Fax: 0297-342900

Meerbode
organiseert
weer tuinenwedstrijd!
Aalsmeer - Geïnspireerd
geraakt door het Open Tuinen Weekend? Dan kunt u
ook dit jaar weer meedoen
aan de tuinenwedstrijd van
de Nieuwe Meerbode. In juli en augustus worden tuinfoto’s op de voorpagina afgedrukt. Bent u trots op uw
tuin? Stuur dan een foto naar
de krant onder vermelding
van naam, adres en telefoonnummer. Wekelijks wordt de
mooiste tuin gepubliceerd
en aan het einde van de ‘rit’
kiest een jury de allermooiste
tuin en daarmee is een mooie
(geld)prijs te winnen! Meer
bijzonderheden volgen als de
wedstrijd volgende week van
start gaat. Eerst maar een foto insturen. Dat kan via: redactieaalsmeer@meerbode.
nl of per post: Visserstraat 10,
1431 GJ Aalsmeer.

Alternatieve locaties door gemeente afgewezen

Geen plaats meer voor
volkstuinen in Aalsmeer?
Aalsmeer - Er lijkt geen plaats meer
te zijn in Aalsmeer voor de houders
van de volkstuinen bij de Spoorlaan.
Vanwege de herinvulling van het
zgn. &2=1 gebied zijn de huren van
de tuinders opgezegd. De tomaten,
bloemkolen en bonen moeten plaats
gaan maken voor woningen. Ook de
speelplek voor de jeugd moet wijken op de huidige plek, maar in het
project is hiervoor al een nieuwe lokatie ingepast. Door het projectbureau is toegezegd dat ook een nieuwe plek gezocht gaat worden voor
de volkstuinders en in deze is ook
daad bij woord gevoegd. Het bureau
ging in overleg met de tuinders en
gezamenlijk vonden zij drie mogelijke lokaties, waarvan twee nabij de
tuinbouwschool in de Linnaeuslaan.
Een ander alternatief is versnipperde stukken grond aanbieden na de
aanleg van de nieuwe N201. Het zou
gaan om groen aan de oostzijde van
het Spoorlijnpad, in het verlengde
van de bestaande volkstuintjes. Alle tot nu toe geopperde lokaties zijn
echter door de gemeente afgewezen. De lokaties nabij de Linnaeuslaan zijn niet in eigendom van de
gemeente en de andere opties achten de bestuurders niet geschikt. De
strook bij het Spoorlijnpad heeft de
bestemming openbare doeleinden

en volgens de gemeente is het binnen deze bestemming niet toegestaan om volkstuintjes te realiseren. Verder denken de bestuurders
dat door de komst van volkstuintjes
langs de bestaande langzaamverkeersroute de collectieve belevingswaarde geschaad wordt. Het Spoorlijnpad wordt al voor een groot deel
gemarkeerd door een haag groen.
Deze zou doorgetrokken kunnen
worden om de volkstuinen enigszins
aan het zicht te onttrekken. Echter, zo stelt de gemeente, een langzaamverkeersroute die niet wordt
gemarkeerd door een haag is uit sociaal oogpunt veiliger. Het projectbureau heeft nu de moed opgegeven. “Het betreurt ons dat er geen
mogelijkheden zijn om volkstuinen
voort te zetten binnen de gemeente
Aalsmeer”, schrijft het bureau aan de
tuinders. De tuinders zijn echter nog
niet van plan om de moed op te geven en hebben de hulp van de wijkraad Stommeer ingeroepen. In een
schrijven aan het college van burgemeester en wethouders stelt de
wijkraad: “Openbare bestemming,
onbebouwd of volkstuin. Wij vinden
dit niet zo’n heel groot verschil.” En
wat de haag betreft: “De route wordt
al voor een groot deel gemarkeerd
door een haag. Het doortrekken van

www.wittebolwijn.nl
let op: gewijzigde openingstijden,
zie advertentie elders in deze krant
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50%

de haag geeft naar onze mening een
veiliger gevoel en is overzichtelijker voor wandelaars en fietsers. Ze
kunnen niet geconfronteerd worden
met engerds die om de hoek staan.”
Verder geeft de wijkraad aan het te
betreuren dat de gemeente zelf nog
helemaal niet met alternatieven naar
buiten is getreden en is van mening
dat het college een ambtenaar opdracht moet geven om alsnog serieus te gaan zoeken. “Het is toch niet
zo dat de bewoners, die al tientallen
jaren naar hartelust tuinieren, met
een simpele pennenstreek van hun
landje worden verjaagd?” Vooralsnog mogen de volkstuinders op hun
‘oude stekkie’ in de Spoorlaan blijven, maar voor hoe lang en of er een
alternatieve lokatie voor hen komt, is
nog een open boek... Waarschijnlijk
na de vakantie gaan de bestuurders
en de fracties praten over de volkstuinen. Vanavond, donderdag 26 juni, is het laatste beraad en raad en er
wacht een lange agenda ter behandeling. In de maand juli wordt niet
vergaderd. Op donderdag 14 augustus staat het eerste beraad en de
raad na de vakantiestop gepland.

Cottagetuin
Op de foto de ‘cottage-tuin’
van mevrouw Ada van den
Linden uit Rijsenhout. Deze
Engelse tuin is knus en heel
sfeervol. De beplanting gaat
‘de hoogte’ in want op een
relatief klein oppervlak kun
je meestal alleen verticaal de
ruimte in... Rozen groeien om
een boog en mooie paarse
Clematis als ‘klimmer’ doen
het prima in Ada’s tuin. Hier
zijn papavers en zomerbloemen ook graag geziene ‘gasten’.

MODEMINDED AALSMEER
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Achtervolging in Seringenpark trekt bekijks

2 Dieven van bootmotoren
in kraag gevat door politie
Aalsmeer - Op zaterdag 21 juni
rond acht uur in de avond kreeg de
politie een melding van een alerte
inwoner dat twee mannen in een
rood bootje zich verdacht ophielden
bij een grote, langs de Oosteinderweg afgemeerde, Verhoef boot. De
politieboot werd ingezet, maar deze
kwam te laat. Getuigen hadden het
tweetal het bootje op een trailer zien
zetten en hen zien wegrijden in een
blauwe auto.
In de Ophelialaan werd de auto met
trailer gespot. Het tweetal kreeg de
politieauto in het vizier en besloot
het hazenpad te kiezen. Ze renden
het Seringenpark in. De politie zette
de achtervolging in en agenten wisten het tweetal uiteindelijk aan te

houden. Het gaat om een 28-jarige
man uit Amsterdam en een 29-jarige Hoofddorper. Beiden zijn geen
onbekenden in politieland. Het vermoeden bestaat dat het tweetal al
diverse malen op boevenpad is geweest langs jachthavens om buitenboordmotoren te stelen. In hun
wagen trof de politie enkele betonscharen en voorhamers aan. Mogelijk is het rode bootje met een witte buitenboordmotor van het merk
Thomas ook gestolen.
Het bootje van het merk Pioneer is
van hard plastic en duidelijk is te
zien dat er diverse reparaties zijn
verricht. Wie meer weet, kan contact opnemen met de politie via
0900-8844.

Vrolijke gezichten, stralend zonnetje

Olympisch welpenteam wint
de vierde junior-pramenrace
Aalsmeer - Onder prima weersomstandigheden heeft afgelopen zaterdag 21 juni alweer de vierde junior-pramenrace plaatsgevonden.
Liefst 29 teams verschenen aan de
start bij het Kippenbruggetje over de
sloot tussen de Oosteinderweg en
de Stommeerkade. Het was behoorlijk druk, zowel langs de kant als in
de pramen. De juniorteams bestaan
gemiddeld uit acht tot tien kinderen
met daarbij nog twee of drie volwassenen, dus volle ‘bak’. Duidelijk was
te zien dat de jongens en meisjes er
veel zin in hadden. De kleur oranje
voerde de boventoon en dat kwam
natuurlijk allemaal door de EK-voetbal met ‘s avonds de wedstrijd Nederland tegen Rusland. Bovendien

was het thema ‘sport’ en was veel
gekozen om als voetballers te verschijnen. Maar ook ruiters, twirlsters,
triatleten en onder andere handballers namen plaats in de pramen. De
vierde juniorpramenrace is uiteindelijk gewonnen door Het Olympische
welpenteam. Deze jongens en meisjes hebben de opdrachten het beste
en het snelste uitgevoerd. Het team
kreeg een grote beker en mag zeillessen gaan volgen. Op plaats twee
is het team The Curling Kids geëindigd, op drie De Farregattertjes en
op vier het team Oranje van de Jozefschool. Elders in deze krant een
verslag met veel foto’s om nog even
na te genieten van dit leuke en gezellige evenement voor de jeugd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Big L. Maak je keuze
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Tommy hilfiger Cars Esprit Vila

START SALE

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Verwarming
Koeling
Ventilatie

50%
vanaf donderdag 26 juni

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

koRtIng.

Herenweg 45, 3645 DE Vinkeveen, t: 0297 21 21 21, www.lutz.nl
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Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za
09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

kORTinG
OP EEn GROOT dEEL VAn dE

zOMERCOLLECTiE

Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur
Vrijdag 10-21.00 uur
zaterdag 10-17.00 uur

zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel 0297-321177
internet: www.bigl.nl

troy! 3.9205

Tel: 0297-341900
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AGENDA
Muziek
Zaterdag 28 juni:
* Bandjesavond in centrum, diverse
bands bij horeca, vanaf 20-01u.
Zaterdag 5 juli:
* Optreden Volendamse band Oh! in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Exposities
Tot en met 6 juli:
* Overzichtstentoonstelling Belgische beeldhouwer Dirk de Middeleer en etsen van Monique Schep
in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 27 juli:
* Expositie Een Japanse in Nederland met werk van Masa Ariyoshi in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
do.-zo. 14-17u.
* Oosterse kindertekeningen op
Kinderkunstzolder in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag
tot en met zondag 14-17u.
Diversen
Donderdag 26 juni:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
Vrijdag 27 juni:
* Laatste inloop voor tieners op Binding Zolder, ingang Haya van Somerenstraat, 12-17u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in
Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 28 juni:
* Stokkeland-snuffelen, verkoop diverse spulletjes bij atelier Carla Huson op Stokkeland, 10-17u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
* Finale jeugddarten in sportcafé
Proosdijhal vanaf 14u.
* Veilsessie op Historische Tuin, ingang Praamplein om 15u.
28 en 29 juni:
* Watertoren aan Kudelstaartseweg,
open voor publiek. Zaterdag en zondag tussen 13 en 17u.
Zondag 29 juni:
* Inloop met spelletjes voor jeugd
12-16jr. in The Beach, Oosteinderweg van 16 tot 18u.
Dinsdag 1 juli:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan
van 13.30 tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Skeelertraining voor jeugd op
baan Wim Kandreef, Kudelstaart van
18.45 tot 19.45u. Iedere dinsdag.
Woensdag 2 juli:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Djembé-workshop in ‘t Baken,
Sportlaan vanaf 19.30u.
Donderdag 3 juli:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Fietstocht ANBO. Vertrek 13.30u.
bij De Waterlelie, Dreef.
Zondag 6 juli:
* Aalsmeer Roest Niet met historische voertuigen in centrum, Zijdstraat, 13-18u.

Aanstaande zaterdag 28 juni in straten van centrum

Optredens nieuwe bands
tijdens 30e bandjesavond!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 28 juni vindt in de straten van
het centrum de jaarlijks terugkerende bandjesavond plaats. Al jaren is bandjesavond een begrip in
Aalsmeer en omstreken. Elk jaar in
de zomer wordt het dorp voor één
avond omgetoverd tot een openluchtterrein met poppodia op diverse locaties waar heel veel muziekliefhebbers en feestgangers enthousiast van komen genieten. Dit
jaar wordt de bandjesavond al voor
de dertigste keer georganiseerd
en het evenement is nog steeds
springlevend! Bandjesavond is begonnen in 1984 met een jazzavond.
De tweede keer wilde de organisatie een wat breder publiek aantrekken en de jazzgroepen werden vervangen voor popbands. Het festival
was toen nog niet zo groot als nu,
ieder jaar groeide het meer en meer.
Al diverse bekende bands hebben
op bandjesavond van zich laten horen, maar bands uit de regio hebben
altijd de boventoon gevoerd. Dit jaar
komen er bands die nog nooit opgetreden hebben tijdens bandjesavond. Het publiek kan een rondje centrum maken. Op vijf locaties
gaan bands optreden. Live-muziek
gaat gemaakt worden in de Marktstraat, de Weteringstraat, de Dorpsstraat, op het Molenplein en in de
Zijdstraat. De bandjesavond gaat
om 20.00 uur van start en de eindtijd is 01.00 uur. Parkeren is tijdens bandjesavond mogelijk op het
Raadhuisplein en Praamplein (bereikbaar via de Uiterweg en Grundelweg). De organisatie raadt bezoekers echter aan om per fiets of
lopend te komen. Dit in verband met
de veiligheid, de beperkte parkeerruimte en alcoholcontroles.
Blood, Sweat & Kiers
Bij poolcafé The Fifties en De Oude Veiling in de Marktstraat gaat de
band van saxofonist Wouter Kiers
van zich laten horen. De bandlei-

der wordt in Blood, Sweat & Kiers
bijgestaan door Chris C. Clemens
op zang en gitaar, Maarten Kruijswijk achter de drums en Ab Hansen speelt basgitaar en contrabas.
Blood, Sweat & Kiers is als een muzikale snelkookpan van diverse stijlen. Zowel rock and roll als blues,
jazz, rythm en soul zijn in het repertoire aanwezig. Het viertal staat garant voor een avond feesten, swingen, maar bovenal genieten.
Coverband A-live
Bij café-bar Joppe in de Weteringstraat is een optreden te zien en te
horen van de pop, rock en allround
coverband A-live. De band brengt
zowel Nederlandse als Engelstalige
muziek van zeer uiteenlopende artiesten. Nummers van De Dijk, Kanne, maar ook Radiohead en Tina Turner zullen de revue passeren. A-live
bestaat uit de zangeressen Carine
en Wendy, drummer Marcel, gitarist
Jacco, zanger en gitarist Erik, trompettist Joost M., toetsenist Joost R.,
bassist Thomas, saxofonist Frank en
Roy op trombone. A-live is een complete band die nummers aankan van
alle genres!
Twelve Bar Blues Band
Eén van de verrassingen aan het
Nederlandse bluesfront van het afgelopen jaar is zonder twijfel de
Twelve Bar Blues Band onder leiding van zanger en mondharmonicaspeler Jan Scherpenzeel en gitarist Kees Dusink en deze band komt
spelen in de Dorpsstraat, bij ’t Wapen van Aalsmeer.
De 12BBB weet bij ieder optreden
het publiek versteld staan van de
hoge kwaliteit en de ultieme bluessfeer zoals je die eigenlijk alleen in
een kroeg in Chicago of New Orleans zou verwachten. Heftige passages in up-tempo nummers worden
afgewisseld met fluisterstille momenten in de mooie ballads. Na elke sessie van de band zal de beken-

Zaterdag weer ouderwetse
veilsessie Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 28 juni
vindt er weer een ouderwetse veilsessie plaats op de Historische Tuin
Aalsmeer. Om 15.00 uur kunnen de
bezoekers bloemen en planten kopen op de klok in de nagebouwde
veiling met de antieke veilingklok uit
het vroegere Bloemenlust. Dit gebeurt volgens de afslag-methode
zoals dat ook nu nog steeds plaatsvindt in de VBA. Veilingmeester deze middag is Dick Oussoren en hij
wordt bijgestaan door opsteker Hen
Bax. Geveild worden onder andere
bossen violieren ook wel fletten genoemd Tevens kan men een bezoek
brengen aan de ingerichte stal van
de boerderij van Oud Aalsmeer waar
een Historisch Centrum is ingericht.
Naast de vaste expositie ‘Reis door
de tijd’, is dit seizoen de thema expositie ‘IJs’, over de vroegere win-

ters in Aalsmeer, te zien. Door middel van foto’s en attributen worden
de koude winters aanschouwelijk
gemaakt. De Tuin is momenteel zeker een bezoek waard, onder andere staan de ouderwetse en geurende rozen buiten in bloei. De Tuin is
op zaterdag en zondag geopend van
13.30 tot 16.30 uur.
Van dinsdag tot en met vrijdag zijn
bezoekers tussen 10.00 en 16.30 uur
welkom. Op dinsdag, woensdag en
vrijdag is er in samenwerking met
de bloemenveiling de mogelijkheid
om een combikaart te kopen voor
bezoek aan Flora, de Tuin en een
rondvaart op de Westeinderplas. De
entree is vanaf het Praamplein. Via
de Tuinbrug en de Vissersbrug komen bezoekers in de Historische
Tuin. Meer informatie op www.htaalsmeer.org.

de Aalsmeerse dj Kees Markman de
pauze muzikaal invullen.
Pride en Summer Dance
Op het Molenplein trakteert eetcafé ’t Holland Huys het publiek op
U2-band Pride en wordt door de
organisatie van de Summer Dance
Party een voorproefje gegeven op
het feest dat dit jaar op 16 augustus weer gaat plaatsvinden op het
surfeiland. Onder andere zal dj Lennart Bader tijdens deze pre-party een speciaal optreden verzorgen
met saxofonist Joran. De vijf man
tellende band Pride hebben allen
een voorliefde voor U2. Met bekende nummers als ‘I will follow’, ‘One’
en ‘Vertigo’ zullen ze de vele toehoorders zeker in vervoering brengen. Pride is een absolute must om
te horen. Pride bestaat uit Arthur op
drums, Wilco op zang, Bram op basgitaar, Rick op gitaar en Hans achter de toetsen.
Coverband PPM
Bij danscafé de Praam in de Zijdstraat komt de top veertig coverband
PPM het publiek vermaken met bekende hits van onder andere Abba,
Anouk, Marco Borsato, Van Velzen
en natuurlijk Wolter Kroes. De band
speelt namelijk niet alleen in discotheken en op feestavonden, maar is
ook de begeleidingsband van deze
bekende zanger, die momenteel een
nummer één hit heeft. Tijdens de
Wolter Kroes concerten wordt PPM
aangevuld met extra blazers en percussionisten.
PPM heeft een breed repertoire en
zal de bezoekers laten swingen op
soul uit de jaren zeventig, disco en
ska uit de jaren tachtig, rock en
grunge uit de jaren negentig en op
dance-muziek van nu. Na elke sessie van de PPM-band gaan de pauzes muzikaal ingevuld worden door
dj Martijn. Nog meer weten over
bandjesavond? Kijk dan op www.
aalsmeercentrum.nl.

Vergaderingen
Donderdag 26 juni:
* Beraad en raad in gemeentehuis,
Raadhuisplein vanaf 19u.
Maandag 30 juni:
* Bijeenkomst wijkraad De Dorper in
De Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.

Jeroen van der Boon en Glennis Grace

STAGE
MUSIC SHOP
Hohner blues box E 42,00
7 mondharmonica’s (alle toonaarden)

Richwood E 104,00

gekleurde Western gitaren (blauw, rood, geel)

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Wie wordt het koningskoppel?

Vrijdag laatste kaartavond
seizoen bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Aan de opkomst is het
niet te merken, maar het kaartseizoen loopt ook bij buurtvereniging
Hornmeer een beetje naar het einde. Afgelopen vrijdag waren er toch
weer 52 man om te kaarten. En dat
feest duurde tot laat in de avond.
Volgende week kan ook de kampioen van het jokeren bekend gemaakt worden, en dat is een strijd
op leven en dood. Elke week zijn
het dezelfde dames die strijden om
de hoogste eer. Echt erg hoog is er
niet gekaard, maar dat zal wel een
beetje in het motto liggen: als het
maar gezellig is. Het koppelkaarten
is uiteindelijk gewonnen door Wil
ter Horst en Ans Doeswijk met 5780
punten. Op twee zijn Nico Bessel-

sen en Cor Knol met 5299 punten
geëindigd, op drie Paul Schouten en
Theo Nagtegaal met 5118 punten,
op vier Mia Huijkman en Miep Bloemen met 4947 punten en op vijf de
gebroeders Lemmerzaal met 4816
punten. De poedelprijs was weer
voor het koningskoppel Rietje Kooy
en Rijk van Egdom met 3717 punten. Het jokeren is gewonnen door
Trudy Knol met 311 punten. De poedelprijs was voor Annie de Schrijver
met 850 punten.
Aanstaande vrijdag 27 juni is er
weer een koppel-speelavond in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan. Vanaf 20.00 uur worden
de kaarten geschud. De zaal gaat
open om 19.30 uur.

Feestweek Aalsmeer pakt
uit in september!
Aalsmeer - Van maandag 8 tot
en met zondag 14 september vindt
de veertiende editie plaats van de
feestweek Aalsmeer. In de feesttent
vinden de hele week evenementen
plaats voor jong en oud. De vaste
programma’s, zoals de kindermiddag, seniorenmiddag, bandjesavond
en gehandicaptenmiddag worden
weer georganiseerd en er komen tijdens de feestavonden diverse bekende artiesten optreden.
Inmiddels zijn de eerste artiesten
definitief gecontracteerd, onder andere komen Glennis Grace, Eddy
Walsh en Jeroen van der Boom naar
Aalsmeer. Het bestuur van de Stichting Feestweek Aalsmeer heeft nog
een keur van artiesten op het verlanglijstje staan. Nick en Simon, Gerard Joling, Gebroeders Ko, 3Js en

Wolter Kroes hoopt het bestuur komende weken te kunnen contracteren. In het bestuur heeft er een
bestuurswisseling plaatsgevonden.
Jan van Schuppen heeft afscheid
genomen als bestuurslid en zijn bestuursfunctie is overgenomen door
Dave Strampel. Van Schuppen blijft
achter de schermen actief als vrijwilliger, Strampel wordt vanuit het
bestuur verantwoordelijk voor onder
andere de stroomvoorziening, licht
en geluid. De overige organisatoren
zijn voorzitter René Martijn, penningmeester Roland Hofman, secretaris Dorine Bruine de Bruin en
bestuursleden Henk Sietsema, Ben
de Bies en Ruben Piet. De komende
weken wordt door het bestuur veel
vergaderd om er weer een gezellige
feestweek van te maken!

