kassa
en café de Mug zijn vanaf 18.30
uur geopend. ‘Storm’ is een duister
sprookje, op de grens van komedie
en tragedie, over wraak en macht,
over de meedogenloze natuur en de
wrede geschiedenis van de mens
die vergeefs probeert meester over
zijn lot te worden. En een vurig pleidooi voor het vrije denken en de
fantasie. Een ode aan de kunst.
Spelers zijn: Hendrik Aerts, Annelies Appelhof, Annemaaike Bakker,

Johan Fretz, Felix-Jan Kuypers, Keja Kwestro, Bart Rijnink, Sieger Sloot
(Prospero), Jeroen van Venrooij en
Maarten Wansink. De muziek wordt
verzorgd door Alberto Klein Goldewijk op toetsen, Freek Kroon en Oscar Schultze op percussie, Eduardo Righini op gitaar en Bart Rijnink
op slagwerk en piano. Regie: Frances Sanders. Compositie en muzikale leiding: Alberto Klein Goldewijk Decorontwerp: Stans Lutz Kostuumontwerp: Willemeijn van Brussel Lichtontwerp: Reier Pos. Bij twijfelachtig weer kan vanaf 18.00 uur
gebeld worden met het Openluchttheater, tel: 020-6433286 of raadpleeg de website www.bostheater.
nl. Ook te bezoeken voor informatie
over kaartverkoop, reserveringen en
extra jubileumactiviteiten.

Aalsmeer - Zondag 21 juni gaat de
Aalsmeers/Kudelstaartse rockformatie Wildcat optreden in Joppe.
De aanvang is 18.00 uur en de toegang is gratis. Wildcat bestaat uit
Rein van der Zee op gitaar en zang,
Rob Sloot op bas en Jan Zwetsloot
achter de drums.
Eind 2008 werd de band slachtoffer
van de grote brand in de oefenruim-

ten van Schild aan de Oosteinderweg. Nu de mannen op hun nieuw
aangeschafte installatie spelen, vinden de ‘Wildcats’ het nog beter klinken dan vóór de brand.
Naast bekende covers van The Rolling Stones, CCR en Normaal presenteert Wildcat ook een aantal eigen nummers. Dampende bleus en
glamrock dus, zondag in Joppe!

Bag of Tricks live in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Na afloop van de
Aalsmeer Roest Niet Toertocht zondag 21 juni staan de oldtimers opgesteld in het centrum van Aalsmeer.
Een goede gelegenheid om deze
mooie wagens even van dichtbij te
bekijken onder het genot van een
drankje op het terras van de Oude
Veiling.
Vanaf 16.00 uur speelt hier de akoestische coverband Bag of Tricks en
vanaf 17.00 uur vindt hier de prijsuitreiking plaats van Aalsmeer Roest
Niet. Bij goed weer serveert de Oude
Veiling lekkere barbecue-gerechten
als hamburgers, saté en braadworsten! Bag of Tricks is een akoestische tweemansband, bestaande uit

Tom Veldhuizen (zang en gitaar) en
Bart Vreken (gitaar en zang), is opgericht in 1996 en gespecialiseerd
in het neerzetten van een gezellig
optreden vol rock- en popklassiekers uit de afgelopen 45 jaar. Vrolijke meezingers worden afgewisseld met mooie ballads. Bekende en
minder bekende liedjes passeren zo
de revue. Het kan iets van Tom Petty zijn, of van Creedence Clearwater Revival. Maar ook the Red Hot
Chili Peppers, the Black Crowes en
Radiohead zitten in het repertoire.
Net als de onvermijdelijke Beatles
en the Stones. Voor meer informatie over activiteiten: www.deoudeveiling.nl.
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Open huizen kijken

Een ‘protestoptreden’ van Doe Maar in De Oude Veiling in september 1982.

40 Jaar ‘Oud Aalsmeer’ in
jubileumnummer Oud Nuus
Aalsmeer - Oud Aalsmeer bestaat
40 jaar. Daarom staat het 40 pagina’s dikke juninummer van Oud
Nuus geheel in het teken van dit jubileum. In 40 stappen belicht deze uitgave van de stichting de lokale geschiedenis van de afgelopen 40 jaar. In het kader van het
40-jarig bestaan, duikt Oud Nuus in
Aalsmeers recente verleden. Veertig
belangrijke gebeurtenissen, die zich
sinds de oprichting van de stichting
op 19 juli 1969 in Aalsmeer en Kudelstaart hebben voorgedaan, passeren de revue. De lijst is niet compleet, maar slechts een keuze uit
een aantal feiten van historisch belang. Ruim honderd foto’s brengen
de veranderingen in de afgelopen
vier decennia in beeld, zoals de laatste veiling van rozen in Bloemenlust,
demping van de sloot langs de Kanaalstraat, grenswijziging in Ku-

delstaart, optredens van André Hazes en Doe Maar in De Oude Veiling,
brand in Het Polderhuis en laatste
bezorgronde door Oost van melkboer Piet Janmaat. In Oud Nuus ook
een interview met Annigje Leightonvan Leeuwen en Hans Alderden,
bestuursleden van het eerste uur
van de stichting. Zij blikken terug
op 40 jaar Oud Aalsmeer. Ontevreden zijn ze niet: “Nee, geen dieptepunten. Wel soms teleurstellingen”.
Oud Nuus is vanaf deze week voor
4,50 euro verkrijgbaar in de plaatselijke boekhandel. Donateurs van
de stichting Oud Aalsmeer krijgen
het magazine automatisch thuisbezorgd. Lid worden kanvoor 15 euro per jaar. Aanmelden hiervoor kan
bij de penningmeester/ledenadministratie: Annigje Leighton, Mijnsherenweg 60a, 1433 AT Kudelstaart,
tel. 0297-323553.

Aalsmeer -“We zijn al bezig een
route samen te stellen aan de hand
van de woonwensen van ons allemaal”, zegt een huizenzoekster. “De
kinderen hebben andere wensen
en behoeften dan wij, dus dat telt
ook zwaar mee.” Er wordt weer gewikt en gewogen, want er is maar
vier uur waarin het moet gebeuren.
Op zaterdag 20 juni organiseren de
ERA-makelaars weer een landelijke
Open Huizen Route. Tussen 11.00 en
15.00 uur kunnen consumenten bij
een kleine drieduizend huizen in het
hele land terecht zonder afspraak.
“Je moet het toch eerst eigenlijk
even zien voordat je beslist dat je er
wilt bezichtigen”, lacht een huizenzoeker. “Klinkt een beetje dubbelop,
maar wij zijn al lang op zoek en hebben wat ervaring opgebouwd. Sommige huizen lijken prachtig op Internet, maar zijn zo anders in het echt.
Wij zijn echte Open Huizen Routebezoekers. In vijf minuten hebben
wij het wel gezien. Wij willen graag
vrij zijn en niet een half uur door
zo’n huis moeten lopen met een makelaar, terwijl het huis ons eigenlijk
toch niet aanspreekt. Uitgebreid bezichtigen doen we wel als we verder
willen met een huis.”
Dat is een slimme strategie, beaamt ERA-makelaar Jeroen Ravesloot van Mantel ERA Makelaars
in Aalsmeer. “Vrijwel niemand weet
precies wat hij wil van tevoren. Dus
is het verstandig en handig om zo-

veel mogelijk huizen te bekijken. Al
doende kom je erachter wat je leuk
vindt, wat nuttig en nodig is en wat
in de praktijk toch niet zo handig is.
Ga zoveel mogelijk kijken tijdens de
Open Huizen Route om ideeën op
te doen. We maken het zo makkelijk
mogelijk: via ERA Earth kun je van
tevoren precies zien waar de huizen liggen. Dus geen tegenvallers,
omdat het huis tegenover een blinde muur ligt of op een druk kruispunt blijkt uit te kijken. Dat kun
je van tevoren al checken. En met
de ERA Navigator kun je je selectie op je TomTom downloaden. Dan
verlies je ook geen tijd met zoeken
naar huizen! ERA-makelaars organiseren al sinds 2000 een landelijke
Open Huizen Route. Jaarlijks komen
er zo’n 20.000 mensen kijken naar
de ruim 7000 huizen die aan deze
actie meedoen. Traditioneel worden
er zo’n 1000 huizen verkocht op de
dag zelf of net voor de Open Huizen
Route. Lopende onderhandelingen
worden vaak op het nippertje toch
afgerond, om het risico te vermijden
dat er ineens toch weer een nieuwe bieder tijdens de Open Huizen
Route opduikt.” De huizen die meedoen aan ERA’s Open Huizen Route zijn uitgebreid te bekijken op de
recent geheel vernieuwde website
www.era.nl. Alle ERA-makelaars in
Nederland zijn aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Tuinentocht op Westeinder
Aalsmeer - De KMTP afdeling
Aalsmeer organiseert op 27 en 28
juni Kom in de Tuin. De Westeinder Rondvaart participeert hierin
en biedt een rondvaart aan over de
Westeinderplassen inclusief een bezoek aan twee prachtige ‘eiland tuinen’ op de plassen. Het eerste eiland dat bezocht wordt is het eiland
van Jan en Nina Visser. Deze voormalige ‘dammerij ‘ is in een paar jaar
omgetoverd tot een prachtige watertuin welke alleen per boot bereikbaar is. Daarna is het tijd voor koffie op de tuin van André en Els Voorham op het adres Aardbeiensloot
nummer 1. Dit is in alle opzichten
een bijzondere tuin. Naast de na-

tuurlijk gevormde buxusbeelden zijn
er ook beeldwerken te bewonderen
van Els en andere kunstenaars en
kunstenmakers. Ook langs de route zijn prachtige tuinen te zien bijvoorbeeld aan de Stommeerweg en
aan de Westeinderdijksloot. Kortom,
genoeg te zien en te beleven op zaterdag 27 en zondag 28 juni.De afvaarten zijn op zaterdag en zondag
om 10.30 uur. De vaartijd is ongeveer twee uur en de kosten bedragen inclusief koffie en koek 11 euro per persoon. Reserveren is gewenst. Opgeven kan bij de Westeinder Rondvaart, tel: 0297-341582 of
per elektronische postduif: info@
westeinderrondvaart.nl.

Albert Heijn start proef
met stille vrachtwagens

Op 26 februari 1972, ’s morgens om kwart over acht, werd in Zaal II van ‘Bloemenlust’ de laatste bos rozen geveild.
Demping van de sloot langs de Kanaalstraat in 1974, met links woningen die in
de periode 1988-1992 werden afgebroken.

Kudelstaart - In juni start Albert
Heijn een proef met het inzetten
van stille vrachtwagens voor het in
de ochtenduren bevoorraden van
de Albert Heijn winkel aan de Einsteinstraat. Het proefproject duurt
tot oktober dit jaar. De inzet van stille vrachtwagens buiten de file heeft
veel voordelen. Het is niet alleen beter voor het milieu, het levert ook
tijdwinst op en minstens net zo belangrijk: De winkel is ’s ochtends
vroeg al goed gevuld voor de klanten. Consumenten zijn gewend dat
ze hun boodschappen op elk moment van de dag kunnen doen.
Veel supermarkten zijn daarom tegenwoordig al vroeg open en sluiten vaak pas om 22.00 uur. Zo kunnen klanten voor of na het werk nog
even hun dagelijkse boodschappen
doen. Dit betekent wel dat voordat
de winkel ’s morgens opengaat, de
schappen gevuld moeten zijn. Supermarkten worden daarom steeds
vaker ’s morgens vroeg of ’s avond

laat bevoorraad. Om ervoor te zorgen dat de bevoorrading van de
winkels in de vroege of late uren niet
leidt tot geluidsoverlast voor de omwonenden van de winkel heeft het
ministerie van VROM de afgelopen
jaren de ontwikkeling en inzet van
‘stille’ vrachtwagens via het PIEKproject gestimuleerd. Stil materieel
verschilt aan de buitenkant niet veel
van de standaard vrachtwagen. Aan
het PIEK-keurmerk op de vrachtwagen of aan het woord ‘geluidloos’ is
te zien dat de ‘stille’ vrachtwagen is
ingezet. Albert Heijn bevoorraadt de
winkels aan de Einsteinstraat in de
vroege ochtend met vrachtwagens
met het PIEK-keurmerk. De winkel
aan de Einsteinstraat wordt bevoorraad tussen 4.30 en 5.30 uur. Zijn
er toch klachten dan kunnen deze natuurlijk gemeld worden bij de
gemeente Aalsmeer, de heer Kroese, tel. 0297-387645 of bij de supermarkt, de heer Albers, via het telefoonnummer 0297-322424.

Kunst in de Dorcaswinkel
Prijsuitreiking Spek de kas van
je club-actie bij C1000 Koster
Aalsmeer - Zaterdag 13 juni werden omstreeks 20.00 uur door wat
klanten de laatste muntjes in de
spaarpotten van de elf verenigingen
gedaan die achter de kassa’s van de
C1000 supermarkt stonden. Elf verenigingen die meededen in de lokale clubactie Spek de kas van je clubactie en een poging deden om hun
vereniging te promoten, om op die
manier de gunst en de clubmuntjes
van de klant te mogen ontvangen.
Eigenaar Kees Jan Koster heeft maar
liefs een totale pot van 10.000 euro
beschikbaar gesteld voor de plaatselijke verenigingen.
De afgelopen week zijn weer diverse verenigingen op een lucratieve
manier bezig geweest om de zo felbegeerde muntjes te mogen ontvangen. Zo was vrijdagavond 12 juni j.l. een heus mini-concert van de
Aalsmeerse Harmonie voor de supermarkt te zien. Het grappige daarbij was dat om 20.00 uur de dubbeldekker van handbalvereniging

FIQAS/Aalsmeer door de Ophelialaan reed voor een huldiging van
het Aalsmeerse publiek voor het behaalde landskampioenschap. De
Aalsmeerse Harmonie liet zich niet
onbetuigd naar de andere deelnemende vereniging en begon spontaan het lied “Lang zal ze leven” te
spelen. De totale Spek de kas van je
club-actie viel ronduit in de smaak
bij de klanten van de C1000 supermarkt. In totaal zijn ruim 85.400
muntjes ingezameld en zal het aantal gespaarde muntjes per vereniging in een percentage worden omgezet. De deelnemende vereniging
moeten nog even twee spannende dagen door maken, want op zaterdag 20 juni omstreeks 15.00 uur
zullen de cheques met de gewonnen bedragen worden uitgereikt
door supermarktondernemer Kees
Jan Koster. De verenigingen kunnen
dan eindelijk de zo hard benodigde gelden inzetten voor hun eigen
projecten.

Jos Thijssen wint
de ouderensoos

dag is het klaverjassen gewonnen
door Jos Thijssen met 5727 punten,
gevolgd door Mies Janmaat met
5363 punten, derde werd Eef van
Mourik met 5339 punten en vierde
Henk van Wichen met 5194 punten.
Het jokeren is gewonnen door Saar
Looy met 144 punten, op de tweede
plaats is Bets Teunen geëindigd met
164 punten.

Kudelstaart -Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen,
jokeren en ook biljarten staan op
het programma. Afgelopen donder-

Aalsmeer - In de Dorcaswinkel aan
de Aalsmeerderweg is van alles vinden, onder andere ook spulletjes
voor de vakantie. Wat te denken van
boeken, maar ook picknick manden, barbecues, spelletjes, van alles
voor bij de tent, in de tuin of op het
water zoals klapstoeltjes, tuinstoelen en kussens. Daarnaast is er natuurlijk een keur aan huishoudelijke
apparatuur, televisies, radio’s, serviesgoed, keukengereedschap, cd,s,
dvd’s, gereedschap, meubelen, alles
voor de baby en de Dorcas winkel
beschikt over een hele grote speelgoedhoek.
Achter in de winkel is een heuse
galerie ingericht met echte litho’s,
schilderijen en tekeningen. Met een
aankoop steunen kopers ook nog
eens Dorcas in hun hulp aan de allerarmsten van de wereld. Op dit
moment wordt ingezet voor sociale
hulp in Moldavië. Het doel van dit
project is om de kwetsbare groep
mensen te voorzien van de eerste levensbehoeften op het gebied
van huisvesting, voedsel, kleding,
dekens, enz. Moldavië is het arm-

ste land in Europa. De mensen, die
kunnen werken, zijn vaak weggetrokken naar het buitenland op zoek
naar werk. Achtergebleven zijn de
kinderen die vaak worden verzorgd
door de grootouders. Veel kinderen
leven in omstandigheden die ingaan
tegen de conventie van de rechten
van het kind. Vooral de kwetsbare
mensen in de samenleving hebben
hulp nodig.
Omdat de overheid deze hulp niet
kan bieden, zijn een aantal organisaties actief in dit land, die deze
rol overnemen. Ook Dorcas ondersteunt dit initiatief. U kunt Dorcas
natuurlijk ook op andere manieren
steunen, zoals bijvoorbeeld uw afgedankte, nog goede spullen, naar
de winkel te brengen, uw afgedankte, nog hele kleding, in de kledingbakken van Dorcas te doen, uw oude mobieltje inleveren bij de winkel of donateur worden van Dorcas
Nederland. Kijk hiervoor op www.
dorcas.nl. De Dorcaswinkel aan de
Aalsmeerderweg 173a is open op
dinsdag, donderdag en zaterdag
van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Touristinformation (Engels). Waar zijn leuke dingen te doen?
Foto: E.A Huijts.
		

Taaldorp op Groenstrook
een doorslaand succes!
Aalsmeer - Van woensdag 10 tot
en met vrijdag 12 juni vond op Wellantcollege vmbo de Groenstrook
het zgn. ‘Taaldorp’ plaats. Een Taaldorp is een nagebootst buitenlands
dorp waarin leerlingen een aantal
communicatieve opdrachten moeten uitvoeren om gespreksvaardigheid te oefenen en te toetsen. Op
deze dag was de Populier, een dependance van Wellantcollege de
Groenstrook, omgebouwd tot een
heus dorp.
Op de Groenstrook waren leerlingen
uit het tweede leerjaar aan de beurt
om hun communicatieve vaardigheden te tonen in het Nederlands, Engels en Duits. Na een maandenlange voorbereiding onder leiding van
het CPS werden afgelopen woensdag in elk lokaal decorstukken geplaatst. Zo kon je er een politiebureau, restaurant, marktkraam, postkantoor, vvv-kantoor en een rustiek
bankje compleet met lantaarn aantreffen. Door alles zo natuurgetrouw
mogelijk aan te kleden, werden de
leerlingen gemotiveerd al hun talenkennis te etaleren. Op woensdag
startte de leerlingen met Nederlands, hetgeen vrij uniek is in Nederland. Voor de moderne vreemde talen is Taaldorp al een vrij bekend fenomeen op diverse scho-

len, de deelname van het vak Nederlands was nog niet eerder vertoond. Donderdag was er louter Engels te horen en op vrijdag waande
men zich in Duitsland. Elke klas was
op elk van de genoemde dagen ongeveer 50 minuten aanwezig in het
Taaldorp. Iedere leerling kreeg een
paspoort mee, waarin stond waar
hij/zij naar toe moest en wat hij/
zij bij welk decorstuk moest doen.
De leerlingen moesten zich steeds
in het Nederlands, Engels of Duits
zien te redden. Voorafgaand aan
deze drie dagen, was er in de lessen al druk geoefend, zodat zij goed
voorbereid hun entree konden maken in het Taaldorp. Iedere dag waren er docenten van de school, maar
ook partners van docenten, oud-docenten en zelfs collega’s van andere
scholen aanwezig om met de leerlingen in gesprek te gaan.
Dit leverde leuke en geanimeerde
conversaties op, al waren sommige leerlingen toch behoorlijk nerveus. Elke taalopdracht leverde een
cijfer op. Uiteindelijk bleek het allemaal heel erg mee te vallen en waren de leerlingen en de docenten na
afloop zeer tevreden met het resultaat. Zeker voor herhaling vatbaar!
Voor meer informatie: www.wellant.
nl of bel 0297-384949.

Bewoners Ons Tweede Thuis
lopen ook avondvierdaagse
Aalsmeer - Vorige week hebben
meerdere bewoners van Ons Tweede Thuis uit de Vuurdoornstraat
meegedaan met de avondvierdaagse. De bewoners kijken elk jaar uit
naar dit wandelevenement. Met medewerking van ouders en vrijwilligers wordt het mogelijk gemaakt
dat de bewoners even op een andere manier buiten zijn en als grote groep het festijn meemaken.
Als vrijwilliger is dit een fantastische beleving om iets voor anderen te betekenen. Door simpelweg
aanwezig te zijn en een beetje aandacht te geven ontstaat er een ont-

roerende relatie voor beide. Dit jaar
werd er door een bloemenexporteur
een mooie bos bloemen geschonken aan alle deelnemers. Als toetje op de afsluiting werd er door de
muzikale begeleiding even stil gestaan voor de deelnemers en werd
er speciaal voor hen een nummer
gespeeld, waar zichtbaar van werd
genoten.
Mocht u zelf wat beweging nodig
hebben dan kunt u altijd naar een
Tweede Thuis gaan en vragen of er
iemand is die er ook even tussenuit
wil. Het is absoluut niet moeilijk en
wel zo gezellig.

Vaderdag in Ophelialaan
Aalsmeer - Voor Vaders in de Ophelialaan wordt het aanstaande zaterdag 20 juni een extra leuke dag
om mee te gaan winkelen. Want
aanstaande zondag is het vaderdag
en het is in de Ophelialaan een leuke gewoonte een spontaan gebaar
te maken naar de vaders op de zaterdag ervoor.
Wat het gebaar inhoudt, daarover
willen de Opheliawinkeliers nog
niets kwijt. Maar het zal wel iets
zijn wat de vaders absoluut zullen
waarderen. Een gebaar waar vaders vast blij van worden. Want de
Opheliawinkeliers zijn ook heel gesteld op de vele vaders die wekelijks hun boodschappen in de Ophelialaan komen doen. Menig winkelkarretje bij C1000 wordt op zaterdag

gevuld door vaders met een of twee
kinderen om hem heen, een lijstje
in de hand, om ervoor te zorgen dat
niets vergeten wordt. Ook bij de slager staan vaak veel vaders die het
lekkerste vlees voor zondag komen
uitzoeken. Vaders hebben het tegenwoordig vaak erg druk. En als ze
dan toch nog op zaterdag de boodschappen komen doen, tussen alle weekendvoetbalwedstrijden door,
dan wordt dat zeer gewaardeerd
door winkelcentrum Ophelialaan. En
daar mag dan best eens wat leuks
tegenover staan. Er worden kleine
presentjes uitgedeeld met wellicht
grote gevolgen... Als u één van de
gelukkige vaders wilt zijn, kom dan
aanstaande zaterdag in de Ophelialaan winkelen!

