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Al bijna vijf jaar last van stof, zand en onkruid

Autobedrijf P. du Pau

Bewoners Proosdij-Noord
willen ‘nieuwe buren’!
Aalsmeer - Al om 18.00 uur begint
vanavond, donderdag 24 juni, de bijeenkomst van het beraad en de raad
in het gemeentehuis. En misschien
is dit wel omdat de burgemeester,
de wethouders en de fractieleden
naar het WK voetbal willen kijken.
De sluiting is even voor half tien in
de avond gepland. Kunnen ze nog
net het laatste kwartiertje zien van
de wedstrijd Nederland tegen Kameroen. Wie iets trager zijn of haar
spullen opruimt, kan in ieder geval
de spelers van het veld zien lopen
en de eindstand horen. De politieke
heren en dames komen in de raadzaal van het gemeentehuis bijeen en
publiek is welkom. Het beraad staat
onder leiding van Joop van der Jagt van AB en hamerstukken zijn de
erfgoedverordening en de beleidsnota archeologie. Behandelstukken
zijn de Lentenota 2010, de jaarstukken werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden en gedeeltelijke herontwikkeling van Proosdij-Noord, het voormalige RKDESterrein tussen de Mijnsherenweg en
de Hoofdweg in Kudelstaart. Op dit
moment is circa 70 procent van de
gehele wijk gerealiseerd. Het gehele
noordelijk plangebied is gebouwd.
Het resterende bouwplan bestaat
uit 26 twee-onder-één-kap-woningen, 12 waterwoningen en 15 vrijstaande huizen. Voor al deze woningen blijkt geen tot onvoldoende belangstelling. Geen kopers te vinden.
Burgemeester en wethouders stellen nu voor om te kiezen voor een

ander soort woningen. Het nieuwe plan bevat 42 herenhuizen (rijwoningen) en 35 daarvan afgeleide
tweekappers. De makelaars Van der
Laarse en Mantel achten de verkoopbaarheid hiervan goed.
Bewoners in opstand
De bestuurders achten het van
groot belang dat het woningbouwproject op korte termijn wordt afgerond. “Maatschappelijk gezien achten wij het onverantwoord om nog
jaren te wachten met het afbouwen.
Bewoners van de Korfstraat en Middencirkelstraat wonen nu al ongeveer vijf jaar in een onafgemaakt
plan.” De aanliggende wegen en
de toegangsweg vanaf de Hoofdweg zijn reeds aangelegd. De te bebouwen terreinen zijn geëgaliseerd,
maar geven, zo stellen burgemeester en wethouders, niet bepaald een
aantrekkelijk beeld. “Er is duidelijk
overlast van stof, zand en onkruid.
Bewoners komen steeds meer in
opstand en dreigen met het niet betalen van onroerend zaakbelasting.”
Om de verkoop van de her te ontwikkelen woningen te stimuleren
krijgt Grontmij van de bestuurders
groen licht om snel tot actie over te
gaan. De gemeente heeft wel gesteld dat het plan in één keer moet
worden afgebouwd. De bestuurders
willen snel de ruimtelijke procedure
starten, vervolgens de opdracht tot
verkoop geven en hopen dat reeds
aan het einde van dit jaar de heipalen de grond in kunnen.

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

Het project dient in 2012 afgesloten
te worden.
Bedrijvenlocatie en watertoren
Verder in het beraad het vaststellen van het bestemmingsplan bedrijvenlocatie Aalsmeerderweg 249251, restauratie van de watertoren en voorgesteld wordt om in te
gaan op het aanbod van de Stadsregio Amsterdam om actuele reisinformatiepanelen op de bushaltes in
Aalsmeer te plaatsen. Na de rondvraag volgt een korte onderbreking
en wordt aangevangen met de raad
onder leiding van burgemeester Pieter Litjens. De tarieventabel van de
legesverordening 2010 staat op de
agenda, evenals onder andere het
bestemmingsplan onteigening. De
volledige agenda van het beraad en
de raad is te vinden op de gemeentelijke site www.aalsmeer.nl.

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

Identiteit dode
man bekend!
Aalsmeer - De identiteit van de dode man die op 9 september vorig
jaar op de Jac. Takkade in Aalsmeer
werd gevonden is bekend. Het gaat
om een 37-jarige man uit Tsjechië.
Hij werd uiteindelijk op basis van foto’s en tatoeages door familieleden
herkend.
De man werd op 9 september rond
half één ’s middags door buurtbewoners in de struiken aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat de man
zelfmoord heeft gepleegd.

‘Gek’ in oranje voor Oranje!
Aalsmeer - De tweede wedstrijd
voor het Nederlands elftal stond afgelopen zaterdag 19 juni op het programma en opnieuw kleurde (ook)
Aalsmeer massaal oranje. Rond één
uur was oranje weer de hoofdkleur
op straat, fans ‘gek’ in oranje uitgedost voor oranje.
Even voor half twee hadden de voetballiefhebbers zich in groten getale
voor de buis genesteld. In kroegen,
restaurants en onder andere kantines werd gezamenlijk en geconcentreerd gekeken naar de wedstrijd
Nederland tegen Japan.
Na de eerste helft steeg de span-

ning. Met 0-0 de rust in. De tweede
helft was nog maar net begonnen of
Wesley Sneijder bracht de verlichting. Van grote afstand schoot hij
snoeihard op het doel en hier was
de Japanse keeper niet tegen bestand. De vreugde was groot.
De reactie van Sneijder nuchter:
“Ach, de bal moest toch die kant
op.” Oranje is door en heeft zich als
eerste ploeg geplaatst voor de achtste finales.
Vanavond, donderdag 24 juni, speelt
Nederland in Kaapstad tegen Kameroen. Vanaf 20.30 uur wordt het
vast weer heel stil op straat...

Vakantiekrachten
nodig?
Wij hebben ze van
het kaliber Messi,
Kaka en Robben!

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

START SALE
VANAF VRIJDAG 25 JUNI

50%

AIRCO SERVICEBEURT

TOT

KORTING

OP EEN GROOT DEEL VAN DE ZOMERCOLLECTIE
VOORZIEN VAN EEN SALE KAARTJE
O.A.
www.profiletyrecenter.nl

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF DE ZON SCHIJNT...

HET WORDT WARM!

Nu complete airco-onderhoudsbeurt
voor
*

Wilt u verkoeling?
Vraag dan vrijblijvend een
offerte voor een airco aan.

99,-

ABO
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28

T 0297 32 82 21

* Prijs is geldig t/m 31 augustus 2010. Deze actie is alleen van toepassing op personenwagens gevuld met koudemiddel R134a.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

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

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

JACK & JONES
CARS
GARCIA
VERO MODA

BIG L. AALSMEER MAAK JE KEUZE
BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

troy! 5.0161

HET WORDT EEN LANGE,
WARME ZOMER!
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de 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 0205923315.
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.

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

DIERENARTs
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
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.

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

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

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
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 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
Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. Kunst en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

Informatiebijeenkomst in
Irene over dementie
Aalsmeer - De ontmoetingsgroep
in Aalsmeer organiseert op vrijdag
2 juli een informatiebijeenkomst
met geriater Bart Blaauw in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Geriater B. Blaauw is werkzaam bij Ingeest, voorheen de Geestgronden.
Een geriater is een medisch specialist die zich bezig houdt met de
diagnose en behandeling van ouderdomsziekten waaronder dementie. Nederland telt ongeveer 250.000
dementerende mensen.
De kans op dementie neemt toe
naarmate je ouder wordt. Van alle mensen tussen de 65 en 69 jaar
lijdt naar schatting 1,5% aan dementie, boven de 85 jaar is dat ongeveer 30%. Waarschijnlijk zal het
aantal dementerenden nog sterk
toenemen.
Dit komt vooral doordat Nederland
steeds meer vergrijst, waardoor het
percentage ouderen groter zal worden. De ontmoetingsgroep, onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer,
biedt een breed ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie
en hun naasten.
Mantelzorgers kunnen het hele jaar
deelnemen aan een maandelijkse gespreksgroep en elk jaar wordt
een reeks informatieve bijeenkomsten georganiseerd. De persoon
met dementie kan drie dagen per
week gebruik maken van het dagprogramma in gebouw Irene.
Hij of zij kan daar in groepsverband
deelnemen aan activiteiten, zoals de

Genezingsdienst
Cama gemeente
Aalsmeer - Zondag 27 juni organiseert de Aalsmeerse Cama Gemeente (ACG) een ‘genezings- en
bevrijdingsdienst’. In deze dienst,
die geleid wordt door vaste voorganger Arno Post, wordt speciaal
de aandacht gericht op ziekte, zeer

krant lezen, bewegen, sport, wandelen, een spel doen, geheugenactivering, de lunch voorbereiden en muzikale activiteiten.
Ook zijn er gezamenlijke activiteiten
voor mantelzorgers en dementerenden, zoals het centrumoverleg, feesten en uitjes.
Voor deskundig advies en individuele begeleiding kunnen mantelzorgers en mensen met dementie altijd terecht. Dementie gaat vaak gepaard met gedragsveranderingen,
zoals eerder boos worden, steeds
in de nabijheid van de ander willen
zijn, initiatief verlies, nachtelijke onrust, achterdocht, karakterveranderingen, etc.
De gedragsveranderingen kunnen
voortkomen uit de hersenen, maar
kunnen ook een gevolg zijn van de
dementie, zoals vergeetachtigheid.
Geriater Blaauw geeft hier een duidelijke uitleg over en zal adviezen
geven hoe hiermee om te gaan. De
informatiebijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. De koffie en thee
(1 euro) staat klaar vanaf 9.45 uur.
Om 10.00 uur zal de coördinator van
de ontmoetingsgroep, Ellen Millenaar, dokter Blaauw interviewen
waarna er ruim gelegenheid is vragen uit het publiek aan de orde te
brengen.
De bijeenkomst duurt tot 11.30 uur.
Aanmelding vooraf is wenselijk. Dit
kan door telefonisch contact op te
nemen met de ontmoetingsgroep
via 06-22468574.

en gebondenheid. Een ziek lichaam,
angst of het vast zitten aan verkeerde gewoontes, kan een vrij leven
behoorlijk belemmeren. Zowel tijdens als na deze dienst zal er veel
ruimte zijn voor gebed.
De ACG is gevestigd in het Wellantcollege, ingang Mendelstraat (om
hoek Thijsselaan). Na de dienst is
er een kopje koffie en volop gelegenheid om na te praten . Aanvang
is 10.00 uur.

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

Vermist:
- Kudelstaartseweg: Iets langharig zwart poesje met klein wit vlekje onder haar kin. Ze heet Minous.
- Clantstraat in Kudelstaart: Schildpadpoes, zwart met donkerrood.
Haar naam is Bobsy. Is ongeveer 12 jaar oud.
- Dahliastraat: Cypers fijn gestreepte poes van 1 jaar. Heel tenger.
Haar naam is Luna.
- Händelstraat: Heilige Birmaan poesje van 1 jaar oud. Ze is crème
met bruine pootjes, pluimstaart en snoet.Heeft grote blauw ogen.
Haar naam is Mila.
- Leeghwaterstraat: Zwart/witte poes. Is 6 jaar, heet Spooky en mist
linker voorpoot. Heeft zwart bandje met belletje.
Gevonden:
- Hoofdweg: Zwarte kat met witte poten en buik.
- Hoofdweg: Lapjeskat vrij donker.
- Karperstraat in Oosteinde: Jack Russel.
- Oosteinderweg: Vrij jonge rode kat met wit befje en voetjes.
- Ophelialaan: Witte langharige kat met zwarte rug,
staart en een zwart petje, kop en nek wit. Erg schuw.
Goed tehuis gezocht:
- Twee katers van 2 jaar. (broertjes). 1 Kater is zwart/wit en heet
Whisky. De andere kater is muis/grijs en heet Luna. Beide katten
zoeken een rustig huis waar ze aandacht krijgen.
- Tijdelijk opvang gezocht wegens ziekte voor 2 honden voor een
periode van 3 tot 6 maanden. Het zijn Beagles, zusjes en kunnen
bij kinderen.

De Zonnebloem houdt loterij

Doe mee en koop loten!
Aalsmeer - ’Doe mee!’ met de Zonnebloem en koop loten. De hoofdprijs 15.000 euro! Bovendien zijn
nog eens 5.000 andere interessante
geldprijzen te winnen. Een lot kost
2 euro. De Zonnebloemloterij staat
dit jaar in het teken van: Mee doen
met elkaar. De opbrengst van de loten komt ten goede aan het Zonnebloemwerk voor zieken, gehandicapten en hulbehoevende ouderen.
De vrijwilligers van de plaatselijke Zonnebloemafdeling Aalsmeer
gaan aanstaande zaterdag 26 juni weer loten verkopen in en bij de

supermarkten. Omdat de behoefte
aan het werk van de Zonnebloem
blijft stijgen kan de afdeling nog vele nieuwe vrijwilligers en donateurs
gebruiken. Mensen die regelmatig
bij een zieke of een gehandicapte
op bezoek willen gaan of mee willen
helpen met het organiseren van activiteiten zijn van harte welkom.
Voor meer informatie over het plaatselijke Zonnebloemwerk kan contact opgenomen worden met Tineke Zelen via 0297-341739 of zonnebloem-aalsmeer@hotmail.com.

KERKDIENSTEN
Zondag 27 juni
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Arno Post.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (Geen opgaven
ontvangen.)
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag dienst 10u. ds P.
den Hertog, Zaandam. Om 16.30u.
ds. T.A. Viezee, Krommenie. NGK.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 10u.
met ds. M.L. van Woerden, Baarn.
Extra collecte: ouderenwerk.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag 19u. br. E. van ‘t Wout, Zeewolde.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u. en 16.30u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. ds. T.H.P. Prins.
Afscheid KND.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst ds E.J. Westerman, Aalsmeer.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst ds. E. Bouman,
Katwijk.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Zondag dienst om 10u. ds. G. Lustig, Nieuwerkerk a/d IJssel. 18.30u.
ds. A. van Vuuren.

Waar is kater
Minous?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
is de langharige zwarte kater op de
foto. Het dier heeft een wit vlekje
onder zijn kin. Minous is de naam
van deze 1 jaar oude kater, die wordt
vermist vanaf de Kudelstaartseweg.
Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
via tel. 0297-343618.

Handicap.nl dankt alle
gulle gevers in gemeente
Aalsmeer - Handicap.nl, de fondsenwervingsorganisatie van de Ango, Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie, heeft in de
week van 7 tot en met 12 juni haar
jaarlijkse nationale collecte gehouden voor mensen met een handicap
of chronische ziekte.
De opbrengst van de collecte in Kudelstaart en Aalsmeer was totaal
1976,79 euro.
Het Ango bestuur is zeer tevreden
met het totale resultaat van de nationale collecte. Dankzij de bijdragen van de Nederlandse bevolking
is de organisatie in staat mensen te
helpen die buiten financiële regelingen vallen. Handicap.nl is een organisatie die geld inzamelt voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Het geld dat Handicap.
nl ophaalt met de landelijke collecteweek in juni gaat onder andere
naar het Ango fonds.
Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan

mensen die buiten elke regeling van
de Wet maatschappelijke ondersteuning en zorgverzekeraar vallen.
Hulpverlening die hard nodig is om
de gehandicapte medemens een
volwaardig leven te geven met hun
beperking of chronische ziekte. Eigen regie en niet (altijd) afhankelijk
te zijn van anderen. Dit kan met een
sta-op stoel of een matras, maar
ook met een autoaanpassing zodat
iemand weer kan gaan werken en
een eigen inkomen kan verdienen.
Ook is het sociale aspect belangrijk en kan men een bijdrage vragen voor de aanschaf van een computer om via het internet contacten te leggen voor een hobby of
(vrijwilligers)werk.
De Ango geeft ook juridisch advies
aan mensen met een beperking. De
Ango heeft hiervoor in het hele land
adviseurs, dit zijn vrijwilligers die
door Ango worden opgeleid. Contactgegevens zijn te vinden op de
website www.ango.nl.

Cantare in Parochiefeest
Aalsmeer - Op zondag 27 juni zingt
koor Cantare uit Mijdrecht in de viering van het Parochiefeest in de H.H.
Petrus en Pauluskerk te Aalsmeer.
De Oud Katholieke kerk aan de
Oosteinderweg 394 bestaat dit jaar
150 jaar. De eucharistieviering begint om 16.00 uur en verloopt volgens de traditionele katholieke liturgie. Pastoor J. Spaans leidt de
dienst. Iedereen is welkom.
Tijdens deze feestelijke viering zal
onder andere de mis van De Fesch/
Krebs worden gezongen. Verder bekende meezingers, zoals ‘Zingt God
de Heer’, ‘Guide me O Thou great
Redeemer’ en het gregoriaanse Credo, afgewisseld met mooie luisterliederen. Cantare staat onder leiding
van Theo van Dijk. Tijdens de dienst
wordt een Middeleeuws kunstwerk
gebruikt. Het betreft een geborduurd kazuifel uit de zestiende of
zeventiende eeuw met de Heiligen
Petrus en Paulus.
Voor de Reformatie was de oude
dorpskerk toegewijd aan Petrus en
Paulus. Sinds die tijd worden door
de kerk aan het Oosteinde de honneurs waargenomen.
Al eeuwenlang werd het feestgewaad voor het patroonsfeest, wat
vroeger zeker met processies en

kermis gepaard ging, bewaard en
gedragen op dat feest, eerst in de
schuilkerk en later in de kerk aan
de Oosteinderweg. Omdat dergelijke gewaden niet meer ‘in de mode’
zijn, verhuisde het, voor een groot
deel nog, Middeleeuwse stuk naar
het depot van de Oud-Katholieke
kerk in Utrecht.
Voor de viering van 27 juni is het kazuifel weer een keer in Aalsmeer te
zien. Na de dienst er koffie en thee.
Iedereen is van harte welkom!

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst met spreker Kees
Goedhart.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst. 18.30u. dienst
met ds. D.J.A. Brink.
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. Zaterdag
17u. in Kloosterhof euch. viering met
L. Seeboldt. Zondag 10.30u. Karmelkerk euch. viering met L. Seeboldt.
Mmv het Karmelkoor. Om 14.30u.
Poolse dienst in Karmelkerk.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Vrijdag om 20u. euch. viering met L.
Seeboldt en diaken J. Snoek.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Om 16u. feestelijke dienst ‘150 jaar
na 1e steenlegging kerk’.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst ds. J. Vrijhof. 10u.
tienerdienst. 10.30u. Plug&Pray.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, mw. A. Creemer.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. woordcomm.viering
met A. Blonk. Mmv 3 koren.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten
vanaf 27 sept. 2010.
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.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Opbrengst collecte
van Anjeractie
Aalsmeer - De Anjeractie van het
Prins Bernhard Cultuurfonds heeft
door de grote inzet van de collectanten, die in de week van 31 mei
tot en met 5 juni op pad zijn gegaan,
het prachtige bedrag van 4.837,15
euro opgeleverd. Alle gevers, maar
ook alle deelnemende verenigingen
die respons gaven op de oproep van
de Stichting O.C.G. die ook dit jaar
de organisatie van deze sympathieke landelijke collecte voorbereidde,
heel hartelijk dank.

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé met hun vieringen zijn een begrip. Eenvoudige liederen en veel
stilte zijn een rode draad in hun gebed. Karmel Aalsmeer aan de Stommeerweg 15 heeft een kleine kapel
in huis. Zij stelt deze kapel open om
met elkaar een meditatieve viering
te houden op vrijdagavond 25 juni
vanaf 20.00 uur. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Vrij bridgen bij
Onder Ons
Aalsmeer - Elke woensdagavond
organiseert bridgevereniging Onder Ons vrij bridgen in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Omdat er om
20.00 uur wordt begonnen, wordt
gevraagd om 19.50 uur aanwezig te
zijn in verband met de inschrijving.
Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro per paar. Met een beetje geluk
gaat u ook nog met een klein prijsje naar huis.

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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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 8.3020.00 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
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 6 juli en
24 augustus 2010.
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. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCelijn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.
serViCepunt Beheer en uitVoering proVinCie noord holland
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl.

werKzaamheden op legmeerdijK
Vanaf 28 juni tot en met 20 augustus laat de provincie Noord-Holland op de Legmeerdijk werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van
de nieuwe N201. Deze werkzaamheden veroorzaken ernstige verkeershinder. De aannemer probeert deze overlast zoveel mogelijk te
beperken. Tijdens de werkzaamheden is de Legmeerdijk vanaf Flora
Holland tot aan de Machineweg volledig afgesloten. Dan geldt op
de Legmeerdijk eenrichtingsverkeer vanaf de Machineweg tot aan de
Marshallsingel. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.
U kunt de omleidingsroute vinden op internet www.n201.info / omlegging Aalsmeer-Uithoorn / Werk in Uitvoering.
BeKendmaKing VerKeersBesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat zij op 3 juni 2010 besloten hebben op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, om vanaf 30
augustus 2010 een doorrijhoogte beperking in te stellen van 2,60
meter op de Hornweg, kruising Hornweg-N201. De doorrijhoogte
beperking wordt ingesteld doormiddel van twee verkeersborden van
het type C19 ‘Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de
lading, hoger zijn dan op dit bord is aangegeven’, met daarop aangegeven 2,6 m.
Tevens worden er twee C19 verkeersborden geplaatst met een onderbord, waarbij het eerste C19 verkeersbord, met het onderbord ‘over
300 meter’, wordt geplaatst bij de kruising Hornweg – Machineweg
en het tweede C19 verkeersbord, met het onderbord ‘over 500 meter’, wordt geplaatst bij de T-kruising Hornweg-Molenvlietweg. De
twee C19 verkeersborden met onderbord worden bij de kruisingen
geplaatst ter informatie van het verkeer over de naderende hoogte
beperking op de kruising Hornweg-N201.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het
bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2010 / 7988 – M&R. Dit besluit ligt gedurende een
periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling Publiekszaken van
de gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de
Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie
van dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester
en wethouders van de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer.
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, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te
nemen ten behoeve van De Jordaanse Avond en Bandjesavond 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 weg op volgende dag geslotenverklaring en parkeerverboden in te stellen:
• Ophelialaan vanaf Burg. Kasteleinweg tot Begoniastraat. Het
kruispunt Ophelialaan/Begoniastraat wordt aan oneven zijde
afgesloten.
De ontheffing geldt op 3 juli 2010 tussen 16.00 en 01.00 uur.
• Marktstraat, Gedempte Sloot.
De ontheffing geldt op 26 juni 2010 tussen 17.00 en 01.00 uur.
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
is de vergunning verleend voor:
• de Jordaanse Avond op zaterdag 3 juli 2010
Datum verzending vergunning: 21 juni 2010
• bandjesavond op zaterdag 26 juni 2010
Datum verzending vergunning 23 juni 2010
Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat op grond van artikel 2.29 van de APV ontheffing sluitingstijd is verleend voor de nacht van 26 juni 2010 op 27 juni 2010 tot
04.30 uur 24 juli 2010 op 25 juli 2010 tot 04.30 uur aan De Oude
Veiling, Marktstraat 19.

Uitwegvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de
volgende uitwegvergunning is verleend:
• Middenweg, Aalsmeer.
Datum verzending vergunning: 22 juni 2010
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Herenweg 38, het creëren van een insteekhaven;
• Hoofdweg 128, het vergroten van de woning;
• Lijnbaangebied, het bouwen van 4 woningen;
• Lijnbaangebied, het bouwen van 16 woningen;
• Mendelstraat 64, het plaatsen van een dakopbouw;
• Rastraat 6, het plaatsen van een dakkapel;
• Rastraat 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Rietlanden, het wijzigen van 26 woningen;
• Roerdomplaan 3, het plaatsen van een naambord;
• Stommeerweg 104, het plaatsen van een brug;
• Uiterweg ter hoogte van 119, 139 en 155,
het plaatsen van 3 mixers om blauwalg te voorkomen.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Citroenvlinderstraat 57, het plaatsen van een trap naar de
tweede verdieping;
• Citroenvlinderstraat 121, het plaatsen van een dakkapel;
• Herenweg 37a, het plaatsen van een veranda.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

• Galileistraat 22, het vergroten van een dakkapel (ontheffing ex
artikel 3.6 lid 1c Wro);
• Goudenregenstraat 25, het wijzigen en vergroten van de woning
(ontheffing ex artikel 3.23 Wro).
Verzenddatum bouwvergunningen: 24 juni 2010.
ontheffingen ingeVolge de wet ruimtelijKe ordening
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de
afdeling vergunningen en handhaving via tel. (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit tijdelijke buitenplanse
ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.22 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, een tijdelijke
ontheffing van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning
te verlenen voor:
• Robend, het plaatsen van een bouwbord, met een
instandhoudingtermijn van ten hoogste 5 jaar.

Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde termijn in
de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen in te dienen en van
gedachten te wisselen over het ontwerp van het besluit. Tevens kunt
u een mondelinge toelichting krijgen op de stukken. U kunt hiervoor
een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en handhaving,
tel. 0297-387645.
ter inzage Bij de afdeling dienstVerlening, weeK 25
t/m 2 juli
t/m 6 juli

t/m 7 juli
t/m 13 juli
t/m 13 juli
t/m 16 juli
t/m 16 juli
t/m 17 juli

t/m 22 juli
t/m 29 juli
t/m 2 aug
t/m 3 aug
t/m 4 aug
t/m 4 aug
t/m 10 aug

Drank en Horecavergunning: Westeinder Paviljoen,
Kudelstaartseweg 22;
Kapvergunning: Dreef 7, 4 wilgen, 7 esdoorns en 1
vleugelnoot; Beethovenlaan 120, 1 populus alba;
Stichtse Pad 4, 1 berk; Kerkweg 34, 1 denneboom en
1 den;
Exploitatievergunning: Westeinder Paviljoen,
Kudelstaartseweg 22;
Kapvergunning: Darwinstraat 16, 1 blauwe atlasceder;
Evenementenvergunning: de toerrit “Aalsmeer Roest
Niet” op zondag 13 juni 2010;
Drank en Horecavergunning: Snaq, Van Cleeffkade 5;
Straq, Marktstraat 38;
Exploitatievergunning: Snaq, Van Cleefkade 5;
Evenementenvergunning: de Open water
zwemwedstrijd op zondag 15 augustus 2010; de
zwemloop bij Het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade op
zaterdag 3 juli 2010;
Kapvergunning: Anne Frankstraat 2, 2 x Metasequoia;
Westeinderplassen H2736, 2 x populier;
Kapvergunning: Geerland 46, 1 cedrus Atlantica;
Oranjestraat 22, 2 meidoorns, 1 vlierbes;
IJsvogelstraat 25, 1 acer;
Evenementenvergunning: de Jordaanse Avond op 3
juli 2010;
Uitwegvergunning: Middenweg, Aalsmeer;
Kapvergunning: Herenweg 34K Kudelstaart, 2
schietwilgen en 2 elzen;
Evenementenvergunning: Bandjesavond op 26 juni
2010;
Terrasvergunning: Restaurant Wapen van Aalsmeer,
Dorpsstraat 15.

ter inzage Bij de afdeling dienstVerlening, Balie 5
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 9 juli 2010
• Oosteinderweg 189, het plaatsen van een technische ruimte
t.b.v. de N201 tunnel.
inzagetermijn tot vrijdag 16 juli 2010
• Ampèrestraat 19, het plaatsen van een dakkapel;
• Jac. P. Thijsselaan 18, het plaatsen van een hekwerk;
• Kas 10, het plaatsen van een dakopbouw;
• Maarse & Kroon Hof 35, het plaatsen van een dakopbouw.
inzagetermijn tot vrijdag 6 augustus 2010
• Robend, het plaatsen van een bouwbord.

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.