Optredens Stoney Curtis en
Little Boogie Boy in P60
Amstelveen - Op vrijdag 27 juni
komt de bluesgitarist Stoney Curtis
optreden in P60 in het stadshart. In
het voorprogramma treedt de Little
Boogie Boy Bluesband op met hierin de Kudelstaartse zanger en gitarist Hein Meijer. Stoney Curtis heeft
de afgelopen jaren flink naam gemaakt in het clubcircuit tussen Los
Angeles en Las Vegas. Zijn bluesrock wordt gekenmerkt door een
smeuïge no-nonsense sound waarbij hij behoorlijk schatplichtig is aan
Jimi Hendrix. De Little Boogie Boy

Bluesband is een belangrijke vertegenwoordiger in Nederland van de
Chicago-blues. De kwaliteiten van
frontman, zanger en gitarist Hein
‘Little Boogie boy’ Meijer worden in
blueskringen hoog aangeschreven.
Gezegend met een hese, donkere
stem en een van nature opgewekte uitstraling weet Little Boogie Boy
steeds meer mensen voor zijn muziek te winnen. . P60 is open vanaf
20.00 uur, de toegang bedraagt 10
euro in de voorverkoop en 12 euro
aan de deur.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
afsPraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiesPreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 12 en 26 augustus. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
serVicePunt Beheer
en uitVoering
ProVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

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 publiekszaken. Op grond van artikel 7:1
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank
(voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een
voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Uitwegvergunningen
Het College maakt bekend dat de volgende uitwegvergunningen zijn
verleend:
• Citroenvlinderstraat 10;
• Koningsstraat 106;
• Kerkweg 26;
• Van Cleeffkade 6;
• Aalsmeerderweg 461;
• Timpaan Real Estate, Oosteinderweg sectie G nummer 5171.
Datum verzending vergunningen: 25 juni 2008.
nota onDernemenD jeugD en gezinsBeleiD
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer hebben in hun vergadering van 1 juli 2008 de conceptbeleidsnota Ondernemend Jeugd- en
Gezinsbeleid vrijgegeven voor formele inspraak.
De gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk dat de kinderen en jongeren in een veilige en gezonde omgeving opgroeien. Alle kinderen
en jongeren moeten zich zo goed mogelijk ontwikkelen, zodat zij
later op eigen benen kunnen staan. De ouders zijn daarvoor in eerste instantie verantwoordelijk. De gemeente heeft echter ook een
belangrijke verantwoordelijkheid. De gemeente zorgt ervoor dat alle
kinderen naar school (kunnen) gaan, kunnen spelen en in de vrije
tijd kunnen sporten en zich cultureel kunnen ontwikkelen. Ook zorgt
de gemeente dat er voldoende gebouwen en speelplekken zijn voor
activiteiten, maar ook voor kinderopvang. Als kinderen of ouders
problemen ondervinden bij het opgroeien of opvoeden, dan is de gemeente verantwoordelijk dat er snel, passende hulp wordt geboden.
In de conceptbeleidsnota ‘Ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid, gemeente Aalsmeer, 2008-2011’ geeft de gemeente aan op welke wijze
zij de komende vier jaar invulling zal geven aan de basisvoorwaarden
voor een veilige en gezonde leefomgeving voor alle kinderen, jongeren en gezinnen in Aalsmeer.
De conceptbeleidsnota ligt voor een ieder ter inzage van vrijdag 4
juli tot en met vrijdag 15 augustus 2008, in het gemeentehuis van
Aalsmeer tijdens de openingstijden. Tijdens de ter inzagentermijn
kan een ieder een mondelinge of schriftelijke reactie kenbaar maken.
Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan gemeente Aalsmeer,
afdeling Maatschappij en Ruimte, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
Voor mondelinge zienswijzen kunt u zich wenden tot mw. Wilma Smit
voor het maken van een afspraak. Sleutelfiguren die een rol hebben
gespeeld bij het opstellen van de nota, krijgen de conceptnota automatisch toegezonden.
Via de website van de gemeente Aalsmeer is de conceptnota Ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid te downloaden. Wanneer u een
exemplaar op papier wenst te ontvangen kunt u contact opnemen
met Wilma Smit, telefoon 0297 - 387677, en Elsbeth van Viegen,
telefoon 0297- 387683. E-mail: info@aalsmeer.nl

monumentenVergunning

• Oosteinderweg 119, het vernieuwen van een garage;
• Werven 2, het plaatsen van een dakkapel.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Legmeerdijk achter 173, het bouwen van een
stalling/opslaghal.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Dahliastraat 1, het vergroten van een woning;
• Herenweg 82, het bouwen van een botenhuis en steigers;
• Herenweg 82b, het vergroten van een
insteekhaven met damwand;
• Kudelstaartseweg 197, het plaatsen van een dakkapel;
• Lakenblekerstraat 24, het vergroten van een opslagruimte;
• Stommeerweg 75, het wijzigen van de gevel.
Verzenddatum bouwvergunningen: 1 juli 2008

Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en subsidies, 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:
• Koningsstraat 94, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 58, het bouwen van de linkerhelft
van een twee-onder-een-kap woning;
• Oosteinderweg 58, het bouwen van de rechterhelft
van een twee-onder-een-kap woning;

ter inzage Bij De afDeling DienstVerlening, week 26
t/m 4 juli
t/m 4 juli
t/m 6 juli
t/m 6 juli

t/m 10 juli
t/m 18 juli

wet oP De ruimtelijke orDening (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van a.s. vrijdag gedurende zes weken ter inzage
bij afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder
kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Uiterweg Plasoevers 2005”,
voor het bouwen van een berging, Uiterweg 224;
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Amstelveen”,
voor het vergroten van een kassencomplex, Legmeerdijk 209.”
Voorbereidingsbesluit
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen deze besluiten, binnen zes weken na verzending van
de besluiten, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Aalsmeer. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies,
balie 6, tel. 0297-387698.

De burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
van Aalsmeer in zijn vergadering van 12 juni 2008 heeft besloten dat
er een wijziging wordt voorbereid voor:
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart-Zuid Cluster I en II” voor het
perceel Bilderdammerweg 113, kadastraal bekend sectie D, nummer 5409 (ged.) en 5410 (ged.) te Kudelstaart.
Verleende vrijstelling

woningwet

De gemeente Aalsmeer is voornemens een monumentenvergunning af
te geven voor het aanbrengen van zonwering aan de voorgevel van
de voormalige Bloemenveiling Bloemenlust gelegen aan de Oosteinderweg 245-247. Het gebouw is een Rijksmonument en deze werkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd nadat de gemeente een
monumentenvergunning heeft afgegeven. In het kader hiervan ligt
het plan met bijbehorende stukken vanaf 30 juni 2008 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer, en bestaat
de mogelijkheid hiertegen een mondelinge of schriftelijke zienswijze
in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaand besluit, binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, verzoeken wij
u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit kan binnen
zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouwvergunning.
Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen bij
de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 3
• Herenweg 82, het bouwen van een botenhuis en steigers.
Dit besluit wordt op 1 juli 2008 verzonden.

t/m 25 juli
t/m 1 aug.
t/m 6 aug.

t/m 11 aug.

t/m 15 aug.

Beleidsregels Wet Inburgering 2008;
Ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2005 Wijziging II: Bouwlocatie Kudelstaartseweg, tussen 150a en 152”
Voorgenomen aanwijzing (ontwerp) bestemmingsplangebied “Noordvork”
Kapvergunningen: Oosteinderweg, 3 kastanjes en 2
sierappels; Van Cleeffkade, 14 kastanjes; Raadhuisplein, 1 berk; Terrein Watertoren, 1 berk en 1 esdoorn;
Hornweg 263, 1 wilg.
Kapvergunningen: Seringenpark 26, 1 cupressocyparis; Dreef 7, 1 wilg; Beethovenlaan 16, 3 wilgen en 3
esdoorns; Spoorlaan 2, 1 conifeer.
Voornemen Raadhuisplein 1 in Aalsmeer, aan te wijzen als gemeentelijk monument
Kapvergunningen:Schweitzerstraat 99, 1 els; Herenweg 39, 1 kastanje.
Actieplan geluid gemeente Aalsmeer;
Uitwegvergunningen: Citroenvlinderstraat 10; Koningsstraat 106; Kerkweg 26; Van Cleeffkade 6;
Aalsmeerderweg 461; Timpaan Real Estate, Oosteinderweg sectie G nummer 5171;
Voornemen een monumentenvergunning af te geven
voor het aanbrengen van zonwering aan de voorgevel
van de voormalige Bloemenveiling Bloemenlust gelegen aan de Oosteinderweg 245-247.
Conceptnota Ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid.

ter inzage Bij De afDeling DienstVerlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 27 juni 2008
• Horntocht t.h.v. de nieuwe N201, het plaatsen van twee doorvaarbare duikers;
• Rietwijkeroordweg 69, het vergroten van kassen;
• Uiterweg 34a, het plaatsen van een boothuis met garage;
• Uiterweg 323, het vergroten van de woning aan de voorzijde;
• Uranusstraat 17, het vergroten van de woning.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 4 juli 2008
• Aalsmeerderweg 449 en 451, het vergroten van een bestaande
brug/dam;
• Citroenvlinderstraat 14, het vergroten van de woning;
• Kudelstaartseweg 247a, het plaatsen van een carport;
• Lijnbaangebied, het inrichten van een bouwterrein;
• Oranjestraat 25, het bouwen van een woning.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 11 juli 2008
• Bilderdammerweg tussen 76 en 78, het bouwen van 3 woningen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 18 juli 2008
• Schweitzerstraat 28, het plaatsen van een veranda;
• Werven 26, 38, 39, 43 en 57, het oprichten van bergingen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 juli 2008
• Linksbuitenstraat 25, het wijzigen van de gevel;
• Lisdoddestraat 90, 92 en 94, het bouwen van drie woningen;
• Lisdoddestraat 96 en 98, het bouwen van twee woningen;
• Oosteinderweg 58, het oprichten van een dubbel woonhuis.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 1 augustus 2008
• Bilderdammerweg 120, het herbouwen van de woning;
• Hornweg 30, het tijdelijk plaatsen van keten;
• Schweitzerstraat 77, het plaatsen van een dakkapel.
schiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt
u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol
(CROS). CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel.
020-6015555 of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Tropische afsluiting ‘Back
in Time’ in The Beach
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 21
juni had het een dubbel feest kunnen worden in sport- en evenementencentrum The Beach aan de Oosteinderweg. In het voorprogramma van het maandelijkse 30+ discofeest ‘Back In Time’ kon op een
groot scherm de voetbal EK-kwartfinalewedstrijd Nederland tegen Rusland bekeken worden. De zaal zat
vol met oranje-fans en iedereen kon
de match goed zien. Helaas werden
de Hollanders in de verlenging uitgeschakeld en was de stemming
na afloop ietwat bedroefd. Dit was
slechts van korte duur want aansluitend startte dj Meindert van der
Zwaard de eerst plaat om het laatste
‘Back In Time’-feest van dit seizoen
te beginnen. Tafels en stoelen werden direct aan de kant geschoven
om zo weer een mooi grote dansvloer te creëren. Al snel was het verlies van de pot vergeten en danste
men de teleurstelling weg. Het grote scherm bleef naar beneden want
tijdens de feestavond projecteerde
vj Alex Wahlen van X-treme Showproductions de leukste zomerse videoclips. Muziek uit de jaren zestig
tot en met negentig trok weer voorbij en ook in het tweede gedeelte,
gepresenteerd door dj Cees van der

Schilden, kon men naar hartelust
dansen op de hits van weleer.
Vanwege het tropische thema ‘Summer Beach Party’ waren er behalve
de oranje uitstralingen ook exotische outfits aangetrokken. Aan degene in het meest originele tenue
werd een leuke prijs uitgereikt. Winnares werd de 37-jarige Jolanda van
Munster. Uit handen van gastheer
Ruud Vismans kreeg zij een strand-

Vrachtwagen
ziet fietser niet
Kudelstaart - Op woensdag 18 juni rond half vier in de middag heeft
een aanrijding plaatsgevonden op
de Mijnsherenweg. Een 38-jarige vrachtwagenchauffeur uit Kudelstaart draaide een inrit in. De
man zag hierbij een fietsster over
het hoofd. De vrouw, een 75-jarige
Aalsmeerse, kwam ten val en is per
ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ze heeft aan het ongeluk een
gebroken sleutelbeen en een zware
hersenschudding over gehouden.

paviljoen-dinerbon om lekker uit
eten te gaan bij dit restaurant. Hiermee werd het ‘Back In Time’-seizoen vreugdevol en in uitgelaten
stemming afgesloten.
Na de zomervakantie zijn de heren
weer terug met ‘Back In Time’. Vanaf zaterdag 20 september draaien zij
weer elke derde zaterdagavond van
de maand in The Beach. Meer informatie op: www.backintime.nu.

Kunst van Masa Ariyoshi
in het Oude Raadhuis

Aalsmeer - Tot en met zondag 27
juli presenteert de stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer een overzichtstentoonstelling met schilderijen en pastels van Masa Ariyoshi.
‘Een Japanse in Nederland’ is de titel van deze expositie die te zien is
in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Haar thema’s zijn landschap,
stilleven, interieur en portret: dat is
Nederlands. Maar haar aanpak is
dat niet: Ariyoshi’s subtiele schilderkunst is een even intrigerende

als kleurrijke combinatie van Westerse en Oosterse beeldelementen:
wel te herkennen, maar lastig te definiëren. In de gemeentelijke expositieruimte zijn tevens werken te zien
van Wendelien Schönfeld, Marianne van de Bergh, Aart Schonk, May
An Go, Marian Binkhuysen en Lau
Heidendael De expositie in het Oude Raadhuis in het centrum is iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur gratis te
bezoeken.

Bootje met
motor gevonden

Aalsmeer - Op woensdag 18 juni is een onbekend bootje aangetroffen door bewoners van de Jac.
Takkade. Het gaat om een wit/bruin
bootje van het merk Lord330 met de
naam Speedy. De naam was weggehaald, maar is door stickerresten nog te lezen. Het bootje met
een soort spatraam is voorzien van
een Thomas 4 pk buitenboordmotor.
Op de boot zijn enkele stickers van
Smirnoff-wodka geplakt. Een bewoner heeft kort voor de vondst twee
jongens met rugtassen weg zien lopen, mogelijk zijn zij de eigenaars.
Zo niet, de rechtmatige eigenaar
kan contact opnemen met de politie via 0900-8844.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000. Tel.
Centrale nachtapotheek 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mantelzorg start gespreksgroepen
familieleden van dementerenden

Aalsmeer - Het Steunpunt Mantelzorg Amstelring start met gespreksgroepen voor partners en kinderen
van dementerenden.
De partnergroep start 21 augustus, ’s ochtends, en de groep voor
de kinderen start 4 september ’s
avonds.
De groepen komen één keer per zes
weken bijeen onder begeleiding van
een ervaringsdeskundige. Vooraf zal
een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Veel van de directe zorg komt neer
op de schouders van de partners en
kinderen. De familie zal steeds meer
te maken krijgen met toenemende

vergeetachtigheid, gedragsveranderingen, onrust, verminderde sociale contact, en bijvoorbeeld gebondenheid aan huis.
Deze zorg is in feite iedere dag een
stukje afscheid nemen. De steun in
een groep met lotgenoten kan dan
van groot belang zijn.
De ervaring dat men niet alleen is
met deze problemen en deze met
elkaar kan delen geeft veel ondersteuning.

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 vrij. van 9.3011.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie
over vermiste of gevonden dieren: 0235626136. Spoedgevallen en gevonden
honden: 06-54363000.

Vermist:
- Citroenvlinderstraat in Aalsmeer, wit mannetjes fret.
- Kas in Aalsmeer, grijs cyperse kater en poes. Beide zijn ze 6
jaar. Ze heten “Tom”en “Jerry”.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, zwarte poes met wit onder
zijn nek. Dikke vacht. Ze heeft een roze bandje om met kokertje en ze heet “Minous”.
- Werven in Aalsmeer, chocalade bruine kater met witte bef en
sokjes. Hij is 10 jaar en heet “Prince”.
- Spoorlaan in Aalsmeer, wit/zwart/bruin konijntje.
- Molenweg in Aalsmeerderbrug, zwartmet witte buik en wit op
de kop. Hij piept ipv miauwen. Hij is 3 jaar en heet “Nemo”.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart, witte poes met rood bandje en
belletje. Ze heet “Sioke’ is 19 jaar en doof.
- Hornweg in Aalsmeer, lapjes poes. Ze heet “Pinky” en is 4
jaar.
- Dahliastraat in Aalsmeer, grijs/cyperse kater met wit. Hij heet
“Timon” en is 7 jaar.
Gevonden:
-		Hoofdweg thv Daltonstraat in Kudelstaart, poes met witte
neus, mond en voetjes. Buik, bef en rug zijn rood, zwart/bruine staart met licht rood puntje.
- Kudelstaartseweg thv nr. 60 in Kudelstaart, grijs/witte poes.
Goed tehuis gezocht:
- Spaanse waterhond van vier jaar. Door omstandigheden wordt
voor deze lieve hond een goed tehuis gezocht. Hij ziet er heel
leuk uit met al die krullen in z’n vacht, waardoor je z’n ondeugende ogen bijna niet ziet.

Sport- en spelinstuif senioren
op midgetgolfbaan
Aalsmeer - Elke dinsdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur wordt door
de SWOA een sport- en spelinstuif
georganiseerd voor ouderen.in
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg.
In de maanden juli en augustus
wordt deze activiteit verplaatst naar

de midgetgolfbaan in de Hornmeer,
aan de Beethovenlaan. Vanaf aanstaande dinsdag 1 juli worden ouderen hier welkom geheten door
Joke Winkler, Joke Dekker en Mieke Regelink.
Deelname kost 2,50 euro. Voor meer
informatie SWOA via 0297-344094.

Try-out concert King David
in kerk Het Lichtbaken

Rijsenhout - Op zateragmiddag 5
juli om 15.00 uur vindt de try-out
plaats van het concert King David
Portrayed in het Lichtbaken aan de
Aalsmeerderweg 751. Het concert
wordt gegeven door Rachel Ann
Morgan (harp en zang) en Edward
Witsenburg (harp). Zij voeren werken uit van onder andere G.F. Händel en M. Ippolitov-Ivanov waarin
Koning David de centrale figuur is.
Het concert wordt afgesloten met
de prachtige “Impressies bij Saul en
David” van Rosa Spier.
Tussen de muziekstukken door vertelt Ferry Jongbloed over een aan-

tal verschillende aspecten van Koning David, zoals: wie hij was, hoe
hij werd afgebeeld in de kunst en
welke rol hij in het Christendom, het
Jodendom en de Islam speelt. De lezing is in het Engels, omdat het de
try-out is voor een concert dat op 18
juli wordt gegeven tijdens de World
Harp Congres dat dit jaar in Amsterdam plaatsvindt.
Ter bestrijding van onkosten staat
er een hoed klaar waarin bezoekers
een bijdrage kunnen achterlaten.
Het programma duurt circa 90 minuten. De deuren van de kerk gaan
open om 14.45 uur.

Schilderij in zorgcentrum zoek

Aalsmeer - Na Kudelstaart, vorige week, was afgelopen maandagavond
Aalsmeer Oost aan de beurt. Muziekvereniging Flora gaf in de wijk ‘de Boomgaard’ een prachtig buitenconcert.
Niet alleen de ‘groten’ maakten indruk, dat deden zeker ook de jeugdleden
van het orkest, die op deze manier een andere uitleg gaven aan het begrip
‘buiten spelen’.

Zondag 29 juni
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met
Dave Wijker, IJmond.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 10u. Avondmaal. spreker: Arjen Ravesloot.
Crèche voor de kleinsten, speciaal
programma oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds A. Jansen en
18.30u. ds. J. Bosch, Hoofddorp.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. A.A. van
Daalen. Extra collecte voor het Ouderenwerk.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Om 19u. br. P. v.d. Lugt,
Naaldwijk.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Iedere zondag om 10u. en 19u. student M. Krijgsman.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
10u. dienst in Zuiderkerk, ds. J. van
Popering. Laatste dienst in Zuiderkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. F. Bos, Waddinxveen.
Oost: 10u. dienst, ds. N. Slok, Veenendaal.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Om 10. ds. A. van Vuuren. 18.30u.
ds. C. van Duijn, Amsterdam.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met do-

A a l s m e e r - Le d e n v a n h e t
Aalsmeerse Schildersgenootschap
exposeren momenteel in zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad.
In de gangen hangen werken van
ongeveer twintig kunstenaars. Sinds
veertien dagen ontbreekt echter één
schilderij. Het schilderij van Emmy
Braak-Jongkind is zoek, verdwenen,
misschien wel gestolen. Maar door
wie? Het werk is ongeveer zo groot
als een A4-tje en wordt sinds veer-

tien dagen vermist. De Aalsmeerse kunstenares heeft aangifte gedaan bij de politie en hoopt natuurlijk dat haar schilderij weer boven
water komt. In de avonden van 9 tot
11 juni is het werk van de muur gehaald. Emmy Braak-Jongkind hoopt
dat deze oproep in de krant de nu
onrechtmatige eigenaar over de
streep haalt om het schilderij terug
te geven. Afgeven kan in het zorgcentrum in het centrum!

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Om 10u. en 18.30u. ds. K. Muller.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Dienst om 16u. past. Jaap Spaans.
Vesperdienst met koor.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel euch.
viering olv karmelieten. Om 10u. in
Zorgc. Aelsm. woordcomm.viering
met A. Blonk.
Om 17u. woordcomm. viering met
vg. N. Kuiper.
Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch.
viering olv karmelieten.
Rijsenhout: geen viering tot na de
zomervakantie.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. ds. J. Henzen, Alphen a/d
Rijn.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, dhr. S. Rienstra.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering Zondag
10.30u. woordcomm.viering met A.
Blonk.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in Kruiskerk aan V/d Veerelaan 30a om 19u. vg. ds. Tim Vreugdenhil.
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.

Fietsmiddag
met ANBO
Aalsmeer - Op donderdag 3 juli organiseert de ANBO Aalsmeer weer
een fietsmiddag. Deze keer gaat de
groep richting Langeraar. Het vertrek is gepland om 13.30 uur vanaf
de parkeerplaats van zwembad De
Waterlelie aan de Dreef in de Hornmeer. De afstand is ongeveer 25 kilometer. De fietscommissie hoopt
vele sportieve deelnemers te mogen
begroeten.

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

Kom in beweging
voor Multiple
Sclerose!

Voor informatie en aanmelding kunt
u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Amstelring, 09001866 of via e-mail steunpuntmantelzorg@amstelring.nl

Flora ‘speelt’ lekker buiten!