Jeugdavonden in Bon Ami
Aalsmeer - Iedere woensdag- en
donderdagavond tussen 19.00 en
23.00 uur zijn jongeren welkom
in Bon Ami aan de Dreef om gezellig met elkaar te praten of gewoon een spelletje te doen. Diverse voorlichtingsactiviteiten, zoals
CWI, drugs en alcohol, lover boys,
etc. zullen dit jaar de revue passeren en natuurlijk staan ook filmavonden, pannatoernooien en dart-

competities op het programma. De
gemeente Aalsmeer, jongerenorganisatie Cardanus en discotheek club
Bon Ami zullen de handen weer ineen slaan om de jeugd vanaf 12 jaar
uit Aalsmeer en Kudelstaart op de
woensdag en donderdagavond een
veilige thuishaven te bieden. Kijk
voor meer informatie of voor de activiteitenagenda op de website www.
bonami.nl.
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Rockfestival in The Mix

Zaterdag en zondag radiozendweekend bij ‘CRASH’
Aalsmeerderbrug - Het CRASH
Luchtoorlog- en Verzetmuseum ’40’45 organiseert in samenwerking
met leden van de Surplus Radio Society (SRS) op zaterdag 20 en zondag 21 juni een radio-zendweekend. Tijdens dit radio-zendweekend
wordt geprobeerd om met militaire
radio’s uit de Tweede Wereldoorlog
en de periode kort daarna, verbinding te maken op de korte golf met
andere radioamateurs in Nederland
en andere landen. De radio-coördinator bij CRASH ’40-‘45, heeft alle specifieke aspecten van radiozendverbindingen en de apparatuur
hiervoor in stelling gebracht. De bezoekers kunnen alles van dichtbij
meemaken. In het museum is ook
een collectie radio´s te bewonderen. Zowel in goede staat verkerende exemplaren als radio’s van gecrashte vliegtuigen. Er zijn ook radiowagens en radiotenten aanwezig
die buiten het museum worden opgesteld. De Stichting CRASH ’40-’45
doet onderzoek naar de luchtoorlog
boven de Randstad en heeft in het
verleden diverse vliegtuigen geborgen. Bij dergelijke bergingen komen
ook elektronische delen van vliegtuigen te voorschijn die nader geïdentificeerd moeten worden. Daar-

Uithoorn - Zaterdag 20 juni is het
weer tijd voor een bandjesavond in
The Mix. Het word een avondje rocken met een behoorlijke punky insteek met de bands Bluefish, Four
The Same, The Expellers en The Revelations! Bluefish is een rocktrio uit
Dordrecht bestaande uit drie broers.
Hun punk rock ‘n roll heeft een bijzonder geluid met stevige drums,
gierende gitaren en drie stemmige vocale harmonieën. Hun single
You and Me is gereleased in oktober 2008. Four The Same bestaat
uit vier mensen met maar één ambitie. En dat is het spelen van cat-

bij wordt gebruik gemaakt van de
kennis van de leden van de SRS.
Door deze samenwerking is de jaarlijkse traditie van het ‘radio-actieve’
weekend bij het museum ontstaan.
Het museum is gevestigd in het fort
bij Aalsmeer in Aalsmeerderbrug.
Eén van de ruimten in het fort is
speciaal ingericht voor de collectie
(vliegtuig)-radio’s. Er wordt nog gewerkt aan de voltooiing van de ‘verkeerstoren’ waarin de radio’s zijn opgesteld. Op de wanden zijn prachtige wandschilderingen aangebracht
waardoor de bezoeker zich op een
militair vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog waant. Er zijn bijvoorbeeld sets opgesteld van Spitfires,
een Lancaster en een Ventura bommenwerper, vliegtuigen die ook een
belangrijke rol spelen in de verhalen in het museum. Er zijn inmiddels
al verbindingen tot stand gebracht
met radio-amateurs van over de hele wereld, van Amerika tot Rusland
en zelfs India. Uiteraard is ook de
rest van het museum te bezoeken.
Het museum is op beide dagen geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie kan gebeld
worden naar het secretariaat: 0297530667 of kijk op de website www.
crash40-45.nl

Actief programma Radio Aalsmeer

Meepraten in Stamtafel

Zaterdag 27 en zondag 28 juni

25 Hekken los tijdens het
open tuinenweekend!

King Pelican speelt tijdens bandjesavond bij Joppe.
Fotostudio Tindos (Cindy)

In het centrum zaterdag 27 juni

Gevarieerde bands op vijf
podia tijdens bandjesavond
Aalsmeer - Op zaterdagavond 27
juni staat het centrum van Aalsmeer
weer bol van de livemuziek tijdens
de jaarlijkse Bandjesavond. Bij horecagelegenheden op vijf locaties
in het dorp worden podia opgesteld,
waar zeer uiteenlopende bands komen optreden. Voor ieder wat wils.
Bandjesavond start om 20.00 uur en
duurt tot 01.00 uur. Bandjesavond
wordt georganiseerd door Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum in samenwerking met vijf horecagelegenheden uit het centrum:
De Oude Veiling, restaurant Himalaya Huis, café bar Joppe, restaurant Wapen van Aalsmeer, eetcafé ’t Holland Huys en danscafé De
Praam. In het dorp staan de podia
verdeeld over de Marktstraat, Weteringstraat, Dorpsstraat, Zijdstraat
en Molenplein. De podia zijn zo opgesteld dat de bezoekers een ronde
kunnen maken langs alle bands.

Jamento. Al twintig jaar vormen de
bandleden van Jamento een hechte formatie met een tropisch karakter. Ze spelen dan ook veel Caribische nummers, maar ook oudere nummers uit de periode van de
jaren zestig tot negentig. Bij Joppe speelt de Aalsmeers-Uithoornse band King Pelican. Deze jonge coverband is het afgelopen jaar
snel bekend geworden in Aalsmeer
met hun optredens die altijd rocken. King Pelican speelt alternatieve rocknummers, maar ook bekende popliedjes met een eigen vleugje rock. In de Marktstraat wordt bij
de Oude Veiling het podium ingericht voor de Aalsmeerse band Ten
Beers After. Het is inmiddels negen
jaar geleden dat de band op Bandjesavond speelde. In de tussentijd is
het repertoire flink uitgebreid, want
de toch al zo rijke show is verrijkt
met disco, latin en blues.

Synergy en Jamento
Inmiddels zijn de bands die komen
spelen op Bandjesavond bijna allemaal bekend. De organisatie kijkt
met trots naar een zeer gevarieerde ‘line-up’. Om te beginnen bij De
Praam: daar speelt de band Synergy.
Deze frisse coverband brengt een
gevarieerd repertoire van de laatste Top 40 hits tot aan de grote popklassiekers. Synergy speelt op het
podium op de kruising van de Weteringstraat en de Zijdstraat. Even
verderop op het Molenplein vlakbij ’t Holland Huys speelt de band

Drankjes en hapjes
Tijdens de optredens kunnen bezoekers bij de verschillende verkooppunten terecht voor van een
drankje en zijn er op diverse plaatsen ook snacks verkrijgbaar. Uiteraard bevinden zich ook toiletten en
EHBO in de nabijheid. De organisatie raadt aan om zoveel mogelijk
te voet of op de fiets te komen, dit
in verband met de beperkt beschikbare parkeergelegenheid en alcoholcontroles. Meer informatie in de
krant van volgende week en op de
website www.aalsmeercentrum.nl.

chy songs met een rauw randje. The
Expellers is een alternatieve rockband van drie mensen, gedreven
door vreemde gitaar- en baseffecten en snelle drumfills. De band bestaat iets langer dan een half jaar
en heeft onlangs hun eerste demo’s
opgenomen. The Revelations tot slot
is een vierkoppige band die punkrock speelt met een jaren negentig
vleugje.
The Mix in Uithoorn is aanstaande
zaterdag vanaf 20.00 uur open en
de entreekosten zijn 5 euro per persoon. Voor verdere informatie: www.
the-mix.nl.

Aalsmeer - In totaal zijn 25 tuinen
open, waarvan 8 nieuwe, tijdens het
open tuinenweekend op zaterdag 27
en zondag 28 juni. Natuurlijk is een
aantal die-hards, die elk jaar open
zijn, van de partij, evenals enkele
tuinen die eerdere jaren open zijn
geweest en nu na een paar jaar het
tuinhek weer los zetten. Routeboekjes kosten slechts 2 euro en zijn te
koop bij de vier startadressen: Helling 38 in centrum, Aalsmeerderweg 284 in Oost, Otweg 69 in Rijsenhout en van Leeuwenhoekstraat
19 in Kudelstaart. Startadres in Kudelstaart is de tuin van Theo en
Marjorie Meijer. Een kleine tuin in
de nieuwbouw, maar grenzend aan
een brede sloot dat een verrassend
ruimtelijk effect geeft. De tuin kenmerkt zich door strakke lijnen van
bestrating, vijver en pergola’s, maar
door weelderige begroeiing oogt de
tuin toch gezellig en sfeervol. In de
tuin zijn diverse oude elementen uit
de kassenbouw verwerkt. Zo zijn de
pergola’s gemaakt van oude kasbinten en de afwerking van de vijver is

voorzien van oude stenen randen,
waar vroeger de zgn. eenruiters op
lagen. De voortuin wordt door deze tuineigenaren ook veelvuldig gebruikt. Een hoge haag van beuken
met lei-platanen zorgen voor optimale privacy en menig kopje koffie of thee wordt in het vroege ochtendzonnetje in de voortuin gedronken. Na enkele jaren doet de familie weer mee met het Open Tuinenweekend. Er zijn wat veranderingen in de tuin geweest en inmiddels is de tuin volwassenen te noemen. “En meedoen met het weekend is gewoon heel leuk, er komen
allemaal gezellige mensen ‘over de
vloer’ met een gezamenlijke passie
en dat is tuinieren. Mensen komen
met tips en vragen en daardoor is
zo’n weekend vaak ook heel leerzaam”, aldus de familie Meijer.
De tuinen zijn open op zaterdag 27
juni van 10.00 tot 17.00 uur en op
zondag 28 juni van 11.00 tot 16.00
uur. De organisatie hoopt op droog
en zonnig weer en veel bezoekers!

Sursum Corda in concert
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond speelde Sursum Corda heerlijk in het zonnetje voor de C1000.
Het winkelend publiek werd getrakteerd op een miniconcertje vanwege
de clubactie van de supermarkt in
de Ophelialaan. De definitieve uitslag van de actie is nog niet bekend,
maar Sursum Corda wil alvast alle
gulle gevers bedanken voor het doneren van de C1000 muntjes.
Molenconcert
Vrijdag 26 juni zal Sursum Corda het

seizoen afsluiten met een zomeravondconcert bij korenmolen De
Leeuw in de Zijdstraat.
Ook jeugdorkest Jong Sursum zal
optreden. Het concert begint om
19.00 uur. Bij slecht weer zijn bezoekers welkom in gebouw Irene in de
Kanaalstraat.
Op het programma staan Hollandse hits, The Floral Dance en liedjes
van Gilbert Becaud. Iedereen is van
harte welkom vrijdag 26 juni vanaf 19.00 uur bij molen De Leeuw in
de Zijdstraat.

Aalsmeer - Radio Aalsmeer biedt
de luisteraar de mogelijkheid om
nog gemakkelijker naar het door
hem of haar gewenste programma
te luisteren op het moment dat hij
of zij dat wil. Begin dit jaar heeft Radio Aalsmeer het nieuwe programma Stamtafel Aalsmeer gelanceerd
en dit programma is in combinatie
met Aalsmeer Actueel een belangrijke aanvulling van de actualiteitenprogramma’s van Radio Aalsmeer.
Aalsmeer Actueel wordt gepresenteerd door Willem Barendsen, Joop
de Ruiter, Marian Kaaijk en Berend
Vollmulleren wordt elke zaterdag
live uitgezonden van 12.00 tot 13.00
uur vanuit de studio in het Stommeerkwartier in de Baccarastraat
In dit programma komen op toerbeurt de raadsleden van de politieke fracties en leden van het college
van burgemeester en wethouders
aan het woord terwijl in Stamtafel
Aalsmeer iedere andere inwoner uit
Aalsmeer en Kudelstaart zijn of haar
verhaal kan doen.
Stamtafel Aalsmeer is een interactief radioprogramma en wordt elke twee weken op de donderdagavond (eerstvolgende 18 juni) uitgezonden tussen 20.00 en 22.00 uur
vanuit het gezellige bovencafé in De
Oude Veiling in de Marktstraat. In
dit programma nodigen Patricia Vogels, Rinus van Itterzon en Dirk Box
de Aalsmeerders en Kudelstaarters uit om over allerlei onderwer-

pen te praten die leven in hun omgeving. Zo worden de luisteraars in
Aalsmeer en Kudelstaart geïnformeerd en met deze kennis is het
mogelijk met anderen te discussiëren en daarna eventueel te reageren via het e-mailadres: stamtafel@
radioaalsmeer.nl. De techniek is in
handen van Martijn Bouterse. Radio Aalsmeer denkt dat met deze
twee programma’s een meerwaarde
geboden wordt aan de luisteraars
die geïnteresseerd zijn in het wel
en wee in Aalsmeer en Kudelstaart.
Binnenkort zal Radio Aalsmeer ook
een aparte site openen van Stamtafel Aalsmeer waarin de meeste onderwerpen die besproken worden
toegelicht zullen worden in tekst en
beeld.
Later beluisteren
Tevens zal er op deze site informatie worden geboden om te zorgen
dat de Aalsmeerder en Kudelstaarter nog gemakkelijker en sneller aan
de juiste gegevens kan komen. Met
deze service biedt Radio Aalsmeer
de luisteraar een gemakkelijke manier naar de uitzendingen te luisteren op het tijdstip waarop dit hem
of haar uitkomt. Ook kunt u andere programma’s (steeds tot drie weken na uitzenddatum) op deze manier terugluisteren. U klikt op: http://
radioaalsmeer.nl en u kunt via uitzending gemist de programma’s oproepen.

Nieuwe dirigent Sonority
Aalsmeer - Wien Wagenaer is
sinds enige tijd de nieuwe dirigent
van popkoor Sonority. De start is gemaakt na het optreden in Paradiso
in januari. Inmiddels heeft Sonority er twee optredens opzitten onder
leiding van Wien, waardoor zij direct
al een aantal uitdagingen is aangegaan. Tijdens deze optredens is gebleken dat zij zeer enthousiast dirigeert. Het eerste optreden onder
leiding van Wien, tijdens het Zingenzo festival in Loenen aan de
Vecht, heeft Sonority zich zelfs naar
de derde plaats weten te zingen.
Wien heeft onder andere ervaring
als zangcoach, arrangeur en dirigent van verschillende uiteenlopende gezelschappen. Ze heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied van zang en dirigeren. “Sonority is een hechte, enthousiaste club
mensen. Voor de toekomst staat in
ieder geval aandacht voor zangtraining en ademtechniek op het programma en werken aan interpretatie”, aldus Wien. Het eerstvolgende optreden van Sonority is zaterdag 20 juni aanstaande tijdens het

Straattheaterfestival de Ronde Venen. Tussen 11.15 en 11.45 uur is het
koor te beluisteren op de speelplek
bij winkelcentrum de Lindeboom in
Mijdrecht. Meer informatie over dit
festival is te vinden op www.straattheaterdrv.nl.

‘Oudjes’ op weg voor toerrit
Rijsenhout - Een week voor het
Aalsmeer Roest Niet evenement in
het centrum van Aalsmeer stond zaterdag 13 juni ook een toerrit voor
oude auto’s op het programma
van de feestweek Rijsenhout. Vanaf tien uur in de ochtend verzamelden de ‘oudjes’ zich op het parkeerterrein in het Konnetlaantje en de
deelnemers hebben vast en zeker
een prima en gezellige rit gereden.
Het weer werkte ook bijzonder goed
mee. Een stralend zonnetje de hele
dag! Onder andere een oude volkswagen bus, een Citroen en een Ford

Brandje blussen tijdens open
dag brandweer Rijsenhout
Rijsenhout - Wel eens willen weten
wat een brandweerman zoal doet?
Kom dan zaterdag 27 juni naar de
open dag van brandweer Rijsenhout.
De bezoekers worden actief betrokken bij alle activiteiten en kunnen
kennis maken met het uitgebreide
takenpakket waar de brandweer zoal voor ingezet worden. Met kleine
blusmiddelen mogen brandjes ge-

Koppelkaarten
in Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
19 juni is er weer koppelkaarten in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Kaartliefhebbers zijn van harte welkom. Vanaf 20.00 uur worden de

blust worden en onder andere komen autowrakken die stukgeknipt
mogen worden. Aan jong en oud
is gedacht. Brandweer Rijsenhout
heeft niet alleen vrijwilligers, maar
ook een jeugdbrandweer. Deze gaat
op deze dag eveneens verschillende
demonstraties geven. De dag is van
10.00 tot 16.00 uur in en rond de kazerne aan de Schouwstraat 11.
kaarten verdeeld, de zaal gaat open
vanaf 19.30 uur. Het open klaverjaskampioenschap van Aalsmeer is gewonnen door Nico Besselsen met
5437 punten.
Op twee is Coen Vis geëindigd met
5199 punten en op drie Antoon van
Rijn met 5125 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Marja Joore
met 3822 punten.

van weleer en een oude legerjeep
maakten deel uit van de prachtige,
nostalgische stoet, die werd uitgezwaaid door een groot aantal belangstellenden. Op het feestterrein
werd het inmiddels drukker, de familiedag stond op het programma
en dat bij enkele spelletjes van water gebruik werd gemaakt, vonden
de deelnemers absoluut geen straf,
maar zelfs een heerlijke afkoeling.
De feestweek werd deze zaterdag
afgesloten met een gezellige avond
vol live-muziek van Cooldown Café
en zanger Starkoo.
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Op Binding Zolder Kudelstaart

Lekker ‘ruim spelen’ op
Nationale Straatspeeldag

Luxe juwelendoosje maken
tijdens de meidenmiddag
Kudelstaart - Op woensdag 24 juni staat weer een meidenactiviteit
gepland voor tienermeiden in Kudelstaart en Aalsmeer. Op de Binding Zolder in de Haya van Somerenstraat gaan de meiden een luxe
juwelendoosje geheel naar eigen
smaak maken! De meidenmiddag
begint om 14.00 uur, duurt tot 16.00
uur en is bedoeld voor tienermeiden
vanaf 10 jaar. De kosten zijn 3,50
euro per persoon. De middag gaat
alleen door bij minimaal vijf deelneemsters. Dus kom gezellig met

je vriendinnen! Geef je op bij Manon door een e-mail te sturen naar
Manon@debinding.nl met daarin je
naam, adresgegevens, leeftijd en telefoonnummer. Je ontvangt dan een
bevestiging e-mail terug. Je kan ook
bellen naar 0297-892091 op dinsdag d
en vrijdagmiddag tussen 14.00 en
17.30 uur. Opgeven kan tot en met
dinsdag 23 juni 17.00 uur. Voor meer
informatie over de activiteiten van
Stichting de Binding kan een kijkje worden genomen op www.debinding.nl.

Diploma’s voor kinderen
van Opstap en Opstapje
Aalsmeer - Woensdag 10 juni ontvingen elf kinderen uit Aalsmeer en
Kudelstaart hun welverdiende Opstap- en Opstapjediploma uit handen van wethouder Jaap Overbeek.
Na de diploma-uitreiking volgde een
buffet met allerlei, door de moeders
zelfgemaakte, hapjes. De middag

werd afgesloten met een knutselkermis. Opstapje en Opstap bieden
ondersteuning in de taal en opvoeding en is onderdeel van de stichting Cardanus. Voor meer informatie kan gebeld worden naar met Jose Koster, 020-6476683, of kijk op
www.cardanus.nl.

Jan Overbeek en de kinderen met hun Opstap-en Opstapjediploma

Tennis vereniging Kudelstaart
geeft tennis aan basischolen
Aalsmeer - Afgelopen week werden de leerlingen van groep 5 tot en
met 8 uit Kudelstaart uitgenodigd
door de jubilerende Tennisvereniging Kudelstaart voor een alternatieve gymles.
De TVK bestaat 25 jaar en organiseert gedurende het hele jubileum
allerlei activiteiten.
Van dinsdag tot en met vrijdag werden vijf banen gereserveerd voor de
obs Kudelstaart, de Antonius en de
Graankorrel en konden de kinderen
op speelse wijze kennismaken met
de tennissport.
En niet zonder resultaat, de kinderen waren erg enthousiast. Het materiaal van Sport Service Noord-Holland, de inzet van ouders en leerkrachten en de gunstig gestemde
weergoden maakten deze dagen tot
een groot succes.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat

de scholen hopen volgend jaar, ongeacht het jubileum, wederom een
uitnodiging van TVK te mogen ont-

Wedstrijdzeilen op Westeinder

Aalsmeer Verhuur, Stichting Cardanus, Molenman V.O.F Kramenverhuur, Gemeente Aalsmeer, Bibliotheek Kudelstaart en een groep
zeer enthousiaste vrijwilligers hebben de dag mogelijk gemaakt. De
jeugdige inwoners hebben in ieder
geval genoten. “Ik zou elke dag wel
op straat willen spelen. Lekker veel
ruimte”, aldus een reactie van één
der straatspelers.