Korte zomercursus Frans
en Engels voor 50-plus

Aalsmeer - Voor mensen die in de
winter geen tijd hebben om een hele cursus te volgen, worden speciale zomercursussen Engels en Frans
georganiseerd. Deze cursus is heel
geschikt om uw kennis weer eens
op te frissen voor bijvoorbeeld een
vakantie, maar ook beginners kunnen inschrijven. U legt dan een basis voor deze taal zodat u zich daarin redden kunt. En heeft u na deze
lessen de smaak te pakken gekregen? Dan kunt u eventueel in september verder gaan met een cursus.
In een rustig tempo gaat de docen-

veld genomineerd bij de keepers,
staat Jeffrey Boomhouwer bij de
vijf beste linkerhoekspelers en zijn
broer Robin bij de rechterhoekspelers. Serge Rink is genomineerd in
de categorie cirkelspelers en Björn
Budding is één van de vijf namen in
de lijst van trainers/coaches. Vorig
seizoen won FIQAS Aalsmeer prijzen in bijna alle categorieën, maar
wie verdienen dit seizoen de felbegeerde Handbal Awards?
Ga naar www.nhv.nl en breng je
stem uit. Dat kan nog de hele zomer.

Lustrum Watermunt geslaagd!
Aalsmeer - Zaterdag 12 juni stond
het jaarlijkse barbecuefeest van de
Watermunt weer op het programma.
Vijf jaar geleden is het alweer dat de
eerste bewoners hun intrek namen
in de woningen aan de Maarse &
Kroon hof. Er werd groot uitgepakt!
‘s Middags is met z’n allen de wijk
schoongemaakt. Twee clowns vermaakten de kinderen en de kleintjes konden zich laten schmin-

Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders
bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van art. 8.23
lid 1 van de Wet milieubeheer de voorschriften verbonden aan de
bestaande revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 16
september 1997 (nr. WM 97-12) van W. Heeren & Zoon B.V. voor een
verffabriek en groothandel in verf, gelegen Oosteinderweg 32 te
Aalsmeer in te trekken en aan de vergunning nieuwe voorschriften
te verbinden.
Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake zijnde stukken liggen
vanaf 25 juni t/m 6 augustus 2010 ter inzage in het gemeentehuis
bij de afd. Dienstverlening. Buiten de reguliere openingstijden kunnen de stukken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits
daarvoor van te voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel.
0297-387645). Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot
en met 6 augustus 2010 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG te
Aalsmeer. Degene die schriftelijke zienswijzen indient kan verzoeken
zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Aalsmeerders genomineerd
voor handbalverkiezingen

Aalsmeer - Ook dit jaar organiseert het NHV weer de verkiezing
tot beste handballer en handbalster
van het afgelopen seizoen. Er kan
gestemd worden via www.nhv.nl. in
de categorieën trainer/coach, keeper, linker-opbouwer, midden-opbouwer, rechter-opbouwer, cirkelspeler, linker- én rechterhoek-speler. Een vakjury heeft een voorselectie gemaakt en in iedere categorie
vijf spelers en speelsters genomineerd. Daar zijn ook spelers van FIQAS Aalsmeer bij. Zo zijn zowel Micha Hoogewoud als Jeffrey Groene-

KennisgeVing ontwerp- Besluit wet milieuBeheer

ken en maakten met ballonnen de
mooiste figuren. Om zes uur ging
de barbecue aan, weer perfect verzorgd! Hierna was er voor groot en
klein een lekker ijsje. ‘s Avonds gingen de voetjes van de vloer en werden heerlijke cocktails geschonken.
Voor de WK-verslaafden was een
groot scherm geregeld. Dankzij de
bewoners en een bijdrage van de
gemeente was het een superfeest!

Man gewond na explosie
Aalsmeer - Op dinsdag 22 juni
rond 15.45 uur is een man gewond
geraakt na een explosie in een
bouwput aan de Oosteinderweg. De
man was met collega’s bezig met
saneringswerkzaamheden. In een

tank onder de grond vond de explosie plaats waarna er een steekvlam
ontstond. De gewonde is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.
Foto: Ronald van Doorn

Airbus 380 landt
op Schiphol

Schiphol - Op donderdag 15 juli
verwelkomt Schiphol het grootste
passagiersvliegtuig ter wereld, de
Airbus 380. Het is de eerste keer dat
de Airbus 380 naar Schiphol komt.
De Airbus 380 landt naar verwachting rond 10.00 uur ‘s morgens en
vertrekt in de loop van de middag.
Tijdens het verblijf van de Airbus

te met u aan de slag aan de hand
van een lesboek à 15 euro. De cursus wordt gegeven in Wijksteunpunt
de Meander in de Clematisstraat 20
en start dinsdagmorgen 13 juli. Minimum aantal deelnemers is drie.
De cursussen worden gegeven op
dinsdag- en vrijdagmorgen en bestaan uit tien lessen van een uur.
Kosten zijn 76 euro. Laatste les is
op 13 augustus. Bent u beginner of
gevorderde en heeft u interesse?
Neem dan contact op met Carolyn
van Es-Smith, tel. 0297-364398.
wordt onder andere de operationele
afhandeling getest. De Airbus 380 is
een widebody-vliegtuig en een product van het Europese concern Airbus. Het toestel heeft twee verdiepingen. Bij een gemiddelde bezetting biedt de Airbus 380 plaats aan
555 personen. De eerste proefvlucht
van de Airbus 380 werd gemaakt
op 27 april 2005. De landingsbanen,
taxibanen en het platform op Schiphol zijn uitgerust en berekend op de
komst van de Airbus 380.
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AGENDA

Zaterdag bandjesavond in
straten van het centrum!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdagavond 26 juni staat het centrum van
weer bol van de livemuziek tijdens
de jaarlijkse bandjesavond. Op zes
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 en
wordt georganiseerd door Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum
in samenwerking met de aangesloten horecagelegenheden uit het
centrum: De Oude Veiling, Lunchroom Straq, Café Bar Joppe, restaurant Wapen van Aalsmeer, restaurant De Halve Maen, Blitzz, Eetcafé ’t Holland Huys en Danscafé De
Praam. In het dorp staan in totaal
zes podia, verdeeld over de Marktstraat, Weteringstraat, Schoolstraat,
Dorpsstraat, Zijdstraat en het Molenplein. De podia zijn zo opgesteld
dat de bezoekers een ronde kunnen
maken langs alle bands.
The League in de Zijdstraat. Bij
Café de Praam is het luisteren, genieten en dansen met The League.
Deze veelzijdige band speelt relaxte
pop, funk, soul en dancenummers.
Ook ‘easylistening’ en een vleugje stevige rock staan op het programma. Wat The League zo speciaal maakt: bekende songs in verrassende, niet alledaagse uitvoeringen.
Kortom, lekkere muziek van o.a.
Earth Wind & Fire, Beyoncé, Pink,
The Police, Anouk en Robbie Williams bij de Praam. In de pauzes staat
DJ Martijn achter de draaitafel.
Dioomen op het Molenplein. Eetcafe ’t Holland Huys organiseert
‘Dansen bij de Molen’ met de band
Dioomen. Sinds de samensmelting
van de Dioomen-muzikanten in 2000
heeft electroclash in Nederland haar
entree gedaan. Terwijl deze retrostijl
pas een jaar later in New York voeten aan de grond kreeg, stond het al
centraal in de optredens van Dioomen. Dioomen weet een warm gevoel over te brengen op het publiek

met theatrale nummers vol synthesizergeluiden, bombastische soundscapes, eighties-samples en invloeden van pop en rock. Dioomen slaat
hiermee een brug tussen dance en
pop.

King Pelican en de Hucksters in
de Weteringstraat. Bij Café Bar
Joppe spelen de Aalsmeers-Uithoornse band King Pelican en de
welbekende Hucksters. De jonge
coverband King Pelican is het afgelopen jaar snel bekend geworden
in Aalsmeer. King Pelican speelt alternatieve rocknummers, maar ook
bekende popliedjes met een eigen
vleugje rock. Hucksters is een vijfmans coverband uit de omgeving
van Aalsmeer. Deze band, opgericht
in 1993, verzorgt al jaren optredens
in cafés, feesttenten en –zalen in
heel Nederland en staat garant voor
een avond dampende rockcovers.
Got iT in de Schoolstraat. Wie
van stevige rock houdt, moet tijdens bandjesavond beslist naar het
podium aan de Schoolstraat gaan.
Daar staat op het parkeerterrein van
kinderdagverblijf De Berenboot de
rockband Got iT! klaar om er een
warme avond van te maken met een
reeks pittige rock-krakers van onder
andere Kane, Anouk, Kaiser Chiefs,
Tina Turner, Mothers Finest en Heart.
De sterke leadzang van Carolien
Goeman, striemend gitaarwerk van
Leen Alderden en Humphrey Teerlink en een onverwoestbare basis
van drummer Johan van der Neut
en bassist Bart Koster vormen de
hoofdingrediënten. Dat wordt prettig afgewisseld met meerstemmige vocalen en fris akoestisch werk.
Het drankje en snackje op het terras
worden geserveerd door restaurant
De Halve Maen dat dit jaar voor het
eerst deelneemt aan Bandjesavond.
Jacques Mooij en zijn medewerkers
hebben er zin in!
Hein Meijer in de Dorpsstraat.
Een stukje verder op het parkeer-

terrein naast Hotel Aalsmeer in de
Dorpsstraat zingt Hein Meijer oftewel de ‘Little Boogie Boy’ uit Kudelstaart. Zijn gitaarspel en zang
klinken doorleefd en als je luistert
en je ogen sluit waan je je in de
hoogtijdagen van de Chicago-blues.
Zijn donkerbruine stem volgt de timing van zijn spel op unieke wijze,
wat hem tot een groots muzikant
maakt. Als duidelijk voorbeeld dient
de rauwe jukejoint-sound van muzikanten als Magic Slim, Muddy Waters, Hounddog Taylor en The Jelly Roll Kings. Hein’s broertje Harry
is al sinds jaar en dag de drummer
in de diverse bands, waarin Hein
gespeeld heeft. Je hoort gelijk dat
hierin meer aan de hand is dan alleen muzikale afspraken. Dit is ‘elkaar aanvoelen’ in ultieme zin. De
stuwende ritmesectie wordt gecompleteerd door het strakke spel van
Jan den Boer.
Partyband Tof in de Marktstraat.
In de Marktstraat werken de horecazaken Blitzz, Straq en De Oude
Veiling aan een unieke act. De partyband ‘Tof’ verzorgt een optreden
op een podium dat nog nooit is gebeurd in het centrum. Aan het begin van de avond zullen Aalsmeerse zangers(es) van zich laten horen
en zo de avond opwarmen voor de
hoofdact. Onder andere Sasja Brouwers Danny van der Terp en Chrizz
gaan van zich laten horen.
Tijdens de optredens kunnen bezoekers bij de verschillende verkooppunten terecht voor een drankje en zijn er op diverse plaatsen ook
snacks verkrijgbaar. Uiteraard bevinden zich ook toiletten in de nabijheid van de verschillende horecapunten. De EHBO bevindt zich in de
Weteringstraat. 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. Kijk
voor meer informatie op de website
www.aalsmeercentrum.nl.

Zaterdag opening door Arie Buijs

Oosterse mystiek en tijdloze
beelden in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Aanstaande zaterdagmiddag 26 juni vindt om 16.00 uur
in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat de opening plaats van een
heel bijzondere expositie. Werken
van de Vinkeveense fotograaf Pieter
Schunselaar en de Balinese schilder Mantra worden getoond in deze sfeervolle expositieruimte. De expositie wordt officieel geopend door
gastcurator Arie Buijs. Iedere belangstellende is van harte welkom.
Mantra’s onderwerp is duidelijk:
Sterk gestileerde figuren , elementair en tijdloos. Zijn losse penseelstreek en lyrisch kleurgebruik geven
de figuren een expressieve kracht
en scheppen een sfeer van oosterse mystiek en poëzie. Ook Pieter

Schunselaar is sterk geboeid door
oosterse mystiek. De handen in zijn
foto’s vertellen verhalen, bevatten
geheimen, ze tellen, troosten en verzoeken de goden. In februari/maart
van dit jaar heeft hij voor de elfde
keer een reis door India gemaakt.
Dit keer vooral op zoek naar goden
voor zijn nieuwe thema ‘Images from
Heaven’. Ook voor zijn serie ‘Handen’ heeft hij tijdens deze reis en tijdens zijn bezoek aan Birma en Libië
vele prachtige foto’s gemaakt. Deze
zijn voor het eerst tijdens de expositie te zien. De expositie in Het Oude
Raadhuis in de Dorpstraat 9 is tot en
met 1 augustus iedere donderdag
tot en met zondag tussen 14.00 en
17.00 uur gratis te bezoeken.

Voor kinderen van alles te doen

Woensdag grote jaarmarkt
met muziek in Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande woensdag 30 juni wordt weer de altijd gezellige jaarmarkt in en rond winkelcentrum Kudelstaart gehouden.
De jaarmarkt begint ‘s middags om
14.00 uur en gaat door tot 21.00 uur
in de avond. Circa 150 kramen komen in de Einsteinstraat te staan
en diverse kooplui, verenigingen en
hobbyisten gaan achter de planken
plaatsnemen. De organisatie staat
garant voor een gevarieerd aanbod,
voor elk wat wils, zowel jong als oud.
Er zullen sieraden te koop zijn, evenals tassen, boeken, speelgoed, kleding, sokken, tuindecoraties en nog
veel meer. Zo verkoopt SV Omnia
turnpakjes in een kraam en worden
de monstraties gegeven door leden.
Op het plein midden tussen de win-

kels wordt een gezellig terras ingericht met muziek van discotheek Jan
Spring in ‘t Veld en onder andere is
het podium voor een zangeres die
het publiek trakteert op top40 hits
uit de jaren zeventig en tachtig. Natuurlijk is er ook weer voor alle jeugdige bezoekers van alles te doen. Zo
zijn er bij de stand van kinderopvang Snoopy diverse activiteiten, is
er een springkussen, staan enkele
kermisattracties voor de allerkleinsten klaar en komt een clown optreden. Ook kan meegedaan worden aan een prijsvraag en hier kunnen de kinderen een echt wakeboard mee winnen. Dus, woensdag
allemaal naar Kudelstaart voor een
gezellige kijk- en doemiddag en/of
avond voor iedereen!

Zondag met bandleider Rob Taekema

Unplugged & play op outdoor strand in The Beach

Rondleidingen, expositie en film

Aalsmeer - Aanstaande zondag 27
juni wordt een speciale unplugged
editie van plug & play in The Beach
georganiseerd. Tijdens deze unplugged & play worden er namelijk
akoestische sessies gespeeld op het
outdoor strand van The Beach.
Dit alles natuurlijk onder leiding van
de vaste bandleider Rob Taekema.
Of je nu veel ervaring hebt of juist
helemaal niet?
Iedereen is welkom om samen op
een ontspannen en leuke manier
muziek met elkaar te maken, dat is
de insteek van plug & play. Wil je als
muzikant of band verzekerd zijn van

‘Dag van de architectuur’
deze zaterdag en zondag
Aalsmeer - Sinds 1986 is de dag
van de architectuur, een initiatief
van de BNA, Bond van Nederlandse
Architecten, een jaarlijks terugkerend evenement dat dit jaar plaatsvindt op zaterdag 26 en zondag 27
juni. Het belangrijkste doel van deze dag is om het grote Nederlandse publiek te betrekken bij het werk
van architecten en bij architectuur
door gebouwen open te stellen voor
het publiek. Het thema van 2010, architectuur en hergebruik, is zeer actueel. Oude gebouwen worden opnieuw in gebruik genomen, vaak
met een heel nieuwe functie. Ook
in Aalsmeer wordt veel ‘hergebruikt’.
Kassen worden bedrijven, kwekerij
wordt jachthaven, station wordt appartementencomplex, school wordt
administratiekantoor of hotel, waterreservoir wordt galerie, kortom
in Aalsmeer wordt creatief omgegaan met oude gebouwen. Zo ook
met beeldbepalende gebouwen die
verbonden zijn met de geschiedenis
van Aalsmeer als bloemendorp. Gebouwen waar architecten van naam
aan hebben gewerkt, zoals Berghoef, Staal en De Klerk. De werkgroep monumenten en architectuur van Kunst en Cultuur Aalsmeer
vraagt daarom bijzondere aandacht
voor het veilingwezen, voor de veilinggebouwen, zo kenmerkend voor
Aalsmeer als bloemendorp. Drie veilinggebouwen krijgen speciale aandacht: Bloemenlust aan de Oosteinderweg van architect De Klerk met
uitbreidingen van Staal en Berghoef
is nu in gebruik als café/restaurant,

overdekt beach volleybalcentrum en
overdekte kinderspeelplaats Chimpie Champ. Tijdens rondleidingen
op zaterdag en zondagmiddag om
14.00 en 16.00 uur, en de vertoning
van een oude film, krijgen bezoekers een indruk van de rijke geschiedenis, de gerestaureerde tribune, de vele nog aanwezige originele bouwelementen, en de geweldige kapconstructie. De Oude Veiling aan de Marktstraat, nu café/
restaurant, van J.F. Berghoef biedt
een foto tentoonstelling over de geschiedenis van deze plek en de vertoning van een korte film uit 1931.
Te zien is de grote uitbreiding van
de CAV. de aanvoer van de bloemen, per praam en per fiets en een
bezoek van Prins Bernhard. De CAV
aan de van Cleeffkade van architect Staal met uitbreidingen van architect Berghoef heeft tot zeer recent gediend als TV. studio van Endemol, in heel Nederland bekend
door de vele televisieprogramma’s
die hier opgenomen zijn. Inmiddels
staat dit gebouw opnieuw open voor
weer een nieuwe bestemming. Ook
hier worden rondleidingen gegeven
op zaterdag en zondagmiddag om
14.00 en 16.00 uur. Naast het bezichtigen van deze veilingen geeft
de KCA éénmalig een bijzonder
boekje uit over de architectuur en
de geschiedenis van Bloemenlust,
de Oude Veiling en de CAV geïllustreerd met oude foto’s. Dit boekje
is gratis en te verkrijgen bij de rondleidingen, het V.V.V. en de verschillende boekhandels in Aalsmeer.

een plekje tijdens unplugged & play,
stuur dan een mailtje aan info@
beach.nl. Schrijf je wel in, want bij
een grote opkomst krijgen de bands,
zangers en zangeressen die zich ingeschreven hebben, voorrang om
op te treden.
Speel je zelf geen instrument of zing
je zelf niet, maar ben je benieuwd
naar de verrichtingen van muzikaal talent uit de regio, kom dan gerust eens luisteren en laat je verrassen! Plug & play in The Beach aan
de Oosteinderweg 247a begint om
15.00 uur en eindigt rond 18.00 uur.
De entree is gratis!

Flora geeft twee
zomerconcerten
Aalsmeer - De vakantie breekt
voor velen over enkele weken aan.
Muziekvereniging Flora heeft een
mooi seizoen achter zich en ter afsluiting geeft de muziekvereniging
een tweetal concerten in de buitenlucht. Maandag 28 juni vanaf 19.30
uur zal Flora spelen in Nieuw Oosteinde, op het schoolplein van De
Mikado aan de Catharina Amalialaan. Maandag 5 juli vanaf 19.30 uur
is Flora te beluisteren op het schoolplein van Scholencomplex De Rietpluim aan de Zonnedauwlaan 65 in
Kudelstaart. Indien het weer roet in
het eten gooit worden de concerten
verplaatst naar het clubhuis aan de
Wim Kandreef 1 te Kudelstaart.
Tijdens deze concerten is een grote plaats ingeruimd voor het jeugdorkest van de muziekvereniging, zij
zullen laten horen wat zij het afgelopen jaar hebben geleerd. Het uiteindelijke doel van het bespelen van
een instrument is om deel uit te maken van een orkest. Lessen hebben een individueel karakter terwijl meespelen in een voltallig orkest een kwestie van samenspel is.
Het jeugdorkest is een goede vorm
om aan te leren met een groep muziek te maken. Wie meer informatie over de vereniging wil, kan kijken op www.muziekverenigingflora.nl. Nieuwe leden, jong of oud, zijn
van harte welkom!

Muziek
Donderdag 24 juni:
* Crazy piano’s, band speelt nummers
op verzoek in Blitzz, Marktstraat
vanaf 21u.
Vrijdag 25 juni:
* Rock van The Expellers en GoTv in
N201, Zwarteweg. Open v/a 21u.
Zaterdag 26 juni:
* Bandjesavond in straten Centrum
met diverse bands v/a 20u.
Zondag 27 juni:
* Unplugged & play in The Beach,
Oosteinderweg 247a, 15-18u.
* Pianist en zanger Eric Jan Overbeek,
mr. boogie woogie, in Blitzz, Marktstraat vanaf 16u.
Maandag 28 juni:
* Zomeravondconcert Flora op schoolplein De Mikado, Cath. Amalialaan
vanaf 19.30u. Op 5 juli concert op
plein De Rietpluim, Kudelstaart vanaf 19.30u.
Vrijdag 2 juli:
* Ska-avond met bands Bazzookas en
Andere Koek in N201, Zwarteweg.
Open vanaf 21u.
Exposities
Vanaf 26 juni:
* Foto’s van Pieter Schunselaar en
schilderijen van Mantra in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met zondag van 14 tot
17u. Zaterdag opening om 16u. Te
bezoeken tot en met 1 augustus.
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.
26 en 27 juni:
* Radiozendweekend in Luchtoorlog en Verzetsmuseum Crash in fort
Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open
zaterdag en zondag 11 tot 16u.
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag van
13.30 tot 16.30u. Zaterdag speciale
veiling om 15u.
Tot en met 29 augustus:
* Nieuwe beeldentuin bij galerie SousTerre, Kudelstaartseweg. Open zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk bij
Carla de Klerk, Zijdstraat.
Diversen
Vrijdag 25 juni:
* Klaverjassen buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan 3, 20u.
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat. Vanaf 20u.
* Laatste dag zwemvierdaagse in Het
Oosterbad, Jac. Takkade.
Zaterdag 26 juni:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
26 en 27 juni:
* Kunst- en Atelierroute, Kudelkunst,
in Kudelstaart. Zaterdag en zondag
van 12 tot 17u.
* Dag van de architectuur. Zaterdag
en zondag rondleidingen in Bloemenlust en CAV om 14 en 16u. In
Oude Veiling expositie en film.
* Combi jeugdzeilweekend op Westeinderplassen. Start bij WV Aalsmeer,
Uiterweg.
* NK Voorrondes beach handbal bij
RKDES, Calslagen. Zaterdag vanaf
16.15u. zondag start 9u. Finales 16u
Zondag 27 juni:
* Boerenpicknick en farmfair op kinderboerderij Boerenvreugd, Hornmeer van 11 tot 15u.
Woensdag 30 juni:
* Oost-Inn in Mikado, Cath. Amalialaan van 9.30 tot 12u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Ruil- en spelletjesmiddag Gogo van
C1000 bij JAU (RKAV) aan de Beethovenlaan, 14-16u.
* Jaarmarkt in en rond winkelcentrum
Kudelstaart van 14 tot 21u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat v/a 20u.
Donderdag 1 juli:
* Fietsmiddag OVAK richting Amsterdamse Bos. Vertrek 13.30u. bij De
Waterlelie, Dreef.
Vergaderingen
Donderdag 24 juni:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis. Aanvang: 18u.
Maandag 28 juni:
* Vergadering wijkraad De Dorper in
De Binding, Zijdstraat 53. Aanvang:
19.30u.
Donderdag 1 juli:
* Wijkraad Hornmeer bijeen in buurthuis Roerdomplaan 3. Aanvang
19.30u.