KERKDIENSTEN

ven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

Aalsmeer - ‘Kom in beweging voor
Multiple Sclerose!’ Iedereen met
twee uurtjes tijd over kan al helpen,
door collectant te worden! MS is
een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het is de meest invaliderende aandoening onder jonge mensen. Ook kinderen kunnen MS krijgen. Het aantal MS patiënten groeit
elk jaar, omdat er nog geen medicijn voor de ziekte gevonden is. Pamela Zaat, landelijk coördinator MS
Fonds: “Omdat MS in vele soorten
en maten voorkomt en MS niet altijd
heel zichtbaar is voor de buitenwereld, is er soms veel onbegrip voor
MS patiënten. Wat we wel weten is
dat de ziekte het bewegen en daardoor het functioneren in de maatschappij sterk vermindert. Het MS
Fonds helpt MS patiënten met coaching en voorlichting en financiert
wetenschappelijk onderzoek. Het
MS Fonds zoekt nieuwe collectantenvoor de Nationale MS Collecteweek in november. “Kom ook in beweging voor de MS patiënten! Beweeg voor de MS patiënten die
door hun ziekte soms noodgedwongen moeten stoppen met bewegen!
Door te collecteren, al is het maar
twee uurtjes, kunnen we al zoveel
meer patiënten helpen”, aldus Pamela Zaat, landelijk coördinator van
het Nationaal MS Fonds. Wilt u zich
opgeven als collectant in uw woonplaats of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Pamela
Zaat via 010-5919839 of surf naar
www.nationaalmsfonds.nl.

sinds 1888
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Verzoek van bedrijfsleven

Van de hak
op de tak

Opwaardering N201 voor
betere bereikbaarheid
Aalsmeer - De N201 is de drukste
provinciale weg van Nederland. De
N201-omlegging die op dit moment
wordt uitgevoerd, is niet afdoende om ook bereikbaarheidsproblemen op de lange termijn op te lossen. Daarom pleit het georganiseerde bedrijfsleven voor de opwaardering van de N201 tot een volwaardige tweemaal tweebaansweg tussen de A4 en de A2. Het N201-project bestaat uit het omleggen van de
N201 tussen Hoofddorp en Amstelhoek en het aanpassen van de Antony Fokkerweg bij Schiphol-Oost.
Desondanks blijkt uit verkeersintensiteitsberekeningen van de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid dat deze oplossingen slechts
voldoende capaciteit opleveren tot
2020. Het georganiseerde bedrijfsleven, Flora Holland, Schiphol en de
KvK Amsterdam en Midden-Nederland, streven naar een structurele
oplossing van het bereikbaarheidsprobleem.

de omgelegde N201 worden bedrijventerreinen ontwikkeld. De gekozen oplossing om het verkeer vanuit de veiling en omgeving met als
bestemming Noord-, Oost- en ZuidNederland via de Antony Fokkerweg
te leiden is nu al niet optimaal.

Economie staat niet stil
De komende jaren staat de economische ontwikkeling in het gebied Schiphol/Amstelland niet stil.
Schiphol-Oost wordt verder ontwikkeld en ook het veilingcomplex
Aalsmeer breidt de activiteiten uit.
Aan de zuidkant van Amstelveen
komen nieuwe woningen en langs

Nu actie nodig
Procedures voor nieuwe infrastructuur vragen veel tijd. Om niet in 2020
opnieuw in een situatie te belanden
waarin het verkeer regelmatig volledig vaststaat, moet nu actie worden ondernomen. Daarom zou er nu
gestart moeten worden met studies
naar de opwaardering van de N201.

Twee maal tweebaans
De oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem op de langere termijn is volgens de genoemde partijen de opwaardering van de N201
tot een twee maal tweebaansweg
tussen de A4 en de A2. Daarnaast
is een ontsluiting met een oostelijke
randweg over de oude A3 nodig om
het verkeer om Amstelveen te leiden
naar de A9. Deze opgewaardeerde
N201 past in de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast
kan met deze tweebaansweg en de
oostelijke Randweg om Amstelveen
het verkeer beter doorstromen en
worden woongebieden ontlast.

Verkeers- en vervoersplan
in bijeenkomst de Dorper
Aalsmeer - De wijkraad de Dorper
komt bij elkaar op maandag 30 juni
vanaf 19.30 uur in De Binding in de
Zijdstraat 53. Deze bijeenkomst is
geheel gewijd aan de inbreng vanuit de wijkraad aan het verkeers- en
vervoersplan.
Alternatieven voor de wegcategori-

sering (welke wegen zijn er om de
buurt te onsluiten en welke krijgen
een erffunctie?) worden besproken.
Het eerste half uur van de bijeenkomst kunnen inwoners van het
Dorp andere onderwerpen, die in
het Dorp spelen, bij de wijkraad inbrengen en bespreken

Uitbesteding werkzaamheden BTO

Vanavond beraad en raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
26 juni, begint al om 19.00 uur het
laatste beraad en de laatste raadsvergadering voor de zomerstop in
de maand juli. Voorzitter van het beraad is dit keer Joop Vuijk van het
CDA. Hamerstukken zijn de onderwerpen nieuwe Wro en herbenoeming directeur van de rekenkamer.
Behandelstukken zijn de kadernota
2008 en het krediet dat burgemeester en wethouders de raad vragen
om de e-dienstverlening op gang te
zetten. Een half uur is uitgetrokken
voor het voorstel om in te stemmen
met het vervolgen van het uitbestedingsproject van Beheer, Toezicht
en Onderhoud aan De Meerlanden
Holding op basis van een meerjarige overeenkomst. Wethouder Berry Nijmeijer zal vervolgens verslag

doen over de financiële stand van
zaken van het project Nieuw-Oosteinde. Na een korte onderbreking
wordt om kwart voor negen aangevangen met de raadsvergadering.
Deze vergadering is de voorzittershamer voor burgemeester Pieter Litjens. Behandelstukken zijn de voorjaarsrapportage 2008 en de kadernota handhaving en vergunningverlening. Ook wordt gesproken over
de e-dienstverlening, werkzaamheden BTO, Nieuw-Oosteinde en kadernota 2008 naar aanleiding van
wat besproken is in het beraad. De
bijeenkomsten zijn openbaar. Voor
aanvang van de raad bestaat de
mogelijkheid over één of meer onderwerpen het woord te voeren. De
vergaderingen zijn in de raadzaal in
het gemeentehuis.

ingezonden
Stommeerwegsloot stinkt weer!
De eerste dag van de zomer en nu
al een vieze stinkende drijflaag in de
Stommeerwegsloot. Dat belooft wat
voor de rest van de zomer. Vooral
als je de laag meldt bij het Hoogheemraadschap en er gebeurt niets.
Maandag ben ik gebeld en er is mij
gezegd dat op de telefonische melding van 21 juni geen actie wordt
ondernomen. Waarom hebben wij
middagen en avonden met elkaar
gesproken en zijn er dure voorzieningen geplaatst (weliswaar een
pomp die de verkeerde kant op
pompt, maar ok)? Ik vind het Hoogheemraadschap een kostenverslin-

dend log ondemocratisch lichaam
met kamergeleerden waar we niets
maar dan ook helemaal niets aan
hebben. Misschien is het beter om
het geheel op te heffen en gewoon
weer naar de mensen in het veld (de
ervaringsdeskundige) te luisteren.
En de doorstroming nu wel een keer
goed op gang brengen. Want dat is
het waar we mee zitten.
Alles wordt dicht gegooid en afgesloten, open gooien die verstopte hevels en uitdiepen die verslonsde sloot!
N.T.G. Lanser, Stommeerweg 80.

Over met overlast!

Nieuw regionaal jeugdveiligheidsplan
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn
Aalsmeer - Overlast, veroorzaakt
door (groepen) jongeren, is al jaren een probleem in de samenleving. Het leidt tot onveiligheidsgevoelens bij burgers en kan leiden
tot onnodige schade en vernieling.
Sinds 2004 werken de gemeenten
Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen
daarom samen om de overlast van
jongeren aan te pakken. Dit heeft
geresulteerd in een tweede regionaal jeugdveiligheidsplan voor de
periode 2008-2011.
Met de ondertekening van het nieuwe plan zetten de drie gemeenten
zich in op het voorkomen en direct
aanpakken van de overlast. Op een
snelle en efficiënte manier wordt
contact gezocht met groepen overlastgevende jongeren. Met verschillende methoden wordt geprobeerd
om de groep niet meer overlastgevend of hinderlijk te laten zijn. Hierbij zullen ook ouders van jongeren

en buurtbewoners worden benaderd. Ook wordt intensief samengewerkt met buurgemeente Amsterdam.
Naast het regionaal jeugdveiligheidsplan hebben de burgemeesters van Aalsmeer, Amstelveen en
Uithoorn in april 2008 een overeenkomst getekend voor een gezamenlijke uitvoering in de Ketenunit. Het
doel van de Ketenunit is om jongeren die een strafbaar feit hebben
gepleegd snel en doeltreffend aan
te pakken.
Dit bereikt zij door de jongeren enerzijds een straf op te leggen en anderzijds een ondersteuningstraject
aan te bieden. Hierdoor wordt de
kans op recidive voorkomen. In de
Ketenunit wordt intensief samengewerkt met de Reclassering, de Raad
voor de Kinderbescherming, Bureau
jeugdzorg, Halt en het Jeugd Interventie Team.

Het is zomer!

Dorps karakter en torentjes in lijn van de kerk

Nieuwbouw restaurant
Het Wapen van Aalsmeer
Aalsmeer - Restaurant ‘Het Wapen van Aalsmeer’ gaat nieuw
bouwen. Het bestaande pand
gaat plaatsmaken voor een
nieuw, groter gebouw waar
naast het restaurant 19 hotelkamers een plek in zullen krijgen.
De plannen voor deze nieuwbouw werden dinsdagavond gepresenteerd, aan Dorpsstraatbewoners.
Net als voor de nieuwbouw van het
hotel, nu twintig jaar geleden, organiseerde de eigenaar van Het Wapen van Aalsmeer eerst een bijeenkomst voor omwonenden, alvorens
de nieuwbouwplannen wereldkundig worden gemaakt. “Wel zo netjes”, vindt Jan Arkesteijn. Aldus geschiedde dinsdagavond jl.
Zussen Nicolette en Melanie Arkesteijn verwelkomden een aantal
buren die nieuwsgierig de tekeningen van de nieuwbouw bekeken.
In de burgemeester Brouwerszaal
van het hotel waren overigens niet
alleen de bouwtekeningen te zien,

ook de architect liep er rond. Desgewenst om vragen te beantwoorden en een aantal mensen greep de
kans aan om Jacques van Zijl van
architectenbureau HW van der Laan
uit Mijdrecht even aan zijn jasje te
trekken.
Zo legde hij uit dat de stijl waarin
gebouwd zal worden ‘oud-Hollands’
is met veel metselwerk en klassieke
dakpannen op het dak. In het oog
springen de torentjes die qua uiterlijk in de lijn van de dorpskerk-toren liggen. Ook het bestaande pand
waarin expositieruimte Het Oude
Raadhuis zich bevindt, past bij de
dorpse stijl van het restaurant. De
nieuwbouw is nodig om het restaurant efficiënter in te richten en aan
de vraag voor meer kamers te voldoen. In het nieuwe pand is ruimte
voor in totaal 19 ****hotelkamers. Nu
zijn dat er nog 11. Het nieuw te bouwen pand telt drie verdiepingen en
is hoger dan het hotel.
De gevel van het restaurant die zo
herkenbaar is door de jaren heen,
blijft een item. Op de tekening is de

veranda-achtige houten constructie
gewoon weer te zien. Een knipoog
naar het verleden, want het restaurant kent een rijke historie. De buren lieten zich positief uit tijdens de
‘inloop’ die de familie Arkesteijn organiseerde. Burgemeester en wethouders hadden al eerder goed gereageerd op de plannen en nu is het
natuurlijk aan de gemeenteraad om
dit goed te keuren. Bovendien zal de
uitbreiding/nieuwbouw aangekondigd worden op de gemeentepagina
in de Nieuwe Meerbode.
Hoog
Naar verluidt zal de hoogte van het
pand discussie kunnen gaan opleveren. Overigens is de nieuwbouw
dit jaar nog niet aan de orde dus
nog geen last van drilboren en andere bouwperikelen in de Dorpsstraat. Er moet nog een artikel-19
procedure worden gevolgd en het
plan moet nog goedkeuring wegdragen van de raadsfracties. Als alles meezit, kan volgende jaar een
aanvang worden gemaakt.

Handtekeningenactie voelt als dolksteek in de rug

Bestuur wijkraad Hornmeer
onaangenaam verrast
Aalsmeer - Het bestuur van de
Wijkraad Hornmeer kreeg op 10 juni
ruim honderd handtekeningen overhandigd waarmee een deel van de
bewoners van de wijk tot uitdrukking wensen te brengen dat zij zich
zorgen maken over de gang van zaken in verband met het om privéredenen opstappen van de voorzitter
van de wijkraad. De bewoners zouden graag nader geïnformeerd willen worden over de opvolging van
de voorzitter en de hierbij gehanteerde procedure. Uit de statuten
blijkt dat de Wijkraad zonder overleg een nieuwe bestuurder mag benoemen in de stichting, maar een
groep bewoners wil in deze meer
zeggenschap. Een deel van de bewoners verzoekt de bestuursleden
om de al geplande vergadering van
19 juni doorgang te laten vinden om
over genoemde zaken op een constructieve wijze van gedachten te
wisselen. Hieruit zou opgemaakt
kunnen worden dat het communiceren te wensen overlaat, maar de
praktijk wijst uit, dat dit wel meevalt.
Een druk op de knop van de computer laat zien dat er sinds 26 april
steeds gereageerd is door het bestuur en wel op de volgende data:
17, 20, 21 en 31 mei, 5, 7, 10, 4 en 19
juni. Op 5 juni wordt per e-mail aangegeven dat ruimschoots van tevoren is aangegeven dat de vergadering van de wijkraad op 22 mei is komen te vervallen. Dit in verband met
de viering van het 40-jarig jubileum
en dat de volgende vergadering op
19 juni is en dat deze vergadering
vooral in het teken zal staan van het
verkeer- en vervoerplan. Zo’n dertig
bewoners hadden donderdag 19 juni de weg naar het buurthuis aan de
Roerdomplaan weten te vinden en al

snel bleek dat het een ‘hete avond’
beloofde te worden. Het bestuur van
de wijkraad kon geen waardering
opbrengen voor de handelwijze van
de bewoners die hun handtekening
hadden gezet en daarmee de twijfel aan het bestuur bevestigde. Alle
correspondentie over dit onderwerp
werd steeds namens deze bewoners
gevoerd. Vooral de punten communiceren en niet luisteren hebben de
bestuursleden gekrenkt tot op het
bot. Diverse aanwezigen vroegen
zich op dat moment af wat er eigenlijk aan de hand was. Zij waren niet
ingeschakeld bij de handtekeningenactie. De wijk telt 1.200 woningen en deze zijn niet allemaal bezocht, zo blijkt. In het kort werd uitleg gegeven hoe een en ander zover
heeft kunnen komen. In een brief,
gedateerd 26 april 2008, heeft een
aantal bewoners uit de Marsstraat
en de Mercuriusstraat hun ongenoegen geuit over het persoonlijk
handelen van de voorzitter van de
wijkraad. Deze brief eindigt met een
motie van wantrouwen tegen de zittende voorzitter en hierin wordt ook
gevraagd om een extra vergadering over dit onderwerp. Het bestuur
geeft in een schriftelijke reactie, gedateerd 20 mei 2008 aan: “De zittende voorzitter heeft kennis genomen van de inhoud van de brief en
heeft daarop besloten zich met ingang van 26 mei terug te trekken
als voorzitter van de Wijkraad Hornmeer. Hij heeft dit besluit mede genomen met het idee het voortbestaan van de wijkraad niet in gevaar
te willen brengen als gevolg van
zijn persoonlijk handelen.” De andere bestuursleden van de wijkraad
respecteren dit besluit. Naar de mening van het bestuur is als gevolg

Wegwerkzaamheden N201
tussen Waverveen en A2

Streek - Vanaf vrijdagavond 27 tot
maandagochtend 30 juni voert de
provincie Utrecht groot onderhoud
uit aan de N201. Het gaat om het
gedeelte tussen het kruispunt Waverveen (N212) en de op- en afritten
van de A2. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden
bestaan uit het vervangen van het
bestaande asfalt door nieuw asfalt.
De bestaande asfaltlaag ter hoog-

te van het geluidsscherm langs de
N201 wordt verwijderd en vervangen door twee nieuwe asfaltlagen
en een laag geluidreducerend asfalt.
Om het werk te kunnen uitvoeren,
moet de weg gedurende een weekend worden afgesloten. Dit gebeurt
vanaf vrijdagavond 27 juni 21.00 uur
tot maandagochtend 30 juni 05.00
uur. Gedurende de afsluiting blijven
alle panden bereikbaar. Fietsers en

van de beslissing van de voorzitter
de noodzaak om een extra vergadering uit te schrijven komen te vervallen en het bestuur neemt aan dat de
ondertekenaars van de brief hiervan in kennis worden gesteld via de
indiener. Voor eventuele vragen en
opmerkingen zijn de bewoners altijd welkom op de maandelijkse vergaderavond waar voorafgaande aan
de vergadering een half uur spreektijd bestemd is voor buurtbewoners
die willen inspreken.
Emoties hoog opgelopen
De gevolgde handelwijze van de
groep bewoners zorgde er echter
voor dat de emoties hoog opliepen
en de wijkcoördinator van Cardanus
noemde dit een slechte zaak en onder dergelijke omstandigheden valt
er nauwelijks te communiceren. Het
verstandigste is de zaak even te laten bezinken om op een later tijdstip te trachten tot een oplossing te
komen. Het was niet de bedoeling
van de groep bewoners om mensen
persoonlijk te kwetsen, maar daar
was afgelopen donderdag niet aan
te ontkomen. Bestuursleden werden gekwetst, maar ook de indieners die namens de groep bewoners
optraden werd gekwetst. De beide
insprekers hadden weliswaar ruim
honderd handtekeningen weten te
verzamelen, maar stonden donderdagavond 19 juni toch een beetje alleen gezien de geringe opkomst van
bewoners die hun handtekening
hadden gezet.
Een storm in een glas water? De
eerstvolgende vergadering van de
wijkraad staat gepland op donderdag 21 augustus. Mogelijk heeft de
zomervakantie een positieve invloed
op alle betrokkenen.
bromfietsers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden en kunnen gewoon gebruik blijven maken van het fietspad en de parallelweg. Het doorgaande verkeer
wordt omgeleid via de provinciale
wegen N212 en N401 bij Breukelen.
Vinkeveen blijft bereikbaar via de
Mijdrechtse Dwarsweg. De omleidingsroutes staan met borden aangegeven.
Het openbaar vervoer (BBA) van en
naar Vinkeveen blijft rijden en de
doorgaande route (lijn 140) van en
naar Utrecht gaat rijden via de aangegeven omleidingsroutes, dus via
de N212 en de N401.

Aalsmeer - Bijna juli, zo snel gaat
het en het is alweer zomer. De raad is
op reces, het is dus een beetje stiller
op het gemeentehuis. Hoera, het is
zomer. Vroeger toen ik nog jong was,
dartelde ik blij de zomer in. De allerlaatste schooldag luidde een lange
zomervakantie in. Je moest je kastje leegmaken en je inktpotje spoelen
en weer leeg en schoon in je schoolbank ophangen. De grote zwarte schoolborden en het krijtjesbakje
werden schoongemaakt, de schoolbibliotheek boeken keurig op een rijtje gezet en de balsemientjes in de
vensterbank kregen een extra scheut
water. Als alles gebeurd was, gaven
we de meester een hand en mocht
je naar buiten.
Het was zomer, het was vakantie en
het voelde spannend. Daarvoor had
je al je rapport gehad. Mijn cijfers,
behalve het cijfer voor ‘nuttig handwerken’ waren goed. Goed genoeg
om met het rapport trots langs de
familie en buren te gaan. Als je het
rapport dan toonde, kreeg je meestal
wat geld. Daar was je heel blij mee.
Achteraf wist je dat het thuis geen
vetpot was. Het was kort na de oorlog en ik kan me herinneren dat er
nog boodschappen ‘op de bon’ waren. Zo langzamerhand begonnen
de Farregatters weer op te krabbelen. De lange zomer hield toch beloftes in. Je ging nog niet met je familie op vakantie, maar je mocht wel
een week op kamp. Voor 25 gulden
een week weg. Slapen in een schuur
op zolder, in een tent of in een hooiberg. Keten met de anderen, bonte avond, slaaptekort en vooral veel
lol. Doodmoe, met een plunjezak vol
dennennaalden en wasgoed thuiskomen, twee dagen bijkomen en een
album vol herinneringen door de foto’s met gekartelde randjes die je
met je zeepkissie gekiekt had. Het
was zomer.
Je ging op kamp en voor de rest
speelde je buiten. Voor het grootste deel zat je in zwembad het Oosterbad aan de Mr. Jac Takkade. Dit,
toch wel unieke buitenbad, is er nog
steeds. Dan nog hutten bouwen op
de Hoge dijk, spelen op het schoolplein, doorgedraaide bossen bloemen halen bij de veiling ‘Bloemenlust’ in Aalsmeer-oost. Of, zo’n beetje schuin tegenover ‘Bloemenlust’,
spelen in de speeltuin aan de Hoge
dijk. Dat speeltuintje lag achter de
melkfabriek van Krijn Kniep. Nu is dat
allemaal allang verdwenen.
Natuurlijk was je ook vaak te vinden
op en rondom het water in het Oosteinderpoel gebied. Met de roeiboot
of in de kano kwam je in de mooiste slootjes of op de stille, door de
groene natuur omzoomde, plassen
terecht. Het waren onvergetelijke zomers met, in mijn herinnering, altijd
mooi weer. Het woord vandalisme
kenden we toen niet eens. Dat heette kattekwaad. Het kattekwaad van
destijds kostte geen geld, er werd
niets vernield. Hoogstens kreeg je
een boze buur achter je aan. Moet
je nu kijken. De goeden daargelaten, zijn er groepen etterbakken in de
weer die door hun kattekwaad de gemeenschap klauwen vol geld kosten.
Met regelmaat geeft de gemeente
het steeds stijgende bedrag door aan
deze krant. De prijs van de vernielingen en dat wordt een onwaarschijnlijk hoog bedrag. Zoals het vroeger
nog geen mishandeling heette, zouden die jongens en meiden een pak
slaag moeten hebben, een schop
voor hun kont en de kosten van de
onzinnige vernielingen moeten betalen. Zoiets.
In de komende kadernota die de bezuinigingen van 2010 aangeven zou
men moeten aangeven achter de kop
‘vandalisme’ het bedrag van de kosten ervan, als bezuinigingspost. Maar
dat kan niet. Ergo: de aanpak van dit
probleem kost geld, dus het is nog
erger dan ik dacht en ik vraag me af
of het helpt. Kom op, kluitje vandalisten, ga spelen in de zon en blijf van
de dingen af. Bedenk eens iets anders, zo gek is dat toch niet? Mede door jullie kostenpost moet er op
echte leuke dingen bezuinigd worden. Kop op: er zijn nog zat leuke,
andere dingen in de zomer te bedenken?
Coq Scheltens

Jonge autodief
(16) aangehouden

Haarlemmermeer - Aan Alholm in
Hoofddorp hebben maandag 23 juni twee jongens rond 5.30 uur geprobeerd een auto te stelen. Een getuige zag dit gebeuren en schakelde de politie in. Agenten gingen op
onderzoek naar de verdachten. Ze
troffen een 16-jarige jongen uit Rijsenhout aan die aan het opgegeven
signalement voldeed. De getuige
herkende de jongen als een van het
duo die hij had gezien in de auto. De
auto was een blauwe Fiat waarvan
het portierslot en contactslot al waren verwijderd. De jongen is meegenomen naar het bureau en ingesloten. De politie onderzoekt met wie
hij de auto heeft getracht te stelen
of hij meer diefstallen op zijn geweten heeft.
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Locatietheater in Historische Tuin

Lichtemaankweker ongekend succes!
Aalsmeer - De voorstellingen van
het locatietheaterstuk ‘Lichtemaankweker’ in de Historische Tuin zitten
er op! En unaniem zijn spelers, organisatie én bezoekers het erover
eens dat dit initiatief van KCA een
geweldig succes is geworden. Alle
avonden waren uitverkocht (soms
moest zelf ‘nee’ verkocht worden)
en de reacties waren allemaal even
lovend. Lichtemaankweker was dan
ook een verrassende tocht door
de tuin én de geschiedenis van
Aalsmeer, waarin acteurs, leden van
het koor Davanti en de Big Band
van de Hint tot een sfeervolle eenheid waren gesmeed.