Licht weer zeilen tijdens
het COMBI evenement
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
het jaarlijkse Combi evenement voor
de jeugd verzeild. De wedstrijden
zijn in de Optimisten, de Splash en
de RSFeva-klasse. De organisatie
op de Westeinderplassen is in gezamenlijke handen van de W.V. De
Nieuwe Meer en de W.V. Aalsmeer,
die beide hun jachthaven hebben
aan de Kleine Poel in Aalsmeer. De
beginnende wedstrijdzeilers, en dat
waren er maar liefst 55, varen op de
Kleine Poel. Zij hebben nog geen
officieel gemeten Optimistje nodig,
maar al gauw bleek dat er al best
veel snelle bootjes mee deden. De
jeugdige zeilers (vanaf 8 jaar) worden bij het varen van hun baan geholpen door de zg. boeienboot van
Jelger Platvoet, die voorop varend
hen met een grote blauwe vlag de
richting naar de volgende boeien
wijst. Daar waren vooral Juan Camacho (3-10-7-1-4) en Marloes Eijckman (2-2-11-3-9) al heel handig in.
Juan won met 15 punten en bleef
Marloes daarmede slechts 1 punt
voor.
Zij bleef de nummer 3 en 4 ook weer
met slechts 1 punt voor. Willemijn
Offerman eindigde gelijk met Berend Ramusz, maar bleef in de individuele resultaten wat beter en
werd dus derde. Zaterdag ging de
laatste wedstrijd door wegvallende wind niet door, maar opmerkelijk
genoeg was er dit weekend op de
Kleine Poel nog enige wind zodat er
toch nog vijf starts konden worden
gemaakt. Op de Grote Poel kwam

men niet verder dan vier starts. Toen
daar op zaterdag weer wat windvan-zee kwam, was het te laat om
nog te kunnen starten.
Op Grote Poel.
De gevorderden Optimistenzeilers
worden onderverdeeld in de B en
de A-klasse. In de B-klasse kwamen
30 Optimisten aan de start en in de
A-klasse 25. Jeroen Janissen (Haarlemsche Jachtclub) won afgetekend met een serie van 7-1-1-1 voor
Robin Becker (Braassemermeer)
met 6-6-3-3. In de A-klasse won
Martij Bosma met de Shockwave
(2-5-1-2) met slechts 1 punt verschil van Cecile Janmaat met haar
‘Foutje bedankt’ (6-2-2-1) . In de
Splash B-klasse met 19 deelnemers
was Wouter Steffens oppermachtig
met een serie van 1-1-1-1. Lars Finnema werd tweede met 2-5-2-2 . In
de Splash-A was slechts een kleine
opkomst, doordat het Combi weekend samen viel met een ander belangrijk Splash-evenement. FransJan Kortman won met 2-1-1-1 voor
Hugo van Werkhoven met 4-2-2-2 .
En RSFa –winnaar werd Jodie van
Senten met een serie van 1-5-1-1
. Het Aalsmeerse Combi weekend
word traditioneel gevierd met een
grote barbecue op de wal, gevolgd
door een unieke bingo met veel watersportprijzen. Door het mooie en
rustige zeilweer zat de stemming er
goed in en dat was bij de prijsuitreiking te merken met regelmatig gejuich voor de winnaars.

Sportdagen bij De Hoeksteen
Aalsmeer - Onder prima weersomstandigheden heeft pc basisschool
De Hoeksteen de jaarlijkse sportdagen gehouden. Vrijdag 5 juni waren
de kinderen van de groepen 0 tot
en met 4 aan de beurt. De kleinsten
(groep 0 en 1) bleven op school. Deze kinderen deden sportieve spelletjes, zoals klimmen en klauteren
in de gymzaal en stoeien op matten. Op het kleuterplein mochten ze
schatgraven in de zandbak. De kinderen van groep 2 tot en met 4 konden uit de sporten handbal, voetbal, twirlen, judo of atletiek kiezen
of deelnemen aan een opdrachtenloop. Een aantal sporten werd enthousiast begeleid door sportverenigingen uit Aalsmeer.

Op vrijdag 12 juni was vervolgens de
sportdag voor de jongens en meisjes
uit de groepen 5 tot en met 8. Op de
atletiekbaan werd een sportief circuit afgewerkt. Hoogspringen, verspringen, 60 meter sprint, kilometerloop en kogelstoten waren onder
andere de onderdelen. Na de lunchpauze volgde nog een spelcircuit.
Al met al een geslaagde dag met
prachtig weer, waarbij menig zweetdruppeltje viel. Het lukte veel leerlingen om hun persoonlijk record te
verbeteren. Dat werd duidelijk bij de
uitreiking van de diploma’s. Dankzij
veel hulp van ouders en trainers van
de sportverenigingen kan teruggekeken worden op twee gezellige en
sportieve dagen.

Turnen Sportvereniging Omnia 2000

Kim Nederstigt 24e bij de
districtkampioenschappen

Aalsmeer - Op 13 juni werden in
Beverwijk de districtskampioenschappen turnen gehouden. Voor
het eerst turnde Kim dit seizoen in
de vijfde divisie. Als je dan direct via
de rayonwedstrijden door mag naar
de regiokampioenschappen en vervolgens mee mag doen aan de districtskampioenschappen, dan is dat
een hele mooie prestatie! Kim begon de wedstrijd op de evenwichtsbalk en dan ook nog als eerste turnster. Dat viel niet mee. Kim was duidelijk wat gespannen, wiebelde iets
meer dan anders en viel één keer
van de balk. Met het cijfer 7.20
mocht ze tevreden zijn. Vervolgens

turnde ze haar vloeroefening, waarin ze helaas niet kon door rollen na
de handenstand. De rest van de oefening, waarin prachtige loopsprongen gemaakt werden, ging goed en
het behaalde cijfer was 8.60. Sprong
verliep goed en hiervoor kreeg zij
8.50.
Voor haar geslaagde brugoefening
behaalde ze 8.80. Het eindtotaal
kwam op 33.10 en daarmee plaats
24 van de 35 turnsters. Kim was de
enige turnster van SV Omnia 2000
die mee mocht doen aan de districtskampioenschappen. Een grandioze prestatie. Info: website: www.
svomnia.nl

Broodproject op Zuidooster
Aalsmeer -Op 25 mei startte in de
groepen 3 en 4 van obs De Zuidooster het project ‘Brood aan de basis’. Tijdens dit project leren de kinderen onder andere dat brood een
belangrijk deel van hun voeding is
en hoe en waarvan brood gemaakt
wordt. Het lesmateriaal dat hiervoor
gebruikt wordt, is afkomstig van
het Voorlichtingsbureau Brood. Tijdens het bezoek aan de korenmolen De Leeuw konden de kinderen
zien hoe graan gemalen wordt tot
meel. Meneer Jan, een vrijwilliger,
vertelde de kinderen van alles over
de molen. Op 8 en 9 juni gingen de

Kudelstaart - Afgelopen woensdag
10 juni heeft Stichting de Binding
de Nationale Straatspeeldag in Kudelstaart georganiseerd. Net zoals
vorig jaar speelde het feest zich af
in de Graaf Willemlaan en de Proosdijstraat. De opkomst was geweldig,
zo’n 250 kinderen hebben genoten
van allerlei leuke activiteiten. Scoutinggroep TIFLO, ’t Gilde, Mariëlle
Buskermolen, Kinderhof Aalsmeer,

kinderen vervolgen sop bezoek bij
bakkerij Vooges. De kinderen kregen een rondleiding door de bakkerij. Aan een grote tafel mochten
ze van brooddeeg hun eigen broodjes maken. De volgende dag werden
de broodjes gebakken op school afgeleverd. In de klas rook het heerlijk naar vers gebakken brood. De
broodjes smaakten heerlijk! Het bezoek aan de molen en aan de bakkerij zorgde er voor dat het project
bij de kinderen echt ging leven. De
kinderen en de leerkrachten bedanken meneer Jan en bakker Vooges
voor de leuke rondleidingen.

Integratie oud en nieuw Oosteinde

Zaklopen en snoephappen
tijdens de Straatspeeldag
Aalsmeer - Op woensdag 10 juni
vond voor het eerst in de wijk Polderland in Nieuw-Oosteinde de
straatspeeldag plaats. De organisatie sloot hierbij aan bij de Nationale Straatspeeldag van Veilig Verkeer Nederland. Het thema voor dit
jaar was het veiliger maken van de
woonwijk. De kinderen gingen hiervoor aan de slag met verf en kwast
en ontwierpen diverse verkeersborden om de automobilisten er op te
wijzen dat ze in een woonwijk rijden. De borden die geplaatst zijn
in de Beatrixstraat zijn helaas allemaal verdwenen. De borden in de
Duikerstraat zijn nog tot 24 juni te
bewonderen. Naast verkeersveiligheid was lekker spelen het tweede thema van de middag. De kinderen konden zich helemaal uitleven
op het springkussen. Verder ston-

Waterweek op Jozefschool
Aalsmeer - De afgelopen week is
op de Jozefschool in alle groepen
over het onderwerp water gewerkt.
Dit in het kader van de natuur- en
milieu educatie.
Verschillende leerzame, leuke, spannende en interessante activiteiten
zijn aan bod geweest. Zo hebben de
kleuters kennis gemaakt met Droppie Water, die hen van alles heeft
geleerd over watergebruik in en om
het huis. In de groepen 3, 4 en 6 lag
de nadruk op het leven in en om de
sloot.
Op het Stokkenland is groep 4 met
schepnetjes en loeppotjes aan de

slag geweest om waterdiertjes goed
te kunnen bekijken. Groep 3 heeft
tevens een bezoek gebracht aan de
zeilschool.Groep 5 heeft zich juist
gericht op verschillende vormen van
water: Vast, vloeibaar en gas. Tevens
hebben zij met zelfgemaakte boten
de begrippen drijven en zinken onderzocht.
Als laatste heeft de bovenbouw
zich bezig gehouden met het water in Nederland, groep 7 bezocht
hiervoor het Cruquiusmuseum, en
drinkwater in Derde Wereld landen.
Het was voor iedereen een leerzame, maar bovenal leuke nme–week.

Foto Ronald van Doorn.

den er allerlei Oudhollandse spelletjes klaar, onder andere sjoelen,
zaklopen, blikkengooien en snoephappen. Hiervoor waren 25 vrijwilligers, buren, moeders, vaders, opa’s,
oma’s en niet te vergeten de oudere
jeugd uit de wijk in touw.
Ook kreeg de organisatie hulp uit de
Beatrixstraat. Een mooie integratie
van de oude en de nieuwe wijk dus!
Marian van Schminken & Zo maakte, ondersteund door twee moeders,
de prachtigste schminkkunstwerken op de gezichten van de kinderen. Voor alle kinderen was er deze
middag met chips, drinken en ijs zodat het een waar kinderfeest is geworden. De kopersvereniging Polderland bedankt de sponsors en
vrijwilligers en hoopt volgend jaar
weer zo’n mooi feest te kunnen organiseren.

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 18 juni 2009

Clowns, leeuwen, tijgers en acrobaten in de pramen!

Junior Stenhuis Maatjes winnen vijfde juniorrace
Aalsmeer - Een stralend zonnetje
en nagenoeg geen wind, de ingrediënten van alvast een geslaagd
evenement en dat was de junior
pramenrace afgelopen zaterdag
13 juni. Rond half een arriveerden de eerste pramen vol verklede kinderen bij het Stokkeland en
vanaf een uur gingen de clowns,
de leeuwen, de circusdirecteuren,
de acrobaten en onder andere de
tijgers op weg met hun captains
en begeleiders voor een gezellige
doe-vaartocht door het waterrijke
Aalsmeer. De geheime opdracht
was door nagenoeg iedereen in
de junior praambode gevonden, er
waren papier, touw en knijpers aan
boord, evenals goed gelezen was
in deze speciale jeugdkrant dat er
drie ballen meegenomen moesten
worden. Er werd zelfs voor aanvang alvast flink geoefend voor
het jongleren.
Uniek!
Deze vijfde, jubileumeditie kende
enkele unieke feiten. Zo verschenen De Stoppies voor het eerst
verkleed aan de start. In clownspak en met rood geverfde haren
voer captain Bas ‘zijn kroost’ rond
en dat terwijl menigeen weet dat
tijdens de race voor de groten dit
team steevast deelneemt voor de
snelheidsprijs en de race vaart in
dezelfde sweaters en een pet op
het hoofd. Uniek was ook dat dit
keer de bezemboot geen pechvogels kon helpen, maar zelf een ‘slepie’ nodig had. Ongeregeldheden
hebben zich absoluut niet voorgedaan, niemand is in het water gevallen of gewond geraakt, van begin tot einde vormden vrolijke, lachende gezichten het beeld van de
junior pramenrace. Voordat tot de
prijsuitreiking overgegaan werd, is
eerst Laura Tas in het zonnetje gezet. Voor de eerste editie van dit
leuke kinderevenement heeft deze Aalsmeerse het voortouw genomen en heel veel geregeld om
de junior pramenrace leven in te
blazen. Het is gelukt, het eerste
jubileum is gevierd, en het huidige bestuur vond dit een SPIE-orde
waard. Ook bloemen waren er voor
oud-bestuurslid Marcel Jongkind
die eveneens enkele jaren de volle
inzet heeft getoond voor de organisatie van de juniorrace.
Blije gezichten
Het team de Kleintjes uit het Oosten had het minste geluk en kwam
diverse malen stil te liggen. De finish is bereikt, maar niet zonder
slag of stoot. Toch ook blije gezichten bij deze jongens en meisjes, zij
kregen de pechprijs en dit cadeau
is best heel lekker en leuk, gezellig met het hele team eten in The
Beach! Ook een aandenken was er
voor de jongste deelneemster, Leonie van 3 jaar. Zij vaarde mee met
de Tuuteblikjes. De jury, bestaande uit Marjan Brouwer en Ruud
Vismans, heeft tijdens de race alle teams goed bekeken, uiteraard
met een kritische blik gekeken
naar het uivoeren van de diverse
opdrachten, en heeft uiteindelijk
de juryprijs toegekend aan nummer 26, de Minirokjes van Gouwerok. Het jureren van de doe-opdracht, een circustent maken, werd
gedaan door de jury en leden van
het SPIE-bestuur. Dit was waarschijnlijk de moeilijkste taak, want
alle teams hadden deze opdracht
heel serieus genomen en presenteerden hele mooie kunstwerken.
Kiezen met de ogen dicht, was het
makkelijkst geweest, maar dit is
natuurlijk niet gedaan. Uiteindelijk
heeft de jury op originaliteit gekozen voor de circustent van de Circusbende. De spanning steeg op
het grasveld van het Stokkeland.
Wie wint de grootste beker?
Trotse begeleiders
Op drie zijn de meiden van de Circus Chickies geëindigd en daar
was dit team bijzonder blij mee.
En, op twee, ze hadden al de voorspelling gedaan, tijdens de spelletjesmiddag de hoogste eer bereikt
en mochten nu weer op het podium komen: De Kleine Keurregies
wisten de ene na grootste beker te
bemachtigen! Op het podium een
dolblij team, tussen het publiek
trotse begeleiders. En de winnaar,
het werd even stil op het Stokkelandveld: De Junior Stenhuis Matjes. Deze meiden, allemaal prachtig geschminkt en met zwarte directeurshoeden, stonden hand in
hand vol spanning nabij het podium te wachten. Bij het horen
van hun teamnaam kwam de ontlading. Ze waren dolblij, begonnen te juichen en sprintten naar
het podium. “Yes, gewonnen.” Terechte winnaars, aldus het bestuur: Ze hadden de snelste tijd en
de meeste punten. Overigens kende deze vijfde junior pramenrace
eigenlijk allemaal winnaars. Iedere deelnemer kreeg een prachtige,
echte medaille, beschikbaar gesteld door Sparnaay juweliers en
Aalsmeer Nu. Een glimmend einde voor alle teams na een race met
een gouden jubileum randje!
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Van de hak
op de tak

ingezonden
OVA: Gemeente passeert betrokkenen
en vertelt zijn eigen waarheid
De gemeente Aalsmeer blijft verrassen. Na lang aandringen vanuit het
bedrijfsleven wordt er eindelijk (eigenlijk twee jaar te laat) onderzoek
gedaan naar de economische effecten van de voorgenomen knip in de
N201. Sinds januari neemt de OVA
deel in een speciaal hiervoor opgerichte begeleidingsgroep. Tegen
de tijd dat wij het voorlopige onderzoeksrapport ontvangen is het juni. Maar dan is de gemeente opeens wel snel: een paar dagen later
staan de conclusies al in de krant.
Op 25 mei kwam de begeleidingsgroep bijeen. Voorafgaand aan deze bijeenkomst is door OVA meerdere keren en zowel telefonisch als
per e-mail om het concept-rapport
gevraagd. Dat kwam er niet en kon
dus niet worden besproken. Op 4
juni werd het rapport aan ons gezonden, met de afspraak dat er later
deze maand een vergadering komt
waarin de begeleidingsgroep op de
inhoud kan reageren. Wat schetst
onze verbazing: op 9 juni verstuurt
de gemeente een persbericht waarin zij op basis van het rapport meldt
dat de knip geen nadelige effecten
heeft. Deze werkwijze is niet alleen
onfatsoenlijk, maar doet zelfs twijfel
rijzen over de motieven van de gemeente. Blijkbaar wilde men deze
uitkomst wel heel graag communiceren. Zelfs nog voordat een reactie
van de begeleidingsgroep op de onderzoeksmethode of de inhoud van
het rapport mogelijk was.
Onderzoeksbureau Grontmij heeft
de opdracht gekregen om de economische effecten in beeld te brengen.
Daar is het bureau niet in geslaagd.
Men komt niet met cijfermateriaal.
Bij de start heeft Grontmij aangegeven dat men met vergelijkbare situaties zal komen. Men somt plaatsen
en wegen op, maar vervolgens geeft

Grontmij aan dat men geen vergelijkbare situaties is tegengekomen.
Kortom, het onderzoek laat niet die
onderzoeksresultaten zien waar bij
de start om is gevraagd. Grontmij
geeft aan dat de consument alle
winkelcentra zal kunnen bereiken.
Dat kan na de knip dus niet meer
via de huidige N201, de weg die veel
verkeer verwerkt. Het interne verkeer wordt straks door woonwijken
geleid. Zitten bewoners daar op te
wachten? En gaan consumenten via
verkeersdrempels, langs scholen en
andere hindernissen door de woonstraten rijden om boodschappen te
doen? De Ophelialaan wordt tweerichtingsverkeer, maar hoe het gaat
met de parkeercapaciteit en de veiligheid is de vraag. Voor Aalsmeer
Centrum in de Stommeerweg de belangrijkste alternatieve route. De capaciteit van deze weg voldoet nu al
nauwelijks, en straks? Bovenop al
dit wordt weggelaten wat het college niet uitkomt: één van de uitkomsten van de Economische Visie was
het ontwikkelen van Aalsmeer aan
het water. Het zogenaamde Waterfront. De gemeente staat hier achter. Grontmij concludeert echter dat
de capaciteit van de Stommeerweg
minimaal gehandhaafd moet blijven
als de knip er komt. En dus wordt
het Waterfront een vrijwel onhaalbare zaak, tenzij je Aalsmeer Centrum de nek omdraait. Over die keus
spreekt de gemeente zich niet uit.
Zou men op het gemeentehuis het
rapport überhaupt wel hebben gelezen? Eén van de belangrijke aanbevelingen is namelijk dat een “goede communicatie een heleboel leed
kan voorkomen”. Daar is het nu alweer te laat voor.
Ondernemers Vereniging
Aalsmeer (OVA)

Daders vastgelegd op camera

Opnieuw inbraak terrein
nieuwbouw op Praamplein
Aalsmeer - Ondanks verschillende maatregelen van bouwer Vink
Bouw uit Nieuwkoop is in de nacht
van vrijdag 6 op zaterdag 7 juni wederom ingebroken op het bouwterrein aan het Praamplein. Vink Bouw
realiseert hier een parkeerkelder met winkelcentrum en appartementen. Onder andere zal Albert
Heijn zich hier gaan vestigen. Na
diverse inbraken in de voorliggende periode heeft Vink Bouw besloten het bouwterrein te laten beveiligen met diverse beveiligingscamera’s en een koppeling met de alarmcentrale van een beveiligingsbedrijf.

Helaas heeft toch een vijftal vandalen de kans gegrepen twee beveiligingscamera’s te vernielen, nadat
ze duidelijk zijn vastgelegd op beelden van de twee vernielde camera’s
en de overige camera’s. Helaas zijn
ze gevlucht toen de beveiligingsbeambte ten tonele verscheen. Inmiddels is aangifte gedaan bij de Politie
in Aalsmeer en zijn de beelden van
de bewakingscamera’s overgedragen aan de politie. Indien u daders
kent of meer informatie heeft dat
kan helpen bij het politieonderzoek,
kunt u contact opnemen met de Politie in Aalsmeer, tel. 0900-8844.

Jeugddebat krijgt vervolg!
Aalsmeer - In vervolg op het jeugddebat afgelopen 5 juni gaat stichting Alexander langs groepen op
straat, zoals de groep bij De Bus en
de Caravan.
Verder worden nog voor de zomervakantie twee bijeenkomsten georganiseerd met de jongeren die zich
hebben opgegeven om deel te nemen aan een participatiegroep activiteiten of de participatiegroep jongerenhuisvesting.
Jongeren die ook graag samen met

stichting Alexander en het jongerenwerk van Cardanus en De Binding activiteiten willen organiseren
kunnen zich opgeven. Ook als je als
jongere mee wil praten over jongerenhuisvesting, word je bij deze uitgenodigd om zitting te nemen in de
participatiegroep. Aanmelden kan
door een mail te sturen naar sarti@
st-alexander.nl of door te bellen met
Asia Sarti, telefoonnummer 0206263929. Laat van je horen! Grijp je
kans.

ingezonden
Leuke gemeentelijke verrassing!
Ongeveer twee maanden geleden
plaatste deze krant een stukje van
mij, waarin ik mijn zorgen toonde over de gemeente. De gemeente had het door mij aangevraagde,
nieuwe rijbewijs teruggestuurd naar
de Rijksdienst voor het Wegverkeer
(RDW), omdat ik het niet was komen afhalen. Ik moest de hele procedure weer opnieuw beginnen en
betalen. Wat schetst mijn grote en
aangename verrassing, dat ik nu
ineens een brief van de gemeente in de post trof met daarin excuses voor de vergissing en het aan-

bod de dubbel betaalde leges terug
te zullen storten. Wie had dat ooit
gedacht?
In de tussenliggende periode hebben wij al kunnen leren uit een onderzoek van de Consumentenbond
dat Aalsmeer behoort bij de gemeenten, die relatief lage legekosten hiervoor in rekening brengt. Nu
laat de gemeente zien dat zij zich
richt op de burger en dienstbaar wil
zijn. Hulde! Dit mag ook wel eens
gezegd.
Theo te Winkel,
Kudelstaartseweg 129

Vrouwentroost
is heropend!