STAGE
MUSIC SHOP
UKELELE
% 26.95

vanaf

AAnBIEDInG:

VAKANTIEGITAAR
% 34.95
CADEAUTIP:

GITAARSTATIEF WK-PLECTRUMS
95
00
STAGG van 15,95 voor % 10.
KAArTjE (4) voor % 3.
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Pianoshow,
clubnight en live
muziek in Blitzz
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
24 juni kan ook in Blittz in de Marktstraat de verrichtingen van het Nederlands elftal bekeken worden op
een groot scherm. Om 20.30 uur
start de WK voetbalwedstrijd tegen
Kameroen. Aansluitend kan genoten
van eigen muziek tijdens de crazy
pianoshow. Vraag een nummer aan
en de muzikanten gaan jouw liedje
spelen! Vrijdag 25 juni houdt Blitzz
clubnight met dj sydney en zondag
27 juni komt de bekende boogiewoogie pianist en zanger Eric Jan
Overbeek optreden. Als vanouds
vanaf 16.00 uur in de middag en natuurlijk is de entree gratis.
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Kudelkunst deze zaterdag 26 en zondag 27 juni

Vijftien locaties open voor
kunst- en atelierroute
Kudelstaart - De Stichting Kudelkunst organiseert aanstaande zaterdag 26 en zondag 27 juni de kunsten atelierroute in Kudelstaart en zijn
directe omgeving. Dit jaar kunnen
alle werken bekeken worden bij de
exposanten aan huis of in hun atelier. Gebleken is dat bezoekers het
heel leuk vinden om bij de exposant
‘in de keuken te kijken’. Op enkele locaties zijn meerdere exposanten en er is één openbare locatie,
de Antoniusschool. Hier is een speciale expositie te zien, die gemaakt
is door kinderen van de groepen 5
en 6. In totaal verwelkomt stichting
Kudelkunst tijdens dit evenement
dertig exposanten die verspreid zijn
over vijftien locaties. Zowel zaterdag
als zondag zijn bezoekers welkom
tussen 12.00 en 17.00 uur.
Locatie 1: Kudelstaartseweg 216
exposeert Margriet Zwarthoed in
haar woon- en werkruimte. Zij zal
exposeren met keramiek en sieraden. Voor haar is het werken met
klei een reis langs ideeën, vormen,
structuren, materialen en kleuren.
Vooral de door haar gebruikte raku-techniek maakt haar werk verrassend. De gastexposant op deze locatie is viltmaakster Criss Esser. Haar inspiratie komt voort uit de
ambacht en de kunst van het wolvilten. De oeroude techniek wordt
omgezet in eigentijdse toepassingen. Zij creëert exclusieve kleding
en accessoires, shawls, jurken en

tunica’s van fijne merinowol op zijde en andere stoffen. Op deze locatie zal er muziek worden gespeeld
op zaterdag 26 juni vanaf 13.30 uur
door de West-Afrikaanse percussieband Masongo.
Locatie 2: Herenweg 23a is het
zeepatelier Uzepia van Leontien
Zethof te bezoeken. Zij maakt ambachtelijk gemaakte geitenmelkzeep. Deze melk is afkomstig van de
geitenboerderij in het Amsterdamse
bos. Van gietzeep worden onder andere zeepkettingen, zeepgebak en
prachtige zepen in diverse geuren
en kleuren gemaakt. In het zeepatelier verzorgd Ada Runge het textiel werk. Zij maakt mooie gastendoekjes met prachtig borduurwerk.
Tijdens het weekend zullen zij enkele workshops houden. Deze nemen
ongeveer tussen de 15 en 30 minuten in beslag en zijn zeker voor kinderen heel leuk om te doen.
Locatie 3: Herenweg 66 zal Sander Bosman schilderijen en zijn gemaakte werk op locatie laten zien
aan de hand van foto’s. Sander heeft
ruim 25 jaar ervaring op het gebied
van graffiti. Voor een fraaie muurschildering, van kinderkamer tot bedrijfsruimte, of het twee of tweehonderd vierkante meter is, de mogelijkheden zijn eindeloos. Zijn gastexposant Miranda Bosman zal exposeren
met realistische olie- en acrylverfschilderijen. Zij is van jongs af aan
bezig met tekenen en schilderen en

raakt geïnspireerd door de natuur
en alles wat maar Hollands is.
Locatie 4: Herenweg 47 te Leimuiden is de pottenbakkerij Patch of
Heaven van Laura Brambach. Als
keramiste beheerst zij de techniek
van het draaien van klei en zal haar
werk exposeren. Dit bestaat onder
andere uit potten, vazen, olielampjes, serviesgoed en geboorteschalen. Tevens maakt zij beelden en objecten opgebouwd uit klei en deze
worden na een bak proces geglazuurd. Laura zal ook demonstraties
geven op het gebied van het draaien van klei en nodigt bezoekers uit
om de kunst van het draaien eens
zelf uit te proberen. Op het terrein
van de pottenbakkerij zullen nog
zeven exposanten hun werken tentoonstellen. Eén van deze exposanten is Engelien van der Weijden. Zij
zal dit jaar in het gebouw naast de
pottenbakkerij exposeren met tekeningen van psalmen. De volgende zes exposanten zullen hun werk
tentoonstellen in een marktkraam:
Maaike Bloemsma is een veelzijdig
kunstenares en exposeert veel van
haar werk. Van snelle schetsen van
diverse materialen tot acrylschilderingen op doek en van keramiek tot
geboortecadeautjes. Leni Buisma
Tas maakt schilderijen van bijenwas
in verschillende kleuren en maten.
Door het bewerken van de was lopen de kleuren door elkaar en krijgen hele bijzondere vormen. Karin

Beeldend kunstenaar Femke
Kempkes 15 jaar in het vak
Aalsmeer - Dit jaar is beeldend
kunstenaar Femke Kempkes uit De
Kwakel 15 jaar bezig met haar eigen bedrijf. Een bedrijf als beeldend kunstenaar, kan je daar nou
een beetje een boterham mee verdienen?
“Nou dat is soms best lastig geweest, maar uiteindelijk is het gewoon hetzelfde als auto’s verkopen. Dat klinkt misschien raar maar
het draait allemaal om keuzes. Wat
wil ik en wat wil de markt. Je kan
wel zeggen dat je alleen maar roze poesjes wil maken maar als niemand daar op zit te wachten heb je
geen brood op de plank. Je moet
dus concessies doen. Ik heb ook
wel eens opdrachten voor 20 dezelfde bronzen beelden. Het blijft boeiend omdat deze opdrachten binnen het bedrijfje weer ruimte bieden voor projecten waar ik geen
geld verdien, sterker nog; die geld
kosten! Zo heb ik ooit duizenden
dromen verzameld van mensen op
post-it briefjes. Een hele zolder vol.
Prachtig project maar niet lucratief. Zo moet je altijd zorgen dat er
een geldstroom is en moet je eerlijk blijven naar je beweegredenen.
Waarom deed ik dit ook al weer? O
ja, omdat ik het leuk vind. En soms
moet je dus iets minder leuke dingen doen om weer hele gave mooie
andere dingen te kunnen doen”. Je

klinkt behoorlijk gepassioneerd, wat
vind je nou zo leuk aan het vak? “De
ambachtelijkheid, de eigenzinnigheid, de onafhankelijkheid, het oplossingsgerichte denken. Het is ook
niet gewoon een vak, het is voor mij
een manier van leven. Alles is er van
doordrongen. Je bent altijd aan het
werk. Het werk is ook zo divers, ik
hou het graag breed. Decors ontwerpen, bronzen awards gieten,
beelden in marmer, installaties van
dierbare voorwerpen, diner voor celibs midden in de polder, graancirkels onder een aanvliegroute van
Schiphol, het gaat alle kanten op. En
uiteindelijk zit er allemaal een lijn in.
Mijn lijn. Het past allemaal binnen
het verhaal. Ik laat mensen graag
even stil staan bij de dingen. Ik vind
dat de taak van beeldend kunstenaars is dat ze een beetje tegen de
haren in strijken, binnenstebuiten
halen, mensen uit hun systeempjes
halen. Kunst moet bekoren maar
zeker ook bewegen. Niet choquerend, juist eerder teder en voorzichtig. Kunst gaat meer over een sfeer
neerzetten, een verhaal vertellen,
fantasie prikkelen, mensen nieuwsgierig maken. En dat is machtig om
mee bezig te zijn.” Je geeft ook les?
“Ja, inmiddels ook al ruim 15 jaar. Ik
heb een eerstegraads lesbevoegdheid beeldhouwen, ruimtelijk vormgeven en kunstgeschiedenis op zak.

Ik geef één dag in de week les in
mijn eigen atelier op het Beeldeneiland in De Kwakel. Erg leuk, ik haal
de mensen ’s morgens op met de
boot. Komen ze direct in een andere
wereld. Dit is iedere dinsdag van 10
tot 3 uur. Mensen kopen een strippenkaart en komen een dag onder mijn begeleiding in mijn atelier
werken. Alles is aanwezig aan gereedschappen en machines. Mensen werken individueel aan eigen
projecten. We bespreken exposities,
werken met modellen, binnen bij de
houtkachel of buiten onder de veranda of in het weiland tussen de
schapen. Het is altijd een zeer inspirerende dag. Verder geef ik soms
een weekendworkshop of werkweek. Zo organiseer ik van 4 tot 10
juli een week beeldhouwen op locatie in een oud kerkje aan de rivier de Lek. Tevens ben ik hoofddocent beeldhouwen bij Parkexpressie in Alphen a/d Rijn. “Waar ben
je momenteel mee bezig? “Met een
beeld ter gelegenheid van 200 jaar
polder Nieuwkoop voor de kunstroute langs de Hoge Dijk. Als het allemaal lukt wordt het een levensgroot beeld van een mensfiguur uit
natuursteen. De opening is eind juni en dan blijft het bijna drie maanden staan. Momenteel wordt mijn
film ‘less_is_more’ vertoond bij studio Pulchri in Den Haag, heb ik twee
nieuwe series bronzen beelden gegoten in de gieterij van collega Wessel Bezemer in Dwingeloo, een betrouwbare plek waar ik met plezier
mijn eigen werk en dat van leerlingen giet. We zijn bezig met een project voor de gemeente Den Haag,
de zogenaamde ‘Gulden Klinkers’.
Ik ben een installatie voor aan het
bereiden van tientallen porseleinen
hoofdjes voor een kerk in Amsterdam en nog twee opdrachten voor
particulieren. En ik ben een nieuwe
reis aan het voorbereiden. Elk jaar
trek ik er een poosje op uit. De bergen in, het water op. Als het maar
leeg en stil is. En een tikje avontuurlijk.” Voor meer informatie www.
femkekempkes.nl. Op zaterdag 26
en zondag 27 juni van 12 tot 17 uur
houdt Femke open atelier tijdens
Kudelkunst. Het atelier op het Beeldeneiland is per fiets en te voet bereikbaar via het Jaagpad in De Kwakel en via De Banken in Kudelstaart
met de Beeldeneilandboot.
Door Barbara Bakker

Kloek werkt onder andere met paverpol, een milieuvriendelijke textielverharder waarmee je de mooiste dingen kunt maken.
Karin zal dit met beelden en met
schilderijen laten zien. Lenie Roodenburg maakt kettingen van fietsbanden. De fietsband wordt op speciale wijze gesneden waardoor de
ketting een fijne uitstraling krijgt.
Het materiaal wordt behandeld met
olie en verwerkt tot ketting gecombineerd met gekleurde kralen. Dit
maakt het geheel tot een sieraad
met een frisse en leuke uitstraling.
Els van Buuren heeft zich via diverse cursussen de techniek van het
schilderen eigen gemaakt en weet
op verrassende wijze flora en fauna vast te leggen op het doek. Nel
Bruinsma exposeert haar realistische schilderijen. Ze werkt het liefst
met olieverf en schildert zeer nauwkeurig. Haar inspiratie komt voornamelijk uit de natuur en deze omgeving.
Locatie 5: Dwarsweg 1, De Kwakel,
zal Marcella van Kerkwijk haar beelden exposeren Zij wordt voornamelijk geïnspireerd door de vormen
van de steensoorten die zij gebruikt.

Haar werk is abstract te noemen en
komt prachtig uit in haar landelijke
werkomgeving. De gastexposanten
op deze locatie zijn Jaqueline van
Kooten en Carolien van Kerkwijk.
Jaqueline maakt intuïtief teken- en
schilderwerk en Carolien zal exposeren met schilderijen voornamelijk
van acryl verf.
Locatie 6: Jaagpad 9, De Kwakel,
hier is het beeldeneiland van Fempke Kempkes. Femke is beeldend
kunstenaar en er zullen meerdere
objecten en projecten van haar te
zien zijn. In haar werk vangt zij beelden die veel mensen vergeten te
zien en vertaald dit op eigengereide
wijze. Op de kruising van de Dwarsweg en de Banken staat onder andere het kofferhuisje. Een project
om een kijkje te nemen in de wereld van bijna 100 kinderen door te
laten zien wat hun dierbare voorwerpen zijn.
Locatie 7: Banken 1a, De Kwakel,
Mark van Kuppevelt is beeldend
kunstenaar en raakt geïnspireerd
door de natuur, met name groei en
vergankelijkheid in de plantenwereld. Zijn tweede inspiratie bron zijn
oude en verre culturen en dit ver-

taald hij in beelden opgebouwd uit
hout, klei, brons en steen. De natuurgetrouwe en abstracte vormen
maakt de kunst van Mark zeer bijzonder. Gastexposant is Ilse Blesing
die door de gelaagdheid van haar
schilderijen en tekeningen de kijker aan het denken zet. De vormen
laat zij voorzichtig uitvloeien over de
doeken waardoor er een poëtisch
geheel ontstaat. Haar tekeningen
zijn realistisch sprookjesachtig en
bevatten een behoorlijke dosis humor.
Locatie 8: Haya van Somerenstraat
2, Daphne Derlagen-Klein, maakt
schilderijen en zal op de buitenmuren van haar woning portretten exposeren. Haar thema dit jaar is mannen en vrouwen.
Locatie 9: Zuiderpark 35, Irene Kramer maakt olieverfschilderijen en
soms in combinatie met Acryl. Afbeeldingen van bloemen met in het
bijzonder tulpen hebben haar voorkeur. De combinatie van een groot
doek en de kleur rood geven haar
schilderijen een frisse en krachtige uitstraling. Haar schilderijen zullen worden tentoongesteld in haar
keuken.

Locatie 10: Haya van Somerenstraat 63, Eveline Palmer maakt figuratieve beelden en wordt geïnspireerd door het vrouwenlichaam,
dieren en haar dochter Lisa die regelmatig model staat. Haar beelden
zullen te zien zijn in brons, keramiek
en aluminium cement. Margot Tepas gastexposant op deze locatie.
Margot maakt beelden van steen,
brons, aluminiumcement en keramiek. Haar inspiratie komt voort uit
het vrouwenlichaam en haar grote
voorbeelden zijn Rodin en Camille Claudel. Het muzikale duo Vaag,
van Ruud de Jonker en Chiel Hessel,
zal op zondag tussen 12.00 en 17.00
uur samen met Lisa Palmer muziek
gaan spelen.
Locatie 11: Haya van Somerenstraat 55, Astrid Mulder kan u alles
vertellen over fotografie. Haar specialiteit is gericht op fotomozaïek. Ze
maakt schilderijen opgebouwd uit
foto’s wat verwerkt wordt tot 1 geheel. Heel leuk als persoonlijk cadeau of in bedrijfsruimtes. Er zullen
enkele schilderijen en opdrachten
van haar te zien zijn. Marcel Verburg
is sinds kort bezig met het repareren
van fietsen. Omdat een groot aantal fietsers worden verwacht, kan bij
Marcel tijdens de kunstroute gestopt
worden voor een gratis fietscheck.
Locatie 12: Anne Frankstraat 25,
Sandra Maarse is fotograaf en zal
haar mogelijkheden laten zien. De
samenhang tussen beeld en licht en
het vinden van de juiste composi-

tie is wat een foto bijzonder maakt.
Sandra maakt zowel trouwreportages, als kinder-, baby-, bedrijfs-, en
groepsfotografie.
Locatie 13: Midvoordreef 32, Kitty
van Rijn schildert al vele jaren. Begonnen met acryl, pen, olieverf en
maakt zij nu ook zijde schilderwerken. De schilderijen hebben een
grote variëteit aan kleur en stijl en
haar doel is een beetje blijheid de
wereld in te sturen. Een gedeelte van de opbrengst van haar werk
gaat naar een kinderweeshuis in
Suriname, Sarmacca
Locatie 14: Madame Curiestraat
15, Anneke Kempkes-Verweij zal
met beelden en getekende portretten exposeren en Leo van Gelder
met schilderijen en beelden. Ze zullen dit voornamelijk buiten doen en
hun werk exposeren in een zo’n rustig mogelijke omgeving.
Locatie 15: Zonnedauwlaan 59,
de Antoniusschool. Het afgelopen jaar heeft de Stichting Kudelkunst tijdens de crea-middagen
een project gedaan met de kinderen uit de groepen 5 en 6 van de
Antoniusschool. Onder begeleiding
van Henriëtte Onderwater en Irene Kramer zijn er door de kinderen tien schilderijen gemaakt voor
de school. Elk schilderij heeft een
eigen thema en is opgebouwd uit
onder andere gebruikte materialen. De tien schilderijen worden allemaal tentoongesteld en er zal ook
ander werk te zien van wat er tij-

dens de crea-middagen is gemaakt.
De Stichting Kudelkunst heeft getracht een leuke en afwisselende
route te organiseren. Het bestuur en
de deelnemers nodigen daarom iedereen uit om een kijkje te komen
nemen ‘in de keuken’ van de exposanten. Het is een mooie gelegenheid voor oude en nieuwe bewoners
in de gemeente om kennis te maken met de verschillende kunstvormen in Kudelstaart en in de directe omgeving. Op verschillende locaties is het mogelijk na het weekend
te starten met cursussen en workshops of afspraken te maken voor
kinderpartijtjes. Altijd al eens een
beeld willen maken, een schilderij,
een zeepslinger of werken met paverpol? Vraag de exposant naar de
mogelijkheden. Tevens zullen er tijdens het weekend op meerdere locaties thee, koffie en frisdranken te
verkrijgen zijn al dan niet tegen een
kleine vergoeding. Mocht u gebruik
willen maken van een lunch dan kan
dit tegen betaling tot 14.30 uur bij
Kempers Roef aan de Kudelstaartseweg 228. Het restaurant biedt een
heerlijke lunchkaart aan en bij mooi
weer kan deze genuttigd worden op
het prachtige buitenterras. Op www.
kudelkunst.nl is de nodige informatie over het kunstweekend te vinden
en kan de flyer gedownload worden. De flyers liggen verspreid over
meerdere winkels, openbare locaties en verenigingen in de gehele
omgeving.
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Veiling en rozen kijken
op de Historische Tuin

Facelift NieuwNAT website
Aalsmeer - Wie op internet naar
de website van NieuwNAT (www.
nieuwnat.nl) surft, zal verrast opkijken. Er is sprake van een flinke metamorfose, die de website een eigentijdser, frisser en nieuwsachtiger karakter geeft. Toch is het geen
complete omwenteling, omdat de
bekende elementen op de homepage op bijna dezelfde plaats terug te vinden zijn. Het nieuwe gezicht van de website was voor het
eerst te zien op zondag 20 juni, de
dag waarop ook het internetmagazine NieuwNAT 8 online ging. De site opent ook in zijn nieuwe gedaante met de recentste column: De redacteuren wisselen elkaar wekelijks

af in het schrijven over actuele en
minder actuele kwesties, soms is er
een column van een gastschrijver.
Het hart van de website, het internettijdschrift NieuwNAT zelf, komt
op de homepage weer centraal in
beeld. De knoppen en rubrieken die
verwijzen naar videofilmpjes, eerdere columns, reacties van bezoekers
en archief, bevinden zich eveneens
op de vertrouwde plek. De redactie vond na een goed jaar de tijd rijp
voor een opknapbeurt. Net als de
eerste versie, in de lente van 2009
gelanceerd, is de nieuwe ‘look’ van
de hand van Joran van Liempt, de
vaste webmaster en vormgever van
NieuwNAT.

Aangepaste stapelwagens
bij FloraHolland Aalsmeer

Aalsmeer - Maandag 21 juni zijn
de eerste aangepaste Aalsmeer stapelwagens (A08) in de logistieke
processen opgenomen. Hiermee is
weer een belangrijke stap gezet in
het realiseren van één uniforme stapelwagen in de sierteeltketen. Eerder dit jaar, in maart 2010, startte het
ombouwen van de oud-FloraHolland stapelwagens (N08). In totaal
worden 240.000 stapelwagens van
FloraHolland aangepast. Deze operatie wordt eind 2012 voltooid. De
aangepaste oud-FloraHolland stapelwagen, afgekort N08, en de aangepaste Aalsmeer stapelwagens, afgekort A08, blijven tot dan gescheiden om procesverstoringen te voorkomen. Dit betekent dat de N08 tot
eind 2012 alleen op de vestigingen
Naaldwijk, Rijnsburg, Venlo, Bleiswijk en Eelde wordt gebruikt en de
A08 alleen op vestiging Aalsmeer.
Vanaf eind 2012 is er één landelijk

stapelwagenbestand dat te gebruiken is op alle vestigingen van FloraHolland. Eén uniforme stapelwagen
staat in de sierteeltsector al jaren
hoog op de verlanglijst. Eén stapelwagen maakt aanvoeren op meerdere vestigingen makkelijker, zorgt
voor ketenkostenbeheersing en een
betere marktwerking. Voor FloraHolland is de uniformering een groot
project. Naast het ombouwen van
de stapelwagens gaat het om wijziging van infrastructuur en werkproces op alle FloraHolland-vestigingen. Gemiddeld worden er 1750 stapelwagens per week omgebouwd.
Aan het einde van het jaar is circa
dertig procent van de oud-FloraHolland-stapelwagens omgebouwd
tot de N08-stapelwagen. Van de
Aalsmeerse stapelwagen is dan circa twintig procent omgebouwd. Samen is dit 25% van het totaal om te
bouwen stapelwagens.

Aalsmeer - Op zaterdag 26 juni
wordt weer een veiling gehouden
op de Historische Tuin. Veilingmeester Luus Hooyman zal weer talloze
producten aan de man/vrouw proberen te brengen. De oude veilingklok uit veiling Bloemenlust, die dit
jaar 80 jaar oud is geworden, zal
vanaf 15.00 uur gaan draaien. Momenteel is de Tuin zeker een bezoek waard, want de buitenrozen
staan nu volop in bloei, waaronder
de roos Ulrich Brunner Fils, die men
rond 1890 als buitensnijroos teelde.
In het Historisch Centrum is de tentoonstelling Aalsmeer op de kaart
Op een mix van authentieke deathmetal met veel moderne deathcore van de
deels Aalsmeerse band Sixth Disease werd het publiek afgelopen vrijdag in
de vernieuwde N201 getrakteerd. Het jongerencentrum aan de Zwarteweg is
weer open en heeft wat de barruimte betreft een ware metamorfose ondergaan. Ook de toiletgroepen zijn vernieuwd en bevinden zich nu boven. De verbouwing heeft langer geduurd vanwege de nieuwe vloer die maar niet wilde
drogen. Maar de N201 is er weer helemaal klaar voor. Publiek is welkom.

Metamorfose voor barruimte

Rock van The Expellers en
GoTv vrijdag in de N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 25
juni komen de bands The Expellers
en GoTv optreden in de N201 aan
de Zwarteweg. Twee enthousiaste
bands met een lekker strak alternatief rockrepertoire. De zaal is open
vanaf 21.00 uur. De eerste band
gaat rond 22.00 uur van zich laten
horen.
Ska-sensatie
Alvast een notitie waard: De N201
vindt het weer eens tijd worden om
flink uit te pakken met leuke skabands van de nieuwe generatie. Op
vrijdag 2 juli word het meteen groot

zeker de moeite waard en in de tentoonstellingskas is een wisselexpositie over het bloemencorso en de
vier ontwerpers die er ooit waren.
Verdere informatie is te vinden op
de vernieuwde website www.historischetuinaalsmeer.nl of bel 0297322562. De Historische Tuin gaat
open om 13.30 uur en de entree bedraagt 3,50 voor volwassenen, 3 euro voor 65plussers en houders van
een museumjaarkaart hebben gratis toegang. Bezoekadres: Praamplein 1a. De Historische Tuin is ook
op zondag geopend van 13.30 tot
16.30 uur.

Nieuw leesseizoen bij ANBO
Aalsmeer - Op dit moment bestaan
er twee leesgroepen van de ANBO. Een leesgroep bestaat uit ongeveer acht personen. Vantevoren
ontvangt elk lid van deze leesgroepen de leeswijzers van de door de
groep gekozen boeken. Meestal zijn
dat er vijf tot zeven. De leeswijzer
bevat een gesprekshandleiding en
romanbespreking en de kosten hier
van zijn 28,50 euro. Een aantal mensen heeft zich opgegeven voor een

derde leesgroep. Mocht u ook belangstelling hebben dan kunt u zich
aanmelden bij de secretaris van de
ANBO Aalsmeer, mevrouw E. Offerman, Zwarteweg 15, 1431 VH
Aalsmeer, tel. 327922 of via email:
afd.aalsmeer@anbo.nl.
Belangstellenden worden uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst in september. Gelijk daar
na gaan de leesgroepen weer van
start.

feest, want Nederlands nieuwste
ska-sensatie ‘De Bazzookas’ staan
op het podium, met in het voorprogramma de Zuidhollandse lang leve
de lol ska-band ‘Andere Koek’. Afzonderlijk keerden deze bands al
menig festival op zijn kop, maar nu
ze hun krachten bundelen is geen
enkel podium meer veilig! . En het
houdt pas op als iedereen loos is.
Iedereen bedelven onder een explosie van goeie energie en een krater
achter laten waar nog lang over gesproken zal worden. De zaal is open
vanaf 21.00 uur en de entree is 6 euro. Meer informatie: www.n201.nl.

Uniek zangproject ROM-koor

John de Wagt, hoofd logistieke middelen & aanvoer FloraHolland Aalsmeer, en
de nieuwe A08 in de ombouwlocatie van Aalsmeer.

GGD breidt spreekuur
voor reizigersadvies uit
Amstelveen - Steeds vaker gaan
zwangere vrouwen en mensen met
een immuunziekte, zoals diabetes
of hiv, op reis naar een verre bestemming. Dat blijkt uit onderzoek
van het Reizigersadvies- en vaccinatiebureau van de GGD Amsterdam. Omdat deze reizigers in het
buitenland meer risico’s lopen, pleit
de GGD Amsterdam ervoor dat juist
deze groep zich goed voorbereidt en
deskundig laat adviseren. De GGD
heeft om deze reden haar spreekuren voor reizigers uitgebreid. Daarnaast is het nu voor alle reizigers
mogelijk om ook op afspraak de
GGD te bezoeken voor vaccinaties.
Bij het Reizigersadvies- en vaccinatiebureau van de GGD Amsterdam
komen jaarlijks zo’n 25.000 reizigers

voor vaccinaties en anti-malariatabletten. De GGD heeft jarenlange
ervaring in het adviseren van reizigers. Belangrijk onderdeel hierbij is
dat de reiziger een persoonlijk en
deskundig advies krijgt. Om die reden vraagt de reizigersadviseur naar
eventuele zwangerschap en onderliggende ziekten.
Om reizigers zo goed mogelijk te
kunnen bedienen heeft de GGD
haar spreekuren uitgebreid. Zowel
bij de GGD aan de Nieuwe Achtergracht, als bij de locatie in Amstelveen is het nu ook mogelijk om op
afspraak langs te komen. Via 0205555090 kunnen afspraken gemaakt
worden. Binnenkort is dit ook mogelijk via de website www.gezond.
amsterdam.nl/reizigersvaccinatie.

Welkomstreceptie nieuwe
commissaris provincie NH
Streek - Donderdag 1 juli wordt de
heer J.W. Remkes geïnstalleerd als
commissaris van de Koningin van de
provincie Noord-Holland. Provinciale Staten nodigen alle inwoners van
de provincie uit om kennis te maken
met de heer Remkes tijdens de receptie die na afloop van de installatiezitting plaatsvindt. De receptie op
1 juli begint om 16.30 uur en duurt

tot 18.30 uur en wordt gehouden in
de binnentuin van het provinciehuis,
Dreef 3 te Haarlem.
Belangstellenden kunnen zich via
de website van de provincie NoordHolland (www.noord-holland.nl)
aanmelden. Na aanmelding wordt
een toegangskaart opgestuurd die
toegang geeft tot de receptie op 1
juli.

Overvaller deur
uit geschreeuwd

op de vlucht, kreeg spijt en meldde zich. De 15-jarige verdachte bedreigde de winkelier met een mes.
Deze schreeuwde daarop de overvaller zijn zaak uit en sloeg alarm.
De jongen wist eerst te ontkomen
maar kreeg later op de ochtend spijt
van zijn daad waarna hij zich meldde. Bij zijn aanhouding, aan het eind
van de morgen, had hij het mes nog
in zijn bezit. De jonge overvaller is
ingesloten.

Amstelveen - De eigenaar van een
winkel aan het Binnenhof in Amstelveen kon donderdag 17 juni omstreeks kwart over negen in de ochtend een overval op zijn zaak voorkomen door het op een schreeuwen te zetten. De overvaller sloeg

Fietser rijdt
tegen busje
De Kwakel - Een 16-jarige fietser is
maandagochtend 21 juni rond half
elf op het Kwakelse pad vol tegen
een geparkeerd busje gereden. De

jongen was naar eigen zeggen in
gedachten verzonken en lette niet
op het overige verkeer.
Hij vloog over het stuur en kwam
met zijn hoofd tegen het achterraam
van het busje. De jongen is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij
is behandeld aan een hoofdwond.

Mijdrecht - Onder het motto: ‘Zingen vind ik leuk in een muziektheaterproject’ is het Regionaal Operette- en Musicalkoor (ROM-koor)
in Mijdrecht een zangproject gestart om zangers en zangeressen
te enthousiasmeren voor hun jubileumvoorstelling van de operette
‘Im Weissen Rössl’ die zal worden
uitgevoerd op 2 en 3 april 2011 in
Mijdrecht. Voor iedereen die graag
eens mee wil zingen en spelen in
een operette is dit een unieke gebeurtenis. Dit zangproject stelt iedere belangstellende in staat eens
kennis te maken met muziektheater en is daarnaast niet voor langere tijd. Het project loopt van september 2010 tot april 2011. Het ROMkoor heeft daarvoor mensen nodig
die het leuk vinden om hieraan deel
te nemen. Wie zin heeft om te zingen en een goede stem heeft, kan
mogelijk een rol krijgen als solist.
Wie niet op de voorgrond wil treden, maar wel mee willen zingen,
kan plaatsnemen in het koor en wie

helemaal niet kan zingen, maar wel
acteren, is wellicht een leuke speelrol weggelegd in deze operette. Voor
iedereen die hiervoor belangstelling
heeft, wordt op donderdag 1 juli in
Dorpshuis De Boei in de Kerklaan
in Vinkeveen een openbare repetitie
gehouden vanaf 20.00 uur. In deze
repetitie zal het ROM-koor wat uit
‘Im Weissen Rössl’ zingen, maar ook
muziek uit hun uitgebreid repertoire waaronder musical- en filmmuziek. In 2011 bestaat het ROM-koor
25 jaar en ter gelegenheid van dat
jubileum is gekozen voor deze operette, die overigens absoluut niet
oubollig en saai is. Deze operette
is juist een moderne operette zonder pruiken en tuttige lange jurken.
Het ROM-koor staat onder leiding
van Ferdinand Beuse, een heel enthousiaste dirigent. Het is zeker de
moeite waard deze openbare repetitie te bezoeken. Informatie in te winnen bij Wiebe van der Schaaf, telefoon 06-22561791 of via: info@romkoor.nl.