Een walhalla voor iedere muzikant en geluidsfreak

Stage Music Shop: Al 30 jaar
een begrip in Aalsmeer e.o.
Aalsmeer - – Toe aan een nieuwe
gitaar, op vioolles of altijd al keyboard willen leren spelen? Dan zeker naar muziekwinkel Stage Music Shop in de Schoolstraat 7 gaan,
want deze zaak heeft werkelijk alles
in huis op gebied van instrumentenen muziek-accessoires. Precies dertig jaar geleden is het dat eigenaar
Leen Mulder stopte met de populaire Hobo String Band. Helemaal
stoppen met muziek, vond hij echter geen optie. Hij startte een verhuurbedrijf in geluidsapparatuur.
Door heel Nederland leverde Stage
Music Service het geluid voor, veelal bekende, bands en artiesten en
voor festivals. Leen Mulder, afgestudeerd aan de HTS, kon zijn technische vaardigheden gebruiken om
de apparatuur in optimale conditie
te houden. Een speaker of een kabel stuk? In een handomdraai gerepareerd.
Flightcases en geluid
Apparatuur dat vervoerd wordt,
vraagt om een extra ‘jasje’ en dus
bouwde Leen z’n eigen flightcases
voor de boxen, de mengtafels en de
19-inch-rekken voor alle effectapparatuur.
Het PA-bedrijf is inmiddels verhuurbedrijf van geluid en menig
inwoner uit Aalsmeer en omstreken komt geluidsapparatuur huren
voor een feestje of een evenement.
En, ook alweer vijftien jaar geleden,
werd het verhuurbedrijf uitgebreid
met een muziekwinkel. Alle facetten
van het verhuurbedrijf zijn opgenomen in het winkelpakket. Speakers (bijvoorbeeld in auto’s) zijn te
koop, evenals luidsprekersets, microfoons, statieven, lichtapparatuur
en effectrekken én alle onderdelen
om zelf een flightcase te bouwen.
Het assortiment kabels voor microfoons, (bas)gitaren en onder andere
luidsprekers is enorm.
Officieel Fender dealer
Sowieso kijkt vast een bezoeker,
die voor de eerste keer de gezellige winkel in de Schoolstraat binnen
stapt, zijn of haar ogen uit. Overal
staan spullen, een walhalla voor iedere muzikant en geluidsfreak. Een
wand vol muziek-(les)boeken met
daarboven allerlei leuke muzikale
cadeaus, lessenaars in diverse kleuren, statieven voor snaar- en blaasinstrumenten en uiteraard heel veel
klassieke, western en elektrische
gitaren en bassen.
In iedere prijsklasse, van diver-

se merken én tegenwoordig ook in
opvallende kleuren of met grappige motieven. Van diverse merken is
de Stage Music Shop de enige, officiële dealer van de regio. Zo zijn
de klassieke gitaren van onder andere de Spaanse bouwers Valencia en Juan Salvador en prijken op
de Westerns ondermeer de bekende merken DÁddario en Richwood.
Op gebied van elektrische gitaren
en versterkers mag de Stage Music Shop als enige in Aalsmeer en
de regio het merk Fender verkopen.
Hier is eigenaar Leen Mulder best
heel trots op, want Fender dealer
word je niet zomaar.
Er zijn Fender gitaren en -versterkers verkrijgbaar in verschillende
prijsklassen en natuurlijk wat het
laatste betreft in verschillende vermogens. Een hardrock-muzikant wil
het volume tot slot harder hebben
dan bijvoorbeeld een bassist of gitarist die speelt in een jazz-band. Ook
versterkers van onder andere Hughes & Kettner, Hartke, Crafter en
Crate staan in het achterste gedeelte van de winkel broederlijk zij aan
zij, evenals dat de Fender-gitaren
omringt worden door andere bekende merken, waaronder Ibanez.
Zelf muzikant
Zelf speelt Leen Mulder gitaar, ook
Fender, mandoline en fiddle. Niet
verwonderlijk dat de Stage Music
Shop ook een ruime keuze biedt
aan violen (in grootte verschillend,
voor zowel kinderen als volwassenen) en mandolines. Uiteraard heeft
de Stage Music Shop een scala aan
bij-producten, zoals capo’s en slides van Dunlop, gitaar-, bas- en vioolsnaren van Fender, D’Addario,
Ernie Ball en onder andere Rotosound, hoezen, koffers, banden, effectpedalen om een ‘vetter’ geluid
te krijgen, voor de drummers vellen
in heel veel groottes van Remo en
een grote flightcase vol met drumstokken van onder andere Promark
en Vic Firth en voor de blazers onder andere rieten, poets- en smeerspulletjes.
Blikvangers
Blikvangers in de winkel zijn zeker de glazen vitrinekasten, de één
vol met gitaar- en blaasbenodigdheden, de ander goed gevuld met
blokfluiten en in de grootste huizen microfoons, metronomen, stemapparaten, mini-versterkers, effectapparatuur en voor de zelfbouwers
tweaters en scheidingsfilters. Stee-

vast een compliment krijgt eigenaar
Leen Mulder voor zijn kasten met
mondharmonica’s. “Volgens vertegenwoordigers van muziekbedrijven heb ik het grootste assortiment
van Nederland”, vertelt de muzikale ondernemer. “Ik speel zelf trouwens ook nog mondharmonica. Niet
zo veel meer, maar genoeg om iedere keer nog iets nieuws te ontdekken. Door zelf te spelen, leer je trouwens ook veel over het betreffende
instrument. En daardoor kan ik weer
m’n klanten goede adviezen geven.”
De mondharmonica’s in de winkel
zijn vooral van de bekende merken
Hering, Hohner en Suzuki. Leuk om
overigens eens goed in de vitrinekasten te kijken, overal prijken tussen de instrumenten en apparatuur
beeldjes van muzikanten. Van een
heel orkest tot een mondharmonica
spelende kikker. “Dat is een beetje m’n hobby. Als ik bijvoorbeeld op
een rommelmarkt ben, gaan we altijd op zoek naar muzikale beeldjes.” Nog een ander opvallend detail
in de winkel is de percussie-marktkraam met shakers in de vorm van
eieren en groenten, cabassa’s, giros, maracassen, koebellen en tamboerijnen en rond de kraam staat
een groot aantal djembees, veelal
mooi bewerkt met kleuren en kralen.
Heel veel merken
Voor de merk-minners tot slot nog
enkele in de winkel verkrijgbare merken op rij: Microfoons van
AKG, Sennheiser en Shure, lichtapparatuur van Showtec, lessenaars
en statieven van K&M, speakers
van Monacor en Celestion, mengtafels van LEM en Allen & Heath,
versterkers van Peavey, keyboards
van Casio en Yamaha, gitaren van
Fender en Ibanez, effectapparatuur van Roland en Korg en koptelefoons van Sennheiser. De Stage
Music Shop in de Schoolstraat 7 in
het centrum van Aalsmeer is zes dagen per week open. Op maandag
zijn bezoekers welkom van 13.00 tot
18.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur, vrijdagavond koopavond en zaterdag
staat de deur altijd voor iedereen
open van 10.00 tot 17.00 uur. Regelmatig binnen lopen is een aanrader, want iedere week heeft de Stage Music Shop nieuwe aanbiedingen, zie hiervoor de advertentie elders in deze krant.
Meer weten? Kijk op www.stagemusicshop.nl of bel 0297-328044.

Eerst de boot in
Het publiek dat naar de Historische
Tuin kwam om de voorstelling te
zien, werd allereerst in twee ploegen gesplitst voor de eerste scène
bij het hek, waar ze kennismaakten met de hoofdrolspelers Marie (prachtig gespeeld door de pas
14-jarige Diede Daalman) en Kees
(Paul de Vries): twee geliefden die
graag de rest van hun leven samen
wilden blijven, maar bij voorbaat al
wsten dat dat problemen zou geven omdat de ene nu eenmaal van
de Buurt kwam en de ander uit het
Farregat.
Vervolgens werden de toeschouwers ingescheept in rondvaartboten van Henk van Leeuwen en naar
het achterste deel van de tuin gevaren. Onderweg werden ze daarbij getrakteerd op een heerlijke ‘ruzie’ tussen de twee schippers (Ansje Weima en Marcel Maarse), van
wie de haat-liefde-verhouding overigens door de rest van het verhaal
heen bleef spelen. Vlak voor de boten aanmeerden ziet men overigens
Marie en Kees nog in de Ringvaart
roeien...
Roddel en achterklap
Als beide groepen toeschouwers
in het achterste deel van de tuin
zijn, begint het stuk pas echt. Marie wordt gesnapt door de schippers
en moet vertellen waar ze heeft uitgehangen. Dat doet ze pas nadat
die beloofd hebben er verder met
niemand over te praten. Maar, zoals
dat nu eenmaal gaat in een dorp als
Aalsmeer anno 1900, gaat de verboden liefde als een lopend vuurtje door de gemeenschap, met doktervrouw Henneke Haan (Carry Bijlo) als opperhoofd. Met alle gevolgen van dien. De ouders van Marie
(schitterende rollen van Jan Walch
en Karin Borgman) hebben er ieder
zo hun eigen menig over. Waar de
vader de aanbidder van zijn geliefde ‘Dalia’tje’ het liefst meteen een
kopje kleiner wil maken, probeert
moeder de zaak te sussen (‘Je vader
heeft alleen maar last van zijn rug’).
Maar Marie mag Kees niet meer
zien, is de wanhoop nabij en denkt
er zelfs over een eind aan haar leven te maken.

Djembé-workshop in ‘t Baken
Aalsmeer - De djembé is een Afrikaanse trommel, die traditioneel
werd gebruikt als communicatiemiddel, maar ook als instrument op
feesten en partijen.
Nu is het een populair instrument in
zowel Afrika en in Europa.
Lijkt het je leuk om djembé te leren
spelen? Woensdag 2 juli organiseert
djembikkel Kelsie een workshop in ‘t

Baken in de Sportlaan 86.
De workshop begint om 19.30 uur
en zal ruim een uur duren. Iedereen is welkom, jong en oud kan zich
aanmelden.
Voor meer informatie en aanmeldingen kan gebeld worden naar Kelsie,
tel. 06 21430219 of kijk op de website www.djembikkels.nl.

Muzikale omlijsting
Wat de toeschouwers in eerste instantie misschien niet eens door
hadden, was dat een aantal schoffelaarsters in het achterste deel van de
tuin leden waren van het Aalsmeerse koor Davanti. Maar de door hen
gezongen liederen pasten perfect in
de sfeer van de voorstelling.
Ook de bijdrage van de Uithoornse Big Band van de Hint sloot naadloos aan bij het verhaal en zorgde,
met name bij de ‘leger-scène’ voor
de nodige hilariteit.
Deze muzikanten vonden het dan
ook erg leuk om mee te werken en
ook de koorleden waren bijzonder
enthousiast. Het geheel van zang
en muziek kwam overigens tijdens
de grote finale nog een keer samen
en zorgde voor een geweldige uitsmijter.

Boven verwachting
Maar ook de organisatie: de mensen van KCA, regisseur Ton Offerman, spelcoach David Meijer en
scriptschrijver Kevin Jolly, waren
achteraf dik tevreden. Ans de Kruijf
(KCA): “We hebben zulke fantastische avonden met elkaar gehad,
we kunnen terugkijken op een geweldig evenement! Het was een hele onderneming (eind januari werd
al begonnen met de eerste workshop), maar iedereen is zo met elkaar betrokken geraakt. En we wisten vooraf ook niet hoe het allemaal
zou uitpakken, met het koor en de
big band erbij, maar het is zo’n eenheid geworden, zo’n sfeervol geheel.
Er is ook zoveel naar boven gehaald
uit deze groep, dat had ik echt niet
verwacht. Dit is echt een unieke gebeurtenis geweest. Toeschouwers
dachten zelfs dat het beroeps-acteurs waren en dat terwijl er zeker
een stuk of acht spelers bij waren
met nog geen enkele toneelervaring. Dat is toch het mooiste compliment dat je kunt krijgen?”
Door: Marjon Labordus

Rectificatie

Verkeerde naam onder
ingezonden brief

bezoek(st)er snuffelen tussen de
spulletjes die ongetwijfeld voor een
habbekrats een tweede leven gaan
leiden.
Er wordt van alles ingebracht: kleding, boeken, muziekinstrumenten,
krukken, pannen en potten en zoveel meer. Iedereen is welkom van
10.00 tot 17.00 uur zaterdag.
De gezellige snuffelmarkt is onder
andere te bereiken via de fiets/loopbrug naast het gemeentehuis op het
Drie Kolommenplein.

Spannende ontknoping
Naarmate de publiek weer dichter
bij de ingang van de tuin komt, nadert het verhaal z’n ontknoping. Marie’s vader heeft het ‘leger’ (schitterende creatie van Cor Trommel) opgetrommeld om de Farregatter af te
maken, terwijl die net op het punt
staat met Marie in het huwelijk te
treden.
Er wordt geschoten, Marie springt
voor haar geliefde en wordt geraakt... Maar natuurlijk loopt het
verhaal goed af, want de kogel ketst
af op het amulet dat Marie van Kees
heeft gekregen en uiteindelijk krijgen de twee toch de zegen. De vertelsters blijken kleindochters van
Marie en vader Johan één van de
initiatiefnemers van de coöperatieve
bloemenveiling. Eind goed, al goed!

Enthousiaste reacties
Het publiek was dan ook zeer enthousiast: er waren zelfs mensen
die de voorstelling een tweede keer
gingen bekijken. Men was vol lof
over het niveau van de acteurs (‘zijn
dat echt allemaal amateurs?’, ‘wat
knap dat ze in hun rol konden blijven terwijl er toch zoveel bekenden
rondliepen’ en ‘leuk dat die vertelsters een rol tussen verleden en heden konden spelen. Heel vermakelijk, ook, vooral voor de heren!’) en
de verrassende tocht door de tuin
(‘het was steeds weer een verrassing waar het volgende tafereel zich
zou afspelen’ en ‘wat pasten dat
koor en die band er mooi bij!’).

Vertelsters
Een oude vrouw in het zwart weerhoudt Marie van haar wanhoopsdaad en die neemt een beslissing:
dan trouwt ze wel stiekem met
Kees. Ze schakelt hiervoor de plaatselijke dominee/tevens meester van
de tuinbouwschool Dirk Spaargaren
(Auke Anema) in. Inmiddels is het
publiek via een bed met aardbeienplanten en de schuilhut al in de rozenkas aangekomen. Vooraf had de
organisatie daarover nog de meeste
hoofdbrekens gehad: hoe de mensen zo goed en snel mogelijk door
de tuin te verplaatsen zonder dat ze
iets van het verhaal zouden missen.
Maar bij deze taak speelden Alie
(Rosa Buis), Ante (Nel Lanser) en
Bep (Marja Spaans), samen met de
vertelsters (Lisa Kaaijk en Simone
de Vries) een cruciale rol. Zij zorgden ervoor dat het publiek continu
bij het stuk betrokken bleef en zelfs
het idee kreeg deel van het verhaal uit te maken. En de vertelsters

Zaterdag Stokkelandsnuffelen
Aalsmeer - Zo af en toe stelt keramiste Carla Huson haar atelier, gevestigd op het groene Stokkeland in
het centrum, open.
Daarbij nodigt Carla haar vrienden
en kennissen uit om met hun spullen naar het Stokkeland te komen.
Zo ook aanstaande zaterdag 28 juni.
Buiten staat een oude kaskachel
te gloeien waarop met een ouderwets wafelijzer heerlijke Oudhollandse wafels worden gebakken.
In een gemoedelijk sfeertje kan de

– twee femmes fatales die wel alle
heren het hof wilden maken – kregen regelmatig de lachers op hun
hand met hun verleidings-acties.

‘Vrolijke noot’ Sursum Corda
Aalsmeer - Een vrolijke noot bracht
Sursum Corda vrijdag 20 juni in het
centrum. Op het Molenplein gaf het
korps een openluchtconcert en dit
optreden had veel bekijks. Het publiek nam plaats op de bankjes,
op het muurtje of bleven ‘gewoon’
staan om even te genieten van de
gezellige muziek. Al een groot aantal jaren sluit Sursum Corda het seizoen met een dorpsconcert en deze gratis presentatie wordt gewaardeerd. Veelal worden bekende liedjes ten gehore gebracht. Zo werd

het publiek onder andere getrakteerd op een medley van Doe Maar,
Rood van Marco Borsato en Vlieg
met me mee naar de regenboog van
Paul de Leeuw. Zin gekregen om
ook muziek te gaan maken bij een
vereniging.
Sursum Corda heet met name nieuwe leden op klarinet en trombone
welkom. Wie belangstelling heeft
kan contact opnemen met het secretariaat via 0297-344334 of via
de website www.sursumcordaaalsmeer.nl een mailtje sturen.

Aalsmeer - Vorige week is per
abuis een verkeerde naam gezet
onder een ingezonden brief.
De stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer stuurde een verzoek naar
de gemeente om toch vooral niet te
gaan bezuinigen op kunst en cultuur in Aalsmeer.
Het stuk is ingezonden naar aanleiding van de behandeling in het
beraad en de raadsvergadering op
donderdag 12 juni.
De stichting Kunst en Cultuur, Radio
Aalsmeer en Tafeltje-dek-je dreigen
het kind van de rekening van de bezuinigingsronde van de gemeente te worden. Met name de achterban van KCA, zo’n tachtig vrijwilligers, donateurs en andere cultuurliefhebbers, had de bestuurders gebombardeerd met een postoffensief
via email.
Ook de Nieuwe Meerbode kreeg
heel veel mailtjes.
Namens KCA ook één bericht met

het verzoek om deze als ingezonden
brief te plaatsen.
Dit om de raadsleden, die al aangaven niet het mes in het cultuurbeleid
te willen zetten, nogmaals te verzoeken toch vooral niet te capituleren
en voet bij stuk te houden.
Deze brief kreeg de Meerbode van
Daan Schiff namens KCA en van
nog enkele KCA-leden.
Niet Daan Schiff is uiteindelijk onder het ingezonden stuk geplaatst,
maar onbegrijpelijk de naam van
Annefie van Itterzon.
Zij is in dienst bij de gemeente voor
het organiseren van exposities in
Het Oude Raadhuis.
Annefie hoopt natuurlijk niet haar
baan kwijt te raken als er toch bezuinigd gaat worden, maar haar
werkgever openlijk aanvallen zal zij
nooit doen.
Een nare en pijnlijke naamsverwarring dus. Onze excuses.
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Blokfluitleerlingen sluiten
seizoen af met certificaat
Rijsenhout - Ook dit jaar hebben
leerlingen van drumfanfare Melomanie hun blokfluitseizoen afgesloten met het behalen van een certificaat. Voor de beginnerscursus deden Isaa Ebbinge, Sharon van Tilborg en Sonja Roovere examen.
Aan de vervolgcursus blokfluitspelen, wat dit jaar voor de tweede keer
plaats heeft gevonden bij de vereniging, namen Daniëlle Dekker, Pauline Maat, Judith Pruissen en Manon
Turk deel. Vol enthousiasme waren
de meisjes iedere week weer aanwezig op de lessen. Ze hebben dit
jaar grote vorderingen gemaakt. De
certificaten werden, ondertekend
door instructeur en bestuur van de
vereniging, samen met een bloemetje op woensdag 18 juni vol trots
door de meisjes in ontvangst genomen.
Ook komend seizoen wil Drum-

fanfare Melomanie weer van start
gaan met een nieuwe blokfluitcursus. De leerlingen zitten in groepjes van vier à vijf kinderen en krijgen een half uur les op woensdagmiddag in Dorpshuis De Reede. De
lessen worden gegeven door een
erkent muziekinstructeur. De cursus start begin september van het
nieuwe schooljaar. Er zijn nog plaatsen vrij, dus wie zin heeft om te leren blokfluit spelen en minimaal in
groep 4 zit, is van harte welkom.
Kinderen of volwassenen die een
ander instrument binnen de vereniging willen spelen, zijn van harte welkom tijdens de wekelijkse repetitie van Melomanie op de maandagavond in Dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat.
Voor informatie kan gebeld worden
naar Kitty van der Luit, tel: 0297328385.