Foto Ronald van Doorn

Fietsster gewond na aanrijding vrachtauto
Aalsmeer - Maandag 15 juni rond
half acht in de ochtend is een fietser aangereden op de Legmeerdijk, hoek Machineweg. De 46 jarige vrouw stak met haar fiets over,
maar heeft waarschijnlijk de nadere

vrachtwagen over het hoofd gezien.
Politie en ambulancedienst waren
snel ter plaatse. Bijstand is verleend
door twee ambulances en de traumaheli.
Met spoed is de fietser afgevoerd

naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.
De politie heeft het ongeval in onderzoek. Getuigen worden verzocht
zich te melden via 0900-8844.

Provincie en FloraHolland niet eens over verbinding N201

Beraad en raad in vogelvlucht
Aalsmeer - De behandelstukken
vaststellen Welstandsnota Aalsmeer
2009, toepassing artikel 19 lid 1 Wet
Ruimtelijke Ordening voor het vergroten van een woning aan Helling 20, begroting 2010 en jaarrekening 2008 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, toewijzing zendtijd Lokale Omroep Aalsmeer en de
financiële jaarstukken en toelichting
2008 werden donderdag 11 juni tijdens de vergadering van het Beraad
en de Raad zonder al te veel problemen aangenomen.
Stevige agenda
Ook de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2009 ondervond
weinig weerstand want er bleek
zelfs geen tweede behandeltermijn
termijn nodig te zijn. De voorzitter
van het Beraad, Joop van der Jagt (AB), had in zijn inleiding opgemerkt dat er een stevige agenda op
tafel lag en deze woorden werden in
de loop van de avond dan ook helemaal bevestigd.
Het betrof veelal technische opmerkingen en vragen en onwillekeurig
gaan de gedachten dan uit naar een
ouderwetse commissievergadering.
De geplande tijden werden dan ook
niet gehaald, zodat de laatste hamerslag pas na het middernachtelijk
uur viel, waarbij de opmerking dat
veel vragen van een antwoord waren voorzien zeker geplaatst moet
worden om recht te doen aan de behandeling. Bij het onderwerp aanvragen verklaring geen bezwaar vrijstelling ex artikel 19 lid 1 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) ten behoeve van FloraHolland en Waterdrinker wordt onder andere voorgesteld
te besluiten om Gedeputeerde Sta-

ten van de provincie Noord-Holland
te verzoeken om een verklaring van
geen bezwaar af te geven. Het gaat
in dit geval nog niet om een vrijstelling en alle fracties kunnen zich in
de besluitvorming vinden. Nadat
een verklaring van geen bezwaar
is afgegeven kan er verder gepraat
worden, waarbij met name ook de
kruising van FloraHolland met de
Legmeerdijk en de verbinding met
de nieuwe N201 en de verdere verkeersafwikkeling aan bod zullen komen. Provincie en FloraHolland zitten wat dat betreft niet op dezelfde lijn.
Tal van vragen over Routekaart
Het onderwerp Routekaart Amstelland & De Meerlanden energieneutraal 2040 vergde nogal wat tijd en
de Routekaart geeft richting aan de
energieprojecten die de regio op
korte, middellange en lange termijn
gaat uitvoeren en voor de korte termijn (de komende vier jaar) ligt de
nadruk op de uitvoeringsprogramma’s die iedere gemeente afzonderlijk bij de Subsidieregeling Lokale
Klimaatinitiatieven (SLOK) aanvraag
heeft ingediend.
Uit deze projecten wordt een regionaal uitvoeringsplan gedistilleerd
door een nog aan te stellen regionale programmacoördinator en dit
kan leiden tot verschuivingen in
de bestaande planning. De ambitie
van de Routekaart is dat in 2040 de
energie welke in de regio wordt verbruikt ook duurzaam wordt opgewekt. Voor de meeste fracties gold,
dat zij een globale reactie wilden geven omdat er nog tal van vragen waren. De VVD-fractie gaf aan te willen wachten tot er serieuze voorstel-

len op tafel liggen en de CDA-fractie gaf aan dat het voorstel nog weinig informatie bevat en zeker nog
geen concreet voorstel is. De ABfractie wees erop dat het geheel
nogal theoretisch was en de PACTfractie gaf aan dat de gemeente zelf
al duurzaam kan inkopen.
Wethouder Ronald Fransen zegde toe de diverse vragen schriftelijk te zullen beantwoorden en dat
er binnenkort een voorstel komt
over Duurzaam inkopen door de gemeente. De tweede termijn komt 25
juni aan de beurt.
Kadernota 2009
De behandeling van de Kadernota 2009, hierin wordt de financiële richting voor de begroting 2010
aangegeven, beleefde de eerste
termijn en wat AB betreft is het in
dit stadium slechts richtinggevend.
De politieke discussie volgt pas later. Het CDA heeft de nodige vragen bij onderwerpen als huishoudelijke verzorging, passantenplaatsen
Praamplein, inhuur brandveiligheid
bloemenveiling, gemeenschappelijke regeling, taakstelling diverse vormen van vervoer en subsidies voor
cultuur en maatschappelijk welzijn.
PACT wijst er op vooral te concentreren op 2010 en ombuigingen en
taakstellingen lijken allemaal nog
ver weg.
De VVD noemt het leerlingenvervoer. De tweede termijn volgt 25 juni en pas met het vaststellen van de
Programmabegroting 2010 op 5 november geeft de Raad groen licht
aan voorstellen ten aanzien van onvermijdelijke uitgaven, lagere uitgaven en hoger inkomsten, nieuw beleid en ombuigingen.

Van kastje naar de muur wegens verbouwing OTT

Columbiahof: “Wij hebben nog
steeds geen flauw idee”
Aalsmeer - Ongeveer veertien jaar
nu wonen Els Gerritsen en Hennie
Klein met veel plezier in het appartementencomplex in het Columbiahof. De tuinen van deze woningen
zijn slechts gescheiden door een
smal slootje van het complex van
Ons Tweede Thuis, het woon- en
dagcentrum voor geestelijk gehandicapten. Nu iets meer dan een jaar
geleden is het plezier omgeslagen
in wantrouwen ten opzichte van de
gemeente. Het tweetal, dat zich inmiddels van het kastje naar de muur
gestuurd voelt, schrijft: “Wij vernamen min of meer bij toeval van verbouwingsplannen van Ons Tweede
Thuis, waarbij de muren met ramen
toch erg dicht op onze tuinen zouden komen te staan, zo’n 4,5 tot 5
meter, en daarbij werd ook duidelijk dat een mooie waterpartij geheel
zou verdwijnen omdat daar muren
doorgetrokken zouden worden. Niet
direct een verrijking waar je van
droomt. Maar, al onze pogingen
ten spijt, de precieze tekeningen en
plannen konden we niet achterhalen en voor onze bezwaren bleek de
gemeente volkomen doof. Bouwvergunningen werden overschreden,
na veelvuldige bezwaren van onze
kant door de gemeente bouwstops
opgelegd, waarna vervolgens toch
weer de vereiste vergunningen verleend werden. Heel wonderlijk.”
Waterpartij en knotwilgen
Maar dit is nog niet alles, laat het
tweetal weten in een vier a4-tjes
tellende brief aan de Nieuwe Meer-

bode en aan burgemeester Litjens,
Ons Tweede Thuis, Hart van Nederland en Tros Opgelicht. “Toen kwam
het moment dat bleek dat de eerder
verwijderde waterpartij elders weer
moest worden aangelegd vanwege het grondwaterpeil. Op vragen
van onze kant hoe en waar werd
geheimzinnig gedaan. Moeten de
oude, prachtige knotwilgen wijken
voor de waterpartij? Ja hoor, op een
zonnige dag waren ineens de knotwilgen verdwenen. Ze zouden herplant worden. Ook moest de, notabene door de eigenaren van de Columbiahof betaalde, heg er aan geloven. Van te voren inlichten was er
weer niet bij. Op een avond kom je
thuis en ziet dat alle struiken er met
grof geweld uitgetrokken zijn. Een
volledig braakliggend terrein was
ons deel. In de tussentijd waren er
ook betondraad-kolommen afgeleverd die in het beton gestort zouden worden bij de aanleg van het
terras.”
Tijdelijk of niet
Ook hier waren de bewoners niet
van op de hoogte gesteld. Navraag
bij de gemeente leverde tegenstrijdige antwoorden op. De een zei het
betreft een tijdelijk terras, omdat de
bouw niet helemaal volgens de vergunning gegaan was, de ander bevestigde juiste de komst van het
terras. Ook deze ambtenaar deelde mede dat de vergunning nog wel
bekeken moest worden. Als de gemeente besluit om de vergunning
niet te verlenen, moet het terras

met inmiddels een pergola afgebroken worden. Het tweetal heeft hier
weinig vertrouwen in. “De ervaring
heeft ons inmiddels geleerd dat in
het geval van Ons Tweede Thuis de
vergunningen altijd verleend worden. En we snappen het wel: De
gemeente ontvangt behoorlijk veel
subsidie voor een instantie als Ons
Tweede Thuis en dus kan zij gewoon
haar gang gaan.”
Geen flauw idee
Inmiddels is de waterpartij aangelegd en het lijkt er volgens de bewoners op dat het best netjes wordt.
“Het is nog even afwachten want
de beplanting moet nog aangelegd worden. De knotwilgen worden overigens niet herplant. Waren
ziek, wist iemand van de gemeente ons te vertellen. Maar, het waren
echt prachtige, stoere bomen.” De
bewoners zijn het inmiddels spuugzat. “De gemeente liegt en bedriegt,
Ons Tweede Thuis liegt en bedriegt
en ondertussen kan iedereen gewoon doen en laten wat ze willen,
terwijl wij als direct betrokkenen gewoon maar moeten afwachten wat
er gebeurt.
Hoe het verder gaat? Wij als bewoners hebben uiteraard nog steeds
geen flauw idee.” Het tweetal wil tot
slot nog de nadruk leggen dat zij
absoluut geen bezwaar hebben tegen de bewoners van Ons Tweede
Thuis. “Dit zijn mensen die een plekje in onze maatschappij verdienen
en die wij met plezier in ons midden hebben.”

Aalsmeer - De regen goot met
bakken uit de lucht die grijs en
grauw boven Aalsmeer dreigde. Eigenlijk was het vorige week donderdag geen weer voor mij om naar
buiten te gaan, ware het niet dat het
surfeiland geopend werd. Ik zou het
laf vinden van mezelf als ik niet naar
die heropening toe zou gaan, vooral
omdat ik nogal eens wat kritisch heb
geschreven over de gang van zaken daar op het surfeiland. Wethouder Ronald Fransen zou de boel, samen met een groep schoolkinderen,
feestelijk heropenen. Dat zou, gezien de ernst van dit weer, niet sympathiek zijn van mij als ik nu weg zou
blijven omdat er door dit weer misschien geen kip zou zijn. Het zou
dan toch een troost voor Ronald zijn,
een vrouwentroost, als ik er bij zou
zijn. Alles veranderde toen ik langs
de poeloever reed en de watertoren in beeld kreeg. Plotseling was
het droog, de lucht werd blauw en
de zon brak aarzelend door. Langs
de watertoren gekomen, wapperde fier de fraaie Dirk van Leeuwen
vlag, maar Dirk zelf zag ik zo gauw
niet. Van de redactie van de Nieuwe Meerbode mogen we niet meer
langer discussiëren over de echtheid
van Dirk’s vlag. Dat doen we dus niet
meer. Even voorbij de wapperende vlag flitste er een gevoel van blijheid door me heen: De hekken, die
tot voor kort het recreatie gebiedje afsloten, waren weg. Ik vond het
wel stil. Toen ik het surfeiland via de
grande boulevard opreed, bereikte ik
een grote witte feesttent.
De volgens mij immer vriendelijke,
vrouwelijke ambtenaar Laura Tas,
kwam uit de fraaie tent lopen. Ik
ben altijd blij als ik Laura Tas tegenkom. Zij is een geboren en getogen
Aalsmeerse, een van de nog maar
weinige, puur Aalsmeerse ambtenaren die op het gemeentehuis werkt.
Dit terzijde, Laura vertelde me dat
ik drie kwartier te vroeg was voor
de opening. Vandaar die stilte dus.
Ik besloot om het pad dat over de
pier richting baken liep uit te proberen op toegankelijkheid voor rolstoelers, wandel- en kinderwagens.
Het pad was nat en bestaat uit hele
kleine steentjes. Ik dacht dat het niet
goed was. Echter, het Pierepad bleek
goed berijdbaar te zijn. De boulevard
trouwens ook. Dat er een grote kaalslag aan de heropeningsdag vooraf ging, kun je nog goed zien. Welgeteld waren er slechts vijftien flinterdunne zilverberkenboompjes geplant. Voor de groen-look moesten
een aantal grasplaggen zorgen, het
leek er op dat ze er op het allerlaatste moment nog even waren neergelegd als groengevoel. Het gras,
groen en bomen tekort op het vernieuwde recreatie gebied is opvallend. Het oogt heel ruimtelijk. Misschien was dat de bedoeling wel. Nu
het zo wijds is en je vanuit elke hoek
het geheel kunt overzien, is het niet
mogelijk om ongezien rottigheid uit
te halen. Maar het is ook niet meer
aantrekkelijk om met een groepje
mensen een beetje privé te hebben,
omdat je open en bloot zit. Samen of
privé kan niet meer.
De grote zeeboei aan het einde van
de pier zorgt voor een kleurig en
speels accent. Het speel- en klimobject van houten stammen en balken in de vorm van een boot, is leuk.
Het, nu wat grotere, zandstrandje zal
ongetwijfeld veel bezoekers trekken
tijdens zomerse dagen. Als de zon
schijnt, is het aan te bevelen om ten
behoeve van wat schaduw, zelf een
boom mee te nemen of een parasolletje. Toen wethouder Ronald Fransen na een vriendelijk toespraakje het informatiebord liet onthullen
door kinderen zag ik tot mijn vreugde dat er ‘Vrouwentroost’ op stond
in plaats van surfeiland. De juiste aanduiding, het hoort Vrouwentroost te zijn en geen surfeiland. Zo
en nu nog maar afwachten hoe het
verder gaat.
Coq Scheltens

Hornmeer
vergadert
Aalsmeer - De wijkraad Hornmeer
komt vanavond 18 juni weer bijeen
in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 19.30 uur is er inloop voor bewoners met vragen en/
of suggesties over de Hornmeer.
Aansluitend volgt de reguliere vergadering, waarbij behalve de wijkraadleden ook politie en raadsleden aanwezig zijn. De vergadering
is openbaar. Alle Hornmeerders zijn
van harte welkom. Alleen luisteren
mag natuurlijk ook. De agenda is te
vinden op de website www.wijkraden-aalsmeer.nl. Volgende vergaderingen vinden na de zomervakantie
plaats, op 27 augustus en 17 september.
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Doorrijder toch
aangehouden

ingezonden

WVAC: Planning en communicatie
met gemeente blijft een drama
Dat de gemeente niet uitblinkt in
plannen en communiceren wisten wij al, maar deze week is weer
een schoolvoorbeeld van wat er allemaal mis kan gaan. Eerst wordt er
besloten om op de drukste doordeweekse dag - dinsdag - een kraan
te verwijderen bij de Albert Heijn.
Dat dit moet gebeuren is duidelijk,
maar waarom het juist moet gebeuren op de dag dat er in het Dorp al
de meeste parkeerproblemen zijn is
voor ons een raadsel. Op het Raadhuisplein staat op dinsdag de markt
en dus is het Praamplein deze dag
extra hard nodig voor parkeerruimte. Elke andere doordeweekse dag
was dus beter geweest om dit te laten plaatsvinden. Vervolgens wordt
op woensdag tot onze complete

Rijsenhout - Een man die woensdag 10 juni omstreeks 15.45 uur een
Rijsenhouter op het Konnetlaantje
aanreed en er vervolgens vandoor
ging, is later toch aangehouden.
De Rijsenhouter (68) fietste in de
richting van de Bennebroekerweg.
Toen hij moest wachten om de weg
over te steken, werd hij aangereden
door de 18-jarige automobilist. Deze
man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, kon later door de politie worden aangehouden. Hij krijgt procesverbaal.

verrassing een groot deel van het
Raadhuisplein afgezet. Hier werd
een activiteit gehouden voor de wijk
De Werven. Het is voor ons volkomen onduidelijk waarom dit: Op het
Raadhuisplein moest plaatsvinden
en niet op een andere plek waar
er geen overlast door ontstaat? En
waarom neemt de gemeente niet de
moeite om ons hier over te informeren? De lijst van dingen waarbij de
planning en/of communicatie vanuit
de gemeente misloopt wordt helaas
steeds langer. Dit geeft veel onnodige overlast voor klanten, ondernemers en bewoners. Het zou fijn zijn
als dit ook eens doordringt op het
gemeentehuis.
Ed Kriek, voorzitter Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum

Klap verkocht

Wethouder komt bijpraten

tijdens avond van Dorper Dempen Brandewijnsloot van start
Aalsmeer - Wijkraad de Dorper
houdt op maandag 29 juni vanaf
19.30 uur een bijeenkomst in gebouw De Binding in de Zijdstraat
53. Tijdens deze bijeenkomst zal
door Wethouder Berry Nijmeijer een
toelichting worden gegeven over de
volgende onderwerpen: Is er al iets
bekend over nieuwe gebruikers van
het studiocomplex; Wat gebeurt er
met het postkantoor als dit per december dicht gaat; Wat gebeurt er
met het complex van de huidige Albert Heijn; In hoeverre mogen de
bewoners mee praten over het verkeersplan in het dorp, bijvoorbeeld
welke straten worden één richtingsverkeer; Zijn er al plannen voor

de bestrating van bijvoorbeeld de
Dorpsstraat; de verkeerssituatie aan
het begin van de Uiterweg; Er zijn
wat aanvullende plannen voor het
Praamplein, kan hij daar nog iets
over vertellen; De Kerkwetering is
binnenkort bereikbaar voor kleine boten. Maar is het de wethouder
bekend dat er in de Kerkwetering
veel puin van de bouw ligt en wat
wordt daar aangedaan; De nieuwbouw aan de Zijdstraat; De nieuwbouw op het terrein van het Wapen
van Aalsmeer en de ontwikkelingen
in het gebied van de Lijnbaan. Alle
bewoners van het centrum zijn van
harte uitgenodigd deze bijeenkomst
bij te komen wonen.

“Het nieuwbouwproject Dorpshaven aan de Lijnbaan. Hoewel nieuwbouw, het
lijkt wel een nieuwe berg en dat in Aalsmeer. Ik fiets elke dag langs de N201
en soms lijkt het wel een zandstorm”, laat Rijsenhouter Jan van Staveren weten. Tijdens de bijeenkomst van De Dorper komt wethouder Berry Nijmeijer
onder andere meer vertellen over dit project in wording. Op de site van de gemeente www.aalsmeer.nl is overigens uitgebreide informatie over dit project
te vinden. In totaal gaan in de ‘Dorpshaven’ 333 woningen gebouwd worden,
zowel vrijstaande en rijtjeshuizen als (starters)-appartementen. De verkoop
start in het tweede kwartaal dit jaar en afhankelijk hiervan start de bouw in het
derde of vierde kwartaal dit jaar. De bouw gaat gefaseerd uitgevoerd worden
en zal enkele jaren in beslag nemen.

Dronken man
rijdt tegen paal

De Kwakel - Onder invloed van teveel alcohol is een 30 jarige man
uit Amstelveen rond twaalf uur in
de nacht van zaterdag 13 juni tegen een lichtmast langs de Noordammerweg in De Kwakel gereden.
De bestuurder raakte niet gewond,
maar de auto liep forse schade aan
de voorzijde op. De bestuurder is

aangehouden en bleek ruim twee
keer de toegestane hoeveelheid te
hebben gedronken. De automobilist
kon zich de aanrijding niet herinneren en dacht slechts een stoeprand
geraakt te hebben.
Zijn rijbewijs ingevorderd. De schade aan zowel auto als de lichtmast is
geheel voor eigen rekening.
Verzekeringsmaatschappijen keren
niet uit als iemand dronken achter
het stuur zit.

Jeugdsportfonds op zoek
naar intermediairs

Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds
is een franchise organisatie die bestaat uit meer dan 30 lokale, regionale en provinciale Jeugdsportfondsen en alle Jeugdsportfondsen werken volgens dezelfde formule, hebben hetzelfde logo en hanteren allemaal een maximum toekenning
van 225 euro per kind per jaar. Ieder Jeugdsportfonds heeft aanvullende criteria voor toekenning en ieder Jeugdsportfonds zorgt voor zijn
eigen inkomen. Iedereen die professioneel verantwoordelijkheid draagt
voor de ontwikkeling van kinderen of
gezinnen die leven op het bestaansminimum kan intermediair worden
en zij werken veelal in de branches
jeugdzorg, gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, armoedebestrijding
en vluchtelingenwerk.

Broodnodig
Intermediairs zijn broodnodig omdat
alleen zij een aanvraag voor een kind
kunnen indienen. Aanvragen van
ouders en sportclubs worden niet
gehonoreerd. Daar is bewust voor
gekozen want er wordt veel waarde gehecht aan het professionele oordeel van een intermediair, dat
als geen ander thuis is in de leefomgeving van het kind. Een intermedi-

air toetst of een kind in aanmerking
komt, dient een aanvraag in voor het
kind en volgt of het kind ook werkelijk naar de sportclub gaat. De ervaring leert dat dit een uur per kind
per jaar aan tijd vraagt. Die tijd gaat
zitten in informatie voor aanvraag
krijgen, aanvraag indienen, voucher
voor sportartikelen meegeven, kind
volgen en een gesprek voeren met
de ouders.
Twee keer per jaar ontvangt de intermediair een e-mail vanuit het
Jeugdsportfonds met de vraag of
het kind waarvoor de aanvraag is
ingediend nog steeds actief is op
de sportvereniging. Aanvragen
om intermediair te worden gaat in
twee stappen via internet: www.
jeugdsportfonds.nl. Als intermediair
kunt u aanvragen indien voor kinderen uit gezinnen die leven rond het
minimum inkomen (105 procent van
het minimuminkomen) en voor sporten die lid zijn van NOC*NSF. Een
uitkering van het Jeugdsportfonds
is geen recht. Voor ondersteuning
moet voldaan worden aan de criteria van Jeugdsportfonds Aalsmeer
en voor meer informatie kunt u terecht op e site van het Jeugdsportfonds en telefonisch bij de secretaris
van het Jeugdsportfonds Aalsmeer,
Arie de Vos, 0297- 325359.