Muzikale wereldreis op
scholen door ‘Flora’

Aalsmeer - Afgelopen seizoen
hebben de Kudelstaartse scholen
een muzikale wereldreis gemaakt,
de scholen in Aalsmeer deden dit
al in 2009, en telkens weer blijken
de kinderen heel enthousiast te zijn,
zeker als zij na afloop zelf op een instrument mogen blazen. Een aantal kinderen heeft gebruik gemaakt
van de mogelijkheid vrijblijvend een
aantal lessen te volgen. Muziekvereniging Flora hoopt met de concertjes meer mensen te bereiken die

zich aanmelden om een instrument
te gaan bespelen en tevens te laten
horen dat een modern fanfareorkest
niet louter mars- en hoempapa-muziek speelt, maar van alle markten
thuis is, van zeer intiem en ingetogen tot uitbundig swingend en spetterend. Wie meer informatie over de
vereniging wil, kan kijken op www.
muziekverenigingflora.nl. Op deze
site staan tevens foto’s van de diverse concerten. Nieuwe leden, jong of
oud, zijn van harte welkom!

Anoniem verhalen kwijt

Jongerensite Slachtofferhulp
heeft nieuwe chatfunctie
Aalsmeer - Vanaf nu kunnen jongeren tussen de 12 en de 18 jaar
chatten met een medewerker van
Slachtofferhulp Nederland via de
jongerensite van deze landelijke organisatie: www.ikzitindeshit.nl. Jongeren voelen zich aangetrokken tot
deze manier van communiceren, zijn
ermee vertrouwd en er bedreven in.
Het is dus bij uitstek een laagdrempelige manier om in contact te komen met jonge mensen, als zij te
maken krijgen met een ingrijpende
gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld geweld, stalking, beroving of als zij (als
getuige) betrokken raken bij een
ernstig verkeersongeval. Chatten
is bedoeld voor eenmalig, anoniem
en snel contact met een medewerker van Slachtofferhulp Nederland.
Hulpvragen komen binnen via een
chatscherm. Wat chatten bijzonder
maakt is dat het contact direct is,
maar dat de non-verbale communicatie ontbreekt. Wel worden emo-

ticons, hoofdletters, uitroeptekens
en bepaalde afkortingen in de jongerentaal gebruikt om een stemming of gevoel kracht bij te zetten.
Die signalen moet de medewerker
kunnen interpreteren om een zinvol
contact tot stand te brengen. Vandaar dat Slachtofferhulp Nederland
vrijwilligers speciaal heeft getraind
in chat-specifieke competenties, om
deze jongerentaal te kunnen begrijpen. De chatsessie duurt maximaal
45 minuten en is bedoeld om te luisteren, informatief advies of suggesties in een oplossingsrichting te geven. De chatfunctie is uitgebreid
getest en wordt bemand door jonge vrijwillig medewerkers van vooral begin en midden twintig. Jongeren kunnen chatten op maandag en
donderdag van 16.00 tot 19.00 uur
en woensdag tussen 14.00 en 17.00
uur. Bij gebleken behoefte kunnen
deze uren eventueel worden uitgebreid.

Buren allebei geslaagd!
Aalsmeer - De vlag is in diverse wijken in de gemeente niet alleen uitgehangen voor het WK voetbal, ook is het rood, wit, blauw aan
de mast gehangen, vergezeld van
een schooltas en dit betekent geslaagd! Vorige week woensdag en
donderdag zaten heel veel jongeren, die examens hadden gedaan, in
spanning. Wachtend bij de telefoon,
want in de middag zou het verlossende telefoontje komen. Natuurlijk
heeft niet iedereen positief nieuws
gehad, maar als ‘ja’ klonk, was er

de ontlading. “Ja, geslaagd.” De tas
kan voorlopig aan de wilgen ofwel
aan de vlaggenmast. Het gebaar dat
omwonenden weten dat het diploma op zak is. In het Baanvak vieren
twee buren samen feest: Allebei geslaagd, allebei een wapperende vlag
met tas. Elders in deze krant diverse felicitatie advertenties. Leuk om
te weten wie er geslaagd is. Lijsten
van scholen zijn overigens nog niet
ontvangen en dit heeft natuurlijk te
maken met de herexamens die deze
week plaatsvinden.

Voorbereiden op marathon
Amsterdam bij AV Aalsmeer
Aalsmeer - Binnenkort start bij
AV Aalsmeer een marathongroep,
waarvan de lopers zich zullen voorbereiden op de Amsterdam Marathon. Kom vrijblijvend een keer
meetrainen en laat je verder voorlichten over de mogelijkheden. Op
zondag 27 oktober gaat voor de 35e
keer de Amsterdam Marathon van
start. Op dit moment zijn al ruim
10.000 deelnemers ingeschreven
voor dit Amsterdamse evenement.
Iedereen heeft zo zijn eigen doel
om te verwezenlijken op deze magische afstand. Sommige lopers willen gewoon eenmaal in hun leven
42.195 meter hardlopend afleggen,
de doorgewinterde marathonlopers
willen scherpe tijden noteren. Atletiekvereniging Aalsmeer biedt voor
elke loper met marathonplannen
voor dit najaar een gedegen marathonvoorbereiding aan waarin diverse trainingsvormen aan bod komen. Op dinsdag vinden de inter-

valtrainingen op de baan plaats, op
donderdag wordt er in het Amsterdamse bos getraind. De marathongroep wordt daarnaast voorzien van
een schema voor een verantwoorde opbouw van de lange duurlopen.
Samen trainen wordt als bijzonder
gezellig en motiverend ervaren. Het
maakt het makkelijker om je doel
te gaan bereiken! Kom vrijblijvend
een keer meetrainen. De trainingen
zijn van 19.30 tot 21.00 uur. Op dinsdag wordt er op de atletiekbaan aan
de Sportlaan getraind. Op donderdag vertrekt de groep om 19.30 uur
vanaf de parkeerplaats bij boerderij
Meerzicht in het Amsterdamse bos.
Wie dit najaar een marathon wil lopen, moet nu wel minstens 15 kilometer gemakkelijk aan één stuk
kunnen hardlopen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Dick Verhoef, via e-mail
dverhoef@kpnmail.nl of telefonisch
via 0297- 344304.
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Verbouwde ‘Immanuël’
is eerste Kanjerschool

Voetbal kijken, koken en
cocktails bij De Binding

Rijsenhout - Donderdag 17 juni was het dubbel feest op de CBS
Immanuëlschool in Rijsenhout! De
school heeft na een lange verbouwing een ware make-over ondergaan en is nu helemaal klaar voor
op de toekomst. Onderwijl hebben
alle leerkrachten en andere medewerkers van de school een speciale cursus gevolgd en mag de school
zich nu officieel de eerste Kanjerschool van de gemeente Haarlemmermeer noemen. Beide gebeurtenissen waren genoeg reden voor
een dag vol feest en plezier.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
24 juni, kan op een groot scherm
weer WK voetbal gekeken worden
bij de BindingBoven in de Zijdstraat.
Nederland speelt tegen Kameroen
en de wedstrijd begint om 19.30 uur.
Iedereen is welkom om te komen
kijken!
De Binding Oost aan de Machineweg 12 houdt op dinsdag 29 juni
een inloopmiddag voor jongens en
meiden uit de groepen 5 tot en met
8 en eerste en tweede klas voortgezet onderwijs. Op woensdag 30 juni gaan cocktails gemaakt worden.
Deelname kost 2,50 euro en de middag is van 13.15 uur tot ongeveer
15.30 uur. Geef je wel even op bij
eveline@debinding.nl. Op dinsdag
29 juni start om 16.00 uur weer de
kookclub voor iedereen van 10 tot
en met 15 jaar op de BindingZol-

PC-eilanden
Na een lange tijd van verbouwen is
de school nu helemaal klaar voor
de toekomst. Al in de herfstvakantie
werden digitale schoolborden met
internetverbinding in alle lokalen
en PC-eilanden voor alle leerlingen
geplaatst. Onderwijs ondersteund
met televisie en internet is nu volledig geïntegreerd in het lesaanbod.
Met behulp van ouders en sponsoren was er al eerder dit jaar een geheel vernieuwd aquarium gerealiseerd. De zeer gewenste uitbreiding
van de school met een nieuwe docentenkamer en nieuwe werkruimtes voor de remedial teacher en de
intern begeleider heeft veel tijd gekost, maar het resultaat is prachtig.
Ook een paar toiletgroepen zijn helemaal vernieuwd. Hiermee is ook
de laatste fase van de verbouwing
afgerond.
Betere leerresultaten
Het andere belangrijke wapenfeit
is de benoeming tot Kanjerschool.
CBS Immanuël is eerste school binnen de gemeente Haarlemmermeer die deze kwalificatie mag dra-

gen. Gerard Weide, bedenker en
voorvechter van de Kanjertraining,
mocht ’s morgens ten overstaan van
alle in witte T-shirts gehulde schoolkinderen het bord met daarop de
tekst ‘Kanjerschool’ overhandigen
aan directeur Nelique den Butter. Weide vertelt welk nut de training heeft: “Het belangrijkste doel
is dat een kind positief over zichzelf
en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder
last van sociale stress, zoals bijvoorbeeld pesten. Ook op lange termijn
is dit effect merkbaar. Het blijkt dat
veel kinderen na het volgen van de
Kanjertrainingen zich beter kunnen
concentreren op school en betere
leerresultaten behalen.”
Sjoelen, picknick en theater
De sjoelbakcompetitie vormde de
start van de feestdag waarmee de
school en de leerlingen beide mijlpalen vierden. Na het officiële gedeelte waarin het Kanjerschoolbord
werd overhandigd volgden nog een
vossenjacht, een picknick, een heuse theatervoorstelling in dorpshuis
De Reede. Ook het grote springkussen werd volop gebruikt. Tijdens
de receptie aan het einde van de
middag mochten ouders en andere belangstellenden de verbouwde
school komen bekijken. Trotse directeur Nelique den Butter vertelt
opgetogen: “Dit is een prachtige
dag. Onze school, de leerkrachten,
andere medewerkers en vrijwilligers
hebben samen dit resultaat bereikt
en dat vieren we nu. Het is een geweldige prestatie waar alle kinderen nu en in hun verdere toekomst
baat bij hebben. Ik ben trots dat wij
als school een steentje aan mogen
bijdragen!”

Boerenpicknick en farmfair
op kinderboerderij zondag
Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd organiseert aanstaande
zondag 27 juni van 11.00 tot 15.00
uur een leuke familie activiteit. Vanuit de tent zullen deze dag heerlijke lekkernijen verkocht worden, zoals pannenkoeken, honing, koffie,
thee, limonade, gebak, en heel veel
snoepgoed. Ook worden er knapzakken met lekkere inhoud voor de
kinderen verkocht. Broodjes kunnen de kinderen zelf afbakken boven de barbecue. Al het lekkers kan
worden opgegeten in de tent of op
een kleed in de weides. Ook worden deze dag diverse cadeauartikelen verkocht. De vrijwilligers hebben
van hout veel leuke dingen gemaakt

Graankorrel op schoolreis!
Kudelstaart - Donderdag 17 juni zijn de groepen 1 tot en met 7
van basisschool De Graankorrel op
schoolreisje geweest. Het was een
prachtige dag met lekker warm en
zonnig weer! Nadat alle kinderen in
de bus zaten en werden uitgezwaaid
door ouders, kon de schoolreis pas
echt beginnen!
De groepen 1 en 2 vertrokken naar
de Linnaeushof. Urenlang hebben
de kinderen plezier beleefd aan de
speeltoestellen en verschillende attracties. Maar de grote glijbaan was
toch wel het allerleukste!
De groepen 3 en 4 gingen op weg
naar het Dolfinarium. De kinderen
hebben genoten van de spetterende
shows en voorstellingen die de zee-

der in de Haya van Somerenstraat
35c. Pasta maken staat op het menu. Deelname kost 5 euro en opgeven kan bij inge@debinding.nl. De
kookclub duurt tot ongeveer 19.00
uur. Mocht Nederland moeten voetballen, vervalt de kookclub, en staat
voetbal kijken op het programma.
3D schilderij
Voor creatieve tieners organiseert
de BindingZolder op woensdag 30
juni een les 3D schilderij maken. De
middag is van 14.00 tot 16.00 uur,
daarna start de wekelijkse inloop
tot 18.00 uur. Deelname kost 3 euro en opgeven kan bij Inge. Het is
de bedoeling dat de gemaakte 3D
schilderijen op woensdag 7 juli geschilderd gaan worden. Voor meer
en uitgebreide informatie: www.debinding.nl.

leeuwen en dolfijnen gaven. Daarnaast hebben ze ook heerlijk kunnen spelen in de speeltuin en zelfs
roggen en haaien kunnen aaien!
Groep 5 tot en met 7 ging naar Duinrell. Achtbanen, schommels, kabelbanen en botsauto’s. De jongens en
meiden hebben in van alles gezeten.
Maar het hoogtepunt was toch wel
de Splash! De dag werd weer afgesloten met het verstoppen onder
de stoelen. Behalve in de groepen 3
en 4. Daar had iedereen zich volgeplakt met pleisters. Voor de school
schrokken de ouders wel een beetje, want alle kinderen en zelfs de juffen zaten helemaal onder geplakt en
keken wel heel erg zielig. Grapje...
De schoolreis was geweldig!

Feest groep 8 Oosteinderschool
Aalsmeer - De kinderen van groep
acht van de Oosteinderschool hebben een geweldig eindfeest gehad
afgelopen vrijdag. ’s Middags gingen 28 kinderen onder begeleiding van een stel ouders richting
De Kwakel voor een sportieve middag. Bij Poldersport werden ze in 3
groepen verdeeld en het eerste onderdeel was vlotten bouwen. Kijken
welk team het beste kon samenwerken en een drijvend vlot kon bouwen met behulp van touwen, houten boomstammen en plastic tonnen. Twintig minuten de tijd kregen
zij hiervoor. Een groot spektakel was
het toen de vlotten te water gingen.
Uiteindelijk belandde iedereen toch
in het water. Na het vlotten bouwen
gingen de meiden en jongens een

parcours afleggen met diverse onderdelen. Zo ook daar belandde iedereen wel een keer in het water. Iedereen genoot volop van het poldersporten. Daarna allemaal onder de
warme douche en op de fiets richting het feest en de barbecue, die
bij één van de leerlingen werd gehouden. De disco begon te draaien,
heerlijk gegeten en toen lekker dansen en gezellig samen zijn. Om een
uur of 21.00 uur kwamen alle ouders
nog een borrel drinken en was het
feest compleet. Het schooljaar zit er
bijna op. Op 2 juli is de afscheidsavond met de musical. Voor de leerlingen van groep acht zit de basisschool er dan op. Volgend jaar gaat
ieder zijn eigen weg naar verschillende middelbare scholen.

en geschilderd in gezellige kleuren.
Er zijn bloemen te koop, hoefijzers,
sleutelhangers, springtouwen, stokpaardjes, bezems, vogelhuisjes en
nog veel meer. Naast de verkoop
zijn er leuke spelletjes te doen voor
de kinderen.
De opbrengst van deze dag is bestemd voor het opknappen van de
grote glijbaan die in de speeltuin
van de kinderboerderij in de Hornmeer staat. Ook bij slecht weer en
regen gaat de activiteit door. Het
picknicken zal dan plaatsvinden in
de tent en in de hooiberg! Wie verzekerd wil zijn van een picknickplek
wordt aangeraden zelf een picknickkleed mee te nemen!

Christelijke jeugdkampen naar
kampeerboerderij in Otterlo
Aalsmeer - Over een paar weken
vertrekken vanuit Aalsmeer weer
acht christelijke jeugd– en kinderkampen. In de zes weken van de
zomervakantie gaan afwisselend
de jongens en meisjes naar kampeerboerderij De Woudegge aan de
Roekelsebosweg 5 in Otterlo.
Aan de rand van het Roekelsebos,
waarin je nog regelmatig herten en
reeën ziet, is een schitterende locatie met vele mogelijkheden voor allerlei activiteiten. De kampen zijn ingedeeld in de leeftijdscategorieën: 8
tot en met 10 jaar, 10 tot en met 12
jaar en 13 tot en met 16 jaar. Verder
worden er dit jaar van 17 tot 31 ju-

li twee gemengde kampen georganiseerd voor jongeren van 16 jaar en
ouder. Deze zogenoemde 16+ kampen gaan naar België.
Lijkt het jou leuk om toch nog mee
op kamp te gaan of wil je meer informatie over de verschillende kampen? Kijk dan op de website www.
christelijkejeugdkampenaalsmeer.
nl.
De meeste kampen zitten wel al bijna vol, dus wacht niet te lang wachten met opgeven. Je kunt op de site ook foto’s vinden van de verschillende kampen van het afgelopen
jaar. Wil je mee? Dan vindt je op deze site een aanmeldingsformulier.

Avondvierdaagse voor Kika
Aalsmeer - Afgelopen avondvierdaagse hebben meerdere kinderen
gelopen voor Kika. Hiervoor hebben
zij zich aangemeld bij Kika en sponsors gezocht onder familie, vrienden, buren en kennissen. De totale opbrengst is zo’n 400 euro en
gaat overgemaakt worden op de re-

Jonge Aalsmeerse ‘lady’
loopt Asics Ladies Run
Aalsmeer - Zondag 13 juni vond
de Asics Ladies Run in Amsterdam
plaats. Marit Noordam, een pupil
van Atletiek Vereniging Aalsmeer,
mocht met haar 9 jaar eigenlijk helemaal niet meedoen aan deze hardloopwedstrijd. De minimum leeftijd
was 14 jaar, maar omdat zij veel plezier beleeft aan het hardlopen, besloot haar coach van AVA, Helen
Prochazka, haar toch aan te melden.
Samen zouden zij de 5 kilometer afleggen, die zou starten in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met
veel geduld had Helen Marit iede-

re week steeds weer een beetje verder laten lopen en nu kwam de climax. En waar kan dat beter dan in
een Olympisch Stadion?
Voor Marit was het allemaal best
een beetje spannend in dat mooie
stadion te midden van al die grote dames. Met een behoorlijke giechelstuip telde ze mee af voor de
start en vertrok met bijna 200 vrouwen voor haar 5 kilometer door de
hoofdstad. Na precies 32 minuten
en 19 seconden kwam Marit met
haar coach over de eindstreep, een
heel mooie prestatie!

king van Kika. Kika is de organisatie
die zich inzet voor onderzoek en behandeling bij kinderkanker. Een erg
goed doel volgens de jonge lopers.
Ondanks het niet altijd mooie weer,
zat de stemming er goed in. Alle de
dagen liepen zij met Kika-band en –
beer door weer en regen.

Kookcursus Binding Zolder
succesvol afgerond!
Kudelstaart - Dinsdag 15 juni was
alweer de laatste les van de kookcursus voor beginners op de BindingZolder. Vijf cursisten begonnen
in mei met deze cursus, bestaande
uit vier lessen. Elke les stond in het
teken van een ander land. De groep
begon bij Nederland en maakte een
lekkere stamppot, waarbij veel aardappels geschild moesten worden.
De cursus eindigde bij Indonesië
met een overheerlijke nasi goreng
en zelfgemaakte saté. In vier lessen
hebben de deelnemers geleerd allerlei lekker gerechten te maken en
ook weten ze nu hoe ze moeten af-

wassen en de tafel dekken. Het belangrijkste was dat de kinderen zelf
gingen koken, zelf recepten lezen
en daarna gezellig met elkaar eten.
Aan het einde van de laatste cursusdag gingen de deelnemers Celine, Stassy, Lars, Yasmine en Celesta naar huis met een oorkonde en is
als toetje heerlijk ijs met slagroom
gegeten! Wil je ook een keer meedoen? Dat kan want na de zomervakantie worden er weer verschillende leuke activiteiten, workshops
en cursussen georganiseerd op de
BindingZolder. Meer informatie op:
www.debinding.nl.
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Juf Cora neemt afscheid!

Geslaagde voorspeelavond
bij Drumfanfare Melomanie
Rijsenhout - Maandag 14 juni stond
de jaarlijkse open voorspeelavond
voor de leerlingen van Drumfanfare Melomanie op het programma.
De deuren van Dorpshuis de Reede
gingen om 19.00 uur open voor publiek en een kwartier later zetten de
leden van het korps de instrumenten aan en speelden vol overtuiging
het nummer Hawaii 5-O.
Hierbij zetten ook de majorettes hun
beste beentje voor op het podium.
Zij deden hun show met vlaggen
vol overgave. Na de opening was
het de beurt aan de leerlingen. Het
eerste blok bestond uit een tiental
blokfluitleerlingen. Verdeeld in vijf
groepjes, afhankelijk van hun vorderingen tijdens de les, speelden zij allen twee stukjes muziek. Iedere keer
werd dit weer beloond met een daverend applaus. Nadat iedereen gespeeld had, werd gezamenlijk een
finale nummer gespeeld, eerst in
een rustig tempo en de tweede keer
meer in rock stijl. Hierna volgde een
leerling tamboer die zelfs nadat de
instructrice de draad even kwijt was
gewoon zijn partij doorsloeg. Bijzonder knap gedaan.
De avond vervolgde met twee trompetleerlingen die het nummer Old
lang syne of te wel het nummer Nederland oh Nederland ten gehore
bracht. Dit was voor iedereen een
welbekend nummer en zeker in deze tijd heel gepast.
Na de trompetten kwamen de leerlingen op piccolo en de dwarsflui-

ten aan bod. De toeschouwers konden luisteren naar een Minuet van
de piccolo leerling met haar instructrice en later van de nummers
Layla en Aztec Gold die door de
dwarsfluitleerlingen gespeeld werden. Beide nummers werden met
een cd begeleid en klonken vrolijk
door De Reede heen. Aan het einde
van het nummer mocht Femke Uithol nog even blijven staan en werd
nog even in het zonnetje gezet omdat zij de zaterdag ervoor geslaagd
was voor haar Hafa A-diploma. De
laatste twee leerlingen op het podium waren de saxofoonleerlingen,
die verkleed als The Bleus Brothers
het toneel opkwamen en het nummer Everybody ten gehore brachten.
Het korps en de majorettes sloten
de avond af met het nummer I will
follow him. De mensen in de zaal
zongen gezellig mee. Al met al was
het weer een zeer geslaagde avond
waarin alle leerlingen konden laten
zien en horen wat zij het afgelopen
jaar allemaal geleerd hadden.
Komend seizoen zullen er weer vele leerlingen beginnen met lessen op verschillende instrumenten,
maar er zijn nog steeds instrumenten vrij, dus wie zin heeft, welkom.
De deur van dorpshuis De Reede in de Schouwstraat staat iedere
maandagavond van 19.00 tot 22.00
uur open. Ook is er nog voldoende
plaats voor het volgen van blokfluitlessen op woensdagmiddag in De
Reede.

De tien blokfluit leerlingen spelen gezamenlijk het finalenummer.

Kudelstaart - Na 12 jaar op De
Graankorrel gewerkt te hebben gaat
Cora van Dillewijn deze basisschool
verlaten.
De eerste jaren gaf zij les als groepsleerkracht en sinds 2002 was zij directeur. Cora gaat een nieuwe uitdaging aan als directeur op een andere school van De Basis, namelijk
PCBS Gaandeweg in Zwanenburg.

Eerste prijs Jong Sursum
Aalsmeer - Voor de vijfde maal
werd afgelopen zaterdag het Twiske
Jeugd Festival georganiseerd door
drie Oostzaanse muziekverenigingen. Jong Sursum deed voor de eerste keer mee, en ging er prompt met
de eerste prijs vandoor. Een mooi
succes voor het jeugdorkest van
Sursum Corda. Het Twiske Jeugdfestival heeft een kleinschalig karakter waarbij plezier en show op
de eerste plaats komen, hoe leuker hoe beter. Jong Sursum had onder leiding van dirigent Dick Hesselink een leuke show samengesteld.
Met ‘The Conductor’s Nightmare’
werd uitgebeeld hoe het gaat op
een repetitie van een muziekvereniging, waarbij niet alles vlekkeloos
verloopt. Gelukkig voor de dirigent
bleek het allemaal een nachtmerrie te zijn. Een hoofdrol was er ook
voor zangeres Lianneke Hesselink
in de medley van Kinderen voor Kin-

deren. Het optreden werd zeer gewaardeerd door de jury en het publiek. Na afloop kon iedereen nog
kijken naar het andere hoogtepunt
van de dag, de wedstrijd Nederland
tegen Japan. Wil jij ook muziek maken? Meld je aan bij de secretaris via 0297-344334. Sursum Corda
heeft diverse instrumenten beschikbaar voor haar leden. Als je een tijdje muziekles hebt gehad, kun je ook
komen meespelen bij het jeugd- en
opleidingsorkest Jong Sursum. Jong
Sursum is een harmonieorkest, dus
je kunt meespelen op een koperen
blaasinstrument, op slagwerk of een
houten blaasinstrument zoals saxofoon, dwarsfluit, hobo, klarinet en
fagot. De meer ervaren leden helpen je op weg. Kom gerust een keer
kijken op de repetitie op vrijdagavond in gebouw Irene (deze week
geen repetitie) in de Kanaalstraat 12
van 18.45 tot 19.45 uur.

HaFa examens bij De Hint

Franka, Kiki, Melissa, Mare,
Tim en Wouter geslaagd!

Overweldigende reacties na
modeshow door jongeren
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is
in De Binding de modeshow ‘Show
your Style’ met als thema Alice in
Wonderland gehouden. Deze activiteit werd georganiseerd in het kader van ‘Denk mee, Doe mee, Jong
Aalsmeer’, waarin jeugdparticipatie in Aalsmeer wordt vormgegeven
door stichting de Binding, stichting
Cardanus en de gemeente Aalsmeer.
Zenuwachtig stonden de modellen
achter de coulissen klaar en werd
er nog even snel een groepsfoto gemaakt. Om 20.00 uur werd de show
officieel geopend door de Wethouder Ulla Eurich. Tien weken lang
heeft een groep jongeren van 12 tot
en met 18 jaar hard gewerkt om van
deze show een groot succes te ma-

ken. Belangrijk hierin is dat ze zelf
hun kleding hebben ontworpen en
gemaakt. Ook besteedden de jongeren veel aandacht aan hun visagie. In de zaal was een prachtige catwalk neergezet waarop ze
hun zelfgemaakte, kleurrijke creaties met groot enthousiasme aan
het publiek hebben getoond. De
modeshow werd ondersteund door
beeld en geluid afkomstig uit de film
Alice in Wonderland. De reacties op
deze modeshow waren overweldigend! Het mag dan ook duidelijk zijn
dat dit project voor jeugdparticipatie
een geslaagd project is geweest. Op
naar een volgende keer! Voor meer
informatie of foto’s: www.debinding.
nl of www.debinding.hyves.nl.

Haar afscheid laten de leerkrachten, ouders en kinderen niet ongemerkt voorbij gaan. Woensdag 7 juli
aanstaande is er een gezellige ochtend voor de leerlingen en ’s avonds
is er gelegenheid Cora de hand te
schudden van 19.00 tot 20.30 uur in
De Graankorrel. Oud leerlingen, oud
ouders en bekenden zijn van harte welkom.