De leerlingen laten vol trots hun certificaat zien. Staand van links naar rechts:
Manon, Bob (instructeur), Pauline en Sonja. Zittend van links naar rechts: Judith, Daniëlle en Isaa.

Sportzicht Oranjebolwerk!

De cottagetuin van mevrouw Ada van der Linden in Rijsenhout is knus en heel
sfeervol ingericht. De beplanting gaat ‘de hoogte’, want op een relatief klein
oppervlak moet je verticaal ruimte winnen... Rozen om een boog en Clematis
als ‘klimmer’ doen het prima en geven bovendien veel kleur. Papavers en zomerbloemen zijn ook graag geziene ‘gasten’ in de tuin.

‘Ontdekkingsreis’ langs planten en bloemen

Open Tuinen Weekend
KMTP zeer geslaagd
Aalsmeer - ‘Kom in de Tuin’ heet
het Open Tuinen Weekend van de
KMTP, Groei & Bloei officieel en dat
lieten veel mensen zich het afgelopen weekend geen tweemaal zeggen! De diverse deelnemende tuinen kregen veel geïnteresseerd bezoek. Sommige tuinen waren nieuw
op de route, andere tuinbezitters
stellen al weer heel wat jaren hun
‘trots’ open. Eigenlijk is het jaarlijks de moeite waard om zowel vaste deelnemers als nieuwe tuinen te
bekijken. “Er is toch altijd wel weer
wat nieuws te zien”, aldus één van
de tuinliefhebbers. De meeste mensen namen de fiets om langs de tuinen te gaan. Welke ‘open’ waren,
was aangegeven met het bordje van
Groei & Bloei. Je kon ook een boekje kopen met daarin alle adressen
opgenomen.

Afzwemmen in De Waterlelie
Aalsmeer - Meer dan 200 kinderen
hebben zaterdag 21 juni voor hun
A, B of C diploma in zwembad de
Waterlelie afgezwommen. De kinderen waren best wel zenuwachtig, niet alleen omdat ze het diploma gingen halen, maar ook omdat ‘s
avonds het Nederlands elftal moest
spelen. Iedereen weet natuurlijk hoe
dat afgelopen is. Maar, alle kinderen hebben onder leiding van Martijn Mastenbroek, Martijn Vervark,
Marga Zondervan en Marga Burgers met vlag en wimpel hun diploma gehaald.
Voor A-diploma zijn geslaagd:
Aidan Farrell, Amber Peters, Bart
Schouten, Bram Korzelius, Daan
Durinck, Daniël Schaefers, Dione Maarsen, Dylan van Galen, Elaine Otten, Eli Brugman, Eva Christiana van Iperen, Féline van Hemel,
Hester de Leth, Jasper Verboon, Jelle van Zantwijk, Jeroen Tas, Jesper Schouwenburg, Justine Pentinga, Lara Meekel, Laura Elleswijk, Lisa Gaastra, Loes van ‘t Hart, Lot van
der Jagt, Luna Kouw, Lynn Amy Turkenburg, Maroesja Hannema, Max
van Groningen, Mayra Graanoogst,
Mette Herder, Michelle van Dam,
Mila Rietveld, Milan Spit, Noa Offerman, Pepijn Legolas Nieuwenhuizen, Rick Kuntzel, Robbert Kuijf,
Tess Koningen, Tim Schardijn, Tim
van Soest, Tycho Duizendstra, Kaoutara Lakdim, Matthijs Huls, Roger Bartels, Madina Amiri, Alan Maijenburg, Amro Mousa, Ancka Muco, Annabel Pronk, Anna-Christina Pos, Anouk Schouten, Brain
van den Belt, Bram Klinkhamer, Brit
Buys, Daan Baert, Donna Nap, Fleur
Bocxe, Floris Rietveld, Gijs Wahlen,
Gilian van Glabbeek, Jasmijn van
den Brekel, Jelle Verbeek, Jinske
Hoff, Julian de Zeeuw, Krijn Timmer, Kyra Koopmans, Luuk Scheuer, Marilee Schinkel, Marina Losacco, Meike Koot, Michael van Wijk,
Mimosa Ajeti, Nino Sol, Pablo Vermunt, Philips Bouws, Riemer Flach,
Robin Coumans, Rocco Tent, Sietze
Siebbeles, Stan van der Laan, Stijn
Bocxe, Teun van der Schilden, Thijs
van der Loo, Tirza Sturing, Tjem Bosland, Tom Jongkind, Tom Keizer, Valera Ezzat Fanous, Yara Boerlage,
Youri Heemskerk, Yael Sanders, Noa
Sanders, Thor Hartman, Jaro van der
Sloot.
Voor het B-diploma zijn geslaagd:
Esmee Mietes, Berend Dragt, Bryan van Schaik, Chris Koot, Daan van
Unen, Danny Theunissen, Denise
Lok, Eileen de Soet, Ennis Vriens, Ilja Oldenburg, Ilonca Jongkind, Iris
Wessels, Isabel Pouw, Jorre van
Beek, Kim Feenstra, Kristie Olden-

burg, Laura Suzanne Lloyd, Lauren de Hertog, Leeloo Andel, Lenn
Rijlaarsdam, Luc Metselaar, Luca
Groeneveld, Luuk Schulten, Manon
van den Hout, Mariska Buijs, Marit Esmée Pappot, Matthew Bloemberg, Mauro Regueiro-Pons, Max
Visser, Melanie de Almeida, Menno
Bruinsma, Nancy Keijzer, Nick Blijleven, Ottavio Mans, Pebbles Lola
de Vries, Rafe Blaisse, Rick Kok, Romano du Pau, Roy Blauwhoff, Roy
de Jong, Ryan Matthew v.d. Neut,
Sophie Festetics de Tolna, Storm van
Velzen, Tirsa Tan, Yara Stegenga, Jochem Jelsma, Berend Rijm, Bram
Schrijen, Brishid Onderwater, Britt
de Zeeuw, Charlee Bakker, Charlotte Arends, Charlotte Reijnders, Cody
van As, Daisy Ruhé, Freek Schröder,
Gaby Stieva, Ilias Abarkan, Jason van
Hemert, Jeffrey Bruns, Jennifer Beijer, Josephine Baas, Justin Hirs, Kevin Carels, Koen van Rooijen, Kristel
de Groot, Lisanne Kok, Lucas Tap,
Matthijs Ott, Melisse de Cock, Milan Biesheuvel, Nelofer Khan, Nick
Meijer, Nik van den Heuvel, Noa Eikelenboom, Noa Jasmijn Joore, Noraly Ceder, Rachél Aarsen, Richell
Onderwater, Robert Broekema, Roi
Turksma, Sanne Vermeulen, Saskia
Draaijer, Shannon Feenstra, Sophie Jaspers, Tibbe van Braak, Youri van Loosbroek, Zoë Schoordijk,
Lars Hulleman, Dominique Esveld,
Aniek van der Westen, Thom van
der Gragt, Bart de Hartog.
Met het C-diploma gingen naar
huis:
Amanda Spaargaren, Amr Abdelmawla, Annick Burgers, Anouk de
Vrind, Berit van der Jagt, Brent Omar
Bakker, Damon Nicolai, Deari Amin,
Denise Sprangers, Dennis Rolfes,
Ehab Abdelmawla, Eldrid Weij, Famke Ammerlaan, Fleur de Wilde, Fleur
Henriette Meijer, Floor Zuidendorp,
Florence Peetje Maria Buter, Floris
ten Kleij-Polak, Guido Heemskerk,
Gwen Pesch, Harm Holla, Helen van
der Jagt, Hesron Emanuel, Isa Pronk,
Isa ten Brink, Jasmijn van der Vloed,
Joost Heerink, Joyreau O.R. de Rooy,
Kelsey van Ruitenberg, Lara Hamstra, Lucas Valentijn Vos, Manouk
van den Hoven, Michael Houtkamp,
Michelle de Leede, Michelle Nederstigt, Minthe Weij, Nikita Groeneveld, Reinard Haanstra, Rosanne
van der Jagt, Rowan Buijs, Ruben
Suijk, Sanne Hoep, Sanne Hof, Sarah
van Leeuwen, Saskia Ursprung, Simon Camfferman, Tijmen Wiersma,
Toine Japin, Vibeke van Dören, Zoë
Westerbaan, Sterre v. Halm, Roshan Baldewsing, Danny Odijk, Shereen Cok, Hugo Herman David Wolterman, Femke Maarsen, Noor Goté, Veronique Bruining, Wessel Heil,
Mitchell Vink.

Rijsenhout
Tussen de twintig tuinen ook die van
mevrouw Ada van der Linden, gevestigd aan de Otweg in Rijsenhout.
Zowel zaterdag als zondag was er
verspreid over de dag flinke interesse. Haar tuin is dan wel niet groot,
maar zeer smaakvol, met oog voor
detail. In de voortuin zijn de kleuren donkerrood, paars, lila en donkerroze in het oogspringend; in de
achtertuin zijn meer kleuren te zien,
bijvoorbeeld crème (rozen), geel,
blauw en abrikoos.
Haar tuin wordt een ‘cottage tuin’
genoemd naar Engelse stijl ontworpen. Elke plekje is mooi gevuld
zonder ‘systematisch’ over te komen. Een tuinontwerper erbij halen kunnen we allemaal wel, maar
juist zelf aan de gang gaan en naar
eigen smaak inrichten is een grote pluim waard. Natuurlijk moet je

er dan wel veel tijd insteken, maar
dat is voor een tuinliefhebber als
Ada geen probleem. De achtertuin
is niet alleen gevuld met struiken,
planten en bloemen maar ook met
een lieflijk hoekje om te zitten. De
spiegel in de schuurdeur zorgt voor
een extra bijzonder element. Nergens ‘open plekken’ of dode bloemen te zien, geen spoortje van onkruid... echt een tuin voor in een magazine en dat is dan ook echt het
geval. Ada vertelt dat ze niet alleen
groepjes tuinliefhebbers ontvangt
zo nu en dan, maar dat ook tuinfotografen haar ‘trots’ hebben ontdekt. Dat is wel begrijpelijk, de tuin
is een lust voor het oog.
Helling
De tuin van Klaas en Ans van der
Meer aan de Helling is niet klein. Er
is dan ook zeer veel te zien in op de
grote oppervlakte waar vroeger kassen waren gebouwd. Bezoekers van
deze tuin verblijven hier in de regel een hele poos, je raakt gewoon
niet uitgekeken. Bezoekers van deze
tuin worden ‘verwelkomd’ door heel
veel kuipplanten en de vijver. Hierna volgen ze gewoon het paadje dat
slingerend langs een keur aan begroeiing voert. Op deze manier is alles goed te zien, van bodembedekkers tot bijzondere planten; er is voldoende ruimte om heel wat soorten uit te proberen. Het lijkt wel een
dagtaak te zijn om dit ook allemaal
zo mooi te houden... De nieuwe bewoners (binnenkort) van ‘De Werven’ hebben in elk geval een prachtig uitzicht op de tuin van Van der
Meer die alleen door water gescheiden wordt van een aantal nieuwe
villa’s.
Door: Joke van der Zee

Je kunt wel úren zoet zijn in de grote tuin van Klaas en Ans van der Meer aan
de Helling. Van alles is er te ontdekken, voor wie er oog voor heeft, heel veel
soorten planten en bloemen en veel kleur natuurlijk.

Aalsmeer - Café Sportzicht in de
Sportlaan is sinds 1934 bij uitstek
het middelpunt van sportminnend
en sportbeoefenend Aalsmeer. Het
EK werd er door vaste bezoekers
gevolgd op een speciaal voor het
Europese toernooi door de firma
De Haas geleverd scherm met beamer, op televisiekwaliteit. In het zijlokaaltje, dat per 1 juli aanstaande
dienst gaat doen als rokersruimte,
was de wedstrijd bovendien op een
LCD-scherm te zien. Boven de toegangsdeur toonde een regulier televisietoestel de match ook nog eens.
Het café was voor de EK rijk versierd met oranje ballonnen, vaantjes, foto’s van het heldenteam en
andere passende decoraties. Bij de
wedstrijden ging ook het barpersoneel tot aan de opgeplakte wimpers
in gepaste kleuren gekleed. Caféhouder Ben de Koff versierde zelf de
Sportlaan met een vrolijke guirlande
van oranjevaantjes, die hij overigens
maandag teleurgesteld opgeruimd
heeft. Vier avonden lang kwamen
de meestal in oranje en rood-witblauw uitgedoste, beschilderde en

bevlagde aanhangers van Van Basten en de zijnen naar Sportzicht. Levensechte stadiongeluiden van de
fameuze gastoeters en bellen waren niet van de lucht, bij de tien keer
dat de oranjespelers wisten te scoren. De bezoekers lieten zich met
commentaar en gezang uiteraard
niet onbetuigd op de momenten
dat de matches daar om vroegen.
Vooral de glorieuze eerste wedstrijden trokken een café vol uitbundige orangisten. Afgelopen zaterdag
stelden drie cafébezoekers in korte tijd een professionele mini-tribune van drie etages op in het café,
die de sfeer in het stadion van Basel
letterlijk overbracht naar de gelagkamer aan de Sportlaan.
De fatale nederlaag tegen de Russen werd eerder met begrip dan teleurstelling door de toeschouwers
geaccepteerd. ‘Verdiend verloren’
was het algemene commentaar van
een oranjegezind en sportief publiek, dat de draad weer oppakt en
bij toekomstige voetbalevenementen Sportzicht wel weer zal weten
te vinden.

Nederlands fietsevenement
breekt eigen record!
Streek - Zo’n 420.000 mensen hebben dit jaar deelgenomen aan de
derde Meimaand Fietsmaand, een
record. Vorig jaar waren dat er tijdens dit grootste Nederlandse fietsevenement ruim 280.000. Een en
ander blijkt uit representatief onderzoek van NBTC-Nipo Research,
dat onder duizend respondenten
van 18 jaar en ouder is gehouden.
Niet alleen het aantal deelnemers
is gegroeid, ook zijn er in de Fietsmaand meer tochten gereden. Vooral de groep deelnemers, die drie of
meer keren een Fietsmaand-route fietsten, nam toe (van 19 naar 32
procent). Iets meer dan de helft van
de fietsers deed maar één keer aan
een activiteit mee, vorig jaar was dat
nog tweederde. Ongeveer 32 procent van de deelnemers zegt veel
vaker dan gewoonlijk te zijn gaan
fietsen door de Meimaand Fietsmaand, vorig jaar was dat aantal 27
procent. Deelnemers zijn voornamelijk 45-plussers (73%), waarvan de

helft fietst met partner. Kern van de
(derde) Meimaand Fietsmaand zijn
ruim 400 bijzondere en soms unieke fietsroutes, die worden uitgezet
door honderden VVV’ers en vrijwilligers van de Nederlandse Toer Fiets
Unie. De meeste routes zijn tijdens
de Fietsmaand voorzien van bijzondere stopplaatsen en meestal alleen in mei te rijden. De Meimaand
Fietsmaand is een initiatief van het
Nederlands Bureau voor Toerisme
& Congressen (NBTC), de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
(KNWU), de Nederlandse Toer Fiets
Unie (NTFU) en de stichting Landelijk Fietplatform. Partners zijn Keukenhof, VVV Nederland, Staatsbosbeheer, Jumbo Supermarkten, Plus
magazine, Nationale Fiets Projecten en het NISB-project 30 minuten bewegen. Sponsors zijn GroenRijk tuincentra, Hero Cassis, Zilveren Kruis Achmea en Gazelle. Het
goede doel is KWF Kankerbestrijding.

Veiligheidspakket voor
ondernemers Ophelialaan

Cursus Ademen in Oude Meer
Oude Meer - Kom in Oude Meer
ervaren hoe simpel uitvoerbare en
tegelijk krachtige ademtechnieken
mentale en fysieke stress opgelost
kunnen worden en uw gezondheid
en gevoel van welzijn direct verbeteren. Ontdek de geheimen van uw
adem, hoe uw geest werkt en hoe
deze tot rust te brengen. Leer effectief met negatieve emoties en situaties om te gaan en uw geest vrij
te houden van zorgen. Dit en veel
meer is de Art of Living ademcursus. Een unieke cursus geheel ontworpen voor deze tijd. Het maakt
dat mensen in deze drukke maatschappij, met baan en gezin, succesvol kunnen leven, terwijl men
zich toch krachtig, rustig, blij en
energiek blijft voelen. Om deze levenskwaliteit te behouden of te bereiken, hoeft het leven niet ontvlucht
te worden. De praktisch oefeningen
kunnen gemakkelijk worden toegepast, geven directe resultaten en
vragen weinig tijd. Enkele voordeli-

ge effecten van de cursus zijn: diepe fysieke en geestelijke ontspanning; vermindering en sneller herstel van stress en negatieve emoties; herstel van normale slaappatronen; verbetering van hersenfuncties: onder andere versterkte mentale focus en rust; verbetering van
hartfunctie en normalisatie van de
bloeddruk; verhoging van energieniveaus, algemeen welzijn, enthousiasme en gemoedsrust.
De Art of Living cursus vindt plaats
van woensdag 2 tot en met maandag 7 juli in het Dijkhuis aan de
Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer.
De cursus is woensdag, donderdag
en vrijdag van 19.30 tot 22.00 uur,
zaterdag en zondag tussen 10.00 en
16.00 uur en maandag, eveneens
van 19.30 tot 22.00 uur. Voor meer
informatie en opgave kan gebeld
worden met Robert Knol van Stichting Art of Living, 06-41545335 of
emailen: robert.knol@aofl.nl

Aalsmeer - Burgemeester Pieter Litjens heeft op dinsdag 17 juni het eerste veiligheidspakket voor
de winkeliers in de Ophelialaan uitgereikt. Het uitdelen van de veiligheidspakketten is een gezamenlijke actie van de partners binnen het
Platform Criminaliteitsbeheersing
Amsterdam-Amstelland (PCA). Het
doel is om de veiligheid van winkels en horeca in de regio te vergroten. De Kamer van Koophandel
heeft hiervoor, in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam,
het veiligheidspakket ontwikkeld.
Uit het onderzoek Scorekaart Veilig Ondernemen 2007 is gebleken
dat ongeveer driekwart van de winkels- en horecabedrijven slachtoffer
is van enige vorm van criminaliteit.
Het veiligheidspakket bevat daarom stickers, aanbevelingen en een
checklist waarmee ondernemers op
een praktische en goedkope manier
de veiligheid in hun onderneming
kunnen vergroten. Ook de politie
Amsterdam-Amstelland en de gemeente hebben relevante informatie
toegevoegd, zoals een brochure ‘gezichtsherkenning’ en ‘winkelverbod’

en een belkaart. Tenslotte wordt namens de gemeente een gratis training ‘winkeldiefstal en overvallen’
aangeboden. Aanmelden voor de
training kan via overvaltraining@
aalsmeer.nl.
In nauwe samenwerking met de politie, gemeente, de Kamer van Koophandel Amsterdam en de OVA zijn
de pakketten de hele maand juni
persoonlijk bij winkeliers en horecabedrijven overhandigd. Door deze persoonlijke benadering en het
overhandigen van het pakket wil
men ondernemers bewust maken
van de mogelijke risico’s die zij lopen en welke eenvoudige maatregelen zij zelf kunnen treffen. Deze
bezoekactie is in de maand april ook
al in Amsterdam uitgevoerd. Gebleken is dat de persoonlijke benadering effect heeft, waardoor de Kamer van Koophandel het initiatief
heeft genomen om samen met de
PCA-partners de actie voort te zetten voor de gehele regio. Indien u
nog geen veiligheidspakket heeft
ontvangen, kunt u deze alsnog bestellen via www.kvk.nl/veiligheidspakketregioamsterdam.
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Aalsmeer - Prima, zonnig weer weer.
De organisatie van de pramenrace
en de junior-pramenrace lijkt er
patent op te hebben. Zaterdag 21
juni vond voor alweer de vierde keer
de junior-pramenrace plaats en het
is prima en heel gezellig verlopen.
Het was weer een toppertje met
vrolijke kinderen en even zo blij
kijkende begeleiders en ouders.
Bij de start aan de Stommeerkade
was er enig tumult. Een ambulance
was nodig om een onwel geworden
vader van één der captains naar het
ziekenhuis te vervoeren. Gemeld
kan worden dat de patiënt het
inmiddels weer goed maakt. Tumult
ook bij een dierlijke toeschouwer.
Het schaap in het weitje aan de
Oosteinderweg had uitzicht op het
‘wedstrijd-water’ en waarschijnlijk
ziet het dier niet zo vaak zoveel
mensen in één keer langs de kade
en op het water. Het schaap zette
het op een hollen, heen en weer,
diverse malen. Hopelijk is het dier ’s
middags weer tot rust gekomen.
De
start
verliep
overigens
gesmeerd. De veelal in oranje
kleding gehulde teams hadden er
zin in. Varen, zwaaien en spelletjes
doen om zoveel mogelijk punten te
verzamelen. De eerste controle was
bij de Oosteinderweg, vervolgens
moesten de teams goed bukken
om onder de N201 door te kunnen
varen en voor het eerst aan land
mochten de jongens en meisjes
bij het Stokkeland. Hier moesten
de deelnemers hun voetbaltalent
tonen.
Vervolgens
naar
het
Praamplein voor het landenvlaggen-spel, bij de Aardbeiensloot
darten en bij Watersport Vereniging
Aalsmeer moest papier en pen
ter hand genomen worden voor
Studio Sport. Er moest snel gewerkt
worden, want bij de IJzerenbrug
moesten de antwoorden ingeleverd
worden. Weer verder mocht er
gevaren worden, opnieuw door de
Aardbeiensloot op weg naar De
Zotte Wilg, waar de zelfgemaakte
medailles
ingeleverd
moesten
worden.
Tot slot op naar de
Kolenhaven en als laatste de geheime
opdracht onderweg uitvoeren om

aan de jury te tonen bij aankomst
op het Praamplein. De deelnemers
moesten een laken meenemen
en vijf veiligheidsspelden. Echter
veel teams hadden niet begrepen
dat ze op het laken de verkregen
Olympische
ringen
moesten
bevestigen. Voordat onder de brug
van de Historische Tuin gevaren
mocht worden, moest veelal de
praam in z’n achteruit om alsnog
deze laatste opdracht te voltooien.
Volgend jaar misschien een iets
minder moeilijke eind-opdracht…
In ieder is er genoten, werkte het
weer prima mee en zorgden de
disco en de prijsuitreiking voor een
gezellige afsluiting van de juniorpramenrace. Op naar het eerste
lustrum.
De uitslag tot slot:
1 Het olympische welpen team
2 The curling kids
3 Farregattertjes
4 Oranje (RKBS Jozefschool)
5 PAP Junior
6 Tante Paaltjes
7 Apraskietjes
8 De kleintjes uit het oosten
9 Bokito bende
10 Sporty-Shorty
11 De schorre keeltjes
12 Praam ‘88
13 Pimpy
14 The Funny Horsjes
15 Lesley’s Party
16 tuuteblikkies
17 De zonnestraat meiden
18 De junior Stoppies
19 De junior Stenhuis Maatjes
20 De kampioentjes
21 junior prutpraam
22 Power Girls
23 De blauw Witte Leeuwen
24 Big Boat
25 kleine Keuregies
26 Het Nuchtere End
27 The tennis girls
28 Molmme Kids
De
mooiste
medaille,
de
thuisopdracht voor de deelnemers, is
gemaakt door de Farregatters en de
jury vond de praam van De kleintjes
uit het Oosten het ‘vet coolst’. Nieuw
ingevoerd is de pechprijs en deze is
gegeven aan de Molleme Kids. Ze
mogen uit eten in The Beach.
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Sparen voor handdoeken
bij C1000 Koster

Een tweede in Aalsmeer!