Aalsmeer -Een iets andere route
kende de junior pramenrace afgelopen zaterdag 13 juni en dit heeft alles te maken met de werkzaamheden aan het Praamplein. De jeugdige deelnemers hebben het misschien niet eens gemerkt, ze vaarden door het centrum, voerden een
opdracht uit bij het zorgcentrum en
vervolgden de route onder de brug
van de Historische Tuin door. De juniorracers maakten echter dit jaar
geen gebruik van de Brandewijnsloot, maar van de daar achter liggende Jeneversloot. Voor de ver-

groting van het Praamplein gaat de
Brandewijnsloot gedempt worden
en deze werkzaamheden zijn gestart.
Er zijn damwanden geplaatst door
aannemer KWS Infra uit Duivendrecht en de ‘happers’ gaan beginnen om deze sloot tot het verleden te laten gaan behoren. Overigens wordt de Jeneversloot nog wel
iets breder gemaakt. Eind augustus moeten de vergroting van het
Praamplein een feit zijn en om deze
planning te halen gaat in de zomervakantie doorgewerkt worden. Na

de feestweek wordt het werk weer
opgepakt en staat de afwerking op
het programma.
Van september tot en met november krijgt het Praamplein, het Molenpad en de Punterweg nieuwe bestrating. In januari 2010 zal de aannemer vervolgens beginnen aan
de verbreding van de Uiterweg en
als laatste zal in maart 2010 worden gestart met de definitieve aanleg van de Grundelweg. Naar verwachting worden alle werkzaamheden aan en rondom het Praamplein
in juni 2010 afgerond.

Fracties hebben zo hun bedenkingen

Zesde laag nieuwbouw in
Spoorlaan is (te) hoog
Aalsmeer - Tijdens het Beraad van
donderdag 11 juni stond het onderwerp vaststellen wijziging van het
visiedocument Spoorlaan en kennis te nemen van Realisatiedocument op de agenda. Alle fracties
hebben aangegeven zeer veel moeite te hebben met de zesde bouwlaag bij de Leliehof. Uitspraken als
dit past niet bij het dorpse karakter (PACT), zes lagen is veel te hoog
en het is strijdig met de Gebiedsvisie (concept) en een amendement
wordt achter de hand gehouden
(VVD), veel moeite mee en kijk naar
een andere oplossing (AB) en zes
bouwlagen ligt moeilijk en dat is wel
erg veel (CDA) spreken voor zich.
De zesde bouwlaag is nodig omdat
bij het uitbrengen van het grondbod
is geconstateerd dat het niet mogelijk is elk appartement van een balkon te voorzien vanwege het feit dat
aan de zijde van de Burgemeester
Kasteleinweg een te hoge geluidsbelasting bestaat. Het hebben van
een balkon is van belang voor de
verkoopbaarheid van de woning en
het gebouw is in tweeën geknipt zodat elk appartement een geluidsluwe zijde heeft waar het balkon aan
gerealiseerd kan worden. Om nog
enigszins het woningbouwprogramma te halen is de hoogte gestegen
naar zes lagen (voor 43 woningen).
Aanvullende opmerkingen
De PACT fractie heeft naast de zesde
bouwlaag ook bedenkingen over het
parkeren in het openbaar groen en
wil dit graag geborgd zien. Het programma voorziet alleen in duurdere woningen en geldt het instrument
starterlening voor de vier goedkope-

re appartementen. Het gegeven 30
procent sociale woningbouw wordt
niet gehaald en verder verzoekt de
fractie in de communicatieparagraaf
meer aandacht te besteden aan de
burgerparticipatie, want dat komt
nu nog te mager over. Wethouder
Berry Nijmeijer begrijpt dat het maken van een afweging voor de zesde
bouwlaag nog gemaakt moet worden. Over het parkeren (twee auto’s
op eigen terrein en zes in het openbaar gebied) merkt hij op dat een
en ander via kettingbedingen vastgelegd kan worden en de mogelijkheid van een starterlening zal bekeken worden, evenals de opmerking
over het nagenoeg ontbreken van
sociale woningbouw. De opmerking
over communicatie zal nog eens
nagelezen worden. De VVD fractie
vraagt of het mogelijk is om de aan
te leggen voetbalkooi te voorzien
van een net, zodat overlast als ballen in de tuin voorkomen kan worden. De wethouder geeft aan dat er
hekwerk van drie meter hoog om de
voetbalkooi wordt geplaatst en tevens worden nog twee baskets aangebracht. Een net lijkt niet nodig,
maar hij zegt toe hier nog eens naar
te kijken. Wat de AB fractie betreft
wordt er nog steeds gebouwd voor
de verkeerde doelgroepen. Niet
voor starters en eengezinskoopwoningen. Het oorspronkelijke aantal
appartementen was 60 en is inmiddels teruggebracht naar 43 en dat is
een flink offer. De oude N201 moet
een dorpsweg worden en waarom
kunnen er dan geen balkons komen
aan die zijde. Dat geeft niet echt een
dorps gevoel. Verder heeft de factie een inzicht in de verkeersinten-

siteit niet terug kunnen vinden. In
het realisatiedocument wordt aangegeven dat de wijkraad in overleg
de gebruiksregels voor de voetbalkooi zal vaststellen en de gemeente
wordt niet genoemd en dat is nogal curieus. Verder heeft de fractie
het gevoel dat communicatie een
beetje aan het inzakken is. Wethouder Berry Nijmeijer zegt toe dat een
kaartje gemaakt zal worden met gegevens over de verkeersintensiteit
voor het betreffende wegvak. De
zesde bouwlaag is al eerder besproken en het initiatief en de regie voor
de gebruiksregels voor de voetbalkooi liggen bij de gemeente, dat is
binnen alle gremia afgesproken. Tijdens een bijeenkomst met de wijkraad is de zesde bouwlaag wel gepresenteerd. Er is wel een discussie
geweest, maar er is toen niet exact
naar gevraagd.
Locatie Rode Kruisgebouw
De CDA fractie roept eenieder op
mee te denken en mee te werken
aan een andere locatie voor het Rode Kruisgebouw en vraagt ook aandacht voor energiezuinige straatverlichting. De wethouder geeft aan
serieus te kijken naar een oplossing
voor het Rode Kruisgebouw en heeft
redelijke hoop iets te kunnen vinden.
Indien de straatverlichting niet in de
plannen zijn meegenomen dan is
dat een verzuim en daar wordt nog
even naar gekeken. De tweede termijn staat op de agenda van 25 juni
aanstaande en de VVD fractie heeft
al aangekondigd een amendement
in voorbereiding te hebben over de
zesde bouwlaag. Wordt daarom vervolgd.

Oprichting Gemeentelijk Energiebedrijf Aalsmeer

Wethouder Fransen: ‘Het is belangrijk
om energieneutraal te zijn in 2040’
Aalsmeer - De gemeenteraad van
Aalsmeer heeft op 12 februari 2009
gekozen voor de doelstelling om in
energieneutraal te zijn in 2040. Wethouder Fransen: ‘We willen dat in
2040 nog steeds het licht en de verwarming aan kunnen doen.
Om de doelstelling energieneutraal in 2040 te halen kiest de Gemeente Aalsmeer voor de oprichting
van het Gemeentelijk Energiebedrijf
Aalsmeer. Dit doet de gemeente samen met een aantal partners, zoals
Eigen Haard, Bohemen, Green Park
Aalsmeer. De hoofdreden voor het
opzetten van het energiebedrijf is
dat de energievoorziening in de toekomst wordt geborgd en dat deze
energie betaalbaar blijft.
Fossiele brandstoffen raken uiteindelijk een keer op, als gevolg daarvan zullen de prijzen stijgen. Inzet
op duurzame energie kan een antwoord geven op dit op handen zijnde tekort. In het beraad eerste termijn van donderdag 11 juni wordt
de Oprichting Gemeentelijk Energiebedrijf Aalsmeer besproken. Sa-

men met de genoemde partijen
heeft het college de intentie om gezamenlijk een aantal concrete duurzaamheidsprojecten van de grond te
tillen door samen te werken in het
(nog op te richten) Gemeenschappelijk Energiebedrijf Aalsmeer (GEBA).
Het moeten projecten zijn die goede en concrete resultaten kunnen
bewerkstelligen op het gebied van
Duurzaamheid en Duurzame Energie. Voor de oprichting van een Gemeenschappelijk
Energiebedrijf,
hebben de partijen de intentie om
het Gemeenschappelijk Energiebedrijf vijf uit te voeren projecten mee
te geven.
Op 28 april jl. is de Werkconferentie
GEBA gehouden met de betrokken
partijen en een expert van het Innovatienetwerk (Peter Oei). Tijdens
deze bijeenkomst hebben een twintigtal projectideeën de revue gepasseerd, welke uiteindelijk op basis
van scores en criteria zijn teruggebracht tot het gewenste aantal nader uit te werken projecten. De pro-

jectideeën zijn tijdens de werkconferentie beoordeeld op basis van de
volgende criteria: ’Terugverdientijd,
Milieuwinst, Ontwikkelrisico- Maatschappelijke haalbaarheid, Zichtbaarheid, Betrouwbaarheid en de
rol van de GEBA. De GEBA kan de
rol als investerings- en exploitatiemaatschappij hebben, maar ook
bijvoorbeeld als verbinder, die verschillende partijen bij elkaar kan
brengen.’
De volgende projecten zijn voorgesteld: Duurzame energie opwekken:
onder meer energie uit de kas en
zonne-energie van daken; Energiekoppeling: onder meer warmte- of
koudeoverschot opvangen en transporteren naar de plaats waar het
gebruikt kan worden; Windenergie
GEBA als investerings- en exploitatiemaatschappij; Voorfinanciering
Besparing Electra: bijvoorbeeld de
inkoop van zonnepanelen; Energiebesparing -20% bouwbesluit Green
Park Aalsmeer: Energiebesparing
kan bedrijven overhalen om zich
hier te gaan vestigen.

Rijsenhout - Een portier van een
zaak aan het Konnetlaantje liep,
toen hij een stel amokmakers uit elkaar wilde halen, klappen op. Dat
gebeurde in de vroege ochtend van
donderdag 11 juni. De politie hield
de klappengever rond 02.00 uur aan.
Het ging om een 19-jarige man uit
Leimuiden die eerder op de avond
ruzie had met andere bezoekers. De
39-jarige portier uit Rijsenhout wilde hen uit elkaar halen. De verdachte bekende tegenover de politie en
heeft proces verbaal gekregen.

Met een slok op
water in gereden
Hoofddorp - Kort na middernacht,
maandag 15 juni, kreeg de politie
een melding dat bij eiland 3 van Floriande een auto te water was geraakt. De bestuurder was uit de auto geklommen en weggelopen. Het
bleek te gaan om een 40-jarige
Hoofddorper. In zijn woning troffen
agenten de man aan, flink beschonken. Hij moest mee naar het politiebureau. Zijn rijbewijs was al eerder
ingevorderd omdat hij al vaker onder invloed had gereden. De politie
maakte andermaal proces-verbaal
op. Daarnaast werd zijn rijbewijs ingenomen èn kreeg de Hoofddorper
een prent voor het verlaten van de
plaats van een ongeval.

Na black-out
tegen boom

Hoofddorp - De bestuurder van
een personenauto heeft een ‘black
out’ moeten bekopen met een klap
tegen een boom. Een en andere gebeurde dinsdag 16 juni, omstreeks
04.45 uur. De Hoofddorper reed op
de Hoofdweg toen het gebeurde,
kwam met een wiel in de berm terechtkwam en raakte vervolgens
een boom. De klap was zó hard
dat het linkervoorwiel afbrak en de
voorruit tien meter voor de auto op
de weg terechtkwam. De man is
met een beenwond in een ziekenhuis opgenomen.

Politie haalt raddraaiers uit bus

Hoofddorp - In Hoofddorp werd zaterdag 13 juni de politie ingeschakeld nadat twee jongens fietsen
hadden vernield en ze in het water
hadden gegooid. Het ging om twee
knapen van 15 jaar uit Nieuw-Vennep. De jongens bleken inmiddels in
de Zuidtangent te zijn gestapt, waar
de agenten hen uithaalden. De raddraaiers moesten de fiets uit het
water halen en kregen een boete
aan hun broek.

Politie grijpt
fietsendief
Hoofddorp - Snel gearriveerde politie-agenten konden maandag 15
juni een gestolen fiets aan de eigenaar terugbezorgen. De diefstal vond rond 17.15 uur plaats aan
de Markenburg te Hoofdddorp. De
fietseigenaar belde direct de politie, waarna die aan de hand van het
signalement een 15-jarige jongen
uit Hoofddorp kon aanhouden. Hij
krijgt proces-verbaal.

Live meepraten
Arkenbeleid bij
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande donderdagavond wordt er door Radio
Aalsmeer weer uitgebreid stilgestaan bij het arkenbeleid van de gemeente Aalsmeer.
Dit onder andere naar aanleiding
van het artikel op de voorpagina van
de Nieuwe Meerbode van donderdag 11 juni. Het probleem gaat alle recreatie-arkbewoners aan en samen staan we sterk”, aldus de stichting Woonarken in Aalsmeer.
Het bestuur roept gedupeerden op
om donderdagavond ‘live’ mee te
komen praten over dit onderwerp
aan de stamtafel in de Oude Veiling.
Wie wil komen, kan zich telefonisch
aanmelden bij Patricia van Radio
Aalsmeer via 06-24259257.
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Nog jaartje wachten op restaurant

Weergoden goed gestemd
tijdens opening Surfeiland

Project De Werven overgedragen

Culinair ‘hoogstandje’
voor gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 10 juni heeft Synchroon B.V. op
zeer bijzondere wijze het project De
Werven overgedragen aan de gemeente Aalsmeer. Rond de klok van
drie werden genodigden, waaronder burgemeester Litjens en Wethouder Berry Nijmeijer, met een
kraan vanaf het Raadhuisplein in
een ‘bak’ omhoog gehesen. Op 36
meter boven Aalsmeer ‘bungelend’
vond vervolgens de officiële overdracht plaats.
De overhandiging werd verzegeld
met de handtekeningen van de directeur van ontwikkelaar Synchroon,
de heer Meuwese en door Wethouder Berry Nijmeijer. Onder het genot van geweldig uitzicht, waaronder over De Werven, werd vervolgens het glas geheven en kregen
de gasten heerlijke versnaperingen
voorgeschoteld. Dit culinaire ‘hoogstandje’ werd verzorgt door Synchroon B.V. Dit is een zelfstandige dochter van TBI en één van de
grootste ontwikkelaars van Nederland.
Het project dat werd overgedragen
bestaat uit 58 ruime tuinstadwoningen en is centraal gelegen aan
de Dorpstraat. De woonhuizen zijn
gelegen op een voormalig bedrijfsterrein waar onder meer de brandweer was gevestigd. De woningen
vormen bovendien een unieke verbinding tussen de dorpskern van
Aalsmeer en de Ringvaart. De huizen van het project zijn inmiddels
allemaal verkocht en opgeleverd en
bovendien op natuurlijke wijze in-

gebed in het gebied. “Ik ben heel
blij met het eindresultaat van dit
project.
Mooie woningen aan het water, die

voeren natuurlijk soelaas aan veel
zon- en waterliefhebbers. Gewoon
lekker wandelen kan op het nieuwe pad, dat helemaal naar het uiteinde van de ‘pier’ voert het gehele
jaar door. Een handdoekje uitgooien is zomers prima te doen op het
nieuwe gras. Donderdag was dat
zeker niet aan te bevelen, aangezien
de vele regen voor een wel erg drassige ‘grasmat’ had gezorgd!
Populairste spot
Leerlingen van basisschool ‘De
Wegwijzer’ uit de Hornmeer mochten de openingshandeling verrichten. Zij onthulden het bord met ‘do’s
and don’ts’ voor recreatie op het
vernieuwde eiland. Juist voor kinderen is het eiland er op vooruitgegaan. Voor de kids is namelijk een
zeer groot speeltoestel neergezet:
de houten boot met allerlei mogelijkheden om leuk op te klimmen
of aan de banden te hangen. Voor

Duif Henk Spaargaren wint
koninginnen klassieker!

Officiële openingshandeling door Wegwijzer-leerlingen. Op de achtergrond wethouder Fransen.

na een 24-uurs race. De eerste duif
werd geklokt door Henk Spaargaren, die dus koninginnen klassieker op zijn naam schreef. Zaterdagmiddag om 12.40 uur arriveerde het
beestje weer op zijn hok. Als zo’n
duif toch kan praten over wat hij onderweg allemaal meegemaakt heeft!
De uitslag van Soissons:
1. C. van Vliet, 2. Cob. van Ackooy, 3.
Comb. Wiersma & Zn., 4. Comb. Van
Leeuwen van Grieken, 5. D. Baars, 6.
Th. van de Wie, 7. J. van Duren, 8. A.
v/d Wie, 9. G. v/d Bergen, 10. M. de
Block, 11. H. Kluinhaar, 12. H. Spaar-

garen en 13. J. van Ackooy.
De uitslag van St. Vincent:
1. H. Spaargaren, 2. J. Kluinhaar en
dr., 3. J. van Dijk, 4. J. van Ackooy,
5. P. v/d Meijden, 6. S. Vonk en 7. C.
van Vliet.
De tussenstand van het ploegenklassement: 1. zuivelspecialist Langelaan met 6534 punten, 2. Oerlemans confectie met 6459 punten,
3. A.A. Sloopwerken met 5875 punten, 4. Lasbedrijf van Vlliet met 5369
punten en 5. Bosman kassenbouw
met 5346 punten.Aanstaande zaterdag 20 juni doen leden van PV
De Telegraaf mee aan het nationale concours vanuit Blois. Alle duiven
van Nederland vliegen tegen elkaar
in één wedstrijd. Zet allemaal je
beste beentje voor en zet Aalsmeer
op de kaart!
Open Duif.

Fietsen voor het goede doel

Zondag weer de Lotusbloemtoer
Aalsmeer - Traditiegetrouw organiseert fietsvereniging De Merel in samenwerking met de oudercommissie van kinderdagcentrum De Lotusbloem in juni de Lotusbloemtoer.
Dit jaar vindt deze toertocht plaats
op zondag 21 juni. De opbrengst
van deze fietstocht komt volledig
ten goede aan het kinderdagcentrum in de Hornmeer, waar dagelijks meervoudig gehandicapte kinderen worden opgevangen en deskundig begeleid. Alle routes gaan
vooral over fietspaden en stille binnenweggetjes, en langs rivieren en
meren. Naast een route van 35 kilometer zijn er ook toertochten van 65
en 100 kilometer. In groepsverband
is het mogelijk om een tocht van 90
kilometer te rijden.
Vrije toertochten
De routes van 35 en 65 kilometer
zijn vrije toertochten. Dat betekent
dat de routes volledig zijn uitgepijld.
Gemakkelijker kan het niet: gewoon
de pijlen volgen. Voor het geval dat
de deelnemers onverhoopt toch een
pijl missen, krijgen zij ook een duidelijke routebeschrijving mee.
De route van 35 kilometer is ideaal
voor families met kinderen. De route is natuurlijk ook te rijden zonder
kinderen, als je gewoon lekker een

de opening een feit was donderdag
was de boot al de meest populaire ‘spot’ op het eiland. De volwassenen liepen achter Leo Kiep van
de gemeente aan, die een rondleiding gaf op het eiland. Daarna kon
van een goed glas genoten worden in de feestelijke partytent. Het
was aanvankelijk de bedoeling die
precies neer te zetten op de lokatie waar het restaurant volgend jaar
wordt geopend.
Doch, dat was niet gelukt vanwege
de drassige ondergrond. Precieze
stek of net niet; de uitbaters van de
horeca, de heren Grdenic, Levarth
en De Carpentier, zetten in de tent
hun handtekening onder de overeenkomst die zij sluiten met de gemeente. Eind dit jaar zal worden gestart met de bouw van het pand, onder architectuur van Richard Pannekoek. Aan het begin van het zomerseizoen 2010 zal het restaurant
zijn deuren openen.

Artists impression van het nieuwe restaurant op het Surfeiland.

Postduiven PV De Telegraaf

Aalsmeer - Onder prima weersomstandigheden weren afgelopen weekend twee wedvluchten vervlogen. De eerste was een
midfondvlucht vanuit Soissons op
een afstand van 340 kilometer tot
Aalsmeer. De snelste duif haalde
een snelheid van 90 kilometer per
uur en was deze keer van Cees van
Vliet. De tweede vlucht werd vrijdagmiddag in St. Vincent gelost.
Deze losplaats ligt tegen de Pyreneeën aan en hemelsbreed betekent dit een afstand van 1060 kilometer tot Aalsmeer. Het werd bij-

passen in het kwaliteitsbeeld dat we
willen uitdragen en in de visie van
een levendig waterdorp”, Berry Nijmeijer aan het woord.

Aalsmeer - Het was alsof het besteld was, het droge en zonnige
weer tijdens de opening van het vernieuwde Surfeiland afgelopen donderdag. In de ochtend was het niets
dan regen dat de klok sloeg, maar
de lucht trok open en het zonnetje
scheen heerlijk omstreeks half vijf
in de middag. Dé tijd dat wethouder Ronald Fransen per megafoon
de toehoorders op het vernieuwde
recreatie-eiland toesprak. Hij heette alle genodigden, inclusief nieuwe
uitbaters van de horeca, van harte welkom. Noemde het vernieuwde eiland een plaats die ‘jaarrond’ te
bezoeken is. Zeker als volgend jaar
het nieuwe restaurant is gebouwd,
moet het goed toeven zijn om ook ‘s
winters vanuit de horeca-vestiging
met een kop dampende koffie of
thee over een misschien wel roerige Westeinder uit te kijken. Zomers
biedt het strandje dat met de uitbreiding best de naam ‘strand’ mag

stukje wilt fietsen voor het goede
doel. Ook de prestatie gerichte fietser komt bij de Lotusbloemtoer 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 afstand
van 100 kilometer. Starten voor de
toertochten kan in Aalsmeer en in
Mijdrecht.
Groepstocht
Verder kan gekozen worden voor
de groepstocht. In groepsverband
wordt op de racefiets een afstand
van 90 kilometer afgelegd. Deze
tocht start alleen in Mijdrecht. Halverwege de tocht wordt een koffiestop gehouden bij het kinderdagcentrum De Lotusbloem in
Aalsmeer.De deelnemers fietsen
achter de ruggen van ervaren voorrijders: zij houden u uit de wind.Een
valhelm is bij deze groepstocht verplicht. De startplaatsen zijn kinderdagcentrum De Lotusbloem in de
Apollostraat 66 in Aalsmeer en café-bar De Paddestoel aan Hofland
33 in Mijdrecht. Voor de 35 kilometer kan tussen 9.00 en 12.00 uur gestart worden, voor de 65 kilometer
tot 11.00 uur, voor de 100 kilometer tot 10.00 uur en de 90 kilometer
start om exact 9.00 uur in Mijdrecht.