Aalsmeer - Vierentwintig kandidaten uit De Ronde Venen, Aalsmeer
en Uithoorn hebben met goed gevolg de diverse HaFa praktijkexamens afgelegd in de locaties van
Kunstencentrum de Hint te Aalsmeer
en Uithoorn. De kandidaten speelden stukken waarin ze hun muzikale en technische vaardigheden konden laten horen en er werd onder
andere uit het hoofd gespeeld, melodieën nagespeeld, ritmische oefeningen geklapt.
De examens werden afgenomen
door de HaFa docenten Stephan
Koppelaar, Anja Bouman (klein koper), Leon van Mil (saxofoon), Maarten Rongen (slagwerk), Bas van de
Sterren (klarinet), Judith Glasbeek
(dwarsfluit), instructeurs van de ver-

enigingen en de commissieleden
Saskia Bruines (directeur), Miranda Keukelaar, Nan Metselaar en Peter van Marle. De geslaagde kandidaten hebben zowel het theorie- als
het praktijkexamen behaald voor de
erkende opleiding voor de harmonie- en fanfare orkesten met eervolle vermelding van Franka du Pau
van Flora en Teunis Both van Concordia die een 10 hebben behaald
voor het theorie examen! Voor het
A-examen zijn van muziekvereniging Flora Franka du Pau op cornet, Kiki du Pau op hoorn, Melissa
Hartog op bugel en Mare van Welzenis en Tim Schoenmaker op trompet geslaagd. Voor het C-examen is
Sursum Corda-lid Wouter Jongkind
op saxofoon geslaagd.

Broers Noah en Dylan winnen
kleurplatenactie Rode Kruis
Aalsmeer - Op zaterdag 8 mei vond
in het centrum de jaarlijkse geraniummarkt plaats. Het Rode Kruis was
hier actief met een stand waarbij diverse activiteiten werden ondernomen. Zo konden kinderen worden
geschminkt als hun held of favoriete dier. Daarnaast kon men krassen
voor mooie prijzen en werden artikelen van de handwerksoos verkocht. Tot slot konden kinderen op
een kleurplaat een nieuw shirt ontwerpen voor het Rode Kruis. De
stand werd bemand door de jongerenafdeling van het Rode Kruis van
Aalsmeer en Uithoorn.
Om een frisse wind door het Rode
Kruis te laten waaien heeft de jongerenafdeling de allerjongste generatie de kans geboden een nieuw
Rode Kruis shirt op papier te zetten.
De kleurplaat bevatte de afbeelding
van een leeg shirt waarop de creativiteit van de kinderen tentoon gespreid kon worden. Tijdens de geraniummarkt werd al ijverig gekleurd
in de winkel die het Rode Kruis tijdelijk tot haar beschikking had.
Daarnaast konden de kinderen de
kleurplaten mee naar huis nemen
om daar rustig het ontwerp te perfectioneren. De kleurplaten konden
worden opgestuurd naar de postbus

van het Rode Kruis. Na de sluitingstermijn van de inzendingen werden
door de jongerenafdeling van het
Rode Kruis twee winnaars gekozen
uit de vele mooie inzendingen. Eén
van de coördinatoren van de jongerenafdeling, Marielle Heimeriks,
heeft de prijzen aan de jonge ontwerpers mogen uitreiken. De winnaars van de kleurplatenactie zijn
Noah (2 jaar) in de categorie tot 9
jaar en Dylan (9 jaar) in de categorie vanaf 9 jaar. De broers hebben
vol enthousiasme hun cadeautjes in
ontvangst genomen.
Dylan heeft het boek ‘De drie muisketiers’ gekregen en Noah is getrakteerd op het prentenboek ‘Tien
glimmende slakken’. De ouders waren net zo enthousiast als de winnaars. De trotse opa en oma waren
speciaal gekomen voor hun kleinkinderen en om alles op de filmcamera vast te leggen. De tekeningen
komen met het krantenartikel in een
lijst op de kamers van de jongens te
hangen. Het Rode Kruis feliciteert
deze broers van harte! Hoewel de
ontwerpen nog wat verfijnd kunnen
worden, hoopt de organisatie dat de
jonge generatie zich in de toekomst
net zo creatief blijft inzetten voor het
Rode Kruis.

Ludieke actie van mini’s
Van links naar rechts: Maarten Brzoskowski, Jakub Foytl en Jeffrey Reijnders
van zwemvereniging Oceanus.

NJK zwemmen lange baan

Brons voor Jeffrey Reijnders
BMX Noord-Holland cup Heiloo

Eerste plaats voor Joey Nap
Uithoorn - Waar iedereen liever
bij de kachel was gebleven op deze koude zondag stonden toch weer
veel UWTC supporters langs de
baan in Heiloo om de deelnemers
aan te moedigen. In alle klassen is
weer hard gereden om een felbegeerde finaleplaats. De finales waren weer een lust voor het oog om
te volgen. Er werd volop strijd geleverd om de eerste plaats. Een hele mooie finale was er tussen Joey

Nap en Bart van Bemmelen. Bart
rijdt een leeftijdklasse hoger en is
Nederlands kampioen. Joey en Bart
streden voor wat ze waard waren en
deze keer ging Joey met de eerste
prijs naar huis. De koukleumende
supporters waren op slag weer op
temperatuur door te klappen voor
deze mooie tweestrijd.
Komend weekend nemen de rijders
van UWTC in Rijswijk deel aan de
BMX west cup.

Aalsmeer - De laatste grote wedstrijd van het seizoen voor de junioren werd afgelopen weekeinde in Amsterdam verzwommen: het
NJK lange baan. Voor Oceanus tien
zwemmers aan de start. De medailleteller bleef dit keer staan op een
bronzen medaille voor Jeffrey Reijnders op de 200 meter vrijeslag in
2.04.33, een persoonlijk record van
ruim 2 seconden. Vóór hem finishten alleen de in Engeland studerende Jakub Foytl en de Eindhovenaar
Maarten Brzoskowski. Verder waren
er vierde plaatsen voor Jeffrey en
Vincent Moolhuijsen op de 400 vrij
en Istvan Spaargaren op de 100 rug.
Deze drie jongens werden samen
met Thomas Verouden ook vierde
op de 4 maal 200 vrij estafette. Ook
de 400 wissel leverde Jeffrey de ondankbare vierde plaats op. Andere toptien noteringen: Istvan Spaar-

garen 200 rug (5), Mike Engel 100
rug (5), Maxime van den Heuvel 100
vlinder (6), 200 vlinder (7), 100 vrij
(10), Thomas Verouden 400 vrij (7),
Vincent Moolhuijsen 400 wissel (7),
200 vrij (9), Tamara Grove 200 vrij
(7), 100 vrij (9, de enige C-limiet),
Rick de Mercado 50 vrij (8), 200 vrij
(10), 100 vrij (10), jongens estafette 4 x 100 vrij (8), Jeffrey Reijnders
100 school (9), meisjes estafette 4
x 100 vrij 10 en de jongensestafette 4 x 100 wissel (10). Er sneuvelden
14 clubrecords waarvan de oudste
inmiddels 17 jaar oud was: De 100
meter schoolslag die Jeffrey Reijnders verbeterde naar 1.13.34. Voor
Michelle Meulenbroek was er op iedere afstand die ze zwom een persoonlijk record. De grootste verbetering kwam op naam van Wessel
de Jong voor zijn 200 meter wisselslag.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
hebben de mini’s met hun ludieke
actie geld ingezameld voor handbalvereniging Fiqas Aalsmeer. De actie begon met een onderlinge wedstrijd. Voor de wedstrijd moesten de
kinderen één voor één oplopen en
werden hun namen omgeroepen.
Niet alleen het publiek maar ook
de kinderen waren daar behoorlijk
van onder de indruk. Na de eerste
helft was de stand 4-5 en gingen ze
een spannende tweede helft spelen. Deze sloten ze af met 6-8 en zo

bleken de teams aardig aan elkaar
gewaagd. Daarna was het tijd voor
de ludieke actie. Alle mini’s mochten 10 penaltys schieten. Voor deze gelegenheid was speler van heren 1 ,Luuk Obbens, omgetoverd tot
Clown Luukie. En deze clown had
best moeite om de ballen uit het
doel te halen. Nadat alle mini’s hun
10 schoten gedaan hadden bleek
de totale opbrengst van de actie eur
1.175 euro opgeleverd te hebben.
Een resultaat waar de mini’s bijzonder trots op mogen zijn.
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De Slechtvalk-man nadat hij zaterdagochtend de kast aan zijn vrouw heeft overgedragen. Inmiddels laat het vrouwtje
het mannetje niet meer toe bij de drie eieren en dit betekent, volgens kenners, dat deze heel spoedig zullen uitkomen
en er dus jongen geboren worden.

Deel 2: Tot op de rand van uitsterven

Historie van de Slechtvalk

Aalsmeer - In deel 1 van deze vierdelige serie was te lezen hoe roofvogels in het algemeen (en valken
in het bijzonder) van bewonderde
vogels, die met respect werden behandeld en als hulpmiddel bij de
jacht werden gebruikt, vervielen tot
door velen gehate, vogelvrije ‘concurrenten’ voor de jacht. De ongeremde vervolging kende in de achttiende en negentiende eeuw geen
grenzen. Aan het begin van de twintigste eeuw zijn alle roofvogels nog
altijd ‘vogelvrij’ en staan de populaties van diverse soorten zwaar

onder druk. De grote valken hebben het extra te verduren omdat ze
naast afschot en vergiftiging ook
nog te maken hebben met de roof
van eieren en nestjongen door valkeniers. Door de twintigste eeuw
heen ontstond een bloeiende handel in de eieren, nestjongen en gevangen valken. Vooral Arabische
Sjeiks hadden daar grof geld voor
over. Het mag duidelijk zijn dat in de
afgelopen honderd jaar de Slechtvalk in ons land al lang geen algemene verschijning was. Zijn oudNederlandse naam komt al lange

tijd niet meer overeen met de werkelijkheid. Hoewel de Slechtvalk in
meerdere gebieden sterk achteruit
was gegaan, kon de soort als geheel
zich wonderbaarlijk handhaven. Dit
is voor een groot deel te danken aan
het feit dat de Slechtvalk een kosmopoliet (over de hele wereld voorkomend) is, en ook behoorlijk kan
‘zwerven’. Aan dat laatste feit dankt
de Slechtvalk zijn wetenschappelijke naam (Falco peregrinus) als ook
zijn naam in de meeste andere talen, zoals o.a. in het Duits (Wanderfalke), Engels (Peregrine Falcon) en

Frans (Faucon pèlerin). In de twintigste eeuw ontstond ook langzaamaan het besef dat het met de roofvogels de verkeerde kant op ging,
dat roofvogelvervolging niet paste
in goed natuurbeheer, en dat wettelijke bescherming noodzakelijk was
om een ommekeer te maken. Nederland ging in deze redelijk voorop,
maar er waren landen die al langer
iets (zij het beperkt) aan bescherming deden. Zo bepaalde men in
Polen al in 1868 bij wet dat het verboden was bepaalde soorten arenden te vangen, te verkopen of zelfs
hun nesten te verstoren. In Nederland ging men uiteindelijk veel verder: in 1936 werd de vogelwet ingevoerd waardoor het verboden
werd roofvogels (de sperwer moest
nog wachten tot 1941) te doden, te
vangen, te verhandelen of in bezit
te hebben, dood of levend. Hoewel
de roofvogels in vrijwel heel Europa
uiteindelijk volledige bescherming
genoten, ging de roofvogelhaat en
vervolging gewoon door. Zo werd
bijvoorbeeld de Havik in Nederland
in de periode 1945 – 1958 op zeer
veel plaatsen clandestien afgeschoten, meer nog dan voor de vogelwet.
Handjevol
Halverwege de vorige eeuw gaat
het met de roofvogels in Europa pas
echt mis. De Europese Slachtvalk
gaat dan een zware tijd tegemoet
en de Europese Slechtvalkpopulatie
stort letterlijk ineen.
Van de duizend Zweedse broedparen blijft er in de jaren zeventig
slechts een handjevol (6) over, die
ook nog angstvallig bewaakt moesten worden! Ook in Noorwegen
daalt het aantal broedparen tot minder dan tien. In Denemarken, België, Luxemburg en Nederland verdwijnt de Slechtvalk als broedvogel
volledig. Nu was dat in Nederland al
lange tijd slechts 1 paar, maar toch!
In deze periode daalt ook het aantal
doortrekkende en overwinterende
Slechtvalken systematisch.

30 Juni Voetbalgogo ruilen spelletjesmiddag
Aalsmeer - Op woensdag 30 juni
organiseert C1000 Koster van 14.00
tot 16.00 uur een speciale Voetbalgogo ruil- en spelletjesmiddag. Deze is bij Jong Aalsmeer United aan
de Beethovenlaan, RKAV-terrein.
Op deze middag kun je niet alleen
ruilen, er zijn ook heel veel leuke andere dingen te doen.
Er is een schietdoel: degene met de
hoogste score krijgt een leuke prijs.
Er is flessenvoetbal, je kunt je laten schminken met de vlag van je
favoriete landenelftal, er is vier-tegen-vier-voetbal. Dus genoeg om je
te vermaken. Tegen kwart voor vier
is er de prijsuitreiking van de Gogowedstrijd die in de winkel is gehouden. Zorg dat je aanwezig bent,
want misschien is die hele bak met
Gogo’s wel van jou. “De kinderen
krijgen op onze ruilmiddag de kans
om hun verzameling compleet te
maken”, vertelt C1000 ondernemer
Kees Jan Koster. “En wij hebben de
ruilmiddag opgeluisterd met leuke

spelletjes. Maar er gaat ook iets bijzonder gebeuren: de lege plaats in
het stickerboek wordt eindelijk gevuld. Op www.C1000.nl/Gogos konden kinderen hun eigen Gogo ontwerpen.
De Gogo van de winnaar wordt echt
gemaakt en iedereen ontvangt op
de ruilmiddag deze sticker om het
stickerboek compleet te maken. Ik
verwacht dus heel veel enthousiaste kinderen.” De C1000-Voetbalgogo-actie loopt nu zes weken en is
een groot succes. Klanten krijgen
bij elke tien euro aan boodschappen een Voetbalgogo cadeau. Er zijn
van de negen beste voetballanden
in de wereld Gogo’s gemaakt. Uiteraard zit Nederland daar ook bij. Er
zijn tien Gogo’s per land. Totaal zijn
er dus negentig Gogo’s te sparen.
Ook de speciale site www.c1000.
nl/gogos wordt druk bezocht door
kinderen die hun hyve willen pimpen of de Voetbalgogo-game willen spelen.

Vaders verwend door
Opheliawinkeliers
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was het weer een feestelijk gebeuren in de Ophelialaan. Er werden
cadeautjes uitgereikt door de Winkeliersvereniging. Dit keer werden
de vaders in het zonnetje gezet vanwege vaderdag. Er zijn veel enveloppen uitgedeeld met een attentie
namens winkeliersvereniging Ophelia. Dit keer was de verzorging van
de actie ten beurt aan nieuw lid Mika Carcleaning. Er werden vele enveloppen uitgedeeld met daarin een
tegoedbon voor een wasbeurt in de
Mika Carcleaning. Deze wasstraat is
te vinden aan de Dreef bij het Tango benzinestation. Eén van de gelukkigen die werden verwend was
de heer Schouten. De heer Schouten is al jaren vaste klant in de Ophelialaan, maar was er nog nooit
uitgepikt in een straatactie. Hij was
dus zeer blij verrast nu ook eens tot

de gelukkigen te behoren. De heer
Schouten, maar ook zijn vrouw, is
zeer te spreken over de Ophelialaan.
Zij komen alle dagen winkelen in de
Ophelialaan en vinden het er bijzonder goed. “Alles is er wat wij zoeken
en de sfeer is altijd goed, persoonlijke bediening. Verder is het hier lekker ruim opgezet, en dat vinden wij
prettig”, aldus de heer Schouten. De
vaste winkels die worden bezocht
zijn onder andere Visboer Veerman voor een lekker visje, Wittebol
Wijn voor het wijntje waarin dat visje moet zwemmen, en Ridder & Co
voor de Staatsloten. De heer Schouten is blij met zijn verrassing en dat
komt goed uit, want de Opheliawinkeliers vinden het leuk om hun
winkelend publiek af en toe in het
zonnetje te zetten. Op de website
www.opheliaplaza.nl is van alles te
vinden over de Ophelialaan.

...Beleef de
Historische Tuin
Aalsmeer - In deze maandelijkse
rubriek wordt informatie gegeven
over leuke activiteiten en evenementen die u kunt beleven in Aalsmeer.
Aalsmeer is onverbrekelijk verbonden met bloemen en planten. De
bloementeelt in Aalsmeer is natuurlijk niet van de ene dag op de andere ontstaan. De Historische Tuin
voert bezoekers terug tot het begin van de 17e eeuw. Toen legden
kwekers zich toe op het telen van
fruitbomen. Op de ruimte daaronder teelde men aardbeien. Aan het
einde van de 19e eeuw gingen de
kwekers in Aalsmeer over op het
telen van buitenbloemen en kort
daarna op het telen van bloemen in
kassen. De Historische Tuin brengt
op 13.000 vierkante meter de rijke
Aalsmeerse geschiedenis in beeld
vanaf circa 1700 tot 1940. De naam
Historische Tuin verwijst naar het
feit dat Aalsmeerders vroeger hun
kwekerij Tuin noemden. Het museum vormt een oase van rust. Langs
het 450 meter lange tuinpad vinden

de bezoekers een uitgebreide collectie geurende en soms jeugdsentiment oproepende planten en bloemen. Een deel daarvan is gedurende de openingstijden van het museum in de Tuinwinkel te koop. Daarnaast staat op de Historische Tuin
een groot aantal opstallen die een
goede indruk geven van de werkwijze die de Aalsmeerse kwekers
in vroegere tijden hanteerden. Er
is een permanente (en soms wisselende) tentoonstelling. De nieuwe overdekte corridor biedt een prima gelegenheid voor de ontvangst
van groepen. In het veilinggebouw
worden regelmatig ouderwetse veilingsessies gehouden op de originele ‘Jugendstil’ veilingklok uit 1930.
Voor meer informatie zie de vernieuwde website: www.htaalsmeer.
org. De Historische Tuin is per fiets
bereikbaar via de Uiterweg. Wie met
de auto komt, kan parkeren op het
Praamplein en gebruik maken van
de ingang aan dit terrain achter de
winkelstraat.

‘Mon Fleurique’ nu ook
Bloemenzegelwinkelier
Aalsmeer - De Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers heten Mon
Fleurique van harte welkom als
nieuw lid van de vereniging. Ook bij
Mon Fleurique krijgen klanten bij
besteding van twee euro een bloemenzegel. Voor velen is Mon Fleurique een bekende winkel die al geruime tijd op het Raadhuisplein is
gevestigd en een ruime keuze biedt
aan bloemen en planten voor zowel
binnen als buiten. Een volle spaarkaart geeft korting op een volgende
aankoop bij alle deelnemende win-

keliers. Dit hele jaar loopt er bovendien een spetterende actie! In samenwerking met garage Van Kouwen kunnen spaarders namelijk een
splinternieuwe auto winnen! Uit alle
spaarkaarten die in 2010 zijn ingeleverd wordt één spaarkaart getrokken en degene de deze spaarkaart
inleverde wint die auto. Vergeet dus
niet uw gegevens op de spaarkaart
in te vullen! Gedurende het hele jaar
worden er ook nog kleinere prijzen
verloot, beschikbaar gesteld door
diverse deelnemende winkeliers.

Herinneringen ophalen
tijdens reünie Samen Een
Aalsmeer - Op woensdag 9 juni
heeft groep acht van het jaar 19981999 een reünie gehouden in haar
oude basisschool Samen Een. De
hereniging was een initiatief van
Freshta Wasei. Na goedkeuring door
directrice Beuman werd gestart met
de zoektocht naar alle klasgenoten.
Enkelen beschikten over hyves en/
of facebook, maar opmerkelijk was
dat een grote groep niet via deze
netwerksites te bereiken waren. De
zoektocht duurde daarom ook langer dan gepland en de twijfel ontstond of 9 juni wel gered kon worden. Met de hulp van Nicki kreeg
Freshta het toch voor elkaar om alle

inmiddels volwassenen klasgenoten
een uitnodiging te sturen. In de aula
van basisschool Samen Een vond de
reünie plaats. Onder andere waren
foto’s bij elkaar gezocht en dit bleek
een goed idee. De foto’s brachten
herinneringen boven bij de totaal
veertien oud-klasgenoten waarvan
sommige elkaar al elf jaar niet hadden gezien. Al met al een geslaagde
reünie, die zeker herhaald gaat worden. Namens Samen Een namen de
leerkrachten Karel Meijdam en Lilian Scheringa deel aan de reünie.
Initiatiefneemster Freshta Wasei tot
slot: “Tot over vijf jaar, zou ik zeggen!”

Luchtoorlog- en Verzetsmuseum

Radiozendweekend bij Crash
Aalsmeer - Het Crash Luchtoorlogen Verzetmuseum ’40-’45 zet de traditie voort en organiseert in samenwerking met leden van de Surplus
Radio Society (SRS) op zaterdag 26
en zondag 27 juni een radiozendweekend. Het kloppend hart van dit
weekend zal de Airfield Radio Room
zijn, de ruimte waarin Crash vliegtuigradioapparatuur uit de Tweede
Wereldoorlog tentoonstelt in het decor van een origineel Engels vliegveld. Tijdens het radiozendweekend
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 bezoekers kunnen alles van dichtbij
meemaken en misschien zelfs meedoen, aangezien het amateur radiostation in de ‘radiokamer’ inmiddels
in gebruik is genomen. De collectie
radio’s van Crash bestaat uit zowel
in goede staat verkerende exemplaren als uit radio’s van gecrashte en
geborgen vliegtuigen. Er zijn ook radiowagens en radiotenten aanwezig
die buiten het museum worden opgesteld en waar de zendamateurs
trachten verbindingen tot stand te
brengen. 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 tevoorschijn die nader geïdentificeerd moeten worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de
kennis van de leden van de SRS.
Door deze samenwerking is de jaarlijkse traditie van het ‘radio-actieve’
weekend in en om het museum ontstaan. 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. De radiokamer is daarom ook
ingericht in een ruimte die is geïnspireerd op een verkeerstoren van een
Brits vliegveld uit de Tweede We-

reldoorlog. De wanden er om heen
zijn beschilderd met scènes van een
militair vliegveld in vol bedrijf. De inspiratie voor de schilderingen vormde Binbrook Airfield, het vliegveld
waarvan de Vickers Wellington PHC opsteeg die aan de Akerdijk bij
Badhoevedorp neerstortte. Dit toestel was het eerste dat door Crash
werd geborgen. Het museum is gevestigd in het fort bij Aalsmeer in
Aalsmeerderbrug. Er zijn vanaf deze
locatie 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. Behalve de permanente expositie is er nog de tijdelijke
tentoonstelling ‘Vliegers, voedsel en
vrijheid’ ter zien, ter herdenking aan
de begindagen van de oorlog mei
1940, de voedseldroppingoperaties
Manna en Chowhound in april 1945
en de bevrijding. Het museum is zowel zaterdag 26 als zondag 27 juni geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 0297-530667
of kijk op de website www.crash4045.nl.

Nico winnaar
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Mensen die
graag willen rummikubben zijn ook
van harte welkom. Op donderdag 17
juni is het klaverjassen gewonnen
door Nico de Ron met 5296 punten, gevolgd door Henk van Wichen
met 5143 punten en Daan Sandee
met 4865 punten. Bij het jokeren
wist Bets Teunen met 30 punten de
hoogste eer te pakken. Op twee zijn
Henny en Gerard de Wit geëindigd
met beide 176 punten.
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Grote kans op wachtlijsten
in Aalsmeerse thuiszorg
Aalsmeer - Axxicom Thuishulp sluit
niet uit dat er deze zomer wachtlijsten zullen ontstaan voor hulp bij het
huishouden. Net als andere aanbieders heeft de nog jonge thuishulporganisatie last van het feit dat in
het vakantieseizoen veel thuishulpen langere tijd wegens vakantie
niet beschikbaar zijn. En dat terwijl
door het warme weer de zorgvraag
vaak groter is dan normaal. Axxicom werkt momenteel zoveel mogelijk nieuwe thuishulpen in en zal
door een reeds in andere gemeenten succesvol geïntroduceerd speciaal thuiszorg-vakantiebeleid ‘gaten’ in de hulpverlening zoveel mogelijk in goed overleg met klanten
dichten. Volgens Axxixom-directeur
Simone Schraepler wordt elke thuiszorgorganisatie geacht te zorgen
voor kwalitatief goede hulp en op
eigen initiatief te zorgen voor vervanging bij verhindering. “Dat geldt
voor ons als voor ieder ander. We
weten inmiddels wel dat we het verschil kunnen maken bij klanten door
een goede, proactieve communicatie. Waar niet is, verliest ook de keizer zijn recht – daar is weinig aan
te doen. Maar door tijdig te laten

weten wat en wie je als alternatief
gaat inzetten, kun je veel onvrede
voorkomen. Zeker ouderen hechten
daar erg aan.”
Onzekerheden wegnemen
Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid met de dienstverlening
door Axxicom doorgaans groot is. In
de meeste gevallen is men tevreden
tot zeer tevreden met de afhandeling van speciale wensen en klachten van thuiszorg klanten. Bijna een
op de drie klanten wordt ambassadeur van Axxicom in de zin dat zij
Axxicom Thuiszorg bij kennissen of
familie aanbevelen. Schraepler: “We
hebben dus een naam te verliezen,
ook al zijn we nog maar pas bezig
in de regio Aalsmeer. Vandaar dat
we ons nog meer zullen gaan profileren met een proactieve, klantgerichte houding. Daarmee kunnen
we ook in het overbelaste zomerseizoen veel onzekerheden wegnemen.” Axxicom Thuiszorg, onderdeel van Facilicom Services Group
uit Schiedam, is actief in meer dan
110 Nederlandse gemeenten. Raadpleeg voor meer informatie de website www.axxicomthuishulp.nl.

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

hun geheugen. Een speciaal getrainde verpleegkundige zal kosteloos advies of tips geven om met de
problemen om te gaan. En mocht er
wel iets ernstigs aan de hand zijn,
dan weet hij/zij ook waar verdere
hulp te vinden is.
Het eerstvolgende geheugenspreekuur is op maandag 28 juni in gebouw Seringenhorst aan de
Parklaan 26a van 14.30 tot 16.00 uur.
Aanmelding graag via 0297-344094.
In verband met de zomerperiode is
het volgende geheugenspreekuur
op 27 september.

NK Footvolley in Groningen

Zilver voor Jordi en Erik
Aalsmeer - Afgelopen weekend
vond naast een eredivisietoernooi
beachvolleyball voor mannen het
Nederlands kampioenschap footvolley plaats midden in het centrum op de Grote Markt in Groningen! De Aalsmeerder Jordi van
der Sluis en Groninger Erik Drenth
(derde geplaatst en sinds kort samen een duo) vormden samen met
de Amsterdammers Bas Heijt en
Fred Bloem (tweede geplaatst) de
outsiders voor de titel. Het te kloppen team voor de titel waren vooraf
Martijn ten Duis en Bart Zandman.
De twee Groningers waren als eerste geplaatst en maakten de hoge
verwachtingen ook volledig waar.
Van der Sluis en Drenth ontdeden
zich in de poulefase nog knap in
twee sets (19-17 en 18-9) van de als
tweede geplaatste Heijt en Bloem,
waarmee de eerste plaats in poule B
werd gehaald. De kwartfinale werd
simpel gewonnen van de debutanten Joinking en Jonker uit Amsterdam, die zich keurig als vierde hadden geplaatst in poule A. In de halve finale trad de Aalsmeerder aan
tegen een andere oude bekende in
Aalsmeer en omstreken, Rick van
Dam, beide vorig jaar nog samen
spelend. Van der Sluis en Drenth
speelden technisch en tactisch een

Opblaasbare darm in ziekenhuis

uitstekende halve finale en versloegen Van Dam en Londen in twee
sets met ruime cijfers (18-7 en 186). Na deze opsteker moest er opgenomen worden tegen de als eerste geplaatste Groningers die zich
ook redelijk eenvoudig hadden geplaatst voor de finale. Onder toezicht
van TV Noord werd het een mooie
finale waarbij het in de eerste set alle kanten op kon gaan, maar nipt
werd verloren door Van der Sluis
en Drenth. De tweede set pakte de
wijziging in tactiek niet naar behoren uit en kwam een derde set nooit
in zicht. Ten Duis en Zandman bleken net te sterk en kroonden zich in
twee sets (18-15 en 18-10) een jaar
lang Nederlands kampioen. Rick
van Dam en Mark van Londen eindigden tenslotte op een mooie derde plaats. Ook dit is een mooie opsteker voor Van Dam die, overigens
samen met Van der Sluis, uitgenodigd is om aanstaande zaterdag een
demo te verzorgen tijdens de Belgische kampioenschappen in Hasselt.
Echt teleurgesteld waren Jordi van
der Sluis en Erik Drenth niet. Het NK
bewees dat beide spelers als team
weer een stukje zijn gegroeid. De
rest van de zomer zullen zij nog gebruiken om samen (internationaal)
ervaring op te doen.