Geert Labordus: “We zijn een
laagdrempelig notariskantoor”
Aalsmeer - De woning op nummer 5a in de Schoolstraat is omgetoverd tot notariskantoor. Het pand
is statig en straalt klasse uit. Binnen
wacht de bezoekers echter een modern interieur waarin felgroen terug
komt in de stoelen, lamellen en andere accessoires en dit zorgt voor
een frisse uitstraling. Notariskantoor Geert Labordus is er na enige tijd proefdraaien helemaal klaar
voor en opent aanstaande vrijdag 27
juni officieel haar deuren. Opvallend
ook werkkamer van Geert Labordus
zijn de mandolines aan de wand
en schaalmodellen van schepen op
enkele kasten. Hier vertelt notaris
Geert Labordus graag over. “Ik wilde graag de muziek in, ik speel gitaar en mandoline. M’n vader heeft
dit uit m’n hoofd gepraat. Is leuk
als hobby, zei hij altijd, maar om
je brood er mee te kunnen verdienen moet je wel heel goed zijn. Een
neef van mijn vader, Jan Labordus is
paukenist geweest bij het concertgebouworkest. Daar heb je er maar
één van nodig, dus ja dan moet je
wel erg goed zijn.” De modellen van
schepen dateren uit het tijdperk dat
Geert Labordus voornemens was
om op een schip te gaan werken.
“Dat kwam waarschijnlijk doordat ik
bijna alle boeken van de Scheepjongens van Bonte Koe en kapitein Rob
gelezen heb.” Dat de aan de N201
geboren oud-Aalsmeerder uiteindelijk notaris is geworden, kan best
toeval genoemd worden. “Ik had
ook graag de journalistiek in gewild,
maar ook dat vond m’n vader niets.
Als bijbaantje kwam ik op m’n twintigste toevallig werken als jongste
bediende bij notaris Smith in Amstelveen. Ik had me inmiddels opgegeven voor de Pabo. M’n vader was
ook leraar. Het werken bij de notaris vond ik echter zo leuk en interessant dat ik de Pabo afgezegd heb en
ben gaan studeren voor notarisklerk.
Na vier jaar was ik klaar, maar in het
rechtssysteem was veel veranderd,
waardoor ik eigenlijk een verouderde opleiding had gevolgd. Ik mocht
van m’n baas opnieuw gaan sturen
en na negen jaar deeltijdstudie aan
de universiteit had ik de studie notarieel recht afgerond.”
Kantoor in Hoofddorp
Ervaring heeft Labordus opgedaan
bij notariskantoren Kuijvenhoven in
Hoofddorp en bij Gerrits in Breukelen en vervolgens heeft hij samen met Pieter de Boer in Hoofddorp een eigen notariskantoor gehad. “Er zitten in Hoofddorp ongeveer tien notarissen. We hadden
echter allen wel een goede collegiale samenwerking.” Na vier jaar vond
de oud-Aalsmeerder het tijd om als
zelfstandige notaris aan de slag te
gaan. Zijn oog viel op zijn geboor-

teplaats Aalsmeer. “Ik vind het leuk
om te werken in de plaats waar ik
geboren ben. Het is qua grootte te
behappen. Ik kan op m’n fiets of
m’n oldtimer, ook een hobby trouwens, m’n klanten bezoeken, ik heb
in een jachthaven m’n bootje liggen
en vaar graag op de Westeinder. Het
is ook grappig om klanten te horen praten over m’n ouders. Ze kennen Joop en Hetty van tennis of van
het varen en m’n vader speelde altijd op feestjes gitaar. Ik speelde ook
altijd samen met hem. Ik woon zelf
in Westwijk, maar ik voel me alweer
helemaal thuis in Aalsmeer.”
Gelijktijdig beëdigd
Om in Aalsmeer een tweede notariskantoor te mogen beginnen,
moest Geert Labordus eerst een ondernemersplan indienen bij het Ministerie van Justitie bij de commissie
van deskundigen. “Ik heb aangehaald dat Aalsmeer sterk groeiende is met Nieuw-Oosteinde en Kudelstaart, evenals naastliggende gemeente Amstelveen die met Westwijk steeds dichter naar Aalsmeer
komt.” Hij kreeg groen licht van de
commissie. “Ze waren zelfs verbaasd dat er nog steeds maar één
notariskantoor in Aalsmeer was.”
Uiteraard kent Geert de notarissen
van het al langer bestaande kantoor
in Aalsmeer. “Ik ben zelfs gelijk met
Mathijs van Gaalen officieel door de
rechter beëdigd. We waren met z’n
vijven, drie uit Amsterdam, twee uit
Aalsmeer.” Notariskantoor Geert Labordus biedt full-service op gebied
van onroerend goed, zoals overdrachten, vestigen van hypotheken,
erfdienstbaarheden en splitsing in
appartementsrechten, evenals hulp
geboden wordt bij vennootschapsrecht, waaronder onder andere het
oprichten van BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen vallen. Ook op
het gebied van familierecht, waaronder testamenten, samenlevingscontracten, huwelijksvoorwaarden
en het erfrecht vallen, is de notaris actief. “We doen alles waar een
notaris aan te pas dient te komen”,
vereenvoudigt de 43-jarige zijn beroep. Met we bedoelt hij zijn collega’s, notarisklerk Mireille en administratief medewerkster Lidia. Verder is een kandidaat-notaris op afroep beschikbaar. En, als nodig, kan
echtgenote Babette, juridisch secretaresse van beroep, eveneens administratief bijspringen. ”We zijn een
laagdrempelig notariskantoor”, zegt
Labordus tot slot. “Mensen mogen
altijd bellen en langs komen vinden
we ook prima.” Notariskantoor Geert
Labordus in de Schoolstraat 5a in
het centrum is telefonisch bereikbaar via 0297-385999. Internetadres
is www.notarislabordus.nl.
Door Jacqueline Kristelijn

Notaris Geert Labordus met links Mireille in zijn kantoor in de Schoolstraat.

Aalsmeer - C1000 Koster in de Ophelialaan start vanaf maandag 30
juni met een actie waarbij klanten
kunnen sparen voor zomerse handdoeken. Bij elke 5 euro aan boodschappen ontvangen klanten een
zonnezegel. Vanaf tien zonnezegels
kunnen klanten na bijbetaling een
handdoekenset uitzoeken. De zon-

Leden van het ondernemersnetwerk van Flower Mainport Aalsmeer bezochten de ‘kas zonder gas’ van L. van der Weijden in Kudelstaart en wisselden
ideeën uit.

Ondernemersnetwerk Flower Mainport Aalsmeer

‘Kas zonder gas’ verbetert
beeldvorming tuinbouw
Aalsmeer - “Het concept de ‘kas
zonder gas’ is positief voor de
beeldvorming van de tuinbouw
en een mooi voorbeeld van duurzaam ondernemen.’’ Dat was één
van de conclusies van het ondernemersnetwerk van Flower Mainport Aalsmeer, dat op 17 juni de ‘kas
zonder gas’ van L. van der Weijden
in Kudelstaart bezocht. Het bezoek werd gecombineerd met discussies over het imago van de sector en de mogelijkheden van een
Greenport Business School. Sinds
eind 2007 draait de orchideeënkwekerij van L. van der Weijden in Kudelstaart volgens het ‘kas zonder
gas’-principe. “Daarbij wordt in de
zomer water in de kas door zonlicht
opgewarmd en vervolgens opgeslagen in een bron onder de grond. In
de winter wordt dit water gebruikt
om de kas op te warmen, daarna in
een andere bron gepompt zodat we
het in de zomer kunnen gebruiken.
Het klinkt simpel, maar heeft heel
veel inregelwerk gekost. Deze ‘kas
zonder gas’ vergt grote investeringen, maar de energiebesparing is
fors. En dit soort concepten is nodig omdat energie te duur is en omdat duurzaam ondernemen noodzakelijk wordt”, legde Lennard van
der Weijden aan het ondernemersnetwerk uit. In het ondernemersnetwerk van Flower Mainport Aalsmeer
zijn alle bedrijfstypen, die in de sierteeltcluster een rol spelen, vertegenwoordigd. Het netwerk komt
regelmatig bijeen om ideeën uit te

wisselen over het verbeteren van de
cluster, waarbij ook plannen kunnen
worden getoetst.
Greenport Business School
Elisa Dubbelman van het Productschap Tuinbouw en Hans Ligtenberg van LTO Glaskracht/ Agrarische Hogeschool InHolland toetsten bij het ondernemersnetwerk de
plannen voor het verbeteren van het
imago en de Greenport Business
School. Volgens Dubbelman blijkt
uit onderzoek, dat het imago van
tuinbouwproducten goed is. “Maar
over de glastuinbouw als bedrijfstak
en over de carrièremogelijkheden is
de onbekendheid groot, 85 procent
van de burgers geeft aan niet veel
over de sector te weten.” Dit najaar
start daarom een imago-campagne,
waarbij ondernemers kunnen aanhaken door gebruik te maken van
een projectenfonds bij het PT. Ligtenberg onderstreepte het belang
van verbetering van de instroom van
medewerkers. De nieuw te ontwikkelen Greenport Business School
kan hierbij een stimulerende rol
spelen. ,”De onderlinge betrokkenheid van onderwijs en bedrijfsleven
is in de Greenport Business School
veel groter”, en dat is volgens Ligtenberg een van de voordelen. De
Greenport Business School haakt,
zoals de plannen er nu uit zien, aan
bij de bestaande opleidingen, biedt
meer mogelijkheden om in te stromen en is vooral gestuurd vanuit de
vraag bij het bedrijfsleven.

Gewijzigde openingstijden
Ichtusshop in zomervakantie
Aalsmeer - De vakantietijd staat
weer voor de deur. Een prima gelegenheid om nu eindelijk eens dat
ene boek te gaan lezen. De Ichtusshop heeft voor dit thema heel wat
boeken apart gelegd om de keuze
makkelijker te maken. Verder verkoopt deze christelijke boekwinkel
cd’s of dvd’s, leuke kaartjes en cadeau-artikelen. Tevens is de winkel een ontmoetingsplek voor een
goed gesprek. De koffie staat klaar.

De Ichtusshop is tijdens de zomermaanden geopend op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Tussen 8 juli en 26 augustus is de boekwinkel in de Kanaalstraat 13 (in gebouw Irene) op de dinsdag gesloten.
Vanaf 2 augustus is iedereen ook op
de dinsdag weer van harte welkom.
De Ichtusshop is ook op het internet
vinden: www.ichtusshop.nl. Meer
informatie kan ook telefonisch gevraagd worden via 0297-363353.

nezegels worden tot zaterdag 23
augustus uitgegeven. Klanten kunnen tot en met 30 augustus de volle
spaarkaarten verzilveren. De consument heeft de keuze tussen gewone handdoeken, badhanddoeken en
strandlakens, allen van een uitstekende kwaliteit en in verschillende
kleuren verkrijgbaar.

Zomergasten vanaf juli in
openluchttheater in ‘t Bos
Aalsmeer - Theater het Amsterdamse Bos speelt van 15 juli tot en
met 6 september ‘Zomergasten’ van
Maksim Gorki. Het stuk is vertaald
en bewerkt door Sanders en Vosmaer. De première is op dinsdag 15
juli. ‘Zomergasten’ iedere dinsdag
tot en met zaterdag gebracht in het
Openluchttheater van het Amsterdamse Bos en begint om 21.30 uur.
Voor een drankje is café de Mug op
voorstellingsavonden geopend vanaf 18.30 uur. De Russische titel van
het stuk ‘Zomergasten’ luidt Datchniki en gaat over bewoners van Datsja’s, zomerhuisjes waarin de mensen uit de stad die het zich konden
permitteren gedurende de zomermaanden woonden om de hitte en
drukte van de stad te ontvluchten.
Traditioneel een privilege van de
adel, maar in het Rusland van rond
1900 was de adel verarmd en had
zich een middenklasse gevormd, die
de uitdaging oppakte waar de decadente verwende adel minachtend de
neus voor ophaalde: ze gingen werken. Zo ontstond in korte tijd een
klasse van nieuwe rijken, die niets
beters wisten te verzinnen dan met
hun pas verworven rijkdom de leefstijl van de adel te imiteren: Ze gingen op muziekles, schreven gedichten en in de zomermaanden trokken ze naar het platteland, naar hun
Datsja’s. Maar de ondernemende,
hardwerkende nieuwe rijken, waren
niet gewend aan niets doen. Ze verveelden zich te pletter en de leeg-

te van het bestaan staarde ze, zeker
tegen het einde van de zomer, genadeloos in het gelaat. Tijdens de eindeloos lange zomeravonden ontaarden onschuldige conversaties over
de zin van het bestaan steeds vaker
in grimmige emotionele ruzies. Relaties gaan kapot, zakelijke schandalen komen aan het licht, overspel
en dronkenschap zijn aan de orde
van de dag.
Spelers zijn: Michiel Bakker, Christine de Boer, Ian Bok, Arnoud Bos,
Jan Paul Buijs, Carole van Ditzhuyzen, Sjaan Duinhoven, Martijn Fischer, Lottie Hellingman, Alberto
Klein Goldewijk, Felix-Jan Kuypers,
Anne Prakke, Saskia Rinsma, Elise
Schaap en Anne Catrien Smits.
De regie is in handen van Frances
Sanders, de muziek wordt verzorgd
door Alberto Klein Goldewijk, voor
het decor staat Stans Lutz garant,
de kostuums komen van de hand
van Willemeijn van Brussel en het
lichtontwerp is van Reier Pos.
Bij twijfelachtig weer kan vanaf
18.00 uur gebeld worden met het
Openluchttheater, tel: 020 - 6433286
of raadpleeg de website: www.bostheater.nl.
Voor informatie over kaartverkoop
en reserveren, bel genoemd telefoonnummer of kijk op de website. Theater het Amsterdamse Bos
wordt mede mogelijk gemaakt door
een substantiële bijdrage van Amsterdam Airport Schiphol en de Gemeente Amsterdam.

IBM schenkt kindercomputer
aan Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp - Vorige week dinsdag
kregen kinderarts Peter de Winter
en leidinggevende Ingrid Somsen
op de kinderpolikliniek een KidSmart computer overhandigd door
Kees Donker van IBM. Ook Yvonne Wilders, lid van de Raad van Bestuur van het Spaarne Ziekenhuis,
was hierbij aanwezig.
Deze computer laat kinderen op
een speelse manier kennis maken
met de beginselen van het lezen en
schrijven. Doel van het programma
is de taal- en communicatie vaardigheden van kinderen tussen de
vier en zeven jaar te verbeteren,
zodat ze beter kunnen meekomen

op de basisschool en meer kansen hebben op een goede vervolgopleiding en carrière. Het Spaarne
Ziekenhuis is blij met deze computer, het wachten in de wachtruimte wordt voor de kinderen aangenamer. Toch streven de kinderartsen
vanzelfsprekend naar een zo kort
mogelijke wachttijd voor de patiëntjes, ook al kan voor sommigen van
hen het wachten nog best wat langer duren.
Het IBM KidSmart early learning
programma is één van de internationale programma’s waarmee IBM
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm geeft.

Bloemenzegelwinkeliers
laten weer van zich horen
Aalsmeer - In juni zijn door de
Bloemenzegelwinkeliers weer twintig cadeaubonnen uitgereikt van 5
euro aan spaarders.
De gelukkige winnaars zijn:
N.J. Bax-Eveleens, Oosteinderweg
279 ws 5; G. Bijl, Sportlaan 57; C.M.
Cuiper, Rozenstraat 34; C.J. Dragt,
Molenpad 28; G. Eveleens, Uiterweg 248; W. Falk, Jasmijnstraat 13;
S. Jongkind-v.d. Bent, Ophelialaan

196a; P. Keuss, Gluckstraat 4; M.
Kieft-v.d. Woude, Legmeerdijk 172;
M. Maarse-Ackers, Kas 5; S. Meijer, Hortensialaan 7; Lia Pieterse,
Aalsmeerderdijk 353; J.M. Schnieder-v. Gils, Venusstraat 16; M.
Sloesarwij, Kas 65; A. Spaargaren,
Beatrixstraat 50; Esther Straathof,
Uiterweg 275; Wendy Tates, Meervalstraat 14; G. Tromp, Kam. Onnesweg 25; M. Verhoeve, Uiterweg 70;
L.W. de Vries, Dorpsstraat 82.

Ook reparatie sterretjes in voorruit

Kenteken graveren vrijdag
in autoruiten op Plein
Aalsmeer - Vrijdag 27 juni is er van
10.00 tot 18.00 uur op het Raadhuisplein in het centrum de gelegenheid
om sterretjes in de voorruit te laten
repareren en om het kenteken in de
autoruiten te laten graveren. Opspattende steentjes zijn er de oorzaak van dat veel mensen een beschadigde voorruit van de auto oplopen. Deze sterretjes kunnen eenvoudig doorscheuren. Uit onderzoek
van TNO blijkt dat één op de drie
ruitbeschadigingen binnen 6 maanden doorscheurt. Indien dat gebeurt
zal de ruit moeten worden vervangen. Dit is kostbaar (eigen risico
meestal 136 euro). Door reparatie

kan dit worden voorkomen. Vanaf
een WA-Plus verzekering worden de
kosten door de verzekering gedekt
en kost het de verzekerde niets.
Kenteken graveren is één van de
beste methoden om autodiefstal te
voorkomen. Omdat alle autoruiten
worden gegraveerd zal de dief alle ruiten moeten vervangen. Veel
auto’s hebben tegenwoordig een
startblokkering. Steeds vaker wordt
nu bij mensen thuis ingebroken om
de autosleutels te stelen. De auto is
dan alsnog weg. Kenteken graveren
kan dus ook woninginbraak voorkomen. Voor 15 euro wordt het kenteken in alle ruiten gegraveerd.

Dacia Sandero bij Nieuwendijk!
Aalsmeer - Officieel wordt hij pas
eind juni geïntroduceerd: De Dacia
Sandero.
De nieuwste telg van Dacia belooft
net als de MCV een enorm succes
te worden, vooral vanwege de niet

te evenaren prijs/kwaliteitverhouding. Renault- en Daciadealer Nieuwendijk was er als de kippen bij en
had de Sandero afgelopen weekend al in ‘de tuin’ aan de Zwarteweg staan.

Succesvolle start nieuwe
bloemenklok bij Flora
Aalsmeer – Donderdag 19 juni om 7.10 uur is er succesvol gestart met het veilen van Anthuriums op de nieuwe (virtuele) bloemenklok op tribune E, een historisch
moment voor FloraHolland vestiging
Aalsmeer. Voor het eerst sinds 1989
is er een nieuwe bloemenklok in gebruik genomen. Het logistieke proces is vlekkeloos verlopen. De afgelopen weken is er veel energie gestoken in het testen van processen
en systemen. Dirk Hogervorst (manager Commercie): “We zijn blij dat
de introductie succesvol van start is
gegaan.” Vestiging Aalsmeer heeft
de groei de afgelopen jaren opgevangen middels procesverbeteringen zoals het veilen van grote partijen en het veilproces een half uur
eerder te starten. Met als doel zo efficiënt mogelijk te veilen en af te leveren. Als we naar de toekomst kijken is de verwachting dat de groei
in aantal transacties door het inkopen op maat zal doorzetten. De mogelijkheid om deze groei met het
huidige aantal klokken op te vangen is er niet. Met de introductie

van de nieuwe klok zet de marktplaats Aalsmeer een nieuwe stap
in de toekomst. Deze nieuwe (virtuele) klok wordt namelijk niet meer
geprojecteerd op de tribune. Er kan
zowel vanaf de werkplekken op tribune E, die nu allemaal voorzien
zijn van een beeldscherm, als vanaf een KOA-werkplek op deze klok
gekocht worden. De veilingmeester is niet fysiek aanwezig in de afmijnzaal. Met deze nieuwe klok verkrijgt FloraHolland belangrijke ervaring op het gebied van de virtualisering van het veilproces. Dit is van
belang om nu, maar juist ook in de
toekomst, flexibel in te kunnen spelen op de marktvraag, ontwikkelingen in de markt en de noodzakelijke
virtualisering van het veilproces.
De afgelopen jaren is door FloraHolland vestiging Aalsmeer veel geïnvesteerd in commerciële, logistieke
en technische vernieuwing zoals het
projecteren van de klokken, beeldveilen, nieuwe kloksoftware en een
nieuwe inkoperwerkplek op tribune
E. Hierdoor is de nieuwe bloemenklok snel en efficiënt gerealiseerd.
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Veel boetes na water-controle
Aalsmeer - Op vrijdag 20 juni heeft
de politie samen met de gemeente en de belastingdienst een grote
controle gehouden op het water van
de Westeinderplassen. In totaal zijn
zestig boten met eigenaren gecontroleerd.
Boetes zijn uitgeschreven voor het
niet kunnen tonen van het benodigde vaarbewijs, het niet op orde
hebben van de marifoon-papieren

Tas uit auto
gestolen

en een bekeuring is gegeven voor
het beledigen van een agent. Verder
vaarden twee booteigenaren te snel,
bleken twee captains nog te jong te
zijn om te mogen varen en zijn twee
vissers zonder vergunning betrapt.
Eén eigenaar van een boot bleek
te varen met een gestolen buitenboordmotor. De motor is in beslag
genomen. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.