De eindcontrole sluit om 16.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt voor alle tochten 3 euro. Meer geven is uiteraard toegestaan. De opbrengst
wordt besteed voor aanschaf van
speelmateriaal en het bekostigen
van een uitstapje voor de kinderen.
Degenen die de tocht starten in
Mijdrecht, hebben een koffiestop bij
het kinderdagcentrum in Aalsmeer
en krijgen hier koffie met appeltaart
aangeboden. Een vrijwillige bijdrage daarvoor is welkom. Bij de start
krijgt iedere deelnemer iets te drinken mee voor onderweg. Meefietsende kinderen krijgen een attentie.

Wèg rijbewijzen
Streek - De politie heeft tijdens laserguncontroles op de N205, op
dinsdag 16 juni tussen 15.30 en
17.30 uur, twee rijbewijzen ingevorderd. Het ging om jonge automobilisten die de snelheid overschreden
met resp. 51 en 52 km/u. Zeven andere hardrijders werden ook aan de
kant gezet en kregen hun boete direct mee. Omwille van de verkeersveiligheid controleert de politie hier
regelmatig. Op de N205 mag je 100
km/u. (op de kruisingen 70 km/u.)

Zwemfinales

Medailles voor Speedo jeugd
Aalsmeer - Terwijl de ‘groten’ in
Eindhoven zwommen, waren de
jongsten van zwemsportclub Oceanus dit weekeind actief bij de kring
Speedo finales in Bussum. Voor deze
wedstrijden moeten de zwemmers
zich plaatsen via de Speedo voorrondes. Dat zijn een aantal wedstrijden in de loop van het jaar. De snelste 18 van de kring mogen meedoen
aan de finale. Liefst 30 deelnemers
kwamen voor Oceanus aan de start
en daarmee waren ze weer veruit
de grootste groep. Uiteindelijk gingen ook de meeste medailles mee
naar Aalsmeer: 40 uit 32 programmanummers. De 8 gouden medailles waren dit keer verdeeld over 6
deelnemers. Twee gouden medailles
gingen er naar Lianne Bouwmeester. Zij won zowel de 100 wissel als
de 100 school. De 100 rug bracht
haar nog een zilveren medaille. Er
had misschien nog meer ingezeten,
maar bij de start van de vrijeslag

was Lianne te snel weg en dus gediskwalificeerd. Twee goud, één zilver en twee brons was de oogst van
Bart Sommeling. Hij won de rugslag en wisselslag, werd tweede op
de vrijeslag en derde op vlinderslag
en schoolslag. Ruben Griffioen won
de schoolslag en wist daarnaast nog
zilver te bemachtigen op de rugslag
en brons op zowel de vrijeslag, de
vlinderslag als de wisselslag.
Fabiënne grote verrassing
Twee echte veelzijdige jongens dus.
Suzanne Hobo kreeg goud voor
haar rugslag. Ze profiteerde daarbij weliswaar van de afwezigheid
van Michelle Meulenbroek (arm in
het gips) en de diskwalificatie van
Cheryl Zethof, maar daar vraagt later niemand meer naar.
Bovendien haalde Suzanne nog
bronzen medailles op de 400 vrij en
200 wissel. Sander Kirillova won de
schoolslag en werd tweede op de

vlinderslag en wisselslag en Rick de
Mercado won de 400 vrij en werd
nipt verslagen op de 100 vrij. Anouk
van Noord ging met vier medailles
naar huis: twee zilver en twee brons,
net als Cheryl Zethof en Dennis
Weening.
Grote verrassing was Fabienne
Vork, die haar tijden verpulverde en
met drie medailles naar huis ging:
een zilveren en twee bronzen. Lotte
Zwolsman en Jorgos Skotadis haalden ieder een zilveren en een bronzen plak. Maar ook degenen die
geen medailles haalden hadden een
goede wedstrijd.
Tijn de Boer verbeterde zich dik op
de vrijeslag, net als Dana Bosman.
Aicha Croes greep net naast de
prijzen op de schoolslag en Isaa en
Luca Ebbinge deden het goed op de
rugslag. Emma Lenting liet weinig
heel van haar wisselslagtijd en Patrick Meulenbroek spande de kroon
met zijn verbetering op de vlinderslag. Simone Huisman en Tess Pagano Mirani verbeterden hun rugslagtijden, Judith Pruissen en Myrthe van Vierzen gingen lekker op de
borstcrawl. Pechvogel was dit keer
Daan Sommeling, die vier keer vierde werd en ook Lulu-May Verbeek
zat het niet mee.
Met twee dissen gingen de medailles aan haar neus voorbij. Aage Vermeeren boekte vooral veel vooruitgang op de vlinderslag. Ruben van
Vierzen moest opboksen tegen jongens die een jaar ouder zijn en zal
volgend jaar zeker medailles gaan
scoren. Yves-Maurice Vork, Kim
Zuiver en Olaf van der Zwaard verbeterden zich (afgezien van de diskwalificaties) op alle afstanden
waarop ze uitkwamen. Rest deze
groep nog een paar weken trainen
en voor de snelste 24 zwemmers
van Nederland (waaronder ook een
paar van Oceanus) de landelijke finale in Dordrecht begin juli.
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Nieuw caravancenter van
Peter van der Ham
Aalsmeer - Peter van der Ham
heeft sinds jaar en dag een onderhoudsbedrijf voor auto’s, trailers, caravans en campers aan de
Hoofdweg in Waverveen. Zelf zit hij
al 34 jaar in deze branche. Heel lang
had hij al plannen klaarliggen om
op de huidige locatie het bedrijf uit
te breiden, want Van der Ham biedt
meer dan alleen caravan- en camperonderhoud. Ook schadeherstel
aan alle merken caravans en campers en keuringen behoren tot de
kernactiviteiten. De sterk toenemende vraag naar zijn expertise en
vakmanschap noopten hem zijn bedrijf uit te breiden. “Het gesteggel
rond de herinrichting van de polder
Groot Mijdrecht Noord heeft ons
doen besluiten niet op de huidige
locatie de uitbreiding te realiseren,
maar op een klein industrieterrein in
Aalsmeer aan de Legmeerdijk 169A,
net op de grens met de gemeente Amstelveen. Daar zijn prachtige
grote hallen gebouwd die geschikt
zijn gemaakt voor presentatie, onderhoud en stalling van caravans en
campers. Aan de voorkant zit mijn
partner Henk de Rijk, die caravans
verkoopt. Daarachter hebben wij afgelopen zaterdag in een feestelijke sfeer twee splinternieuwe hallen
geopend van ons tweede filiaal. Hier
plegen we met het modernste materieel en uitrusting uitsluitend onderhoud en schadeherstel aan alle
merken caravans en campers. Aan
de overkant is nog een caravanbedrijf, dat van Zandvliet, waar men
zich bezig houdt met de techniek.
Met elkaar hebben we een enorm
afsluitbaar terrein tot onze beschikking. Je kunt met recht zeggen dat
we hier een compleet caravancenter
hebben opgezet waar iedere caravan- en campereigenaar uit de regio
en daarbuiten terecht kan voor advies, keuring, onderhoud en schadeherstel.” Van der Ham behoort tot de
weinigen in de Randstad die hiervoor alle disciplines in huis heeft.
Een pre is ook dat men campers en
caravans keurt die binnen een familierelatie onderling worden aangeboden. Een keuring en een eerlijk
advies voorkomen in een later stadium hoogoplopende ruzies...
Netwerk
Peter: “Omdat we een totaalpakket
bieden doen veel klanten uit de regio daar hun voordeel mee. Maar
ook uit het achterland kunnen we
rekenen op veel belangstelling. Wat
dat betreft hebben wij niet te klagen. Wat meer is, camper- en caravaneigenaren hoeven nu niet meer
in de Randstad kilometers af te zoeken naar een gespecialiseerd bedrijf
op dit gebied. Ze kunnen bij ons terecht. Degenen die in De Ronde Venen wonen blijven natuurlijk wel-

kom bij ons bedrijf in Waverveen,
want dat draait gewoon door. Niet
alleen particulieren, maar ook fabrikanten en leveranciers van caravans, grote bedrijven die caravans
stallen - en dan moet je denken aan
700 stuks op locatie - mogen we tot
ons klantenkring rekenen. Die adviseren op hun beurt klanten dat
zij hun caravan of camper het beste bij ons kunnen laten onderhouden. Maar ook andersom werkt het
als iemand een winterstalling zoekt.
Op die manier kun je met elkaar een
prachtig netwerk opbouwen waar
alle partijen hun voordeel mee kunnen doen.” Aldus een enthousiaste Peter van der Ham. Zijn bedrijven
zijn lid van de Focwa, Bovag en Omnia. Het laatste houdt een bundeling van caravangerelateerde bedrijven in. Daarnaast worden vanuit die
hoek lesprogramma’s en trainingscessies opgestart.
Racesport
Peter beheert het caravan/camper
onderhoudsbedrijf in Aalsmeer samen met zijn zuster Heidi onder een
VOF. Het bedrijf telt zes vakkundige medewerkers. Behalve Peter zijn
dat ook Bert, André. Erik, Tamara en
Marianne, plus twee nieuwe medewerkers die erbij zijn gekomen, Erik
en Lies. Peter en zijn zusje zijn geboren en getogen in Waverveen,
maar Peter woont tegenwoordig in
Wilnis. Hij geniet behalve in de caravanbranche ook bekendheid in de
sportwagenracerij waarin hij diverse prijzen won en ooit tot de genomineerden behoorde van Sportman
van het jaar in De Ronde Venen.
Veel deelnemers aan de racesport
verblijven naast het circuit meestal
in caravans of campers en ook daar
genereert Peter zijn klanten. Zijn
bedrijf in Waverveen blijft overigens
normaal functioneren. Daar kunnen
liefhebbers onder meer caravans

huren. Verder worden er naast caravans ook auto’s onderhouden,
evenals trailers en aanhangers. Tevens fungeert het als schadeherstelbedrijf. “Dat zijn we van huis uit,”
geeft Peter te kennen. “Evenals in
Aalsmeer werken we ook in Waverveen uitsluitend met goed opgeleide en gediplomeerde mensen.” Peter geeft in zijn nieuwe bedrijf in
Aalsmeer ook trainingen en les in
calculatiemethoden. Hij heeft daarvoor een programma ontwikkeld dat
is toegesneden op schadeherstel
van caravans en campers. Dit calculatieprogramma wordt veelvuldig
door experts in Nederland gebruikt.
Peter neemt het standpunt in dat
als je dienstverlenend wil zijn je wel
moet weten waarover je praat, zowel
richting je medewerkers als klanten
en leveranciers.Zaterdag verrichtte wethouder Berry Nijmeijer van de
gemeente Aalsmeer de opening van
het caravancomplex van de Van der
Ham groep.
Het werd een feestelijke dag die zowel overdag als ’s avonds druk bezocht werd door talrijke zakenrelaties, afgevaardigden van brancheorganisaties en klanten. Kortom iedereen die Peter van der Ham, zijn
familie en naaste medewerk(st)ers
een goed hart toedraagt en kent,
kwam hen feliciteren. Klanten die
hun kinderen hadden meegenomen
hoefden zich niet om hun kroost te
bekommeren. Voor hen werd goed
gezorgd met onder meer een draaimolen, een springkussen en een ijscoman. Tijdens een loterij waren er
mooie prijzen te winnen die veelal
een relatie hadden met het hebben
van een camper of caravan. Kortom, het was een geslaagde opening
van een onderhoudsbedrijf dat met
zijn expertise kan bijdragen aan een
goed onderhouden veilig camperen caravanpark. Meer weten? Kijk
op www.campercaravanverhuur.nl.

Bas van Gelder en Arjan de Bruin (rechts) voor het onderkomen van Dekker Bouwbedrijf.

Van ontwerpen tot en met de bouwaanvraag

Dekker Bouwbedrijf en
Interieurbouw 90 jaar
Aalsmeer - Dekker Bouwbedrijf
& Interieurbouw bestond 1 mei 90
jaar. Het aan de Aalsmeerderweg
gelegen bedrijf vindt zijn oorsprong
in 1919 in een schuur in Bovenkerk.
Jan Dekker begon daar een kleine
werkplaats waarbij alles nog met
de hand gemaakt werd. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog stierf timmerman Jan Dekker en zijn zoon en ook
naamgenoot nam het bedrijf over.
De meeste klanten waren kwekers
die kassen lieten bouwen, maar later werden de werkzaamheden uitgebreid met het bouwen van schuren en woonhuizen. Door de concurrentie was Jan’s keuze om zich
meer te richten op ver- en nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden een slimme zet. In het logo van het bedrijf is de oorsprong
van het kassenbouwen overigens
nog steeds te zien. Langzamerhand
groeide het bedrijf, waarbij een degelijke aanpak en kwaliteit altijd
voorop bleven staan. Rond zijn zestigste wilde Jan Dekker II van zijn
oude dag gaan genieten. Omdat
er geen opvolger binnen de Dekker-familie was, heeft hij het bedrijf uit handen gegeven aan zijn,
inmiddels aangestelde, bedrijfslei-

volledig kosteloos als Dekker daadwerkelijk de bouwopdracht krijgt.
“We zijn in die 90 jaar uitgegroeid
tot een professioneel bedrijf dat
ontwerpt, bouwt, onderhoudt en, indien gevraagd, ook inricht”, zegt Arjan de Bruin. “Sinds 20 jaar hebben
we ook een vestiging in Amsterdam
Zuidoost, omdat de vraag naar onderhoud daar groot is. Het is een
goede mix van werkzaamheden, zowel voor de klant die we een totaaloplossing kunnen bieden, als voor
onszelf, mocht het binnen een bepaalde discipline iets minder gaan.”
Arjan gaf de mooie vergelijking met
de wet van de communicerende vaten, waardoor bijvoorbeeld de gevolgen van de financiële crisis in de
bouwwereld opgevangen kunnen
worden. Arjan de Bruin: “Opdrachtgevers concentreren zich in mindere tijden nu eenmaal meer op verbouw en onderhoud en minder op
nieuwbouw en inrichten.” Nu toekomstplannen maken is lastig, maar
Arjan hoopt dat het bedrijf nog lang
vooraanstaand in de regio is, met
tevreden klanten, enthousiaste medewerkers en mooie eindproducten.
Tekst en foto: Ilse Zethof.

Opstapdag bij Windsurfclub
Peter en Heidi van der Ham na de opening van wethouder Berry Nijmeijer (li.)
hun nieuwe bedrijf Foto: DUAS communicatie-advies.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
20 juni organiseert de windsurfclub
Aalsmeer weer een opstapdag. Deze dag is bedoeld om iedereen die
interesse heeft in de surfsport kennis te laten maken met deze sport.
Je kunt tussen 10.00 en 14.00 uur

Tweede plaats jongens D1
FIQAS op Jeudtoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 13 juni
vertrokken de jongens D1 van FIQAS Aalsmeer naar Haelen, om het
Leudaltoernooi te spelen. Haelen ligt
180 km bij Aalsmeer vandaan, maar
de jongens hadden er zin in, al waren de meesten wel wat later naar
bed gegaan door het eindfeest in de
Bloemhof. Daar werden ze namelijk nog eens gehuldigd voor het behalen van het kampioenschap zaal
en veldcompetitie. Om 11.30 arriveerden de jongens in een zonnig
en warm Haelen. Niels, Bas en Lars
konden helaas niet mee, maar gelukkig kregen Daan, Kaj, Jim, Toon
en Joris versterking van Don en Michael uit de D2. Ook de eigen coach
had andere verplichtingen, zijn taak
werd overgenomen door de vader
van Kaj. Om 12 uur speelden de jongens de eerste wedstrijd tegen het
enige Duitse team in de poule, Tura
Altendorf. Ook zij speelden in zwart/
wit. Niemand had andere shirts bij
zich, dus werd het 1 zwart/wit geheel op het veld. FIQAS Aalsmeer
had hier het meeste nadeel van
leek het, want er werd nogal eens
naar een verkeerde zwart/wit speler
overgespeeld. Het Duitse team was
te sterk voor de Aalsmeerse jongens
die deze wedstrijd verloren met 210. Maar, zo werd ons verteld door
een scheidsrechter van handbalvereniging Leudal, in Duitsland spelen

der. “Momenteel telt het bedrijf 57
vakmensen en wordt er samengewerkt met een vaste groep leveranciers en onderaannemers”, vertelt
Arjan de Bruin, die samen met Bas
van Gelder de directie vormt. “We
kiezen er bewust voor de uitvoering
van de werken met eigen medewerkers in eigen beheer te doen, waardoor we flexibeler zijn en de kwaliteit goed kunnen bewaken. Kwaliteit
en liefde voor het vak lopen als een
rode draad door ons bedrijf .” Arjan is sinds 1991 bij Dekker en heeft
op veel afdelingen gewerkt. Zo ook
op de interieurbouw, ooit begonnen
vanwege het verzoek van een bank
een balie te ontwerpen. Dit bleek zo
succesvol dat deze tak sinds vele jaren een belangrijk onderdeel is van
de onderneming.
Eind 1982 is Bas van Gelder als architect bij Dekker gekomen, wat als
voordeel bood dat het bedrijf naast
de bouw ook ontwerpwerk in eigen
beheer kon doen. Hierdoor wordt
goed op de wensen van de klant ingespeeld, de verantwoordelijkheid
op één plaats neergelegd en wordt
het totale traject van ontwerp tot
start bouw verkort. Het traject van
ontwerp tot en met bouwaanvraag is

de jongens een jaar langer in de D.
Dat bleek ook wel uit de lengte en
ervaring van sommige spelers. De
tweede en derde wedstrijd speelden
de jongens tegen Swift 2000 1 en
Swift 2000 2. Van beide teams wonnen de Aalsmeerse jongens, met
respectievelijk 5-2 en 11-2. Zo stonden ze in de poulefinale weer tegen
Tura Altendorf. Nu kon de D1 meer
tegenstand bieden, en kwam met 20 voor te staan.
Helaas kwam de nr. 5 van Altendorf toen weer in het veld (een kop
groter dan de langste Aalsmeerse
speler), en de wedstrijd ging weer
naar Altendorf. Uitslag: 4-9.. Maar
de jongens waren blij met de tweede plaats. Tijdens de prijsuitreiking
werd door de wedstrijdleiding een
foutje gemaakt in het omroepen van
de eerste en tweede plaats in de
poule. FIQAS Aalsmeer had de poule gewonnen, en de jongens kregen
de bijbehorende beker en medailles. Maar de goudeerlijke interimcoach nam de beker en medailles
weer in, en overhandigde dit aan de
coach van Tura Altendorf. Zij kregen van hen de beker voor de tweede plaats. Daarna had de wedstrijdleiding ook door dat er een fout was
gemaakt, en kregen de jongens van
FIQAS Aalsmeer als troost toch nog
ieder een medaille. Al met al een bijzonder geslaagde dag!

bij het clubhuis gevestigd op het
surfeiland aan de Kudelstaartseweg langs komen. De club heeft zes
surfsetjes klaar liggen. Verder zullen
er een aantal instructeurs aanwezig
zijn om je enigszins wegwijs te maken en je vragen te beantwoorden.

Hopelijk is het weer vriendelijk gestemd en kunnen leden jou enthousiast maken om ook te gaan windsurfen. Mocht je op voorhand al geïnteresseerd zijn en surflessen willen kan je de site bezoeken www.
wsca.nl .

Het Boekhuis keert terug

Boekwinkel in Zijdstraat
heeft een nieuwe eigenaar

C1000 Koster trakteert
doorregende wandelaars
Aalsmeer - Vorige week woensdag
10 juni tijdens de jaarlijkse avondvierdaagse van Aalsmeer besloot
C1000 Koster de sportieve wandelaars een traktatie te geven voor hun
prestatie.
Aan het einde van het wandelparcours kregen alle wandelaars van
de 5 en de 10 kilometer een rugzakje met wat versnapering er in wat in
zijn geheel werd gesponsord door
C1000 Koster. Door de overtollige

regenval kwamen alle wandelaars
drijfnat aan bij de stand van C1000
Koster en waren er aan de stand vele grappige reacties te horen bij het
uitreiken van de rugzakjes:
“Zit er een paraplu in het tasje?”,
“Heeft u ook een regenpak?” en “Ik
trek het tasje wel over mijn hoofd
heen.”
Ondanks het weer was het erg gezellig en ook de muziek vanuit de
bolderkar viel goed in de smaak!