Foto: Don Ran

Geslaagde verenigingsdag Fiqas!
Aalsmeer - Het handbalseizoen is
op zaterdag 19 juni op gepaste wijze
afgesloten met de FIQAS Aalsmeer
verenigingsdag. Vanaf 10 uur waren
de dames van de selectie al actief
op het parkeerterrein van de Bloemhof om auto’s te wassen. Wat later
kwam er een waterglijbaan voor de
jeugd, waar heel wat kleine en iets
grotere handballers van af gingen.
Om 13.30 uur werd er in de kantine met een flink gezelschap naar de
wedstrijd van het Nederlands elftal
gekeken tegen Japan. Gelukkig won
Oranje met 1-0. Daarna werden de
barbecues aangestoken en konden
degenen die zich daarvoor hadden
aangemeld – en dat waren er heel
veel – genieten van lekkere lapjes,
stokjes en hamburgers, dat binnen
verder aangekleed kon worden met
broodjes en sausjes. Het avondprogramma bestond uit de bijzonde-

re wedstrijden tussen de herenselectie en oud-kampioenen en tussendoor werd er ook nog gehuldigd
(Jeffrey Groeneveld verdiende de
prijs voor meest waardevolle speler van het seizoen) en afscheid genomen van de vertrekkende trainer
Björn Budding en speler/trainer Bart
Neeft. Zij kregen prachtige foto-collages mee als aandenken. Aan het
einde van de avond werden de winnende nummers van de grote loterij
bekend én kon Benno Schockman
de eindstand en -opbrengst van alle acties ten bate van de clubkas bekend maken: maar liefst 23.000 euro. Ander goed nieuws kwam van
FIQAS directeur Rob Geleijn die bekend maakte dat zijn bedrijf ook volgend seizoen hoofdsponsor van de
club blijft! Kortom: een zeer geslaagde dag met na de zomer uitzicht op
een geweldig nieuw seizoen!

Aalsmeer - Van maandagmiddag
28 juni tot maandag 5 juli staat er
een grote opblaasbare darm in Ziekenhuis Amstelland. In deze week,
op donderdag 1 juli, vindt ook de
voorlichtingsavond ‘Dikke darmkanker: erfelijkheid en screening’
plaats. Met deze activiteiten verwelkomt Ziekenhuis Amstelland dit jaar
twee nieuwe maag-, darm-en leverartsen, wordt het nieuwe onderkomen van de scopieafdeling gevierd
en staat de opening van de polikliniek Klinische Genetica op het programa. Geïnteresseerden kunnen
door de opblaasdarm heen lopen
en zien hoe darmpoliepen en andere darmafwijkingen eruitzien. Naast
de mogelijkheid de darm kosteloos
van binnen te bekijken, is er ook foldermateriaal beschikbaar over onder andere darmkanker, aandoeningen en onderzoeken. Er kan ook een
kort filmpje bekeken worden over
het ontstaan van darmkanker. Dit
alles wordt gratis ter beschikking
gesteld door de Maag, Lever, Darm
Stichting (MLDS).
Voorlichtingsavond
Op donderdag 1 juli organiseert
Ziekenhuis Amstelland de voorlichtingsbijeenkomst ‘Dikke darmkanker: erfelijkheid en screening’. Dr.
F.H. Menko, klinisch geneticus van
het VUmc, geeft een presentatie

over de erfelijke aanleg van darmpoliepen en darmkanker. In Ziekenhuis Amstelland is het sinds kort
mogelijk door een behandeld arts
verwezen te worden naar de nieuwe polikliniek Klinische Genetica
in Ziekenhuis Amstelland. Patiënten komen naar deze poli voor erfelijkheidsonderzoeken en advisering,
dat onder verantwoordelijkheid van
de klinisch geneticus van het VUmc
wordt uitgevoerd. De MDL-artsen
geven uitleg over een coloscopieonderzoek, een inwendig kijkonderzoek van de dikke darm. Met dit onderzoek kan worden beoordeeld of
een patiënt wel/geen darmpoliepen
of darmkanker heeft. Verder krijgen de aanwezigen de gelegenheid
een scopiekamer te bekijken, waar
een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Tijdens deze rondleiding
over de afdeling Endoscopie, ziet u
het gloednieuwe Behandelcentrum
van Ziekenhuis Amstelland. Het Behandelcentrum is sinds maart 2010
in gebruik en beschikt over de modernste apparatuur voor het uitvoeren van diverse endoscopische onderzoeken.
De avond start om 19.30 uur (zaal
open vanaf 19.00 uur) en vindt
plaats in de Ontmoetingsruimte van
Ziekenhuis Amstelland. Aanmelden
wordt op prijs gesteld en dit kan via:
voorlichting@zha.nl.

De opblaasbare darm informeert op ludieke wijze over darmkanker en andere darmaandoeningen.

Fietstocht met de OVAK
Aalsmeer - De extra dagtocht, met
41 pedaalridders van de OVAK begon op 17 juni met 17 graden. Maar
het werd steeds warmer, zelfs 26
graden ‘s middags. Maar met een
aangenaam windje erbij was het
heel goed te doen.
De tocht ging richting Nieuwveen,
Langeraar en overvaren bij Woubrugge. Verder richting Roelofarendsveen langs het Braassemermeer richting de brug van Oude Wetering. De terugtocht werd gefietst

over de dijk langs de Ringvaart. Na
40 kilometer waren de fietsers weer
terug in Aalsmeer.
Ook genoten of zin gekregen om
eens mee te fietsen? Donderdag
1 juli staat weer de maandelijkse
fietsmiddag van de OVAK- pedaalridders op het programma. Dit keer
gaat de tocht richting het Amsterdamse Bos. De groep vertrekt om
13.30 uur vanaf het parkeerterrein
van De Waterlelie aan de Dreef in
de Hornmeer.

Spetter is een jongen!
Aalsmeer - Het is een jongen!, dat
wil zeggen de door de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. geadopteerde gewone zeehond, genaamd
Spetter (verzonnen naam door winnaar Wim Been), is op 6 juni door
Lenie ‘t Hart zelf in de Dollard gevonden. Bij binnenkomst in de Zeehondencrèche in Pieterburen woog
hij slechts 8,7 kilogram.
Spetter had zijn navelstreng nog,
heeft deels nog embryonaal haar en
zijn leeftijd is bij binnenkomst op 2
dagen geschat. Spetter is een pup
van de gewone zeehond die tijdens
de zoogperiode zijn moeder is kwijtgeraakt. Alhoewel de zeehondenmoeder heel goed op haar jong past,
is Spetter hoogstwaarschijnlijk door
een storm of een verstoring met paniek als gevolg, zijn moeder door
de sterke stroming kwijtgeraakt. De
huiler (jonge zeehond) is tijdens de
eerste weken van zijn leven volledig afhankelijk van zijn moeder, die
de pup voor vier weken zoogt. Zijn

Rebecca Rommerts Nederlands
Kampioen Ritmische Gymnastiek
Kudelstaart - Afgelopen weekend
19 en 20 juni vond in Sporthallen
Zuid te Amsterdam het Nederlands
Kampioenschap Ritmische Gymnastiek plaats. Op zaterdag vonden de
wedstrijden van het A niveau plaats
en op zondag was het onder andere
de beurt aan de categorieën 1B en
2B individueel, 3B en 4 duo’s en de
groepen categorie. Rebecca Rommerts uit Kudelstaart is gymnaste
bij SV Pax uit Hoofddorp en doet dit
hele seizoen al wedstrijden in categorie 2B. In deze categorie hadden
zich landelijk, via twee voorwedstrijden en een halve finale, de beste
10 van de 41 gymnastes weten te
plaatsen. De oefening met hoepel,
die Rebecca normaal heel goed en
mooi uitvoert, verprutste ze helaas
en dit leverde een zevende plaats
op. De tweede oefening was met
touw en kreeg van de jury het hoogste cijfer van tien. Na deze oefening was het tijd voor haar oefening

met knotsen en ook deze presentatie werd beloond met de hoogste
van de 10 scores. De laatste oefening in deze wedstrijd was de oefening met bal. Bal is het meest favoriete onderdeel van Rebecca maar
tevens een zeer kwetsbare. Rebecca
wist echter een hele mooie en strakke oefening met bal neer te zetten.
Toen op het scorebord de score van
deze oefening verscheen klonk er
gejuich en getoeter op de tribune.
Want pas na deze allerlaatste oefening was duidelijk dat Rebecca haar
droom werkelijkheid was geworden.
Rebecca was, in haar categorie, Nederlands Kampioen Ritmische Gymnastiek 2010 geworden! Haar trainsters, haar vele meegereisde supporters, haar trotse ouders en natuurlijk ook Rebecca zelf kunnen terug kijken op een zeer geslaagd NK.
De winnende baloefening van Rebecca is te zien op http://www.youtube.com/watch?v=isjiuY8F90g.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Supporters en
oud papier

Aalsmeer - De volgende kaartmiddag van de OVAK is op woensdag
30 juni. De aanvang is 14.00 uur en
de soos wordt gehouden in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 16 juni is gewonnen door Dirk Tromp met 5740
punten. Op twee is Jan Alderden
geëindigd met 5660 punten, op drie
Kees van de Meer met 5465 punten en op vier Gees Hulsegge met
5275 punten.

Kudelstaart - De Supportersvereniging maakt bekend dat zij het
oudpapier en de blauwe containers
legen iedere eerste vrijdag van de
maand legen. Op 2 juli gaan vrijwilligers weer op pad. Gaarne het oude papier en de containers vanaf
16.00 uur op de plaats zetten waar
de grijze container neergezet dienen te worden. De opbrengst is bestemd voor Kudelstaartse (sport)verenigingen.

vondst is dus zijn redding geweest.
Bij binnenkomst is Spetter direct in
een quarantaine-unit gelegd alwaar
hij de eerste weken zal verblijven en
zal worden verzorgd. Middels een
sonde krijgt hij vispap gevoerd en
op het ogenblik gaat het goed met
hem. Naar verwachting zal Spetter
3 tot 4 maanden in de crèche verblijven en zal bij goede gezondheid
dan weer worden vrijgelaten in de
natuur.
Ben je ook benieuwd naar Spetter geworden? Volg het verhaal
van Spetter via fe website: www.
aalsmeer.dierenbescherming.nl.
Ook de website (link via) van de
Zeehondencrèche Lenie ‘t Hart informeert: www.zeehondencreche.nl.
Binnenkort zal de mascotte van de
Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
met de winnaar van de naam Spetter een bezoek aan de Zeehondencrèche in Pieterburen brengen. Een
verslag van dit bezoek zal te lezen
zijn op de website.

Atletiek AV Aalsmeer

Behoorlijke comeback Eva
Aalsmeer - Na een aantal maanden
van slechts trainingen en helaas ook
blessures maakte C juniore Eva van
Ee haar comeback in het wedstrijd
circuit. Zij deed dat bij de altijd druk
bezochte trackmeetings in Utrecht
waar, op deze bijzonder frisse avond,
maar liefst 585 atleten op af waren
gekomen. Eva liep een heel behoorlijke 1.500 meter en scherpte haar
persoonlijk record aan met een paar
tienden tot 5.20.17 minuten. B junior Tomas Baars kwam de afgelopen
weken tot een aantal prima prestaties en daarom waren de verwachtingen deze avond best wel hoog

gespannen. Helaas, Tomas had duidelijk niet zijn dag en liep zijn minste wedstrijd van het zomerseizoen
tot nu toe. Met een teleurstellende
tijd van 4.49.41 minuten was hij duidelijk ontevreden. Maar met het NK
voor junioren in aantocht komend
weekeinde krijgt hij op korte termijn
al de kans een betere prestatie neer
te zetten. Tomas zal dit weekeinde
in actie komen op de 2.000 meter
steeple chase. Ook aanwezig op dit
NK voor AV Aalsmeer zijn B juniore Shannon Lakerveld (1.500 meter
vlak en 3.000 meter steeple) en A junior Jordi Baars (1.500 meter).
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Zondag finales jeugd bij All
Out clubkampioenschappen
Aalsmeer - Ook dit jaar zijn er
weer clubkampioenschappen voor
de jeugd georganiseerd bij tennisvereniging All Out. Van zondag 6 tot
en met vrijdag 18 juni zijn de poulewedstrijden gespeeld. Aanstaande zondag 27 juni vinden de finales plaats vanaf 12.30 uur. Verwacht
wordt dat er net als vorig jaar weer
behoorlijk gestreden gaat worden
om de eerste plaatsen. Een recordaantal van 150 jongens en meisjes
hebben zich dit jaar ingeschreven.
Een absoluut bewijs dat de kampioenschappen onder de jeugd enorm

leeft. Daarnaast zullen ook de allerjongsten, de mini’s, de strijd met elkaar aanbinden. Vanaf 16.30 uur
worden de clubkampioenschappen
én de competitie afgesloten met een
gezellige barbecue
Ook de competitie teams worden
zondag in het zonnetje gezet. In totaal hebben 13 jeugdteams van All
Out deelgenomen aan de competitie en daarvan zijn er 4 kampioen
geworden. Publiek is uiteraard welkom om finalisten aan te komen
moedigen op het tenniscomplex in
de Sportlaan.

Leuke wedstrijden FIQAS
en oudkampioenen

Clubrecord voor Naomi Verhoef

Diverse medailles AVA-atleten
tijdens tweede pupillencompetitie

Mooie prestaties AVA-atleten bij
Randhoorn Athletics in Uithoorn
Aalsmeer - Op deze zonovergoten vrijdagavond waren vier AV
Aalsmeer atleten vertegenwoordigd
bij de Randhoorn Athletics in Uithoorn. Aan het begin van de avond
was er nog weinig opkomst, waardoor Dirk Kaas en Evert Bunschoten
de strijd op de 300 meter horden samen moesten uitvechten. Beide liepen deze afstand voor het eerst en
wisten de finish te bereiken in een
tijd van 58.6 respectievelijk 53.4 seconde. Vervolgens was het de beurt
aan Susanne Wentzel en Anniko van
Daalen om deel te nemen aan het
hoogspringen. Voor Susanne was
dit haar allereerste wedstrijd en ze
wist ondanks de zenuwen tot een
hoogte van 1.15 meter te springen,
Anniko wist het iets beter te doen

en kwam tot de 1.20 meter. De dames vervolgden hun avond met de
60 meter sprint en deze liepen ze in
een tijd van 10.3 en 9.9, voor beide
een persoonlijk record. Na de sprint
stond verspringen op het programma. Susanne kwam met 3.49 meter
iets verder dan Anniko die 3.43 meter ver wist te springen. Ook Evert
liep nog meer deze avond en wist
een mooie 800 meter te lopen in een
sterk veld en finishte in een tijd van
2.45.5. Met de 800 meter in zijn benen had hij slechts 20 minuten rust
voordat hij verder ging met de 200
meter. In een mooie race wist hij een
tijd neer te zetten van 28.5 sec. en
de tweede plek op te eisen. Met louter persoonlijke records voor alle atleten en zeer geslaagde avond.

Marcel Verburg bij top
drie in tijdrit Stg VZOD
Aalsmeer - Donderdag 17 juni stond
de derde tijdrit op het programma
bij stichting VZOD. Dit keer ging het
om 2 ronden ofwel 17,6 kilometer rijden tegen de klok maar vooral tegen
jezelf. Ook nu zorgde de noordwesten wind voor zware omstandigheden. Bij de dames was Ria Bosman,
zoals zo vaak, de snelste, gevolgd
door Jojanneke Kort. Op gepaste afstand arriveerde Anne-Marie Hansen met een kleine voorsprong op
buur(t)meisje Lotte Spaargaren die
op haar beurt de jeugdige Evelien
Hooijman net voor bleef. Bij de heren reed Mark van der Broek weer
à la Fabio Cancellare, onnavolgbaar
hard met een gemiddelde van 41,4
kilometer per uur! Met deze hoeveelheid wind is dat gewoon ontzettend snel. Cees van Dok leverde ook weer een puike prestatie met
zijn nieuw gemonteerde extra lange krenken, door als tweede te eindigen. Verrassing van de avond was
Marcel Verburg die als debutant de
ook deze avond weer sterk rijdende
Eric Aarsen net voorbleef en dus als
derde eindigde. Pieter de Jong, Stijn

Brommer en Kick Spaargaren gaven
elkaar geen duimbreed toe, terwijl
de nog jonge Bart Straathof ook met
deze tijdrit een goede indruk maakte door een knappe tijd neer te zetten. Edwin Eveleens was de tweede
debutant van de avond. Hij had het
zichtbaar zwaar, maar wist toch net
iets eerder te finishen dan respectievelijk Martin Zuiver, Kelvin Kaslander en Jerry Schuurman. Jerry
klopte vader Bert op fikse afstand,
maar die had een goede reden om
het rustig aan te doen. Na een fysiek zware dag was voor Bert de rit
naar het tijdritparcours toe al zodanig vermoeiend geweest dat hij besloten had om de tijdrit zelf ‘relaxed’
te rijden. Toch klasse dat hij even zo
goed meedeed! De volgende en alweer laatste tijdrit van dit seizoen
zal verreden worden op donderdag
26 augustus en gaat over 1 ronde.
Voor het zover is zullen er nog heel
wat kilometers door het Groene Hart
worden afgelegd door de fietsende
leden van STG VZOD. Voor uitslagen, klassementen en foto’s kan gekeken worden op www.stgvzod.nl.

Koppelkaarten
in Hornmeer

om troef negen gaat? Zijn er lezers
die dit uit kunnen leggen? Het koppelkaarten op 18 juni is gewonnen
door Anton van de Polder en Kees
Kuggelijn met 5318 punten, op twee
zijn Sonja Visser en Gees Hulshegge
geëindigd met 5243 punten en op
drie Nel en Leo Ton met 5089 punten. De poedelprijs mochten Japie
Combee en Piet van Zuiverden in
ontvangst nemen. Aanstaande vrijdag 25 juli staat opnieuw een koppelspeelavond op het programma.
Kaartliefhebbers zijn van harte welkom in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. Het kaarten begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Aalsmeer - Nog enkele weken en
dan zit het kaartseizoen er weer op.
De leden van de klaverjasclub van
buurtvereniging Hornmeer kunnen
gaan genieten van een heerlijke vakantie. En, er zijn er bij die er hard
aan toe zijn. Het valt ook niet mee
om elke keer weer je hersens te pijnigen om er achter te komen wat
je maat nu eigenlijk bedoeld. Bij de
kaarters is overigens een vraag naar
voren gekomen: Hoe is men aan
de naam ‘de nel’ gekomen als het

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was een groot aantal AVA atleten
vertegenwoordigd bij de tweede
pupillencompetitie in Amstelveen.
En deze mooie dag bracht ook diverse prijzen en een clubrecord mee
terug naar Aalsmeer. C-pupil Naomi Verhoef liep een sterke 600 meter race en wist hier de snelle tijd
van 2.12.72 neer te zetten, wat meteen een clubrecord was. Hiermee
behaalde zij een zilveren medaille,
met de meerkamp eindigde zij op de
vierde plek. Voor Tim van der Vliet
was dit zijn allereerste wedstrijd en
hij ging met twee gouden medailles richting huis. Hij liep een snelle 600 meter race en ook wist hij bij
de meerkamp genoeg punten te halen om een eerste plek te bemachtigen. Bij de jongens B, waren twee
Aalsmeerse atleten vertegenwoordigd, Wessel Heil en Gregory ’t Hoen.
Beide leverden mooie resultaten tijdens de meerkamp en werden daarmee achtste en dertiende. Met de
1000 meter wisten de mannen ook
een sterke race te lopen waarmee
Wessel tot een eerste plek kwam en
Gregory als zevende eindigde. Bij de
jongens pupillen mini had AVA twee
jongenmannen, Graeme ’t Hoen en
Teun van der Marel. Graeme wist
op alle onderdelen ver voor ieder-

een te blijven en werd eerste met
de meerkamp, Teun behaalde hierbij een mooie zevende plek. Ook
bij de 600 meter wist Graeme een
eerste plek te behalen en liep Teun
een snelle tijd waarmee hij zesde
werd. Bij de jongens A2 nam AVAatleet Nick Ramdjanamsingh deel.
Hij werd met de meerkamp twaalfde en ondanks het warme weer wist
hij op de 1000 m een tiende plek
te behalen. Verder namen nog vijf
meiden van AVA deel. In de ochtend hebben vier van hen de estafette gelopen en ondanks de rommelige start behaalden zij een derde plek. Met de meerkamp wisten
ze ook mooie prestaties neer te zetten. Kimberly Colijn werd negende,
Daphne Buis elfde, Inger van Dok
twaalfde, Famke Gerritsen achttiende en Marit Vollmuller eenentwintigste. Op de 1000 meter wisten ze
nog betere uitslagen neer te zetten;
Kimberly Colijn derde, Daphne Buis
zesde en Marit Vollmuller negende.
Bij de meisjes A2 kwam Eline van
Veen aan de start, zij wist een hele goede meerkamp af te ronden
waarmee zij tot de twintigste plek
kwam, en ondanks het warme weer
liep zij aan het einde van de dag een
sterke 1000 meter waarmee zij tot
de negentiende plek kwam.

Scouting Tiflo zeilt sponsor
10-uurs race zaterdag
Aalsmeer - De waterspeltakken
van scoutinggroep Tiflo maken deze weken flink wat zeiluren. Op 12
juni deden de gidsen en verkenners
van de Tiflo mee met de Leeghwatercup. Dit is een zeilwedstrijd van
maar liefst 5 uur voor scoutinggroepen uit de regio op de Nieuwe Meer
dat elk jaar georganiseerd wordt
door de Leeghwatergroep uit Badhoevedorp. De Tiflo doet hier al enkele jaren aan mee en ook dit jaar
waren de Aalsmeerse scouts weer
van de partij. De Gidsen en Verkenners hebben dan ook weer flink wat
rondjes gezeild. Daarnaast moesten er opdrachten vervuld worden
bij ieder rondje en deze werden uiteraard met flinke inspanning, maar
ook met veel lol gedaan. De dag
werd afgesloten met een gezellige barbecue waarna iedereen weer
moe maar voldaan huiswaarts keerde. Maar wie denkt dat een wedstrijd van 5 uur lang genoeg is voor
de scouts van de Tiflo, heeft het mis!
Aanstaande zaterdag 26 juni organiseert de groep een 10-uurs race!
Maar liefst 10 uur lang gaan de
scouts rondes zeilen op de Westeinderplassen, vlak bij de watertoren. De Gidsen, Verkenners en Wilde Vaart starten om 7.00 uur ’s mor-

gens met de wedstrijd en zullen om
17.00 uur finishen. Het doel van deze race is zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen voor het bijzondere zomerkamp van dit jaar, JubJam.
Omdat Scouting Nederland 100 jaar
bestaat wordt er een groots kamp
georganiseerd in Roermond met de
naam JubJam, wat staat voor Jubileum Jamboree. Hier doen maar liefst
14.000 scouts uit heel Nederland, en
ook andere landen aan mee. Dit is
voor scouts een unieke ervaring of
zoals velen ook wel zeggen: Een ‘once in a lifetime experience’. Omdat
de boten van de Tiflo in een groot
containerschip naar Roermond vervoerd moeten worden zijn er met dit
kamp meer kosten mee gemoeid
dan met een normaal zomerkamp
en is het idee bedacht van de sponsor 10 uurs race. Aanstaande zaterdag kan een kijkje genomen worden
bij de pier op het surfeiland om dit
spektakel te aanschouwen. Wie tussen 14.00 en 16.00 uur komt kijken,
kan tevens kennis maken met leiding van scouting Tiflo en wellicht
ook een bijdrage leveren aan deze
sponsor 10 uurs race. Voor vragen
en/of sponsoring kan contact opgenomen worden met Martine Oosterwijk via: 06-55851272.

Goud voor judoka Robin
De grootste beker voor Robin van
Gelderen uit Kudelstaart (midden).

Kudelstaart - Op het tiende lentetoernooi in Uitgeest heeft Robin van
Gelderen uit Kudelstaart een mooie
gouden plak weten te behalen. Een
zeer goede prestatie voor een judoka die het wedstrijdjudo pas weer
heeft opgepakt.
Na een tijdje uit het wedstrijdjudo
geweest te zijn, is Robin overgestapt
naar judoschool Pijloo Sports, waar
hij de smaak weer te pakken kreeg.
Het harde trainen en zijn doorzettingsvermogen beginnen nu vruchten af te werpen.
Met mooie technieken wist hij zijn
tegenstanders te verrassen, waardoor hij het judojaar met een gouden randje kon afsluiten.
Ook interesse in judo?
Kijk op www.pijloosports.nl

Aalsmeer - Op de afsluitende Verenigingsdag van het handbalseizoen werd bij FIQAS Aalsmeer een
aantal opmerkelijke wedstrijden gespeeld: het eerste herenteam trad
achtereenvolgens aan tegen de
oud-kampioenen van 1985-1995,
2000-2001 en 2003-2004. Ook een
aantal spelers van het kampioensteam uit 1954 was aanwezig. Deze heren op respectabele leeftijd
hoefden natuurlijk niet te handballen, maar mochten wel oplopen in
de schijnwerpers: een prachtig eerbetoon aan Piet Tulp, Aldert Keessen, Dick, Jaap en Piet Tromp, Henny Wessels en Jan van Heteren, die
bloemen en een daverend applaus
in ontvangst mochten nemen! Het
team van 85-95 had vooral erg veel
lol binnen lijnen. Ze namen de warming up zeer serieus, maar toch waren sommige spelers na twee keer
heen en weer rennen al behoorlijk
buiten adem. Winnen van de huidige selectie konden ze dan ook niet,
maar ze lieten wel zien dat ze hun
trucs nog niet vergeten en verleerd
waren. Het werd uiteindelijk 12-4 en
bij de ‘oudjes’ werd gescoord door
Ruud Kooij (2 keer), Mario Groenveld en Richard van Emmerik. Het
kampioensteam van 2000-2001 met
onder meer Jeroen Hölscher, René Pie, Danny Oussoren en Björn
Budding kwam een stuk verder en
maakte het nog razend spannend:
vlak voor tijd was de stand gelijk:
7-7. Trainer René Romeijn nam een
time-out om zijn team te instrueren
hoe de laatste aanval succesvol uit
te spelen (René Pie zou het uiteindelijk af moeten maken). Dat feestje
ging echter niet door, maar een leuke wedstrijd was het wel. Opvallend
was bijvoorbeeld dat Theo van den
Berg nog steeds razendsnel is... De
slotwedstrijd ging tussen het kampioensteam van 2004 en de huidige selectie. Het publiek kon nu onder andere Mark Roest, Eelco Overkleeft, Dario Rak en Tobias Idsinga nog een keer zien schitteren. En
dat ook zij het handballen nog niet

verleerd zijn, bleek wel uit de eindstand: de mannen van 2004 wonnen namelijk met 13-10, mede door
opnieuw een aantal razendsnelle
breaks van Theo! Of waren de ‘jonkies’ nu inmiddels een beetje moe?
Zowel het publiek als alle (oud) spelers genoten in ieder geval van de
avond en achteraf werd in de wandelgangen al gefluisterd dat een
dergelijk evenement zéker voor herhaling vatbaar is.
Vakantie voor dames
na geslaagde actie
De dames van FIQAS Aalsmeer genieten vanaf nu van een welverdiende vakantie. Afgelopen zaterdag19
juni stonden de speelsters nog auto’s te wassen bij de Bloemhof ten
bate van de clubkas en wisten daarmee zo’n 650 euro bij elkaar te krijgen. Er werden onder meer drie
vrachtwagens, een paardenwagen,
verschillende busjes van bedrijven
én natuurlijk rijen personenauto’s
gewassen, er ontstond zelfs een file!
De dames verdienden er overigens
ook een extraatje van 150 euro mee,
omdat hun acties(s) de meest ludieke werden bevonden. Eerder verkocht een aantal meiden al kleding
bij verschillende toernooien.
De voorbereiding op het nieuwe
seizoen starten de dames op dinsdag 3 augustus, wanneer ze de training weer oppakken. In aanloop
naar hun eerste competitiewedstrijd
op 11 september speelt het team
een aantal trials, onder andere met
Westlandia., Nieuwegein, KSV en
V.O.C. 2, gaat op trainingsstage en
oefent ook nog tegen Fortissimo en
D.O.S. Ook wordt op 28 augustus in
de Bloemhof nog een toernooi gespeeld met Foreholte en Verburch.
De selectie is uitgebreid met een
aantal speelsters, onder wie Roxanne Spel (van Westsite), Tessa de
Graaf (SEW), Laura Berghoef (RKDES) en Ingrid Kuiper, een Noorse speelster die momenteel aan de
VU studeert. Maar nu eerst zomervakantie!