Aalsmeer - - Op dinsdag 17 juni
is rond vier uur in de middag ingebroken in een bij het surfeiland aan
de Kudelstaartseweg geparkeerde
auto. Via een raampje heeft de dief
zich toegang verschaft. Uit de Peugeot is de goud met zilverkleurige
tas van de eigenaresse met hier in
onder andere haar rijbewijs, portemonnee en pasjes.

Cilindersloten
open gebroken

ingezonden
Bord ‘doodlopend’ Linnaeuslaan
is om vrachtverkeer te weren!

Aalsmeer - Wij willen graag even
reageren op het stukje over de
doodlopende Linnaeuslaan. Formeel klopt het helemaal dat de Linnaeuslaan doodloopt. Aan het einde gaat de laan namelijk over in een
fietspad. De reden dat dit bord hier
geplaatst is, heeft voornamelijk te
maken met het vracht- en busverkeer dat zeer regelmatig de straat
in reed en dacht dat men zo bij de
veiling of het Molenvlietterrein terecht kon komen. Helaas voor hen
is de draaicirkel bij de A.H. Blaauw-

straat te krap en moeten ze vervolgens het hele eind achteruit rijdend
over de drempels weer terug naar
de Thijsselaan. Vervelend voor de
chauffeur in kwestie, voor de bewoners en vooral gevaarlijk voor spelende kinderen die hier elke middag
in groten getale aanwezig zijn. De
gemeente heeft er naar onze mening heel slim aan gedaan om dit
bord hier te plaatsen. Sinds het bord
hier hangt, rijdt er geen vrachtwagen meer in!
Familie Vos

Witwassers aan/opgepakt

Amstelland - Politie en Openbaar
Ministerie hebben dinsdagmorgen
17 juni in negen woningen en een
bedrijf in Amsterdam, Diemen, Vinkeveen en Nieuw Vennep, huiszoeking gedaan in een onderzoek naar
fraude, witwassen en valsheid in geschrifte. De politie hield tijdens de
acties tien personen aan waaronder
een 40-jarige Amsterdammer. Deze
verdachte faciliteerde aan criminelen in de vorm van het ter beschikking stellen van woningen, lease auto’s en andere middelen zoals vaartuigen. Ook wordt hij verdacht van
het verstrekken van valse werkge-

versverklaringen en loonspecificaties ten einde criminelen in staat te
stellen een hypotheek aan te vragen en te verkrijgen. Bij de huiszoekingen werden administraties, computers en een vuurwapen in beslag
genomen maar ook een jetski en
enkele kilo’s softdrugs.
De criminelen aan wie hij zijn diensten verleende zijn voornamelijk bekend uit het verdovende middelen
circuit. Voor hen zal het moeilijker
worden om vastgoed te huren. De
verdachten zijn vrijdag voorgeleid
bij de rechter-commissaris.

Zwanenburgbaan dicht
voor groot onderhoud
Schiphol - Tot 13 juli 07.00 uur is
de Zwanenburgbaan gesloten voor
vliegverkeer vanwege groot onderhoud. In deze periode wordt vooral
de Buitenveldertbaan als alternatief
voor de Zwanenburgbaan ingezet
om het vliegverkeer te verwerken.
Tijdens het groot onderhoud aan de
Zwanenburgbaan worden delen van
de baan en een aantal op- en afritten gerenoveerd. Deze werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden
met geschikt weer. Mocht het weer
tegenzitten dan eindigt het onder-

houd enkele dagen later. De preferentie voor het baangebruik blijft tijdens het onderhoud ongewijzigd.
Dit betekent dat als de weersomstandigheden dat mogelijk maken er
gestart en geland wordt in noordelijke richting. Gedurende de onderhoudsperiode van de Zwanenburgbaan wordt het experiment `parallel
starten’, maatregel 23 uit het Convenant hinderbeperkende maatregelen Schiphol, onderbroken. Na afronding van het onderhoud wordt
het experiment voortgezet.

Kruisingen Ophelialaan en Mensinglaan

Opletten bij oversteken N201!
Aalsmeer - De kruisingen met de
N201 kunnen veelal niet op vertrouwen van alleen de stoplichten gepasseerd worden. Regelmatig wordt
nog even gas gegeven bij oranje en door rood rijden lijkt, overigens in heel Nederland, geen overtreding meer te zijn. De N201 kruist
nog door het centrum van Aalsmeer
en kent vanaf de brug tot en met de
Legmeerdijk zeven oversteken. Met
name de passages bij de Ophelialaan en de Mensinglaan zijn punten
om scherp te blijven.
Geef niet zomaar gas of een trap op
de pedalen als het licht op groen
springt, het risico is namelijk groot
dat een automobilist op de N201

nog snel even door oranje of zelfs
rood rijdt. Het gevoel bestaat verder dat de stoplichten bij de Ophelialaan wel heel ‘strak’staan afgesteld. Rood op de N201 is gelijk
groen op de kruisingen. Menig bewoner zou graag willen dat de provincie, de beheerder van de weg,
deze timing nog eens onder de loep
noemt. Misschien moet de gemeente maar eens contact opnemen met
de provincie en de wegenbeheerders hier wijze op deze korte stoplicht-situatie.
Voor nu: Blijf alert, kijk goed uit voor
de oversteek wordt gemaakt en
vertrouw niet blindelings op groen
licht!

Winkels aan het plein. Uit onderzoek blijkt dat het winkelcentrum van nu niet berekend is op de bevolkingsgroei.

Huidige schoollocatie beste plek voor uitbreiding

Winkelcentrum Kudelstaart te klein
voor toekomstige bevolkingsgroei
Kudelstaart - Kudelstaart heeft te
weinig winkelruimte om het groeiende aantal inwoners goede service te bieden. Als het inwonertal
de komende jaren stijgt van 7.000
naar 11.000 moeten er ook meer
winkels komen. Voor uitbreiding
van het winkelcentrum is de locatie waar nu nog scholen staan de
meest logische. Dat stelt het Hoofdbedrijfschap Detailhandel in een
rapport dat zij op verzoek van de
Kudelstaartse ondernemers heeft
opgesteld. In het rapport wordt geconstateerd dat het winkelgebied,
met circa 4000 vierkante meter winkelruimte, nu qua omvang en parkeergelegenheid nog net aan de
vraag voldoet. De inwoners van Ku-

Publieke functie?
Watertoren mag
na 3 maanden
weer open!
Aalsmeer - Aanstaand weekend
is de watertoren weer geopend
voor belangstellend publiek. Zaterdag 28 en zondag 29 juni kan
tussen 13 en 17 uur van het uitzicht worden genoten. Volwassenen betalen 2 euro; kinderen
tot 12 jaar onder begeleiding 1
euro.
Omdat een torenvalk de afgelopen
tijd in de nestkast bovenin de wa-

delstaart kopen hier bijna 90% van
de dagelijkse boodschappen.
De komende tien jaar zal door
nieuwbouw het inwonertal stijgen
van circa 7.000 naar 11.000. Het winkelcentrum is dan zonder meer te
klein om aan de toenemende vraag
te voldoen. Berekeningen van het
HBD tonen aan dat er minstens
3.000 vierkante meter extra winkelruimte nodig is, bijna een verdubbeling van de huidige winkelruimte. Ook moeten er volgens het HBD
zo’n 100 tot 125 parkeerplaatsen bijkomen.
Zorg en voorzieningen
Twee van de naast het winkelcentrum gelegen scholen worden bintertoren broedde, moesten de deuren van de toren drie maanden gesloten blijven voor publiek.
De nestkast is ooit geplaatst als gevolg van een oude afspraak tussen de vogelwerkgroep en destijds
burgemeester Hoffscholte. Beneden in het monument mag je vertoeven; naar boven om van het uitzicht te genieten echter niet. Torenvalken kiezen bij voorkeur hooggelegen plaatsen uit om te nestelen en de doorgaans rustige nok van
de watertoren vinden valken al jaren
een goede broedplek. Het nestelen
en daarna de ‘kraamtijd’ van de vogels houden echter wel in dat de toren niet voor publiek geopend is. En
dat terwijl het Rijksmonument aan
de Westeinder een publieke functie heeft, zo heeft de gemeente-

nenkort afgebroken. De ruimte die
daardoor vrijkomt is vrijwel de enige
mogelijkheid voor uitbreiding van
het winkelcentrum in Kudelstaart.
De gemeente heeft hier echter een
verzorgingshuis gepland. Het HBD
adviseert de gemeente deze plannen te heroverwegen en te bezien of
het verzorgingstehuis gecombineerd
kan worden met een uitbreiding van
het winkelcentrum. De winkeliersvereniging Kudelstaart verstuurt
het rapport van het HBD deze week
naar het gemeentebestuur en de afzonderlijke fracties. Na het zomerreces willen de winkeliers met de gemeente om de tafel om de mogelijkheden om het winkelcentrum uit te
breiden te bespreken.
raad ooit vastgesteld. In de afgelopen drie maanden toen de trappen
naar boven niet toegankelijk waren,
hebben de beheerders van de toren
(stichting Aalsmeer 2000) dus wel
enkele malen ‘nee’ moeten verkopen aan geïnteresseerden.
80 Jaar
Aanstaand weekend mag de toren
dus weer open voor publiek. Wethouder Overbeek heeft de stichting
toegezegd dat ‘de kust vrij is’ oftewel de valkjes zijn uitgevlogen. De
beheerstichting is er maar wat blij
mee aangezien de toren in het jubileumjaar natuurlijk extra in de belangstelling staat. Later deze zomer
zal rondom de 80 jaar dat de toren
nu bestaat, een feestelijke activiteit
worden georganiseerd.

ruim anderhalf miljoen euro. Diverse
gemeenten hebben aangegeven in
aanmerking te willen komen voor de
subsidie. Deze wordt gebruikt voor
eenmalige kosten, zoals vervanging
van (onderdelen van) pontveren en
aanmeervoorzieningen.
Aanmeervoorziening aanpassen
In totaal worden tien veerverbindingen aangepakt in 2008 en 2009. Eén
daarvan is de fiets/voetveer op de
Ringvaart tussen Aalsmeer en Rijsenhout. De aanmeervoorziening
aan de walkant Rijsenhout gaat
aangepast worden.

Voorjaarstournee Rita Verdonk

‘Trots op Nederland’ komt
naar Hoofddorp
Hoofddorp - Op maandag 30 juni komt Rita Verdonk in het kader
van haar voorjaarstournee van Trots
op Nederland naar Hoofddorp. Rita Verdonk trekt met haar beweging
het land in om iedereen in Nederland een kans te geven zijn of haar
visie met haar te delen en met el-

kaar het gesprek aan te gaan over
de toekomst van Nederland, de problemen en de oplossingen. De discussiebijeenkomst is voor iedereen
die méé wil doen, vrij toegankelijk
en vindt plaats vanaf 20.00 uur (deur
open vanaf 19.30) in Hotel de Beurs
aan de Kruisweg 1007.

Airco-units uit
pand weg
Aalsmeer - Tussen vrijdag 20 en
maandag 23 juni is ingebroken
in een bedrijfspand aan de Hornweg. Om binnen te komen hebben de dieven de scharnierpennen
uit een deur gehaald. De inbrekers
zijn er vandoor gegaan met platte beeldschermen uit de kantoren,
een alarminstallatie en enkele airco-units.

Diefstal auto
niet gelukt
Aalsmeer - Op zondag 22 juni rond
drie uur in de middag is geprobeerd
vanaf de Oosteinderweg een auto te
stelen. De Seat Ibiza stond geparkeerd in een vak langs de weg. De
deur had de dief vrij snel open, maar
op een alarm op het contactslot was
niet gerekend. Waarschijnlijk met
de benenwagen heeft de dief zich
uit de voeten gemaakt.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Tussen 18 en 21 juni zijn vanuit de Cyclamenstraat,
Hornweg, Thijsselaan en Machineweg vier fietsen gestolen. De bewoner van de Machineweg heeft zijn
rijwiel weer terug. De nieuwe onrechtmatige eigenaar kon kort na
de diefstal aangehouden worden.
Tegen deze 38-jarige vrouw uit
Aalsmeer is proces-verbaal opgemaakt. De inwoonster was voor de
diefstal ontdekt werd, gezien in de
tuin van de eigenaar van de fiets. Ze
kwam verward over.

Spullen uit
tassen weg

Aalsmeer - Op zaterdag 21 juni is
een dief actief geweest in de Zijdstraat. Uit diverse tassen die enigszins onbewaakt stonden in winkels zijn spullen gestolen. De politie waarschuwt iedereen om toch
vooral goed op de eigen spulletjes
te passen. Houd de tassen gesloten
en zet deze niet even argeloos ergens neer! Ook is van zaterdag 21
op zondag 22 juni een tas gestolen
met hier in onder andere sleutels,
pasjes en parfums. De diefstal heeft
plaatsgevonden tussen twee en vier
uur in de nacht in de Marktstraat.

Provincie stopt geld in
pontveren Noord-Holland
Rijsenhout - De provincie investeert dit jaar ruim 400.000 euro in
de pontveren in Noord-Holland. Het
gaat om een eenmalige subsidie
om een aantal autoveren en fiets/
voetveren in de provincie in stand
te houden.
Deze zijn belangrijk, omdat ze een
onmisbare schakel zijn in de verkeersverbindingen en vaak ook een
recreatieve functie hebben. Rijk en
provincie hebben in totaal 75 procent van het geld beschikbaar gesteld. De betrokken gemeenten leggen zelf nog 25 procent bij. In totaal gaat het om een investering van

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 juni is in
een tweetal woningen in de Koningsstraat ingebroken. Bij beide
huizen hadden de dieven zich toegang verschaft door het cilinderslot
van de achterdeur open te breken.
De bewoners troffen in de ochtend
hun deur open aan. Tijdens de eerste inbraak zijn de inbrekers waarschijnlijk gestoord, er is niets ontbreekt. Uit de andere woning is een
damestas gestolen met hier in onder andere een mobiele telefoon en
sigaretten. De inbraken hebben tussen elf uur ’s avonds en acht uur in
de ochtend plaatsgevonden.

Rijbewijs kwijt
Lovende reacties ontvingen de mensen ‘achter’ Crash over de inrichting van het museum. In het kader van de opening
werd een radio-zendweekend georganiseerd.

Bezoekers onder indruk
van expositie ‘Crash’
Aalsmeerderbrug - Het nieuwe
CRASH Luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45 heeft het afgelopen
weekend ruim 150 bezoekers getrokken. De waardering van het publiek voor de expositie in het Fort bij
Aalsmeer in Aalsmeerderbrug was
bijzonder groot. Prima, mooi en indrukwekkend werd de nieuwe presentatie door velen genoemd. In het
kader van de opening vond een radio-zendweekend plaats.
Het museum verhuisde van Lisserbroek naar een nieuw onderkomen
in het fort bij Aalsmeer in Aalsmeerderbrug (bij Rijsenhout).
De inrichting is nog niet volledig afgerond maar ter gelegenheid van het
radio-zendweekend werd het museum beperkt opengesteld voor bezoekers. De belangstelling was zeer
groot. Donateurs en oude bekenden
van de stichting toonden zich ver-

baasd over de snelheid waarmee in
zeer korte tijd een volwaardige tentoonstelling is gerealiseerd.
Voor veel bezoekers was het de eerste keer dat ze kennis maakten met
de stichting CRASH, die onderzoek doet naar de luchtoorlog boven de Randstad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij waren zonder
uitzondering lovend over het museum, zowel over de locatie als over
de inrichting. Ook de afdeling van
het museum die het verzet in Haarlemmermeer en de onderduikboerderijen centraal stelt, was geopend
en maakte veel indruk. Door de vele
positieve reacties is het voor CRASH
nu overduidelijk dat het fort de perfecte plek is voor het museum.
Militaire radio’s
Het radio-zendweekend werd voor
de derde maal bij CRASH ’40-’45

gehouden. Met militaire radio’s uit
de Tweede Wereldoorlog en de periode kort daarna werd verbinding
gemaakt op de korte golf met andere radioamateurs in Nederland en
andere landen.
Voor deze gelegenheid werd gebruik gemaakt van de speciale en
unieke callsign (oproepnaam) PH6CRASH. Ook dit bijzondere evenement trok veel bezoekers en zorgde
zelf door het maken van de verbindingen voor de nodige reclame voor
de openstelling van het museum.
Het museum aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug is vanaf nu iedere zaterdag weer geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Voor meer
informatie kunt u bellen met het secretariaat; 0297-530667 of kijken op
de website www.crash40-45.nl

Aalsmeer - Op woensdag 18 juni
om acht uur in de avond heeft de
politie een 42-jarige automobilist
in de Primulastraat tot stoppen gemaand. De man bleek veel te diep in
het alcoholglaasje gekeken te hebben. Op het politiebureau stokte het
ademanalyse-apparaat bij 850 Ugl.
Twee weken er voor, op 7 juni, was
de man ook al betrapt op rijden onder invloed. Toen in Alphen aan de
Rijn met 825 Ugl. achter het stuur.
De man had op last van justitie een
boete moeten betalen van 1420 euro. Het heeft z’n rijbewijs nu weer in
moeten leveren. De 42-jarige krijgt
een dagvaardiging.

Bromfietsers
op elkaar

Aalsmeer - Op maandag 23 juni
om tien over zes in de avond zijn op
de Stommeerweg twee bromfietsen
met elkaar in botsing gekomen. De
bestuurders, een 18-jarige vrouw
en een jongen van 17 jaar, zijn ter
plaatse door ambulance-personeel
behandeld. Beiden zijn woonachtig in Aalsmeer. De oorzaak van de
aanrijding wordt door de politie nog
onderzocht.
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Handbal jeugd

Afscheid juf Liesbeth van
Oosteinder met slaapfeest

Talenten FIQAS spelen
thriller tegen ouders
Aalsmeer - Op woensdagmiddag
18 juni kwamen de spelers van FIQAS Aalsmeer die deelnemen aan
de talentenopleiding ontspannen
naar één van de laatste trainingen.
Dat schijn bedriegt werd de jonge
spelers kort daarop duidelijk. Want
toen kwamen wel twintig vaders en
moeders, gehuld in officiële handbaltenues het veld op. De verbazing
bij de talenten was zo groot, dat trainer Bart Neeft voor het eerst dit seizoen een speld kon horen vallen
in De Bloemhof. Kort daarop werden de ouders getrakteerd op een
orkaan van gejuich en gejoel. Wat
de talenten betreft kon de wedstrijd
beginnen! Al snel bleek dat er bij de
jongens sprake was van enige onderschatting van de, in soms met
strak om het lijf sluitende tenues,
spelende ouders. Die waren, dat
was vanaf het begin duidelijk, niet
gekomen om te verliezen! Voor de
goede orde; zeker vijf vaders in het
team van de ouders waren medio jaren tachtig spelers van het team dat

toen Nederlands Kampioen werd in
de eredivisie en ook een groot aantal moeders speelde in het verleden
op hoog niveau! Dat jong geleerd
ook daadwerkelijk oud gedaan is,
moesten de talenten al snel voelen.
Voor het eerst dit seizoen werden de
aanstormende eredivisiespelers afgedroogd! Vanzelfsprekend was dat
niet het doel. Het plezier daar ging
het om! Dat was deze keer bij de
ouders, die nu eens de gelegenheid
hadden om tegen hun eigen kind te
spelen was, enorm. Daar kan maar
heel weinig tegenop!
De training werd afgesloten met
een barbecue in de tuin van de familie Hooyman en de uitreiking van
een heus boek over het eerste jaar
van de talentenopleiding bij FIQAS
Aalsmeer. Met mooie woorden van
Rob Geleijn, de hoofdsponsor van
FIQAS Aalsmeer, en Marius Dekker, kledingsponsor DGI, een toost
op elkaar en het volgende seizoen,
werd een fantastische middag afgesloten.

Groep 7 Oosteinderschool
ontwerpt letters
Aalsmeer - Groep zeven van de
Oosteinderschool is vorige week
op kunstles geweest op de Kinderkunstzolder van Het Oude Raadhuis. Er werd hard gewerkt aan het

Aalsmeer - Juf Liesbeth heeft op
een hele speciale manier afscheid
genomen van haar leerlingen van de
Oosteinderschool. Alle kinderen uit
groep 4/5 van de Oosteinderschool
kwamen vrijdag bepakt en bezakt
mèt slaapzak en luchtbed om 18.00
uur op school. Wat moest dat betekenen? Er zou geslapen worden op
school en wel in het eigen lokaal.
Maar eerst werden de kinderen verrast met een diner, een speurtocht
met opdrachten, zorgden ze zelf
voor een bonte avond voor de juf,
afsluitend met een spannend spel,
waarbij de kinderen de juf moesten
zoeken in de school met behulp van
een zaklantaarn. Rond middernacht
werden de pyjama’s aangetrokken,

tanden gepoetst en las de juf een
verhaal voor het slapen gaan. Maar
er moest natuurlijk eerst even gekeet worden. Enkele uurtjes later lag
dan eindelijk iedereen te slapen.
Om 7 uur was iedereen klaar wakker
en werd er hard gewerkt aan een
supergrote tafel om deze leuk aan te
kleden. Alle ouders waren uitgenodigd om te komen ontbijten. 0m half
10 zaten vijftig ouders en kinderen
buiten te genieten in het zonnetje
van een heerlijke maaltijd. Juf Liesbeth werd door alle kinderen toegezongen en verwend met cadeaus .
Voor de kinderen was dit een ervaring om nooit te vergeten.
Liesbeth blijft overigens wel juf, ze
gaat les geven op de Jozefschool.

project: Letters ontwerpen. Opperste concentratie bij de jongens en
meisjes, en dat terwijl ‘s avonds
oranje moest voetballen. Na afloop
werd trots het resultaat getoond.

Sporty Farregattertjes derde!
Sportieve ontmoeting voor
jeugd in The Beach zondag
Aalsmeer - De wijkraad Oost organiseert zondag 29 juni weer een
sportieve dag voor jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar in de Beach
aan de Oosteinderweg. Ook jij bent
welkom om naar deze sportieve ontmoeting te komen. Er kunnen diverse sporten beoefend worden. Van

16.00 tot 18.00 uur is de jeugd welkom. Het is de laatste keer voor de
vakantie dat de wijkraad deze sportieve middag organiseert. Het hangt
van de opkomst af op de wijkraad
besluit er wel of niet mee door te
gaan, dus kom massaal naar de
Beach.