‘Veilig naar je Stek met de vakantie check’

Imanse caravans deelnemer
aan ANWB vakantie check
Aalsmeer - Imanse in Aalsmeer is
één van de BOVAG bedrijven waar
ANWB de komende tijd actief vakantiegangers naar toe gaat sturen voor een technische inspectie
van hun voertuig. De ANWB verwacht dat er dit jaar veel meer mensen rijdend over de weg op vakantie
gaan. De consumentenorganisatie
wil voorkomen dat deze groep voortijdig met pech onderweg strandt
langs de weg omdat hun vervoermiddel niet in orde zou zijn. De

ANWB is daarom een grote landelijke campagne gestart in samenwerking met BOVAG. Onder de noemer
`Veilig naar je Stek met de vakantie
check’ gaan beide organisaties heel
Nederland oproepen om op tijd hun
voertuig te laten controleren. De samenstelling van de vakantie check
is veelomvattend. Dit geeft de klant
veel zekerheid én levert bij Imanse
Aalsmeer de nodige extra voordelen
en aanbiedingen op. Bij een goed
resultaat wordt het voertuig voor-

Aalsmeer - In het Centrum is binnenkort weer een zelfstandige
boekhandel te vinden. De huidige
Plantage Boekhandel aan Zijdstraat
12 krijgt vanaf volgende maand een
nieuwe eigenaar. Aalsmeerder Constantijn Hoffscholte neemt de winkel over en streeft ernaar om de
zaak begin augustus te openen. De
naam van de winkel wordt Boekhuis Aalsmeer. Deze naam zal veel
Aalsmeerders zeer bekend in de
oren klinken.
Voordat de winkel een andere formule kreeg, droeg de zaak namelijk jarenlang deze naam onder leiding van de familie Wesselius. In de
volksmond wordt daarom nog altijd gesproken over ‘het Boekhuis’.
Voor de nieuwe eigenaar Constantijn Hoffscholte reden genoeg om
deze naam in ere te herstellen.
Ruim assortiment
Boekhuis Aalsmeer wordt een echte, onvervalste boekhandel. De
winkel krijgt een zeer ruim assortiment en biedt klanten een brede
keus in vrijwel alle genres. Daarnaast gaat de winkel ook kantoorartikelen, wenskaarten en tijdschrif-

ten verkopen. De huidige Plantage Boekhandel sluit per 1 juli zijn
deuren. In de maand juli wordt de
zaak nieuw ingericht, waarna het
Boekhuis Aalsmeer vanaf begin
augustus voor publiek is geopend.
De winkel is geheel zelfstandig en
krijgt een passende eigen uitstraling. Wel is Boekhuis Aalsmeer aangesloten bij inkooporganisatie Boekenpartners. De nieuwe eigenaar
Constantijn Hoffscholte (31) is van
oorsprong journalist en woont en
werkt al geruime tijd in Aalsmeer.
Vijf jaar geleden startte hij zijn eigen bureau C.T.C. Hoffscholte Journalistiek en Communicatie. Hij publiceerde onder meer twee boeken
over Aalsmeer. De boekwinkel betekent een uitbreiding van zijn activiteiten, naast het journalistieke
werk dat Constantijn met zijn medewerkers ook blijft doen. De combinatie lijkt hem geweldig. Constantijn: “Voor een lees- en schrijfliefhebber is het starten van een eigen
boekwinkel een droom. Wij gaan
ons uiterste best doen er een echte Aalsmeerse winkel van te maken,
met persoonlijke service en een ruime keus voor iedereen”.

zien van het vakantie check 2009
Vignet. Een duidelijke bevestiging
dat het voertuig een grondige inspectie heeft ondergaan. ANWB leden krijgen bovendien 10% extra
korting op de vakantie check. Indien
reparaties nodig zijn, neemt Imanse contact op met de klant ter goedkeuring om deze uit te voeren. Voor
deze werkzaamheden geldt het normale tarief van Imanse.
Op vertoon van het ingevulde vakantie check formulier met de
stempel van het autobedrijf krijgen
ANWB leden bovendien, zolang de
voorraad strekt, een goed gevulde,
gratis vakantietas bij de ANWB winkels.
Hans en Petra Imanse van Imanse
aanhangwagens en caravans: “We

zijn heel verheugd dat we tot de selectie van BOVAG bedrijven behoren waar de ANWB actief vakantiegangers naar toe stuurt in de vakantieperiode om hun voertuig te laten
controleren.
Wij zien hier een belangrijke rol
voor ons weggelegd. Wij constateren ook dat men vaak te laat of helemaal geen aandacht besteed aan
de vraag of het voertuig wel klaar is
voor de lange reis. Dat is buitengewoon jammer want tijdens je vakantie wil je juist zo min mogelijk stress
en vervelende ervaringen.” Voor
meer informatie of een afspraak kan
contact opgenomen worden met
Imanse aanhangwagens en caravans aan de Witteweg 5 via 0297266484.
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Euro Rally Challende

Multi’s in drie wedstrijden op podium

Carla van Rooijen wint
triathlon in Duitsland
Aalsmeer - Het was een bijzonder
goed weekeinde voor het Oceanus/
Multi Supplies Triathlon Team. Bij
drie verschillende wedstrijden stond
een Multi op het podium. Carla van
Rooijen won in het Duitse Moritzburg een hele triathlon. Frans van
Heteren stond twee keer op het podium. Op zaterdag werd hij derde
op het NK voor masters in Huizen.
En op zondag behaalde hij bij de Triathlon van Amsterdam een tweede
plaats in zijn categorie. De wedstrijd
bij de Sloterplas werd gewonnen
door Sander Berk. Carla van Rooijen
was voor haar hele triathlon (3,8 kilmeter zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen) afgereisd
naar Moritzburg net boven de Duitse stad Dresden. De Aalsmeerse triathlete lag al na het zwemonderdeel
in het meer voor jachtslot Moritzburg aan kop van de vrouwenwedstrijd. Tijdens het zware fietsonderdeel reed Van Rooijen steeds snellere rondes, waardoor ze ook steeds
verder wegreed van haar concurrentes. Met haar afsluitende marathon van 3.26.24 uur stelde ze haar
zege veilig. De Multi-triathlete finishte in 10:25:30, wat ook nog een
nieuw parkoersrecord betekende.
NK Masters
Het Nederlands kampioenschap
voor masters (triatleten boven de
veertig jaar) over de olympische afstand werd afgelopen zaterdag in
Huizen georganiseerd. Multi Frans
van Heteren stond daar als een van
de favorieten aan de start. Vanaf het
zwemonderdeel in het Gooimeer
deed Van Heteren mee in de strijd
om de nationale titel. Hij kwam ongeveer twintig seconden achter de
koploper uit het water en kon zo op
de fiets in de Flevopolder de achtervolging inzetten. De Aalsmeerder kwam na veertig kilometer als
vierde van de fiets af, maar met een
sterk looponderdeel wist hij nog een
plaats op te schuiven om een podiumplek te bemachtigen. Van Heteren finishte in 1.55.20 uur als derde
op het NK, wat ook goed was voor
het brons in zijn leeftijdscategorie
Heren40. Multi Ronald van Praag
werd op hetzelfde NK vijftigste in de
categorie Heren45 in 2.30.12 uur.
Triathlon Amsterdam

Een dag na het voor Frans van Heteren succesvol verlopen NK masters
stond hij bij de Triathlon van Amsterdam opnieuw op het podium. In zijn
leeftijdscategorie Heren40 werd hij
tweede. Tussen het topveld in Amsterdam deed hij het in de totaaluitslag met een tiende plek ook uitstekend. Sander Berk had de wedstrijd rond de Sloterplas gewonnen.
Hij kwam in een kopgroepje als vierde uit het water, maar nam tijdens
het fietsonderdeel al snel de leiding.
Met een solide 10 kilometer hardlopen wist Berk de zege in de wedstrijd naar zich toe te trekken.
Haarlemmer Tonny Blom, die vorige week nog een halve triathlon in
Nieuwkoop deed, finishte in 2.09.47
uur als 22ste en derde op het podium in de categorie Heren40 naast
Van Heteren. Jeroen Hijstek uit
Nieuw-Vennep stond ook op het podium. Hij was in 2:17:37 uur met een
goed looponderdeel tweede geworden bij de Heren50. In de totaaluitslag werd hij 45ste. Fred Gorter uit
Amstelveen deed na zijn volbrachte halve van een week geleden ook
weer in Amsterdam mee. Hij finishte
in 2.23.22 uur als 66ste in de totaaluitslag. Zijn vrouw Diana deed ook
na de halve van Nieuwkoop in Amsterdam een olympische triathlon.
Zij finishte in 2.31.53 uur als 89ste in
de totaaluitslag. Teamgenoot Fokko
Timmermans was met 2.29.25 nog
voor haar geëindigd op de 82ste totaalplek.

Frans van Heteren stond in een
weekend twee keer op het podium.

Plaats 8 broertjes Vismans
finale, zodat er helaas niet meer inzat dan de vierde plaats. De overige
twee teams Sven Vismans en Guido
Mopman (Aalsmeer) en Richard de
Kogel en Jeroen Vismans (Rotterdam/Amstelveen) presteerden prima de eerste dag door allebei een
wedstrijd te winnen. De tweede dag
in Rotterdam betekende helaas het
eindstation voor beide teams die
daarmee op een achtste plaats eindigden. Mopman en Vismans verdienden de zege in hun plaatsingswedstrijd, maar door een paar kleine details ging de wedstrijd met 21 verloren. Hetzelfde gold voor het
gelegenheidsduo de Kogel en Vismans die na een sterke eerste set
niet kon doordrukken tegen het ervaren duo Maas en Wiggers. Volgende week staat Scheveningen op
het programma, alle vier de teams
zullen wederom een gooi doen naar
een podiumplaats.

Deze week open tennistoernooi

Fanatiek tennissen met
glimlach TV Rijsenhout
Aalsmeer - Op zaterdag 13 juni vond bij tennisvereniging Rijsenhout de Sportief Solliciteren Tennisclinic als kick off van het Open Rijsenhoutse 2009 plaats. Ruim dertig
deelnemers hebben hun fanatieke

Rabo Dikke Banden erepodium meisjes 11 en 12 jaar van links naar rechts:
Isaura, Alicia, Joelle en rondemiss Charlotte Verbruggen.
Amateurs B, eindsprint van links naar rechts: Ruud Duivenvoorden, Michael
McKay, Jeroen Kriek en Niels Oden.

Aalsmeer - De tweede wedstrijd
van de Euro Rally Challenge, de 48e
uitgave van de Thüringen Rallye in
Pössneck, is opnieuw een prooi geworden voor de Ford Focus RS WRC
06 van Erik Wevers uit Markelo en
de Aalsmeerder Jalmar van Weeren.
De zege voor Wevers en Van Weeren leek na de vierde klassementsproef in het zonovergoten groene
hart van Duitsland al min of meer
een kwestie van uitrijden. De grootste concurrentie voor de World Rally
Car uit Nederland kwam namelijk in
de openingsfase niet van de andere WRC’s, maar verrassend genoeg
van de oersterke Porsche 911 GT3 in
handen van streekrijder Olaf Dobberkau. Op de showproef van vrijdagavond kreeg Dobberkau nog 16
seconden aan de brandvrije overall
van het contingent WRC’s uit Nederland dat op dat moment aangevoerd werd door Mark van Eldik.
Dobberkau liet toen echter al weten
dat zijn proeven nog moesten komen op de volgende dag. Een bewering die hij volledig waar maakte.
Wevers pakte weliswaar op de tweede proef de leiding over van Mark
van Eldik, maar na de derde klassementsproef was het Dobberkau die
gedecideerd de leiding overnam.
Zijn rally kwam op de vierde proef

echter ten einde toen een aandrijfas
van zijn Porsche de geest gaf. “De
klassementsproeven van de tweede dag zijn uitermate geschikt voor
auto’s zoals de Porsche. We hebben
een gemiddelde snelheid van ruim
135 kilometer per uur op de proeven
gehaald. Als Dobberkau in de wedstrijd gebleven was met de ruim 100
extra pk’s, dan denk ik niet dat we
gewonnen zouden hebben. We hebben wel een probleemloze rally gehad, maar als het echt op topsnelheden aangekomen was, dan hadden we Dobberkau waarschijnlijk
niet kunnen bijbenen”, zo liet Jalmar
aan de finish weten. Na het uitvallen van Dobberkau was het feitelijk
‘game over’ voor de wedstrijd. Op de
vijfde proef reden zowel Mark van
Eldik als Dennis Kuipers een lekke
band en verloren veel tijd met hun
Subaru Impreza’s. Kuipers viel terug
naar de dertiende plaats, terwijl Erik
Wevers plotseling een voorsprong
had van bijna drie minuten op Marcus Hesse met zijn Mitsubishi. En
die voorsprong werd vastgehouden
in de resterende vier klassementsproeven. De volgende ronde voor
het ERC is over drie weken in het
Italiaanse Bibbiena. Voor meer informatie omtrent het ERC zie: http://
www.eurorallychallenge.eu/.

Winst voor Jeroen Kriek en Niels Pieters

Traditionele wielerronde
Rijsenhout bijzonder!

Eredivisie beachvolleybal
Aalsmeer - De derde ronde van de
Nederlandse eredivisie beachvolleybal was afgelopen week neergestreken in Rotterdam. Voor sportpaleis Ahoy streden de mannen van
het eerste commerciële team in
Nederland, Beachteam Aalsmeer,
voor een podiumplaats.Beachteam Aalsmeer was deze week met
vier ploegen goed vertegenwoordigd. Het Tilburgse team Daan Spijkers en Niels van de Sande presteerde het best van de teams door
een vierde plaats te behalen na het
uitschakelen van Marco Daalmeijer (Renswoude) en Frank van den
Outenaar (Beverwijk) in de kwartfinales met 24-22 en 21-19. Daalmeijer en van den Outenaar eindigden daarmee op een vijfde plaats na
twee overwinningen en één nederlaag. Het team Spijkers en van de
Sande verloor hierna de halve finale en daaropvolgend ook de kleine

Wevers wint met Aalsmeerse
navigator in Thüringen

eigenschappen getest met behulp
van verschillende tennisoefeningen.
Er werd flink gezweet, maar ook veel
gelachen. Onder het genot van een
drankje en een hapje, genoten toeschouwers ook naast de tennisbaan

Rijsenhout - De traditionele wielerronde tijdens de Feestweek in Rijsenhout beleefde donderdag 11 juni alweer aflevering 32 en het spits
werd om 16.30 uur afgebeten door
de jeugd. De Rabobank Dikke Banden Race zorgde ook dit jaar weer
voor een fraaie opening van de wielerdag en circa vijftig jongens en
meisjes streden, onder het toeziend
oog van vaders en moeders, opa’s
en oma’s en vriendjes en vriendinnen voor wat ze waard waren. En
dat bleek niet gering te zijn en onder
luide toejuichingen reden de 7- en
8-jarigen twee rondjes. De uitslag
bij de jongens was 1. Daan, 2. Avon
en 3. Tristan en bij de meisjes: 1. Anne, 2. Sharon en 3. Nina. De 9- en
10-jarigen reden drie rondjes en de
uitslag bij de jongens was: 1. Bertijn,
2. Sjors en 3. Rico terwijl Fleur bij
de meisjes op de eerste plaats eindigde. De 11- en 12-jarigen reden
vier rondjes en de uitslag was: 1.
Danny, 2. Leogolus en 3. Stan en bij
de meisjes: 1. Alicia, 2. Isaura en 3.
Joelle. Namens de Rabobank Regio
Schiphol was directeur Nick Kors
van de vestiging Aalsmeer bereid
gevonden om de Ringvaart over te
steken om de nummers een in elke
categorie te voorzien van een speciaal T-shirt terwijl rondemiss Charlotte Verbruggen de bloemen en bekers aan de winnaars uitreikte. Bijzonder goed nieuws was ook, dat de
Rabobank besloten heeft de Dikke
Banden Race ook de komende drie
jaar nog te sponsoren en de organisatie was hier bijzonder blij mee.

2. Ruud Duivenvoorden (Noordwijkerhout), 3. Michael McKay (Hillegom), 4. Niels Oden (Uitgeest), 5.
Edwin de Graaff (De Kwakel), 6. Cor
Baas (Ouderkerk aan de Amstel), 7.
Bas van Werven (Rotterdam), 8. Ton
van Eijk (Hillegom), 9. Marcel Hoffman (Hoofddorp), 10. Enno Lokkerbol (Purmerend), 11. Ben Davidson
(Beverwijk), 12. Rene Bak (Uppel),
13. Alex de Vries (Ouderkerk aan de
Amstel), 14. Gerben van der Knaap
(Uithoorn), 15. Frank Nijssen (Haarlem), 16. Sander Koomen (Haarlem),
17. Ferry Nat (Purmerend), 18. Gert
Dijkstra (Emmeloord), 19. Jeroen
Wesselius (Voorburg) en 20. Willard
Gerritsen (Uithoorn).

Amateurs B
Om precies 18.00 uur klonk het
startschot voor de Amateurs B en zij
gingen op weg voor hun wedstrijd
over veertig kilometer (33 ronden).
Met name de straffe wind in finishstraat Verremeer maakte het lastig
maar toch slaagden diverse aanvallers er in een klein gaatje te slaan en
uiteindelijk ontstond een kopgroep
van vier man: Niels Oden, Ruud Duivenvoorden, Michael McKay en Jeroen Kriek. De samenwerking was
voorbeeldig en met nog tien ronden
te gaan bedroeg de voorsprong circa 20 seconden. Onder aanvoering
van Gerben van der Knaap werd in
het peloton nog getracht het gat te
dichten maar de samenwerking was
te mager waardoor het kwartet koplopers onderling ging uitmaken wie
uiteindelijk op het podium zou komen. Dat bleken Jeroen Kriek, Ruud
Duivenvoorden en Michael McKay te
zijn. Edwin de Graaff won de sprint
van het peloton. De einduitslag luidt
alsvolgt: 1. Jeroen Kriek (Wormer),

Elite en Beloften
Om 19.15 uur klonk het startschot
voor de categorie Elite en Beloften
en zij kregen een afstand van tachtig kilometer (65 ronden) voorgeschoteld en het werd vanaf de eerste ronde een aantrekkelijk schouwspel. Er werd veel strijd geleverd en
bovenal hard gereden. Diverse uitlooppogingen van onder andere Ronald Meijer (alleen), Bram Bruschke en Bram Imming (samen) liepen
op niets uit omdat met name Sander Lormans het peloton op sleeptouw nam en ook Nico Vuurens en
Jeroen Lute lieten zich niet onbetuigd, maar eveneens zonder succes. Toch zou het peloton nog verrast worden want een paar ronden voor het einde ging Nico Vuurens er alleen vandoor. In een massasprint had hij niets te zoeken en
hij zocht zijn heil dan ook in een solo. Dit leek te gaan lukken maar in
de laatste paar meters was het Niels
Pieters die over de langste adem
bleek te beschikken en de winst
greep. De einduitslag luidt alsvolgt:
1. Niels Pieters (Hoofddorp), 2. Nico Vuurens (Meerkerk), 3. Jorne Videler (Amstelveeen), 4. Wouter de
Groot (Lochem), 5. Kees Jeroen
Kers (Amstelveen), 6. Jeroen Lute (Zuid-Scharwoude), 7. Andre van
Reek (Nieuw Vennep), 8. Bob Jonkheer (Lisse), 9. Ramon Windt (Schagen), 10. Jelmer Bode (Sassenheim),
11. Sander Aardenburg (Zaandam),
12. Ruben Dorren (Amsterdam), 13.
Gerard Windhouwer (Oostzaan), 14.
Sander Lormans (Heemstede), 15.
Ronald Meijer (Leiden), 16. Marco
Kuyvenhoven (‘s-Gravenzande), 17.
Frans van der Does (Wilnis), 18. Lars
van der Vall (Ouderkerk aan de Amstel), 19. Ton Slippens (Schagen) en
20. Frank Niewold (Lisse). Het Wielercomite Ronde van Rijsenhout kan
terugzien op een meer dan geslaagd
wielerfestijn.

van al het entertainment. De clinic
werd gestart met een professionele
warming-up. Nadat iedereen warm
was gelopen, werd men in groepjes verdeeld. Op baan één testte exprofspeelster Leonne Muller van
Moppes de conditie van de deelnemers. Na intensief te volleyen en te
sprinten, werd het karakter van elke deelnemer getest. Wie hield deze oefening het langste vol? Menig deelnemer liep rood aan, maar
kon gelukkig na afloop nog wel lachen. Bij een ander onderdeel stond
een ballenkanon die onder andere
een ‘Nadal-stand’ had. De spin-ballen vlogen om de oren. Ook werd
er precisie van de deelnemers gevraagd. Men moest namelijk een
service van precies honderd kilometer per uur slaan. Dit lukte slechts

vier Rijsenhouters. Kortom, een beter begin van de tennisweek kon
niet. Het was heerlijk weer, er was
veel animo voor de clinic en het terras zat vol. Dat belooft wat voor de
rest van de week. Deze week wordt
namelijk het open tennistoernooi
van Rijsenhout gehouden. Het thema ‘Ik hou van Holland’ staat centraal deze week. De hapjes, muziek
en aankleding is hier dan ook piekfijn op aangepast. De week wordt
afgesloten met een Hollandse feestavond op zaterdag 20 juni. Op zondag worden de altijd spannende finales gespeeld en deze kunnen bekeken worden onder het genot van
een portie poffertjes. Iedereen is deze week van harte welkom bij tennisvereniging Rijsenhout aan het
Konnetlaantje.

Drie finaleplaatsen Oceanus
bij het NK lange baan
Aalsmeer - Drie dagen zwemmen
in Eindhoven tussen de beste zwemmers van Nederland. Acht Oceanuszwemmers mochten hier aan proeven. Voor de één was het de eerste
keer, een ander was er al aan gewend. Zoals Theo Beglinger, de ervaren rugslagzwemmer. Hij mocht
starten op de 100 en 200 meter rugslag. Het leverde hem twee keer een
twaalfde plaats op in de series en
dus mocht hij ’s avonds nog een
keer aan de bak. En zoals dat eigenlijk ook hoort, zwom hij beide keren in de finale sneller. Klasse. Maar
dat wil niet altijd zeggen, dat je dan
ook klimt in de rangschikking. Bij de
200 meter ging die vlieger wel op
en werd hij elfde, bij de 100 meter
werd hij ’s avonds dertiende. Danique Gielen is een lange afstandszwemmer, die uitkwam op de 800
en 1500 meter vrijeslag. Beide keren zwom ze in de ochtendseries.
Bij de 800 meter had ze veel tegenstand en eindigde ze als achtste in
9.40.33. De 1500 meter ging bijna
solo, de andere zwemsters bleven
ruim achter. In de avondfinale gingen nog vijf dames sneller en dus
werd ze hier zesde. Jos Vergeer is
een rassprinter. Voor hem dus geen
800 of 1500 meter, maar 50 meter: in
één keer knallen naar de overkant.
Dat deed Jos keurig. Hij won zijn serie in een fraaie 25.11 en werd vijftiende bij de jeugd. Donald Hillebregt is ook meer van de lange afstanden. Hij plaatste zich voor de
200 school en de 1500 vrij. De 200
school ging goed met een pr voor
de lange baan en een elfde plaats

Theo Beglinger		

bij de jeugd. De 1500 meter is in
een 50 meter bad toch moeilijk. Met
een iets te fanatieke start kreeg Donald het moeilijk naar het einde toe.
Hij finishte als twaalfde. Robert Rohaan is een schoolslagspecialist, die
ook op de andere slagen goed uit de
voeten kan. Hij koos dit keer voor de
drie schoolslagafstanden en de 100
vrij. Hij scoorde op alle afstanden
persoonlijke records. Met een vijfde en zesde plaats op resp. de 100
en 200 meter bij de jeugd mocht hij
zeer tevreden zijn. De 200 meter leverde hem ook nog een finaleplaats
op. En daarin ging ook hij sneller
dan in de series. Isabelle Grootes
kwam tussen alle schoolbesognes
door twee dagen naar Eindhoven.
Zij startte zaterdag op de 200 vrij en
werd daarop 41-ste bij de jeugd. Ze
zwom rond haar pr-tijd. Leeftijdsgenoot Nikki van der Hoorn kon op alle vrijeslag-afstanden starten. Ze
liet echter de 800 meter vallen, omdat die te snel achter de 200 meter
stond geprogrammeerd. De 100 vrij
ging voor het eerst onder de 1.02,
de 200 en 400 gingen rond pr-tijd
en het debuut op de 1500 meter op
de lange baan viel ook haar zwaar.
Chantal Grove mocht voor het eerst
bij de groten meedoen en heeft
daarvan genoten. Met een vreemde
combinatie van 50, 100 en 200 rug
en 1500 vrij limieten ging ze aan de
slag. De 50 rug ging sneller dan ooit,
de 100 en 200 rug gingen in nagenoeg dezelfde tijden als in april in
Amsterdam en ook voor haar was
de 1500 meter het zware debuut op
de lange baan.