Foto: Don Ran

APG wint regionale bedrijven
beachvolleybaltoernooi
Aalsmeer - APG is de winnaar geworden van het achtste regionale
bedrijven beachvolleybal toernooi
in The Beach. De afgelopen maanden werd door bedrijven uit de regio met ruim 60 teams in de voorrondes gestreden om een plaats in
de finaleavond. In totaal gingen 18
teams uit de voorrondes door naar
de finale, waarin gestreden werd om
de hoofdprijs: een geheel georganiseerde beachvolleybal clinic voor
het hele bedrijf verzorgd door de
spelers van Beach Team Aalsmeer!
Na de gezamenlijke opwarming,
verzorgd door de spelers van Beach
Team Aalsmeer, werden de 18 team
ingedeeld in 3 poules. In deze poules
werden kwalificatiewedstrijden gespeeld voor een plek in de Pro–Future en Fun poules. Tijdens de pauze
na de kwalificatie, speelden de spelers van Beach Team Aalsmeer uitdagingen tegen alle teams! De spelers kregen zo nu en dan goed tegenstand en wisten tegen de latere
winnaars van het bedrijventoernooi

APG maar nipt te winnen. Na de demonstratiewedstrijden gingen de
finale wedstrijden van start. In elk
van de finale poules werd gestreden om mooie prijzen. De finale in
de Pro poule werd na een spannende strijd gewonnen door het team
van APG. De spelers van dit team
zijn dan ook de gelukkigen geworden van een geheel verzorgde clinic
voor het hele bedrijf, verzorgd door
Beach Team Aalsmeer. In de Future poule ging de overwinning naar
team Plan B en in de Fun Poule wist
team CVZ de finale te winnen! Beide
teams wonnen een dinercheque van
restaurant Het Strandpaviljoen. Na
de wedstrijden en de prijsuitreiking
in de bar van The Beach, volgde nog
een gezellig feestje! Want naast de
wedstrijden, staat vooral gezelligheid bovenaan het lijstje van het bedrijventoernooi. Volgend jaar zal het
regionale bedrijventoernooi weer
in de maanden mei en juni plaatsvinden. Voor meer info surf naar
www.beach.nl of bel 0297-347444.
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Watertoren gaat
nog niet open

Laatste ‘bouwjaar’ ingegaan...

Raad Amstelveen zorgt voor
vertraging oplevering N201
Aalsmeer - Volgend jaar juni wordt
de nieuwe N201 opgeleverd. Het
laatste ‘bouwjaar’ aan de omgelegde provinciale weg die decennia lang de kernen Aalsmeer en Uithoorn doorsneed, is nu ingegaan.
Daarmee komt zo zoetjesaan het
einde in zicht van een grootschalig project.
Al werd er al tientallen jaren over
gepraat; in 1996 werden echte spijkers met koppen geslagen met het
presenteren van het Masterplan en
nog weer later, in 2004 is daadwerkelijk de eerste schop de grond ingegaan. Toen voor de verbreding
van de Kruisweg (gedeelte A4/Fokkerweg), gevolgd door diverse andere ‘klussen’ in Aalsmeer en Uithoorn waarvan de tunnel onder de
Ringvaart natuurlijk een waar huzarenstuk mag worden genoemd. De
werkzaamheden aan de ‘Waterwolftunnel’ zijn nu bijna klaar. De laatste
hand wordt gelegd aan de totstandkoming van de dienstgebouwen.
Eén en ander is opgetekend in de juni-nieuwsbrief van Provincie NoordHolland.
Kink in de kabel
Het lijkt allemaal voorspoedig te lopen, alle wegprojecten komen stilaan tot afronden. Maar er is nog
wel een kink in de kabel rondom
een voorspoedige oplevering van
de nieuwe weg. In het gehele traject
is alleen de ongelijkvloerse kruising
Zijdelweg in Uithoorn niet op tijd
klaar. Dat komt omdat buurgemeente Amstelveen het bestemmingsplan N201-Zijdelweg nog aanhoudt.
De gemeenteraad van Amstelveen
wacht nog op onderzoekgegevens
voordat zij een beslissing kan nemen. De uitvoerders van de omlegging hopen nu dat het besluit over
het bestemmingsplan voor de zomer
valt zodat ook het traject Zijdelweg
van start kan gaan.
Met de naderende oplevering in het
verschiet kan de provincie afscheid
nemen van de diverse klankbordgroepen. Deze groepen, samengesteld uit bewoners, hebben meege-

Aalsmeer - De watertoren gaat dit
weekend, 26 en 27 juni, nog niet
open voor publiek. Het slechtvalkenpaar dat broedt boven in de toren heeft een nest van drie eieren
en de verwachting is dat er op heel
korte termijn jonge slechtvalkjes
geboren worden. In tegenstelling tot
mensen hebben valken het niet zo
op kraamvisite. Ze willen en krijgen
rust, zo heeft de gemeente beslist.
Na het uitvliegen van de slechtvalkenfamilie, in juli, kan de toren wel
weer open. Doch, na de zomervakantie gaat aangevangen worden
met het aanbrengen van diverse
voorzieningen in de toren en er gaat
verlichting aan de buitenzijde gerealiseerd worden. Tijdens de werkzaamheden is de begane grond van
de toren van Sangster wel geopend
voor belangstellenden.

dacht over nuttige oplossingen voor
soms lastige problemen die het omleggingstraject met zich meebracht.
Ook het informatiecentrum aan de
Aalsmeerderweg zal zijn deuren uiteindelijk wel sluiten. Nu is het alleen
nog op afspraak open. Bovendien
worden de meeste vragen toch via
telefoon en e-mail gesteld.
Hornweg tijdelijk één richting
Andere ontwikkelingen binnen het
project zijn de ‘nieuwe’ Oude Meerweg die na de zomer wordt geopend
en de viaducten in Aalsmeer over
de Hornweg en Middenweg. Met de
bouw van laatstgenoemde is begin
juni gestart. Ook een aanvang is gemaakt met het viaduct dat de Hornweg zal overbruggen. Als het viaduct af is, geldt voor deze weg een
hoogtebeperking van 2.60 meter.
Begin september komen de liggers
voor het viaduct en dan is het nodig
de Hornweg 3 dagen af te sluiten.
Vanwege de werkzaamheden aan
de Legmeerdijk is de Hornweg bijna twee maanden maar in één richting toegankelijk. Vanaf aanstaande
maandag (28 juni) gaat het eenrichtingsverkeer in. Omdat bewoners
vrachtverkeer vrezen die de Hornweg als omleidingsroute kiezen, is
voor deze maatregel gekozen.
De rijrichting die beschikbaar is, is
die vanaf de Legmeerdijk naar de
Machineweg. De Hornweg zal dus
in tegenovergestelde richting (van
Oost naar Stommeer) niet toegankelijk zijn. Vanaf 20 augustus zijn
beide richtingen weer berijdbaar.
Legmeerdijk afgesloten bij Flora
De werkzaamheden aan de Legmeerdijk gebeuren in fases. In de zomermaanden is de weg tussen Flora Holland en de Machineweg volledig afgesloten. Fases 1 t/m 3 omvatten het opknappen van het gedeelte weg tussen de Machineweg en
Hornweg en de kruising Hornweg
en rotonde Snoekbaarsstraat.
Meer weten? Kijk op www.N201.
info of bel met het projectbureau
N201+: 023-5143201.

Viaduct in aanbouw op de Hornweg. In september komen de liggers voor het
bouwwerk, waarna de route een hoogtebeperking van 2.60 meter heeft.

De jeugd maakt nu al volop gebruik van de voetbalkooi. Foto: Arjen Vos.

Woensdag feestelijke opening
nieuwe voetbalkooi aan Wissel
Aalsmeer - De voetbalkooi aan de
Wissel is bijna klaar. Op woensdag
30 juni om 15.00 uur zal de voetbalkooi feestelijk worden geopend en
kunnen jongeren deelnemen aan
een panna toernooitje.
De gemeente besloot enkele jaren
geleden een nieuwe voetbalkooi
aan te leggen, omdat met de nieuwe
inrichting van het gebied rond het
Spoorlijnpad het oude, geasfalteerde speelveldje moest verdwijnen.
Tijdens verschillende inspraakavonden is in overleg met buurtbewoners
gezocht naar een nieuwe geschikte
locatie. Uiteindelijk is deze gevonden aan de Wissel en het Spoorlijnpad, naast het woonwagenpark. In
het oorspronkelijke ontwerp zou het

voetbalveld worden geasfalteerd.
Maar omdat zich in de ondergrond
een gasleiding bevindt, moest worden gezocht naar een lichtere constructie. Uiteindelijk is gekozen voor
een ondergrond van kunstgras en
een kooi van roestvrijstalen buizen
met staaldraad. Een groot voordeel
van deze lichte en open constructie
is dat hij geluidsarm is.
Laatste puntjes op de i
In overleg met de buurtbewoners is
er voor gekozen om de voetbalkooi
’s avonds niet extra te verlichten. Op
deze manier hopen de gemeente en
de bewoners overlast door de jeugd
tot een minimum te beperken. De
aankomende weken zullen de laat-

Aalsmeer - De komende maanden
wordt de Legmeerdijk gedurende
acht weken afgesloten. Vanaf aanstaande maandag 28 juni tot en met
vrijdag 20 augustus is de weg tussen FloraHolland Aalsmeer en de
Marshallsingel in Amstelveen-Westwijk niet toegankelijk voor doorgaand verkeer.
Tussen FloraHolland Aalsmeer en
de kruising met de Machineweg
geldt een volledige afsluiting. Tussen de Machineweg en de Marshallsingel wordt eenrichtingsverkeer richting het noorden ingesteld.
Verkeer wordt gedurende deze pe-

riode vanaf de A9 omgeleid via de
A4 en de bestaande N201. De afsluiting is noodzakelijk om de aansluiting van de Legmeerdijk met de
nieuwe N201 te realiseren.
Daarnaast wordt een rotonde ter
hoogte van de Meerlandenweg aangelegd. Ook wordt een deel van de
Legmeerdijk met twintig centimeter
opgehoogd. De Legmeerdijk krijgt
bovendien een volledige opknapbeurt met een nieuwe bovenlaag.
Kijk voor actuele verkeersinformatie
op www.n201.info. Informatie over
openbaar vervoer is te vinden op
www.connexxion.nl.

Amsterdam-Amstelland fitste korps

Politiemensen sportief!
Aalsmeer - Zo’n 220 medewerkers
van de politie Amsterdam-Amstelland deden vrijdag 18 juni in eigen
tijd mee aan de vierde editie van de
Politie Amsterdam-Amstelland Triathlon. De sportieve politiemensen
zwommen vijfhonderd meter in de
Amstel, fietsten twee rondjes van
tien kilometer (in het Groene Hart
en langs de Amstel) en renden twee
rondjes van 2,5 kilometer langs het
sportcomplex van de politie. Win-

naar van het evenement werd Michel Rietheide; hij deed 58 minuten
en 11 seconden over de triathlon.
De politie Amsterdam-Amstelland
organiseert jaarlijks diverse sportevenementen voor haar werknemers, om een gezond en fit leven te
stimuleren. Dit korps is dan ook al
zeven jaar het fitste korps van Nederland.
Foto: Myriam Missana, politie
Amsterdam-Amstelland

Geen verplaatsing
bieb Kudelstaart

Mijnsheerenhof. Op de nieuwbouwlocatie achter het winkelcentrum
van Kudelstaart kon door middel
van de reservering rekening worden gehouden met de komst van
een nieuwe bibliotheek.
Naar het zich laat aanzien blijft de
bibliotheek voorlopig waar hij is:
aan de Graaf Willemlaan 1.

Kudelstaart - Het college van burgemeester en wethouders stelt de
gemeenteraad voor af te zien van
de reservering van vier woningen in

Twee gewonden
na aanrijding
Aalsmeer - Bij een aanrijding op
donderdagochtend 17 juni tussen
een bromfiets en een auto zijn de
bestuurder en de passagier van de
bromfiets gewond geraakt. Een 40jarige automobiliste reed over de
Hornweg.

Toen zij afsloeg, kwam er vanuit de
richting Machineweg een bromfiets aan. Een aanrijding kon niet
meer worden voorkomen. De 16-jarige bestuurder is met een gebroken jukbeen, een hersenschudding,
gekneusde vingers en snijwonden
overgebracht naar het ziekenhuis.
De 15-jarige passagier is op de
eerste hulp geholpen aan een gekneusde rib en enkel.

‘Dorper’ bijeen
Aalsmeer - Wijkraad De Dorper
komt maandag 28 juni bijeen in gebouw De Binding in de Zijdstraat
53. De bijeenkomst begint om 19.30
uur en buurtgenoten zijn uiteraard van harte welkom. Het bestuur
staat open voor ideeën, wensen,
knelpunten, etc. Meer informatie:
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Legmeerdijk 8 weken dicht!

Röntgenstraling aan Dreef
forse boetes uitgeschreven aan
chauffeurs van vrachtwagens wegens fraude en overschrijding van
de rijtijd. Er zijn vijf blaastesten afgenomen, maar geen der bestuurders bleek (teveel) alcohol te hebben gedronken. De douane heeft
vijftien voertuigen de röntgenscan
ingestuurd, maar er zijn geen bijzondere vondsten gedaan.
Foto: Ronald van Doorn

Panna toernooi
De voetbalkooi wordt op woensdag
30 juni om 15.00 uur feestelijk geopend, waarbij alle omwonenden en
geïnteresseerden van harte welkom
zijn. Voor de jeugd wordt van 15.15
tot 16.45 uur een panna toernooitje
georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Aalsmeer,
Ontwikkelingsbedrijf &2=1, Cardanus en de wijkraad Stommeer. Na
de wedstrijd vindt een (alcoholvrije)
borrel plaats.

Aalsmeer - Op 22 juni heeft de gemeenteraad de Gemeentelijke subsidieregeling duurzame energiepakket 2010 vastgesteld. Deze regeling
biedt de gemeente de mogelijkheid
om subsidie te verlenen voor energiemaatregelen aan de woning. De
subsidie is bedoeld voor eigenaren
en bewoners van bestaande woningen en bedraagt maximaal 1.650 euro per aanvrager. De subsidie is ter
beschikking gesteld door de provincie Noord-Holland.

Vanaf aanstaande maandag

Grootse verkeerscontrole
Aalsmeer - Donderdagmiddag
17 juni is aan de Dreef een grootscheepse goederenverkeerscontrole gehouden. De politie voerde de
controle uit samen met de douane
van Schiphol en de belastingdienst.
Scooters werden op de rollerbank
gezet en vrachtwagens ondergingen
een grote röntgenstralingscontrole. De politie heeft zeventien voertuigen gecontroleerd. Er zijn twee

ste puntjes op de i worden gezet.
Er zal graszaad worden gezaaid in
de berm en er zullen paaltjes worden geplaatst voor de opening in de
kooi.

Subsidieregeling
energiepakket

Wijkraad Hornmeer laatste
maal voor vakantie bijeen
Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer
komt op donderdag 1 juli vanaf
19.30 uur bijeen in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 voor
de laatste vergadering voor de zomervakantie. Allereerst krijgen de
bewoners de mogelijkheid om zaken in te brengen en te bespreken.

Daarna volgen de gebruikelijk onderwerpen, zoals onder andere de
toestand van het Hornmeerpark
en voorbereiding van het komende
bezoek van de nieuwe wethouder
wijkgericht werken, Gertjan van der
Hoeven, aan de wijk in september.
Ieder is welkom.

Voorbereidende werkzaamheden
Spoorlaan gaan van start
Aalsmeer - Volgende week zullen de eerste voorbereidende werkzaamheden van start gaan voor de
herinrichting van het gebied rond
de Spoorlaan. De herontwikkeling van het deelgebied Spoorlaan
maakt onderdeel uit van het project de Tuinen van Aalsmeer. Enkele
maanden geleden heeft de gemeente Aalsmeer het Rode Kruisgebouw
aan de Spoorlaan aangekocht.
Hofjes met twee-onder-een-kap
Daarmee is de laatste hobbel genomen voor de verdere ontwikkeling
van dit gebied. Er zullen in het gebied onder andere twee hofjes komen met twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen.
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de grond
bouwrijp te maken. Op het braakliggende veld achter de voormalige

volkstuintjes en het verenigingsgebouw van het Rode Kruis wordt binnenkort een voorbelasting aangebracht. Door middel van een zandpakket wordt de ondergrond voorbelast. Met de resultaten van deze proefbelasting kan nauwkeurig
worden bepaald welke ophogingen nodig zijn om in de gebruikfase
te voorkomen dat er nog veel zakkingen optreden. Het zandpakket
is ongeveer twintig bij twintig meter en wordt twee meter hoog. Het
terrein zal tijdelijk worden omheind
met hekwerk.
Met het aanbrengen van het zand
wordt waarschijnlijk in week 26 gestart. Naar verwachting zal het bestemmingsplan volgend voorjaar
worden vastgesteld. Rond die tijd
zullen ook de woningen in de verkoop gaan. Voor informatie: www.
tuinenvanaalsmeer.nl.

Waarschuwing aan scholieren

Stel bankrekening niet
voor geld beschikbaar!
Aalsmeer - Acht jaar straf en een
torenhoge schuld! Dat is het gevolg
van fraude met je bankrekening. Politie Amsterdam-Amstelland waarschuwt jongeren niet in te gaan
op de verleidingen van het snelle geld. Kortgeleden pakte de politie nog veertien personen op. Criminele organisaties zijn voortdurend
bezig met het benaderen van scholieren met een smoes, hun bankrekening ter beschikking te stellen. Ze doen dit om crimineel verkregen geld op een voor hun veilige
manier weg te sluizen. Als de scholier instemt dan krijgt deze een aanzienlijk geldbedrag op de bankrekening gestort. Van de jonge rekeninghouder wordt dan verwacht dat
het geld wordt opgenomen en afgedragen aan de ‘ronselaar’. Als dank
voor het gebruik van de rekening
wordt de scholier een flink geldbedrag in het vooruitzicht gesteld die
meestal niet wordt uitbetaald omdat de ‘ronselaar’ dan al met de buit
is verdwenen.
Twee van deze ronselaars, een man
en een jonge vrouw, werden deze
week door de rechter veroordeeld
tot gevangenisstraffen van anderhalf jaar voor fraude met een om-

vang van ongeveer 300.000 euro en
het terugbetalen van een fors bedrag
aan de bank. Elf jeugdige scholieren
kregen taakstraffen van veertig tot
tachtig uur waarna de grootste problemen nog komen, omdat de scholieren met hun rekening hebben gefraudeerd en het schadebedrag terug moeten betalen. De scholieren
komen op een soort zwarte lijst van
de banken.
Daardoor is het gedurende acht
jaar niet mogelijk om bijvoorbeeld
een telefoonabonnement of een lening voor een scooter af te sluiten.
Je kunt dan ook geen bankrekening
openen. Dat laatste is zeer lastig als
je geld gaat verdienen en je werkgever het salaris niet kan overmaken.
Uit het politieonderzoek is verder
gebleken dat in vergelijking met andere misdrijven, relatief veel meisjes
en jonge vrouwen op deze vorm van
fraude worden betrapt. Het aandeel
van mannen en vrouwen is hierin
namelijk gelijk.
De politie start deze week een
nieuwe waarschuwingscampagne met posters en flyers op scholen en op publieke plaatsen. Een
filmpje is te zien op de website
www.laatjenietvastpinnen.nl
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Zomercompetitie Schaakclub
Aalsmeer van start

Zwemvierdaagse in Waterlelie
Aalsmeer - Van 5 tot en met 9 juli
vindt weer de zwem4daagse plaats
in zwembad De Waterlelie. Ook dit
keer is de organisatie geheel in
handen van zwemvereniging Oceanus en kan er dagelijks gezwommen worden van 18.00 tot 19.30 uur,
op vrijdag zelfs van 16.30 tot 18.00
uur. Ook overdag is er de mogelijkheid om baantjes te komen zwemmen. Op vier van de vijf avonden is
jong en oud van harte welkom om
een duik te nemen in het banenbad. Er is ruimte genoeg, omdat
ook het recreatiebad te gebruiken
is voor de zwemmers. De minimum
afstand om op een middag of avond
te zwemmen is 250 meter. Deze afstand is zelfs haalbaar voor de allerjongste waterratten die in het bezit zijn van een zwemdiploma. De
Zwem4daagse is daarom bij uitstek
geschikt om met het hele gezin aan
mee te doen.

Onder begeleiding van gezellige
muziek zijn die banen immers zo
gezwommen. Lekker na een drukke
school- of werkdag de zinnen verzetten in het zwembad en tegelijkertijd aan de conditie werken. Elke avond zal er een loterij gehouden
worden waar men gratis gezinskaarten voor het zwembad kan winnen. Voor de kinderen is er na afloop een lekkere verrassing van de
horeca en liggen er leuke kleurplaten klaar. Inschrijven voor de zwemvierdaagse is vanaf nu mogelijk aan
de receptie van het zwembad. Ook
op maandag 5 en dinsdag 6 juli kan
nog een deelnemerskaart gekocht
worden bij de receptie van De Waterlelie. De kosten voor vier keer
zwemmen zijn 8 euro per persoon.
Na afloop krijgen alle deelnemers
een medaille uitgereikt. Voor meer
informatie: 0297-322022 of kijk op
www.esa-aalsmeer.nl

De 3 jeugdteams van IJsclub De Blauwe Beugel.

Geslaagde zeskamp voor
Blauwe Beugel jeugd
Rijsenhout - Tijdens de jaarlijkse
Feestweek in Rijsenhout is ook dit
keer weer een zeskamp gehouden
op de landijsbaan van IJsclub De
Blauwe Beugel aan het Konnetlaantje. Onder grote publieke belangstelling, en naast de feesttent, werd
het evenement dit keer op de laatste zondag (13 juni) georganiseerd
in plaats van de zaterdag zoals in
voorgaande jaren.
Mede door het goede weer zat de
stemming er al vroeg in en werden alle teams hartstochtelijk toegejuicht. Bij de jeugdteams waren
maar liefst drie van in totaal zes
teams door de ijsclub ingeschreven, te weten de IJsvogels, de IJsberen en de IJskonijnen. Bij de diverse
zeskamponderdelen, zoals bijvoorbeeld muurkantelen of touwlad-

der klimmen, maar ook bij het altijd
spectaculaire finalespel met de waterbak, werd het commentaar geleverd door vaste speaker Jacques ’t
Hoen die weer als vanouds de deelnemers wist te motiveren en te prikkelen tot mooie prestaties. De teams
van IJsclub De Blauwe Beugel presteerden op alle onderdelen uitstekend met als resultaat een goede
eerste plaats voor het team de IJsvogels, kort daarop gevolgd door de
IJsberen op een tweede plaats. Het
enthousiaste meidenteam de IJskonijnen eindigde op een mooie vierde plaats. Op de website van IJsclub
De Blauwe Beugel is meer (schaats)
nieuws, uitslagen en algemene informatie over de club te vinden. De
site is te raadplegen via: http://www.
ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Nederlands kampioen Heren 14: Menno Koolhaas

Jeugdtitel voor Menno Koolhaas

Aalsmeer - Het Limburgse Stein
was afgelopen weekend het strijdtoneel voor drie Nederlandse kampioenschappen. Triathleten van
het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team streden in al deze drie
NK’s mee. Twee Multi’s keerden terug met de Nederlandse titel: Menno Koolhaas bij de jeugd en Sander Berk op de lange afstand. Menno Koolhaas uit Amstelveen was erg
gebrand op het NK. Hij zat ook meteen goed in de wedstrijd. Hij kwam
gelijk met een concurrent om de titel uit het water, met wie hij ook in
een fietsgroep bleef. Met een snellere tweede wissel was hij zijn leeftijdsgenoot al eigenlijk te snel af,
maar tijdens het looponderdeel nam
hij nog meer afstand. Koolhaas liep
op het zware loopparcours met steile klimstukken een goede 19.45 minuten op de 5 kilometer. Zo kwam
hij in 1.08.58 uur met twee minuten
verschil als Nederlands kampioen
bij de Heren 14 over de finish. Freek
de Boer uit Zwaanshoek was met
een 18e plek de beste Multi op het
NK Sprint voor senioren. Hij kwam
in een goede groep van de fiets en
liep een solide 18 minuten op de afsluitende 5 kilometer. Martin Pet
verraste zichzelf door goed mee
te draaien op de fiets en met een
goed looponderdeel als 21e op het
NK te eindigen. Hoofddorper Joost
de Boer zat na het zwemmen in een
goede groep, maar moest zich op
de fiets even terug laten zakken
naar een achtervolgende groep. Tijdens het looponderdeel haalde hij
teamgenoot Paul Zirkzee nog in.
De Boer eindigde op de 28e plaats.
Zirkzee was een minuut eerder van
de fiets gekomen, maar moest tijdens het lopen wat prijs geven. Zirkzee finishte als 34e op het NK. Achter hem draaide Aalsmeerder Pieter van der Meer een solide race,
met vooral een goed looponderdeel.
Van der Meer finishte als 41e op het
NK. Mariska Visser was eerder die
avond ook gestart in de recreatieve

startserie op de sprintafstand. Het
lopen, haar onderdeel, was goed
voor de tweede looptijd bij de vrouwen. Met 1.20.23 werd ze zesde dame in de eindklassering. Zondagochtend werd vervolgens het startschot gegeven voor het Nederlands
kampioenschap lange afstand. Multi Sander Berk debuteerde op deze
lange afstand. Hij deed dat boven
verwachting goed. Berk kwam zoals verwacht als eerste uit het water. Op de fiets reed hij goed gedoseerd over het heuvelachtige parcours. Aan het einde van het fietsonderdeel was Berk bijgehaald door
een andere Nederlander, maar hij
nam snel de leiding over in de Nederlandse titelstrijd. Berk kwam na
5.37.25 uur als de nieuwe Nederlands kampioen over de lange afstand over de finish. Kwakelaar Corné Klein finishte op een tiende plek
op het NK in 5.57.58 uur. Na het
zwemmen lag hij vlak achter teamgenoot Frans van Heteren. In de
laatste fietsronde nam Van Heteren
afstand, maar halverwege het looponderdeel haalde Klein zijn teamgenoot bij. Klein eindigde als derde
in de categorie Heren 40. Van Heteren finishte in 6.09.33 uur op de
veertiende plek op het NK en vierde in de categorie Heren 40. Henk
van Laar uit Uithoorn draaide een
uitstekende wedstrijd in Stein. Hij finishte met een goed fietsonderdeel
in 6.12.51 als zeventiende op het
NK en vierde in de categorie Heren
45. Kudelstaarter Paul Zirkzee ging
zondag op voor de dubbel.
Na de sprintafstand op zaterdag
deed hij als enige deelnemer op zondag ook mee aan de lange afstand.
Dat ging hem goed af. Hij kwam als
derde uit het water en fietste en liep
als een dieseltrein naar de finish.
Zirkzee kwam in 6.16.47 als 19e op
het NK over de finish. Kudelstaarter
Kees Schouten kon iets langer van
Stein genieten. Na 7.34.02 kwam hij
als een tevreden mens over de finish.