Robert Rohaan

Jeffrey Boomhouwer in
Oranje handbalselectie
Aalsmeer - Hoekspeler Jeffrey
Boomhouwer van FIQAS Aalsmeer,
die al als reserve bij de selectie van het Nederlands Herenteam
was verkozen, gaat volgende week
ook daadwerkelijk met de ploeg
mee naar Oekraïne en Spanje. Hij

vervangt de zieke Tim Reemer en
speelt met Oranje vandaag, donderdag 18 juni, in en tegen Oekraïne en
op zondag 21 juni in en tegen Spanje. Nederland kan zich, middels ten
minste één overwinning, nog plaatsen voor het EK 2010 in Oostenrijk.
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Midzomernacht zwemmen
in Het Oosterbad zaterdag

Dertigste RODA fietstocht
Aalsmeer - RODA organiseert op
zondag 21 juni voor de dertigste
keer een fietstocht. Dit jaar is het
thema water. Dat betekent dat de
drie routes langs plassen, meren,
vaarten en poelen zijn aangelegd.
En na afloop gaat voor alle deelnemers het traditionele pannenkoekenfeest op het sportcomplex van
RODA van start. De gezelligheid is
voor de organisatie heel belangrijk.
De gezelligheid heeft in al die dertig jaar dat de fietstochten bij RODA bestaan hoog in het vaandel gestaan. De RODA fietstochten zijn,
zoals je wel meer ziet bij succesvolle ondernemingen, opgezet door
een vriendenploegje, die elkaar ook
al goed kende bij de verschillende
afdelingen van RODA. De fietsdag
was een vervolg op de sportmiddagen, die voor de RODA-jeugd werden georganiseerd en de fietstochten door het Amsterdamse Bos, die
daar een onderdeel van waren. Van
meet af aan werd besloten om op
een herkenbare datum, op vaderdag, de fietstocht te laten plaatsvinden. De fietsorganisatoren van RODA besloten ook al in een vroeg stadium om een goeie afstemming te
bereiken met andere fietsorganisaties. De toenmalige gemeentelijke
sportafdeling werd ingeschakeld en
was van harte bereid om te coördi-

neren en jaarlijks een vergadering
te beleggen voor alle fietsorganisaties in het gemeentehuis van Amstelveen. Er werd in de beginjaren
veel aandacht besteed aan de technische begeleiding op de fietsdag.
Dertig jaar geleden was het rollend
materiaal immers nog niet zo goed
als vandaag de dag. Er zijn in al die
jaren heel wat banden geplakt, kettingen verwisseld en ander malheur
verholpen. Vijfentwintig jaar geleden werd er een nieuw element aan
de fietsdag toegevoegd: Het pannenkoekenfeest aan het slot van
de fietsdag. De eerste keren werd
daarvoor het huis en erf van Elly en
Jan de Boer uitgekozen. Dat resulteerde in een geweldig succes. Nog
steeds is het pannenkoeken eten na
afloop een traditie, die niemand zich
meer laat ontnemen. Gezelligheid is
nog steeds troef.
Start en finish van de fietstocht is op
het sportcomplex van RODA aan de
Noorddammerweg te Amstelveen.
Inschrijven kan al vanaf 9.30 uur op
het RODA-complex. Fietsers kunnen
kiezen uit 3 routes: 20, 40 en 60 kilometer lang. De routes gaan onder
meer langs de Langeraarse plassen,
het Braassemermeer, de Westeinderplassen en langs de Amstelveense Poel. Iedere deelnemer ontvangt
na afloop een herinnering.

Dirk Visser (3e); Els Raap (1e), Ada Habes (2e) en Winfried Falk namens
sponsor Florimex

Atletiekvereniging Aalsmeer

Baanloopbokaal voor Els

Aalsmeer -Woensdag 10 juni
was de derde en laatste 5 kilometer hardloopwedstrijd voor de Florimex baanloopbokaal 2009. Voor
de Florimex baanloopbokaal bepaalt
de jury aan de hand van de gelopen
tijd en een omrekenfactor voor leeftijd en geslacht een puntental. De
beste twee lopen worden gebruikt
voor het eindklassement. De persoon met de meeste punten in dit
eindklassement is de winnaar. Voor
de eerste 3 personen van het eindklassement was een beker en een
geldprijs beschikbaar gesteld door
de sponsor. Voor de atleten van Atletiek Vereniging Aalsmeer was
er voor de eerste keer, een aparte
competitie, de clubkampioenschappen op de 5 kilometer, die op eenzelfde manier wordt berekend. De
hevige regen aan het begin van de
avond weerhielden 62 atleten uit de
regio er niet van om naar de baan
van Atletiekvereniging Aalsmeer
af te reizen. Vanuit de droge kantine snelden veel atleten zich op het
laatste moment naar de baan om de
12,5 maal 400 meter zo snel mogelijk af te gaan leggen. Om 20.00 uur
werd het startschot gegeven voor de
wedstrijd. Het weer klaarde gaandeweg de wedstrijd op en de meeste
atleten konden toch nog ‘droog’ finishen. Hoewel droog misschien niet
de juiste uitdrukking is, want iedereen ging er ‘vol’ tegenaan om een
zo goed mogelijke tijd op de klok te
zetten. Doordat diverse atleten middels een eindsprint nog een plaatsje hoger op de ranglijst wilden komen, was het een hele toer voor de
jury om de juiste tijden en volgorde van binnenkomst bij te houden.
De jury had nog nooit zo veel atleten in zo’n korte tijd over de finish

zien komen. Ook deze avond kwam
Chris van de Neut als eerste over
de finish. Belangrijker was echter
de punten uitslag die nog even op
zich liet wachten. Rond kwart voor
negen waren de uitslagen bekend.
Met 1745 punten was Dirk Visser
(60+) derde, Ada Habes (70+) was
knap tweede met 1850 punten. Voor
de derde keer op rij ging de eerste
prijs echter naar Els Raap (60+) met
1898 punten. Om als 45-jarige eenzelfde prestatie te leveren moet je
bijna een Nederlands record lopen.
Een fantastisch resultaat waar menig 60- nog jaloers op mag zijn,
Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen van de
Atletiek Vereniging Aalsmeer gaven een ander beeld, daar waren de
mannen heer en meester. Als derde eindigde de nog ‘jonge’ John ’t
Hoen met 1498 punten, die daarmee aantoonde dat het trainerschap
geen excuus is om minder snel te
lopen. Als tweede had Bert Heuzen
in de eerste 2 wedstrijden zijn positie al vastgelegd met 1540 punten.
Eerste was met 1642 punten de man
die zonder twijfel de meeste kilometers ‘in de benen heeft’ Gerard. Op 8
juli is iedereen weer welkom op de
Atletiekbaan van AVA aan de Sportlaan voor de maandelijkse Florimex
Baanloop om te testen hoe snel de 5
kilometer kan worden gelopen.
Nick Smit richting 50
A-junior Nick Smit van Atletiek Vereniging Aalsmeer nam op 12 juni deel aan een instuifwedstrijd van
Atletiek Vereniging Gouda in Gouda.
Nick wierp de speer 48.60 meter ver
weg en komt daarmee steeds dichter bij de 50 meter.

Twirlkamp Omnia succesvol
Aalsmeer -Op zaterdag 6 juni startte in het Brabantse Valkenswaard
een Twirlkamp voor de twirlsters
van SV Omnia 2000. Na een lange
reis, met file, arriveerden de meiden
en hun begeleiders bij het kamp.
Na de lunch in het zonnetje gegeten te hebben, startte het middagprogramma met allerlei spelletjes.

Na afloop waren de meisjes bekaf,
en genoten van een fruitschaal en
limonade. Even bijkomen en toen
op naar het oefenen voor de bonte
avond. Iedereen trok zich in groepjes terug om te oefenen. Ook de leiding kon natuurlijk niet achterblijven en oefende in hun kleine zaal de
danspasjes voor de avondshow.

Aalsmeer - Een groot succes was
het vorig jaar en daarom heeft het
bestuur van Het Oosterbad besloten om deze activiteit opnieuw te organiseren: Midzomernacht zwemmen en aanstaande zaterdag 20 juni
worden de deuren van het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade hiervoor geopend. Iedereen is welkom
om van 22.00 tot 24.00 uur te komen
zwemmen onder het genot van een
drankje, een hapje en gezellige muziek. En de entree is voor deze keer
De top drie bij de dames, van links naar rechts Louise Jurka(3), Moniek Goeman(1) en Marieke van Zanten(2).

gratis! Na dit sportieve en gezellige feest rond de start van de zomer,
begint maandag 22 juni vervolgens
het serieuze werk. Om 19.00 uur
start voor de tweeëndertigste keer
de zwemvierdaagse. Van maandag
tot en met vrijdag kan iedereen vanaf 4 jaar iedere avond banen zwemmen om na vier keer de felbegeerde medaille in ontvangst te mogen
nemen. Opgeven kan bij de kassa.
Meer informatie is te vinden op de
site www.hetoosterbad.nl.

Atletiek AV Aalsmeer

Mirjam knalt naar nieuw
Danny en Moniek kampioen clubrecord op 800 meter
Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis
Aalsmeer - Geweldig, fantastisch,
miraculeus, sensatievol. Woorden schieten tekort om de ontknoping van het seizoen bij de dartclub Poel’s Eye te beschrijven. Wat
een apotheose. Uiteindelijk draaide alles om de kampioenskandidaten. De drie koplopers van de stand
kleurden de laatste speelavond op
onwaarschijnlijke wijze. Rene Kruit
leek vooraf slechts een theoretische
kans op het kampioenschap te hebben. De koploper, Danny Zorn, was
echter in de verliezerronde beland.
In de Sconeronde zijn minder punten te scoren dan in de winnaarronde. De kampioenskansen van Danny waren ineens een stuk waziger.
Rene zou met een superavond alsnog kampioen kunnen worden. Rene had het deze avond inderdaad
op zijn heupen en behield onverwachts lang zicht op de imposante wisselbeker. Maar Gerard Klijn
was er natuurlijk ook nog. Ook hij
wist van geen wijken. De drie kampioenskandidaten stoomden door
naar de finale. Gerard en Rene in
de winnaarronde, Danny dus in de
Sconeronde. Door de prestaties van
Gerard wist Rene al vóór de finale
dat hij niet voor de tweede keer ooit
kampioen zou worden. Voor Danny en Gerard lag het gecompliceerder. Danny moest de Sconeronde winnen, de hoogste uitgooi behouden (goed voor twee noodzakelijke bonuspunten), en ondertussen mocht Gerard niet de winnaarronde winnen. Het scenario verliep
gunstig voor Danny. Ten eerste won
hij nipt met 3-2 van Tim Maas. Ten
tweede had Danny met een uitgooi
van 134 inderdaad de hoogste uitgooi op zijn naam. Ten derde kwam
Gerard met 0-3 achter. Maar het tij
leek te keren. Gerard miste op en
restscore van 152 maar net de dubbel 16. Desalniettemin kwam Gerard terug tot 3-3. Toen Gerard de
zevende leg als een komeet begon,
kon Danny het niet meer aanzien.
Maar Rene haakte aan en wist alsnog de beslissende leg te pakken.
Danny dus kampioen. Maar het applaus was lang, en bedoeld voor de
drie hoofdspelers. In de ‘achterhoe-

de’ waren sommige darters nog in
de race voor een Top Tien notering.
Doordat John Koster de halve finale wist te bereiken, stootte hij op de
valreep Lex Nijp van een huldigingpositie. De hoogste uitgooi van het
seizoen was met een knappe score van 161 voor Gerard Klijn. De top
tien van het seizoen: 1. Danny Zorn,
2. Gerard Klijn, 3. Rene Kruit, 4. Gert
Jan van de Wolf, 5. Bak, 6. Floor van
Zanten, 7. Nick van der Linden, 8.
Tom Keijzer, 9. Roy de Jong en 10.
John Koster.
Ook bij de dames werd de kampioene pas bekend op de laatste speelavond. Deze strijd werd echter al
vroeg op de avond beslist. De nummer twee van de ranglijst, Marieke
van Zanten, wist de kwartfinale niet
te bereiken. Hierdoor was Moniek
Goeman verzekerd van het kampioenschap. Een geweldige prestatie.
Louise Jurka werd de lachende derde. Zij bereikte de finale na knappe overwinningen op onder andere de kersverse kampioene en Jolanda Heysteeg, een directe concurrente voor de derde plaats. Een andere concurrente, Ans Engel, verloor, ondanks de hoogste uitgooi
(100) van de avond, in de kwartfinale. Louise steeg hierdoor enigszins onverwachts op de valreep van
de vijfde naar de laagste trede van
het podium. Ondertussen won Vanessa Rösken voor het eerst ooit
een speelavond. Bij de dames wisten dit seizoen maar liefst elf dames
een speelavond te winnen. Een absoluut record. De hoogste uitgooi
van het seizoen stond, net als bij de
heren, op naam van de uiteindelijke nummer twee van de eindstand.
Marieke van Zanten wist 124 uit te
gooien. De top vijf van het seizoen;
1. Moniek Goeman, 2. Marieke van
Zanten, 3. Louise Jurka, 4. Ans Engel en 5. Jolanda Heysteeg. Het seizoen kende een meer dan waardige
afsluiting. De volgende dartsactiviteit in het Dorpshuis is pas weer op
zaterdag 5 september. Vervolgens is
dan weer het twee wekelijkse darten op de vrijdagavond. Op de website www.poelseye.nl is alle informatie vinden.

De winnaars bij de heren, van links naar rechts René Kruit(3), Danny Zorn(2)
en Gerard Klijn(2).
Om 6 uur was het buffet geopend,
en ging de soep, pasta en als toetje
vla met slagroom er wel in Om 8 uur
kon het feest beginnen. Spreekstalmeester tijdens de bonte avond was
Wendy en zij praatte het geheel leuk
aan elkaar. Iedereen was zeer verrast door het eerste a capella optreden van Rachelle, Tiffany, Alicia en
Yosra. Daarna volgden nog vele andere unieke shows. Even tijd voor
pauze en daarna was het moment
suprème: De leiding kwam verkleed
binnen en als Toppers vertolkten zij
Shine als geen ander. Het was zeker een hilarisch optreden, de meiden lagen in een deuk. Rond 12 uur
was het toch echt bedtijd. De nacht
is wat rumoerig verlopen, maar desalniettemin waren Colinda en Esther al weer vroeg uit de veren om
de speurtocht uit te zetten in het
bos. Het ontbijt liet een ieder zich
goed smaken, en na afloop was het
al weer tijd om de tassen in te pakken en rotzooi op te ruimen. Daarna kon de sms-speurtocht beginnen. In groepjes van 4 of 5 moesten de meiden de lintjes volgen en
de vragen zien te vinden en beantwoorden via sms. Voor elk goed antwoord kreeg je een letter terug. Met
die letters moest je een zo lang mo-

gelijk woord maken. Na de prijsuitreiking was er nog tijd voor een
broodje knakworst en een ijsje. De
stemming zat er nog steeds goed
in, alleen de vermoeidheid was wel
van de gezichten af te lezen. Tijd om
terug te gaan naar Aalsmeer. Door
file arriveerde de groep een uur later dan gepland bij de Mikado waar
een warm welkom was namens alle thuisblijvers. Dit eerste twirlkamp
gaat de geschiedenis in als één om
nooit te vergeten! De zomervakantie staat weer voor de deur, en op
zaterdag 27 juni is al weer de laatste training, op zondag 28 juni sluit
een aantal solisten het voorseizoen
af met een wedstrijd in Ter Aar. Lijkt
het je ook leuk om te komen twirlen? Je bent van harte welkom, afhankelijk van leeftijd en niveau, op
zaterdagochtend van 9 tot 10 uur of
van 10 tot 11 uur of op vrijdagavond
uur van 19.15 uur tot 20.15 uur in
de gymzaal van de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor meer
informatie over twirlen kan contact
opgenomen worden met de productgroep coördinator Colinda van
Dijk, tel. 06-24532039, per e-mail
via twirlen@svomnia.nl of via het
sportpunt van SV Omnia via e-mail
sportpunt@svomnia.nl.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werden in Leiden de wedstrijden
om de bekende ‘Gouden Spike’ gelopen. De honneurs namens de AV
Aalsmeer jeugd werden waargenomen door A juniore Mirjam van
Ouwerkerk en B junior Jordi Baars.
Beiden waren op evenement uitgenodigd op de 800 meter. Zoals
menigeen weet is de naam Zethof
onlosmakelijk verbonden met AV
Aalsmeer.
Zo ook Marica Zethof, die al sinds
1973 in het bezit was van het clubrecord op de 800 meter voor zowel de
meisjes A als de dames senioren.
Mirjam van Ouwerkerk vond blijk-

baar dat dit lang genoeg was geweest , want haar 800 meter tijdens
deze ‘Gouden Spike’ was van heel
goed niveau. In een misschien wat
rommelige, maar wel snelle, wedstrijd wist zij een prima tempo te
vinden en vast te houden. Zodoende kwam zij al na 2.17.78 min. over
de finish, wat dus een mooie verbetering van dit oude clubrecord
betekende!Jordi liep bij de jongens
junioren ook een goede wedstrijd.
Helaas was de openingsronde wat
te langzaam waardoor een persoonlijk record er niet meer inzat. Toch
kwam hij nog uit op zijn tweede tijd
ooit, te weten 2.01.19 min..

Zomerschakers Schaakclub
Aalsmeer delen klappen uit
Aalsmeer -De zomercompetitie van
Schaakclub Aalsmeer is alweer in
volle gang. Reeds twee ronden zijn
gespeeld, waarbij ook al flink gescoord werd. Vorige week vrijdag
was het volle bak in het Stommeerkwartier toen het eerste team van
SCA thuis speelde in de rapidcompetitie van de Schaakbond GrootAmsterdam en vijf teams op bezoek
kwamen. Het kwartet Rik Könst, Joran Donkers, Willem Hensbergen en
Vincent Jongkind had echter weinig profijt van het thuisvoordeel en
moest enkele rake klappen incasseren. Gelukkig ging het in de uitwedstrijden beter, mede dankzij Erik
Korenwinder die met name de eerste avond goed op dreef was. Met
de hakken over de sloot wisten de
mannen afgelopen woensdag de finale te bereiken. Helaas strandde
het tweede viertal van SCA in de
voorrondes. Het team onder leiding
van Ron Klinkhamer had dan ook
zeer zware tegenstand te verduren
gehad. Wegens het succes speelt
SCA volgend jaar waarschijnlijk met
drie teams mee.
Versnelling
In de zomercompetitie is het Arie
Spaargaren die fier aan de leiding
gaat. Zoals wel vaker heeft hij alles nog gewonnen, maar dat kostte afgelopen vrijdag wel veel moeite. In beide partijen leek het alsof
Tom van der Zee er met de winst van
door zou gaan, maar Arie plaatste
een goed getimed remise aanbod
en speelde daarna een vlijmscherpe counterde die Tom kansloos liet.
Jan Bosman vergallopeerde zich bijna aan Clemens Koster en volgt op 1
puntje achterstand, net als Ger Lubbers, die als oud lid van Schaakclub
Aalsmeer het schaken nog lang niet
verleerd blijkt te zijn. In verschillende partijen werd fel om de punten

Jan van der Laarse won beide partijen.

gestreden en vielen er rake klappen. Zo was Thierry Siecker duidelijk in vorm en wist hij niemand minder dan Hans Pot tot tweemaal toe
te verslaan. Ook Jan van der Laarse wist de versnelling te vinden en
liet Ron Klinkhamer kansloos in beide partijen. Huup Joosten van SV de
Amstel uit Uithoorn en Harris Kemp
van SV Denk en Zet uit Vinkeveen
speelden twee spannende partijen,
waarbij de uitslag tot het laatst onzeker bleef. Huup bleek echter de
handigste van de twee en wist tot
twee maal toe de winst de pakken.
Gerrit Harting en Goos Kaayk wonnen ondertussen beide overtuigend
van hun tegenstanders en pakten 4
punten. Gedurende de hele zomer
organiseert Schaakclub Aalsmeer
een zomercompetitie. Deelname
aan de zomercompetitie staat open
voor iedereen, wel of geen lid van
SCA of een andere schaakvereniging. U speelt twee partijen tegen
een tegenstander van ongeveer dezelfde speelsterkte met 45 minuten bedenktijd per persoon per partij. Iedere vrijdag in het Stommeerkwartier aab de Baccarastraat 15 .
Voor meer informatie: www.schaakclubaalsmeer.nl of 0297-323515,
Clemens Koster, voorzitter.
Uitslagen

Clemens Koster - Jan Bosman
Tom v.d Zee - Arie Spaargaren
Marco Hutters - Gerrit Harting
Thierry Siecker - Hans Pot
Jan v. Willigen - Cees Verburg
Jan v.d. Laarse - Ron Klinkhamer
Abdul Wasei - Vincent Jongkind
Elham Wasei - Leo Buis
Huup Joosten - Harris Kemp
Tom Korenwinder - Ger Lubbers
Jeroen Vrolijk - Bart Auée
Martin Steinhart - Bert Drost
Ahmadshah Ebadi - Goos Kaayk
Erik Korenwinder was vrij

0-4
0-4
0-4
4-0
2-2
4-0
0-4
2-2
4-0
1-3
2-2
1-3
0-4