Twirlsters nemen afscheid van
trainster Corine v.d. Neut

Mike Engel vijfde tijdens
NK zwemmen voor jeugd
Aalsmeer - Op 18, 19 en 20 juni
zijn in het Sloterparkbad te Amsterdam de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen Zwemmen georganiseerd. Sinds begin 2010 valt de
topsport van het Aangepast Sporten (gehandicaptenzwemmen) onder de verantwoordelijkheid van
de KNZB (Koninklijke Nederlandse
Zwembond). Hierdoor zijn de winter NK en NJK als try-out tegelijk
met de valide wedstrijden georganiseerd. Het aantal te zwemmen nummers was nog beperkt en de limieten waren moeilijk te halen, maar
hierdoor werd voor iedereen duidelijk dat de top wel degelijk bij de
(valide) NK thuis hoort. De combinatie blijkt zeer goed inpasbaar en
hierdoor werd de combinatie valide en minder valide zwemmen ook
voor dit NJK toegepast. Vorige week
heeft Oceanus tijdens het NK prima
heeft gepresteerd. Lorenzo Kliffen
en Thymen van Dijk vielen zelfs in
de medailles en Thymen zwom een
mooi persoonlijk record. Dit weekend zwom Mike Engel mee in de

leeftijdsgroep van 12 jaar. Hij kwam
uit op de 100 meter rugcrawl. Zijn
inschrijftijd van 2:01,87, gezwommen tijdens het NJK eind januari 2010, kon hij verbeteren met een
tijd van 2.01.11. Goed voor de vijfde
plaats. Oceanus is hard op weg een
belangrijke spil te worden voor de
minder valide wedstrijdzwemmers.
De KNZB heeft Laura Verdegaal en
Gerda Stokkel, vorig jaar gevraagd
om ook regionale trainingen te verzorgen. Sinds januari 2009 worden
twee maal per maand op de zaterdagochtend regionale trainingen
verzorgd. Dit houdt in dat zwemmers met een lichamelijke handicap
uit de regio West, die op wedstrijdniveau goed mee kunnen komen, op
basis van gezwommen tijden kunnen worden uitgenodigd voor deze
training. Hierin wordt aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling
van de minder valide zwemmers. De
KNZB wil zo een goede basis creëren voor aanstormend (jong) talent.
Voor verdere inlichtingen, zie de site
van ZPC Oceanus Aalsmeer.

met een bedenktijd van maximaal
45 minuten per persoon per partij. Aanvang is 20.00 uur. Het is niet
verplicht alle ronden mee te spelen. Een vrijblijvend een of meerdere ronden meedoen mag ook. Locatieis ’t Stommeerkwartier in de Baccarastraat 15. Voor meer informatie:
www.schaakclubaalsmeer.nl
Uitslagen eerste ronde zomercompetitie:
Jan Bosman - Joran Donkers
1-3
Huup Joosten - Elham Wasei
4-0
Clemens Koster - Ger Lubbers
4-0
Jan van der Laarse - Robert Meijerink 4-0
Ferry Weverling - Hans Pot
4-0
Rob van Haaften - Ron Klinkhamer
2-2
Gerrit Harting - Cees Verburg
2-2
Arie Spaargaren - Bert Drost
1-3
Tom van der Zee - Mark Meijerink
2-2

Sander Berk Nederlands
kampioen lange afstand

Sportvereniging Omnia 2000

Zwemmer Mike Engel wist vijfde plek te behalen.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is
de zomercompetitie van Schaakclub Aalsmeer begonnen. Voor deze
eerste ronde wisten 18 schakers de
weg naar het Stommeerkwartier te
vinden. Vier spelers pakten de beste
start en scoorden het maximale aantal punten, vier stuks. Huup Joosten,
Clemens Koster, Jan van der Laarse en Ferry Weverling kenden geen
genade met hun tegenstanders en
wonnen beide partijen. Aanstaande vrijdag 25 juni is de tweede ronde van de zomercompetitie. Iedereen die gezellig wil schaken is van
harte welkom. Iedere ronde bestaat
uit twee partijen tegen dezelfde tegenstander. Een keer met de witte stukken en een keer met zwart

Aalsmeer - Op vrijdag 18 juni is
een surprise party georganiseerd
door de productgroep Twirlen van
SV Omnia om afscheid te nemen
van trainster en oprichtster Corine
van der Neut. De twirlsters en de
commissie hebben enkele maanden in het diepste geheim dit afscheid voorbereid. Gelukkig heeft
iedereen tot het laatst geheim gehouden. Voor Corine hadden ze een
aantal speciale gasten uitgenodigd,
zoals oud-trainster van TVA Leni
van der Meer, en oud voorzitter Dick
van der Meulen en zijn vrouw. Natuurlijk was het huidige bestuur van
SV Omnia 2000 ook vertegenwoordigd door Maarten Weijers en Carl
en Jacqueline Weijer. Tevens waren de vader van Corine, haar man
Martijn en de drie kinderen eveneens van de partij. Voor deze gelegenheid was er een soort wedstrijddag georganiseerd die gepresenteerd werd door wedstrijdleider,
tevens lady speaker, Hélène Zandvliet. Trainster Valerie verzorgde de
muziek. De gelegenheidsjury bestond uit Sandra Kok en Linda Nederstigt, zij hadden deze avond de
zware taak om de meisjes te jureren. Ze begonnen allemaal met de
basicstrut. Vervolgens liet trainster
Maaike, met 1, 2 en zelfs 3 batons
zien, dat zij het twirlen nog niet verleerd is! Daarna was het de beurt
aan het gelegenheidsduo Colinda
van Dijk en Esther Köhler. In hun
mooie blauwe pakken en roze pruiken lieten ze een wervelende duoshow zien. Dit werd natuurlijk door
de jury beloond met promotie! Daarna was de eer aan Amber Glebbeek,
zij is het nichtje van Corine en mocht
in Corine’s oude twirlpakje de eerste
dancetwirl laten zien. Zowel Amber
als Corine straalden van plezier. Het
junior team dat door Corine getraind
wordt, had speciaal een show ingestudeerd op muziek van de 3 bigge-

tjes van K3, aan het einde hadden
ze de letters ‘corine’ op hun buik geplakt. Als afsluiting was er een optreden van het Pompon team en
stond als allerlaatste de prijsuitreiking op het programma. Het waren
dit keer niet de twirlsters, maar Corine die met goud behangen werd
en natuurlijk waren er bloemen voor
haar. De huidige trainsters Valerie
Leliveld en Maaike de Langen gaan
nu het levenswerk van Corine voortzetten! Al met al een zeer geslaagde
avond met een lach, maar zeker ook
een traan! Lijkt het je ook leuk om
te komen twirlen? Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Colinda van Dijk, tel. 0624532039 of stuur een e-mail naar
twirlen@svomnia.nl.

Beachhandbal bij RKDES
Kudelstaart - Zaterdag 26 en zondag 27 juni worden de NK-voorrondes Beachhandbal gehouden op het
RKDES Hoekwater-beachveld aan
de Wim Kandreef.
Vijftien teams zullen in vier categorieën strijden voor een plek in de finales van het Nederlands Kampioenschap te Scheveningen. De A en
B junioren spelen op zaterdag 26 juni vanaf 16.15 uur op het sportpark
Calslagen. De topverenigingen DSS
en VOC zullen allebei aanwezig zijn.
Eerst zal er gespeeld worden om te
bepalen wie de sterkste van de Regio Amsterdam is, alvorens de winnaar hiervan zal aantreden tegen de
winnaar van de regio Utrecht. De
winnaar van dat laatste duel mag
vervolgens begin september spe-

len op het NK in het beach stadion
Scheveningen. De dames en heren
senioren beginnen zondag 27 juni
om 9.00 uur. Bij de dames is organisator RKDES met twee teams vertegenwoordigd.
Beide teams strijden in een poule
van zes om de titel. Bij de heren is
naast DSS tevens Fiqas/Aalsmeer
aanwezig. Ook bij de senioren geldt
dat eerst wordt gestreden om de
1e plaats van de regio Amsterdam,
daarna volgt nog een wedstrijd tegen de kampioen van de regio
Utrecht. De finalewedstrijden zullen
gespeeld worden vanaf 16.00 uur.
Beide dagen zijn belangstellenden
van harte welkom op het sportpark
aan de Wim Kandreef. De toegang
is gratis.

P.V. De Telegraaf

Duiven vol ‘aan de bak’
Aalsmeer - Afgelopen weekend
was het bepaald geen makkie voor
de duiven. Een harde noordwesten
wind blies vol op de koppen van de
favorieten. Met hier en daar nog een
bui onderweg, moesten ze vol aan
de bak. Overwinnaar werd Cees van
Vliet. Na een wat mindere periode
sloeg hij weer eens ouderwets toe.
De uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. J. v. Dijk. 3. Comb. v.
Ackooy. 4. Comb. Wiersma en Zn. 5.
Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 6. D.
Baars. 7. J. en P. Spook. 8. A. Kok.
9. J. v. Duren. 10. Th. v.d. Wie. 11. J.
Vijfhuizen. 12. G. v.d. Bergen. 13. H.
Spaargaren. 14. H. Kluinhaar en dr.
15. M. de Block.
Door hele slechte weersomstandig-

heden in Frankrijk konden de duiven van St. Vincent pas op zondag
worden gelost. Om 12.30 uur kregen
ze de vrijheid. Toch werd het opboksen tegen de wind in. Maandagmiddag om 15.30 uur bereikte de eerste
het hok, wederom Cees v. Vliet. Hij
mocht de bloemen opnieuw in ontvangst neemen. De uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. J. v. Dijk. 3. H. Kluinhaar en dr. 4. P. v.d. Meyden. 5. H.
Spaargaren. 6. J. v. Ackooy. 7. Zorro
Jacco. 8. S. Vonk.
Stand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
7167 pnt
2. Bosman Kassenbouw 6650 pnt
3. A.A. Sloopwerken
6427 pnt
4. Oerlemans
6219 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet
6158 pnt

Ritmische gymnastiek

Marit kampioen 1a groep!
Aalsmeer - Tijdens een gezellig NK-weekend afgelopen 19 en
20 juni in sporthallen Zuid te Amsterdam heeft de uit Aalsmeer afkomstige Marit Harte, gymnaste van
SV PAX uit Hoofddorp, met haar
groepsgenoten Chelsey, Demi, Fleurine, Kristel en Roxanne het Nederlandse Kampioenschap Ritmische
Gymnastiek in categorie 1A groep

veroverd. De dames draaiden een
oefening met de materialen lint en
touw en een oefening met hoepels.
Tevens presteerde Marit het om individueel in categorie 2A twee zilveren medailles te veroveren op de
onderdelen touw en bal. Na vier oefeningen met de materialen touw,
hoepel, bal en knotsen eindige ze
op een vierde plaats.

Goud voor vinzwemmers
Aalsmeer - Afgelopen weekend
19 en 20 juni stond het Nederlands
kampioenschap vinzwemmen op het
programma. In Eindhoven vonden
de wedstrijden plaats en namens
Oceanus mochten drie Aalsmeerse vinzwemmers aan de start verschijnen. En met succes. Michel van
Langeraad wist in categorie B een
zilveren medaille te behalen op de
50 meter vin en kreeg het goud omgehangen voor de 100 meter vin
met perslucht. In categorie D stre-

den Liam en Cassey Glabbeek om
de hoogste eer. Liam wist maar liefst
vier gouden medailles te behalen.
Op de 50 meter was ze het snelst,
evenals op de 100, 200 en 400 meter. Cassey greep net naast een podiumplaats.
Ze werd vierde op zowel de 50 als
de 100 en 200 meter. Maar toch ook
een medaille voor deze Aalsmeerse vinzwemster. Ze wist zilver te bemachtigen met de estafette over
100 meter.
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Groningen, Heerenveen, Twente,
Volendam, de Graafschap en Zwolle. Na een wedstrijd tegen Groningen is Bas benaderd door een vertegenwoordiger van de K.N.V.B. en
deze vroeg de Aalsmeerder of hij
in de selectie wilde komen voor het
team dat dus volgende week naar
Mexico vertrekt. Eén van de trainers
van dit team is John Rep, de bekende oud-voetballer die in de zeventiger jaren op het veld voor Nederland stond met onder andere Johan
Cruijf. Twee keer per week traint Bas
voor dit buitenlandse avontuur en
iedere zondag staat een wedstrijd
op het programma.
Nummer 14 op shirt
Aan het toernooi doen topclubs uit
Mexico, Argentinië en onder andere Brazilië mee. Nederland is op dit
toernooi favoriet en heel populair,
zo is voorgaande jaren gebleken. Er

zijn foto’s gemaakt om uit te delen
aan fans, extra shirts worden meegenomen om weg te geven en de
spelers is aangeraden oude schoenen mee te nemen om cadeau te
doen. Bas vindt het een eer om in
het oranje shirt te mogen voetballen. Ook een mooie ervaring en natuurlijk fantastisch dat hij is uitverkoren om met zijn team tegen topclubs te mogen spelen. Bas speelt
met nummer 14 op de rug.
“Legendarisch”, zegt vader Middelkoop. “Het nummer van Johan
Cruijf.” Bas is opgesteld op plek tien,
achter de spitsen. Bij VVA en Roda’23 heeft Bas altijd verschillende posities toegewezen gekregen.
Het heeft in zijn voordeel gewerkt.
De 14-jarige is tweebenig, kan dus
net zo goed met rechts als met links
schieten, net als Wesley Sneijder.
Een voorbeeld voor Bas, evenals de
spelers Robin van Persie, Rafael van

der Vaart en Arjen Robben hem aanspreken. Natuurlijk is ook deze 14jarige in de ban van het WK voetbal.
Wie volgens hem kampioen wordt?
“Brazilië”, zegt hij na kort nadenken.
De finale van het WK op 11 juli moet
Bas misschien wel missen, mogelijk kan hij kijken in zijn hotelkamer.
Het maakt deze 14-jarige niet zoveel uit. Hij gaat als oranje-speler
voetballen in Mexico. Een jongensdroom! Van school heeft deze tweedejaars leerling overigens vrij gekregen. Pas op 9 juli begint de grote
vakantie. En wie in Mexico langs de
lijn staan? Vast heel veel fans en natuurlijk paps en mams Middelkoop.
Tot slot: Noteer de naam Bas Middelkoop. Het kan zo maar zijn dat hij
over enkele jaren als speler van het
Nederlands elftal het veld op loopt
voor het EK of het WK voetbal!
Door Jacqueline Kristelijn

Een hobby van Cor en Bas Middelkoop: Champion league voetballen sparen.

Met Oranje naar Mexico

14-Jarige Bas Middelkoop:
“Voetbal is alles voor mij”
Aalsmeer - Voor Bas Middelkoop
bestaat het leven uit voetbal en
voetbal. Hij is nog net niet met een
bal in de hand geboren, maar al op
heel jonge leeftijd ging de nu 14jarige al balletje trappen. Van een
vreemde heeft deze voetballer het
niet, ook bij vader Cor staat elke dag
in het teken van voetbal.
Hij is sportverzorger en individueel trainer bij Roda’23 en staat elke
wedstrijd van zoon Bas langs de lijn
om hem aan te moedigen. “Ik heb
Bas altijd gestimuleerd om te gaan
voetballen, maar hij wil het zelf echt
ook heel graag.”
Bas beaamt dit. De leerling van het

Amstelveen College zit in de speciale sportklas van deze school. Deze week heeft hij toetsweek en dan
gaan de schoenen en een voetbal
mee naar school. “Kan ik in de pauzes voetballen.”
En als Bas op school geen tijd heeft
om even een balletje te trappen, dan
is hij na school wel enkele uren aan
het voetballen op het trapveldje nabij zijn huis in de Willem Alexanderstraat of hij stapt op de fiets naar
Roda’23 in Bovenkerk.
Eerste divisie
Het zal niemand verbazen dat deze 14-jarige profvoetballer wil wor-

den en hij is op de goede weg. Van
1 tot en met 18 juli maakt Bas uit
van het Nederlandse elftal dat deelneemt aan een groot internationaal
toernooi voor onder de vijftien jaar
in Mexico. Bas heeft in een periode van ongeveer twee jaar een geweldige sprong voor uit gemaakt.
“Zo’n vier à vijf klassen hoger”, vertelt hij trots. De Oost-bewoner is na
zes jaar voetballen bij VV Aalsmeer
en een jaar bij Roda’23 gevraagd
door AFC Amsterdam om te komen spelen in de allerhoogste klasse, de eerste divisie, en de voetbalstrijd aan te binden tegen leeftijdsgenoten van profclubs als AZ, Ajax,

De Groenstrook kijkt
massaal naar Oranje

Voetbal op groot scherm
in Centennial Oranje
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 24 juni, speelt het Nederlandse elftal haar derde wedstrijd. Om
20.30 uur start de ‘strijd’ tegen Kameroen en natuurlijk gaan bij Centennial op verschillende plekken de
televisies weer aan en kan live de
wedstrijd bekeken worden op een
groot scherm. Zelfs de rookruimte
is voorzien van een flatscreen televisie. Wie deelneemt aan de speciale
‘blinde pool’ kan zelf een flatscreen
tv winnen ter waarde van bijna
1.000 euro. Deze prijs wordt aangeboden door de firma Hartelust. Andere leuke prijzen zijn onder andere een overnachting in hotel Chariot, een etentje voor twee in restaurant Centennial en een bierbon voor

25 glazen bier. Al twee keer is er een
flatscreen televisie overhandigd aan
de gelukkige winnaar. U/jij de volgende winnaar? Ga voetbal kijken in
het Oranje house van Centennial en
doe mee aan de ‘blinde pool’. Hiervoor is overigens vergunning verleend door de gemeente Aalsmeer.
Na de voetbalwedstrijd geen zin om
naar huis te gaan? Het is mogelijk
om te overnachten in hotel Charlot
en de volgende morgen kan genoten worden van een heerlijk ontbijt.
Centennial is gevestigd naast Hotel Charlot aan de Oosteinderweg
243 en is telefonisch bereikbaar via
0297-388144. Bezoek voor meer informatie de website: www.centennial.nu.

Aalsmeer - Ook op Wellantcollege vmbo de Groenstrook werd vorige week massaal naar de WK-wedstrijd Nederland tegen Denemarken gekeken. Alle lessen duurden
10 minuten korter dan normaal, zodat iedereen op tijd klaar zat in de
aula om het Nederlands elftal naar
de overwinning te schreeuwen. Om
half twee ’s middags was vrijwel de
hele school present in de prachtig oranje versierde aula. Er was
een groot scherm waarop in prima
kwaliteit naar de wedstrijd gekeken
kon worden. Voor de leerlingen die
niet zo voetbalminnend waren, werden diverse workshop aangeboden
waar zij aan deel konden nemen. In
de rust van de wedstrijd was er een

Saamhorigheid tussen gehandicapten en booteigenaren

Botentocht Dag van hun Leven
was één groot oranjefeest!

Natuurlijk wordt ook in De Waterlelie naar het WK voetbal gekeken. En als
Oranje speelt, wordt er tijdens de zwemlessen voor de kinderen en de vrijzwemmers een gezellig feestje ‘gebouwd’.

Ondernemers uit de poule!
Aalsmeer - Vorige week kende
Aalsmeer nog liefst zeventien ondernemers die voorspelde dat Nederland met 2-0 van Denemarken
zou winnen. Over de wedstrijd tegen Japan werd veel optimistischer
gedacht. Verslaat oranje met gemak, heeft menigeen gedacht. Er
werden hoge voorspellingen gedaan: 5-1, 4-1 en de meeste 3-0
en 3-1 winst voor Nederland. Geen
van de zeventien heeft gedacht aan
‘slechts’ 1-0 winst. Het dichtste bij
zaten bakker Bertram en schoenenhuis Henrita met elk 1-1 gelijk. Niemand 1-0, de poule voor de ondernemers met hun leuke foto-advertenties is klaar. Geen winnaars. Na-

tuurlijk gaat De Meerbode nog wel
nakijken wie van deze zeventien de
derde wedstrijd wel goed heeft weten in te schatten. Deelnemen aan
de prijsvraag van De Meerbode kan
overigens niet meer. Vrijdag 18 juni was de sluitingsdatum. De stapel
met de voorspelling (lees: wens) dat
Nederland wereldkampioen wordt,
is het grootst. Goede tweeden zijn
Brazilië, Argentinië en Spanje. Een
veel kleiner deel van de deelnemers
gokt op Duitsland en Italië. Het WK
duurt nog ruim twee weken. Op zaterdag 10 juli is de ‘strijd’ om de derde en vierde plaats en zondag 11 juli
begint om 20.30 uur de finale in Johannesburg.

Versieringen
voor WK-voetbal
vernield

ni rond zes uur een houten oranje
cirkel vernield. Deze houten cirkels,
met daarin een houten voetbal, zijn
opgehangen in het kader van het
WK Voetbal in Zuid-Afrika. De politie heeft vijf verdachten aangehouden in de leeftijd van zestien tot en
met twintig jaar. Vier verdachten zijn
minderjarig,

Uithoorn - In winkelcentrum Zijdelwaard is zaterdagavond 19 ju-

Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven organiseerde zaterdag 18 juni voor de zevende keer haar jaarlijkse botendag.
Dit gezellige evenement, waarbij
mensen met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking te gast
zijn, wordt ieder jaar groter. Dit jaar
kwamen maar liefst 185 Ons Tweede Thuis gehandicapten naar jachthaven Kempers in Leimuiden, om
samen met 150 personen familie of begeleiding mee te varen op
één van de vele boten. Meer dan 73
booteigenaren uit Aalsmeer en omgeving hadden zich aangemeld om
gastheer of gastvrouw te zijn tijdens
een paar uur durende vaartocht
over de Westeinderplassen. Helaas
waren de weersvoorspellingen niet
gunstig, waardoor 20 boten zich op
het laatste moment hadden afgemeld. Maar zoals al eerder is meegemaakt tijdens de botendag, trokken ook dit jaar weer alle buien over
en liet de zon zich zelfs zien. Bij de
inschrijving van de boten ter plekke verliep het even hectisch, maar
complimenten voor de booteigenaren die zich allemaal erg soepel opgesteld hebben. Door het grote percentage bootafmeldingen, leek het
erop dat er een aantal gehandicapten niet geplaatst kon worden of
dat er twee kortere rondes gevaren
zouden worden. Maar de booteigenaren gingen spontaan met elkaar
in overleg en zorgden ervoor dat
iedereen aan boord kwam. Van de
saamhorigheid in de haven kreeg je
gewoon kippenvel.
Enthousiast
Voordat iedereen aan boord geholpen werd, reikte Dirk Box van Stich-

ting Dag van je Leven de prijzen uit
van de ‘knikker-raadwedstrijd’ tijdens de braderie in Aalsmeer Dorp.
De meisjes Stassy, Vito en Neeltje
waren de gelukkige prijswinnaars
van respectievelijk een mooi boek
van Boekhuis Aalsmeer, pannenkoeken eten bij het Holland Huys en
een prachtig horloge van Juwelier
Sparnaaij.
Daarna kwam traditiegetrouw burgemeester Pieter Litjens aan het
woord, waarbij hij iedereen een behouden vaart toewenste. Wethouder Ad Verburg was tevens naar
Leimuiden gekomen en ook raadslid Joop van Dam wilde getuige zijn
van de gezelligheid. De wethouder
was voor het eerst bij de botendag
en sprak na afloop zijn bewondering
uit voor de vele vrijwilligers en de
sponsors, die deze dag samen mogelijk hebben gemaakt. Het doet de
Stichting goed dat er zo enthousiast

wordt meegeleefd door de gemeente Aalsmeer. Ad Verburg kreeg de
mooie taak om als jury te fungeren
en te beslissen wie de boot het mooiste oranje had versierd. Aan prijswinnaars Johan en Tineke Brouwer
met hun boot Kalydon reikte hij een
lekkere taart van Ab Muller uit. Deze taart werd daarna geschonken
aan de mensen van Kempers Leimuiden. Ook dit jaar was het weer
een fraai gezicht om te zien hoe alle, veelal prachtig oranje versierde,
boten achter elkaar de haven verlieten met aan boord vrolijk zwaaiende mensen. De gasten werden
aan boord flink verwend met lekker
eten en sommigen kregen zelfs leuke voetbalcadeautjes. Voor de veiligheid op het water was de vrijwillige brandweer van Aalsmeer aanwezig met drie mensen. Ondertussen konden de vrijwilligers in de haven genieten van een lekkere lunch,

heuse snackkar op het schoolplein
verschenen alwaar de leerlingen
een versnapering konden halen. De
Vuvuzela’s waren in even grote aantallen aanwezig als in het stadion in
Zuid-Afrika en vrijwel iedereen was
gehuld in een oranje outfit. Kortom,
er hing een heerlijke ‘oranjesfeer’
in de school, welke nog verhoogd
werd met de mooie overwinning van
het Nederlands elftal op de Denen.
Een opmaat naar nog meer moois?
Vanavond, Nederland tegen Kameroen. Deze wedstrijd moeten de jongens en meiden thuis of elders kijken, want de school gaat hiervoor
niet extra open! Voor meer informatie: 0297-384949 of kijk op www.
wellant.nl.
aangeboden door Rob en Ria Langelaan en zich klaar maken voor de
terugkomst van de stoet met boten.
De overige catering kwam van Sodexo en Resto Aalsmeer.
Alle deelnemers kregen een Holland-vlaggetje en een grote ING
poster van het Nederlands voetbalelftal, waar Familie Van de Merbel
spontaan voor gezorgd had. Hierna
bleef het nog even feest, waarbij er
gedanst en gezongen kon worden.
Fireball zorgde samen met de zingende dj Dennis voor een fantastische sfeer. Maar toen was het toch
echt tijd om richting huis te gaan.
Eén groep gehandicapten had nog
een extra uitje, want zij werden
door een bus uit 1958 van Stichting
Veteraan Autobussen naar huis gebracht. Kortom, het was met recht
een dag van je leven voor zowel de
gehandicapten, maar ook voor de
mensen die deze dag geheel belangeloos mogelijk hebben gemaakt.
Er heerste een gemoedelijke oranjesfeer, iedereen hielp elkaar en was
gelijk.
Stichting Dag van je Leven kijkt terug op een zeer geslaagde botendag, ondanks het feit dat de organisatie en vele booteigenaren de
wedstrijd van Oranje (gedeeltelijk)
hebben moeten missen.