Oranje bij Kudelstein
Kudelstaart - Het EK is begonnen
en net als bij vele anderen hangt
er bij BSO Kudelstein een gezellige oranjesfeer. Overal waar je keek
hingen ballonnen, vlaggetjes, slingers, welpies, posters en een heuse
EK-poule waar de kinderende uitslagen van de Nederlandse wedstrijden konden gokken. Voor de winnaar was er een leuke prijs. De leiding had ook leuke werkjes bedacht
die goed bij het thema pasten, zoals
voetbalmutsen en een voetbalshirtjesslinger maken en ze mochten

hun eigen voetbalshirt ontwerpen.
Ook buiten hoefden de kids zich
niet te vervelen. Er is paaltjesvoetbal gedaan en heel wat keren zijn
er partijtjes voetbal gespeeld. Op
de dag dat Nederland moest spelen
hadden ze bijna allemaal iets oranjes aan. Het merendeel verwachtte dat Nederland van Rusland zou
winnen. Jammer genoeg niet. Alle
oranje spullen zijn inmiddels weer
opgeruimd. De leiding en kids van
Kudelstein hopen dat Nederland de
volgende keer wel in de finale staat.

Jeugd Tennis Vereniging
Kudelstaart golft!
Kudelstaart - Zaterdag 21 juni
vond de afsluiting voor alle jeugd
competitieteams van Tennis Vereniging Kudelstaart plaats. Ieder jaar
is er een gezamenlijke afsluiting
van het KNLTB competitie seizoen.
Er wordt dan niet getennist, maar
wel een andere leuke sport beoefent. Dit jaar was dat golfen in het
donker ook wel Glow golf genoemd.
Op de fiets werd door dertig kinderen de tocht afgelegd naar Glow
golf aan de de Oosteinderweg. Alle
kinderen waren gevraagd in het wit
gekleed te komen, zodat het black

Atletiek AV Aalsmeer

Eerste plaats Jordi bij
Unive Lycurgus Games
Aalsmeer - - Afgelopen zondag 22
juni is in Krommenie op de plaatselijke atletiekbaan de jaarlijkse Unive Lycurgus Games gehouden. Het
was een leuke wedstrijd met deelname van met name regionale atleten. De bijzonder stormachtige wind
maakte het er dit keer voor de atleten niet makkelijker op. B-junior
Jordi Baars van Atletiekvereniging

light mooi uitkwam tijdens het golfen. Een leuk parcours werd er gelopen in het donker. Sommige kinderen bleken heuse natuur talenten op golf gebied te zijn. Ook waren de sponsors en de jeugdbegeleiders aanwezig deze dag, als dank
voor hun bijdrage voor het seizoen.
Want wat is een vereniging zonder
sponsors en vrijwilligers!
Na het golfen werd het kampioensteam gemengd 2 tot en met 17 nog
even in het zonnetje gezet. Zij kregen van de KNLTB een mooie oorkonde en een medaille.

Als er nog een trainer gevonden kan
worden, start FIQAS Aalsmeer zoals
aangekondigd ook met een experiment bij de meisjes D-jeugd. Verder gaat de handbalclub beginnen
met spelletjessessies voor kinderen
vanaf vier jaar: om informatie daarover te geven organiseert de club in
augustus een instuif inclusief een
informatiebijeenkomst voor ouders.
Na de zomervakantie worden alle
details bekend.

over de finish. En dan wachten op
de uitslag. Iedereen kreeg een leuke tas en lekker wat te drinken. Voor
de supporters en de bemanning is
goed gezorgd.
Eerst werd bekend gemaakt wie de
mooiste medaille had gemaakt. Dat
was een opdracht die vooraf bekend was gemaakt. En jawel de eerste prijs voor de mooiste medaille
was voor de Farregattertjes. Al juichend ging iedereen naar het podium en het team kreeg een heerlijke
etensbon van The Beach aangeboden. In de race zijn de Farregattertjes derde geworden, ook prachtig.
Weer richting het ere podium waar
de jongens en meiden de beker kregen en mooie medailles. Kortom de
Farregattertjes zijn strijdvaardig, enthousiast, hebben teamgeest en zijn
vooral sportykids! Het geweldige
team bestaat uit: Jannick en Jerremy van de Ban, Roy en Anouk Stevens, Caitlin en Brandon Stevens,
Robin Buis en Yves-Maurice en Fabienne Vork.
Namens alle Farregattertjes: SPIE
bedankt voor de prima organisatie
en tot volgend jaar!

Aalsmeer was ook bij deze wedstrijd
aanwezig en liep een 800 meter met
de bedoeling zijn persoonlijk record
aan te scherpen. Ondanks de moeilijke omstandigheden liep Jordi toch
een goede wedstrijd die hij van start
tot finish leidde. Hij finishte in een
alleszins redelijke 2.09.81minuten
en deze tijd is ruimschoots boven
zijn persoonlijke record.

Zaterdag kampen uitzwaaien!

Deelnemers Otterlokampen
staan te trappelen

Extra trainingen voor
Theaterdag op de Wegwijzer
D-jeugd FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Na de Jongens C, mogen met ingang van komend seizoen ook de Jongens D van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer meedoen aan sessies met allerlei verschillende sporten om te leren beter
te bewegen. De voorzitter van het
jeugdbestuur en de directeur van de
jeugdopleiding van FIQAS Aalsmeer
hebben daarover dinsdag 24 juni met de ouders gepraat. De extra
sessies gaan in september van start.

Aalsmeer - De junioren pramenrace was weer een groot spektakel. De Farregattertjes doen al voor
de vierde keer mee. Vol enthousiasme onder begeleiding van Ronald
en Karin Stevens, Mark van de Ban,
stuurman Ronald van Leeuwen en
ook was Rob Bijwaard ingescheept.
Na een niet zo succesvolle spelletjesmiddag bij Stenhuis waar de
Farregattertjes een achttiende startnummer behaalde, was op de dag
van de start de stemming opperbest. Iedereen had er zin in! Voordat
het team vertrokken kwamen ze tot
de ontdekking dat ze het laken waren vergeten voor de geheime opdracht. Lucas van de Oosteinderschool haalde op de fiets nog snel
effe een laken voor de Farregattertjes. Lucas bedankt, super! Dus de
race kon beginnen! Bij de eerste opdracht hadden de Farregatterthes
al pech, maar door vakkundig werk
van de schipper en zijn bemanning
kwam het gelukkig toch nog goed.
Na een geweldige race waar alle opdrachten in een rap tempo en succesvol werden gedaan, kwamen de
Farregattertjes moe maar voldaan

Aalsmeer - Op de valreep voor
de grote vakantie kwam afgelopen maandag theatergroep ‘Spring’
naar basisschool De Wegwijzer in
de Hornmeer.
Onder hun leiding werd door alle leerlingen een voorstelling met
muziek, dans en theater in de sfeer
van 1001 nacht ingestudeerd. Aan
het eind van de schoolmiddag werd
deze voorstelling opgevoerd in de
gymzaal. Alle kinderen waren intussen verkleed en geschminkt door
een groepje handige moeders. In de

gymzaal was een heleboel te zien.
Bedelaars gekleed in vuilniszakken
vroegen om een aalmoes. Zigeunerinnen bekwaamden zich in het
handlezen. Worstelaars daagden elkaar uit (zie foto).
Wachters kruisten hun stokken in
een sierlijk gevecht. De kleuters stalen de show als haremkinderen met
een sluierdans. Ouders genoten, en
verbaasden zich dat hun kind in één
dag zo’n show kan instuderen. Een
groot applaus was dus zeker op zijn
plaats.

Aalsmeer - Nog een paar dagen
en dan vertrekken de eerste Otterlo-kampen. Op zaterdag 28 juni om
9.00 uur vertrekt het jongenskamp
van 13-16 jaar naar Otterlo op de
fiets. Het is altijd weer een hele belevenis om een kamp uit te zwaaien
en hiervoor bent u dan ook van harte uitgenodigd. De plaats van vertrek is op het Horticoopterrein aan
de Lakenblekerstraat. Een half uur
later, om 9.30 uur, vertrekt het 16+
kamp naar de Belgische Ardennen.
De volgende kampen vertrekken
overigens om 13.30 uur en alle kampen worden tussen 16.15 en 16.45
uur weer terug verwacht op het parkeerterrein van de Horticoop, altijd
de zaterdag er na. De deelnemers
en leiding staan te trappelen om

weg te gaan en dat is natuurlijk geweldig! Dit jaar zijn er in totaal zo’n
160 aanmeldingen en ruim 60 man
leiding. Aantallen waar de organisatie dankbaar voor is. Met uitzondering van het oudste meisjeskamp
zijn er in alle kampen nog wat plekken vrij, dus heb je een vriend(je) of
vriendin(netje), neef of nicht die nog
mee wil, dan kunnen ze zich nog
aanmelden.
Voor meer informatie, de verschillende weken en opgave kan je kijken op de site www.otterlokampenaalsmeer.nl. Ook kun je bellen met
Willo Schaaij, tel. 344343 of voor het
16+ kamp met Richard Kortenoeven, tel. 06-27211118. Grijp deze
laatste kans, want .je mist echt wat
als je er niet bij bent geweest!
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Groep 8 van Wegwijzer neemt
afscheid met Windkracht 8
Aalsmeer - Vrijdagavond 20 juni j.l.
lag de rode loper uit voor de leerlingen van groep 8 van De Wegwijzer. Nadat ze het eerder die week al
een keer hadden gespeeld voor hun
medeleerlingen voerde groep 8 de
musical ‘Windkracht 8’ op voor hun
ouders, verdere familie en de meesteres en juffen van hun school. Een
daverend succes!
Er werd veel gelachen en geapplaudisseerd, het slotlied moest wel drie
keer worden gedaan en nog had

KRANT
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Laatste inloop voor vakantie
op De Binding Zolder

de zaal er eigenlijk geen genoeg
van. Maar aan alles komt een einde, na nog een hapje en een drankje
op het plein was de gezellige avond
weer voorbij.
Nog drie ‘gewone’ schooldagen en
dan nemen Andrea, Bing, Rosanna, Andy, Mike, Joey, Jeffrey, Boudewijn, Wessel, Rik, Sander, Chantal, Megan, Ola, Milad, Ivar, Céline,
Stag, Agnieszka, Brandon, Wouter,
Tim en Kevin definitief afscheid van
De Wegwijzer.

Kudelstaart - Vrijdag 12 uur is de
dag en het tijdstip waar heel veel
kinderen naar uitkijken, want dan
begint de lang verwachte zomervakantie! Op vrijdag 27 juni wordt ook
het seizoen afgesloten op de Binding Zolder in de Haya van Somerenstraat. Tijdens de laatst inloopmiddag, die om 12 uur begint, worden de laatste restjes snoep opgegeten en de limonade opgedronken.
Deze laatste gezellige middag voor
de zomervakantie duurt tot 17.00
uur. Tieners zijn van harte welkom

om nog even binnen te lopen en elkaar een fijne vakantie toe te wensen. Om 17.00 uur gaat de deur echt
dicht en is de Binding Zolder voor
zeven weken gesloten. Op dinsdag
19 augustus zijn alle tieners vanaf
14.00 uur weer allemaal van harte
welkom voor een nieuwe schooljaar
vol leuke activiteiten op De Binding
Zolder! Voor meer informatie over
Stichting de Binding kan een kijkje genomen worden op www.debinding.nl of neem contact op met Kim
Verschueren via kim@debinding.nl.

Kooktalenten in De Binding
Zaterdag finale darten
voor jeugd in Proosdijhal
Kudelstaart - Op zaterdagmiddag
31 mei kwamen slechts vier spelertjes naar de Proosdijhal om te komen darten. Twee Pupillen en twee
Aspiranten. Maar toch is de organisatie er in geslaagd om deze kinderen te laten darten. Wederom in
een poule bij elkaar, spelend voor
hun punten, werd er weer extra aandacht geschonken aan het tellen
en afwerpen van de darts, want bij
sommigen wil dit nog niet erg lukken. Men vond dit heel leuk dat er
op een andere manier naar gekeken werd. Tellen is één van de belangrijkste factoren in het darten,
weten welke tripple of single getal,
voor je met een dartspijl het finish
getal gooit. De pupillen zijn hiermee
in hun voordeel, want zij gooien een
enkel getal. De aspiranten moeten
op een dubbel (buitenste rand) wer-

pen en daar zijn meer pogingen voor
nodig of niet, als je goed bent.
Maar na zo’n twee uur gedart te
hebben ging iedereen met een beker tevreden naar huis.
Uitslag toernooi Pupillen: 1e Danny v.d. Ven en 2e Joerie Olij. Aspiranten: 1e Tim v.d. Poel en 2e Ruben Groot.
Het eerstvolgend jeugddarttoernooi
is aanstaande zaterdagmiddag 28
juni. De finale wordt gespeeld en
de prijsuitreiking van de voorjaarsranking staat op het programma.
Aanvang 14.00 uur in sportcafé De
Proosdijhal. Er is voor iedere deelnemer een aandenken. Het darten is
voor jeugd van 8 tot 17 jaar.
Organisatie: Pim Weberink. Info: tel.
0297-327823 of 06-24504321. Suggesties of andere ideeën, mail nar
whermanns2@kpnplanet.nl.

Aalsmeer - Dinsdag 17 juni mochten de kinderen van de kookcursus in De Binding hun kooktalenten toen aan hun gasten. Het voorgerecht bestond uit gevulde eieren
en aardbeien met chocoladesaus
en het hoofdgerecht uit kip, rijst en
sperziebonen.
De gasten hebben hun vingers af
kunnen likken bij het nagerecht;
pannenkoeken met ijs en een heerlijke vlaflip. Alles is door de jongens
en meisjes zelf gemaakt en ze hebben het ook zelf opgediend. Na afloop kregen de kinderen alle recepten mee naar huis, zodat ze thuis

ook aan de slag kunnen. Het was
een zeer geslaagde afsluiter van de
cursus.
Wil jij ook op kookcursus? Meld je
dan vroegtijdig aan. De cursus is erg
populaire en zit gauw vol. Na de zomervakantie gaat de nieuwe kookcursus van start. De kookcursus
is bedoeld voor kinderen uit groep
5 tot en met 8 van de basisschool,
wordt gegeven in De Binding in de
Zijdstraat en de kosten bedragen
35 euro voor zeven lessen. Opgeven kan via lenneke@debinding.nl
of bel naar 0297-326326. Voor meer
informatie: www.debinding.nl.

Burgemeester en wethouder
weer tuin Jozefschool in
Aalsmeer - Onlangs is de Jozefschool weer geholpen met tuinieren door burgemeester Pieter Litjens, wethouder Ronald Fransen en
maar nog vier ambtenaren. Deze actie is het gevolg van de afspraak om
diensten aan elkaar uit te wisselen.

Er is hard gewerkt, maar is ook even
pauze genomen om een lekkere kop
koffie of thee te nuttigen.
De leerkrachten en de leerlingen
zijn de gemeente heel dankbaar
voor de inzet.

Sportdag op De Wegwijzer
Aalsmeer - Op elke school is het
wel een traditie: de sportdag aan
het eind van het schooljaar. Zo ook
op basisschool De Wegwijzer in de
Hornmeer.
Woensdag 18 juni stonden de leerlingen van alle groepen klaar voor
de sportiefste dag van het jaar. Voor
de bovenbouw was er in het Hornmeerpark een heel parcours uitgezet met allerlei sportieve uitdagin-

gen, zoals een 60 meter loop, verspringen, balgooien en een hindernisbaan. De onderbouw speelden diverse sportieve spellen op het
schoolplein. Natuurlijk werd het één
en ander afgewisseld met pauzes
met limonade en was er een oorkonde en een ijsje toe. Mede dankzij de hulp van veel vaders en moeders is de sportdag van 2008 een
groot succes geworden.

Schaakclub Aalsmeer

Tom Korenwinder twaalfde
bij NK schaken G-Pupillen
Aalsmeer - Zaterdag 21 juni heeft
Tom Korenwinder van Schaakclub
Aalsmeer een prima prestatie neergezet door twaalfde te worden bij
het Nederlands Kampioenschap
(NK) schaken van de G-Pupillen.
Dit zijn kinderen die in 2000 geboren zijn en dus dit jaar acht worden
of geworden zijn. Tom schaakt pas
één jaar, maar wist zich heel knap
te plaatsen voor het NK. Op het NK
speelde Tom erg sterk en geconcentreerd en wist hij steeds bovenin
mee te doen. Tot aan de laatste ronde had Tom kans om bij de bovenste drie te eindigen en stond hij gedeeld vijfde met 4 uit 6.
In een erg spannende laatste ronde
speelde Tom weer een goede parTom Korenwinder op het NK.

tij, maar was zijn tegenstander net
even handiger. Tom eindigde met 4
uit 7 als twaalfde van de 40 kinderen die zich geplaatst hadden. Een
superprestatie!

‘Boerenvreugd On Tour’
onder Afrikaanse zon

Wereldkampioen(e)
Het deelnemersveld was erg sterk
bij de G-Pupillen, want ook de
wereldkampioen(e) Anna Maja Kazarian deed mee. Zij woont in Heerenveen en is wereldkampioen bij
zowel de jongens als de meisjes. Zij
maakte haar faam waar door ook dit
keer Nederlands Kampioen te worden. Tom gaat gewoon door met
schaken en is een hele bijzondere ervaring rijker. Volgend jaar probeert hij het gewoon weer!

Buitenbad De Waterlelie
hele zomervakantie geopend
Aalsmeer - Het buitenbadcomplex
van zwembad De Waterlelie is gedurende de hele zomervakantie van
28 juni tot en met 10 augustus de
hele dag geopend. De openingstijden zijn gegarandeerd, ook bij minder mooi weer. Het is zelfs mogelijkheid om op dinsdagmorgen om 7.00
te starten met een frisse duik. De directie van De Waterlelie garandeert
een minimum watertemperatuur
van 20 graden. In het buitenbad is er
aan elke zwemmer gedacht. Zo zijn
er steeds twee banen vrij om baantjes te trekken of te trainen, natuurlijk zijn er de grote familieglijbaan
en de duikplank om te glijden en te
duiken. In het voorste gedeelte kunnen de kinderen heerlijk spelen en
gebruik maken van de vaste speeltoestellen en de peuterspeelplaats
biedt vertier voor de allerkleinsten.

Samen met de uitgestrekte ligweide
en het strandgedeelte bij het grote
bad is het buitenbad van De Waterlelie een heerlijk oord om menig vakantiedag in door te brengen.
Binnenbaden dicht
Tijdens de periode van zaterdag 28
juni vanaf 11.00 uur tot en met zondag 27 juli zijn de binnenbaden van
De Waterlelie gesloten. In verband
met een grote renovatie van de vloeren en badranden kan er in deze periode niet binnen gezwommen worden. De kleedaccommodatie, hal en
horeca zijn wel gewoon te gebruiken voor het publiek. Vanaf maandag 28 juli gaat het binnenbad weer
open voor zwemplezier. Alle informatie en openingstijden zijn te vinden op: www.esa-aalsmeer.nl of u
bel met: 0297-322022.

Aalsmeer - In het weekend waarin Blooming On Tour had moeten
plaatsvinden, vierde Kinderboerderij Boerenvreugd een heus Afrikaans zomerfeest. De Aalsmeerse
kinderen genoten er met volle teugen van. In dit jubileumjaar ‘Boerenvreugd Around the World’ doet de
kinderboerderij alle continenten aan
tijdens de serie activiteiten, bestemd
voor de jeugd en leerzaam voor wie
iets wil opsteken. De organisatie
trakteerde haar bezoekers afgelopen zondag op spelletjes, informatie, educatie en vermaak. Meer dan
700 grote en kleine mensen hebben
de activiteit ‘Afrikaanse Taferelen’
bezocht. Het weer werkte mee aan
het succes.
Masaïkrijgers en djembee-splers
In het kader van Afrika konden kinderen een waterdraagrace lopen
over een parcours. Er was aandacht
voor de eigenaardigheden en bijzonderheden van de Masaï, een nomadisch volk in Oost-Afrika. Kinderen konden hoogspringen, verkleed
als een Masaïkrijger, die met zijn
sprongkracht indruk maakt op zijn
stamgenoten. Informatieborden gaven uitleg over het volk, dat voornamelijk in Kenia en Tanzania leeft.
Veel kinderen genoten ook van de
twee Djembee-spelers, die met hun
typerende trommen demonstraties
en workshops gaven. De Djembee
werd vóór het GSM-tijdperk ge-

bruikt om boodschappen tussen
verschillende stammen over lange
afstand door te geven. Tegenwoordig dient hij als een regulier muziekinstrument. Kinderen en ouders
mochten zondag ook zelf een partijtje meeslaan.
Verder was er een speurtocht, een
olifanten-springkussen en een
knutselhoek waar de jeugd muziekinstrumenten maakte van gebruikte materialen.
Veel kinderen liepen rond, geschminkt als leeuw of panter. De
organisatie was tevreden met het
aantal bezoekers. Een fotoverslag
van de dag is te zien via de website
www.boerenvreugd.nl.
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P.V. De Telegraaf

Jordy Buskermolen een klasse apart

Druk duiven weekend

Stevige wind tijdens derde
tijdrit van STG VZOD

Aalsmeer - Onder zware omstandigheden is op donderdag 19 juni
de derde tijdrit van dit seizoen verreden bij STG VZOD. De temperatuur was prima, maar de wind werkte niet echt mee. Bij de start hadden de rijders al direct met een stevige zijwind te maken die na passage van de bocht 2 kilometer verder, overging in een stevige wind tegen. Het was zaak om de krachten
goed te verdelen, want de zwaarste tijdrit van de te verrijden tijdritten stond op het programma: een
rit over twee ronden op het bekende parcours ofwel bijna 18 kilometer solo fietsen. Bij de jeugd waren
twee nieuwe gezichten present. Rosanne Appelman en Anneloes Hansen deden het niet onverdienstelijk
en reden hun eerste tijdrit met een
gemiddelde van ruim 29 kilometer
per uur. Beste dame was Jojanneke
Kort die met een prachtig gemiddelde van bijna 35 kilometer per uur de
rit volbracht. In het klassement over
de tot nu toe verreden tijdritten staat
zei dan ook stevig aan de leiding. Bij
de heren zijn meerdere goede prestaties te vermelden. Toon Kuipers,
bij de doordeweekse trainingsritten
ook altijd één van de vaste kopman-

nen, zette een knappe tijd neer en
eindigde dit keer als zesde snelste.
Ook Pieter de Jong liet weer eens
zien dat het met zijn conditie prima
gesteld is. Met een gemiddelde van
bijna 37 kilometer per uur behaalde hij een zeer knappe vierde plaats.
De als eerste gestarte Mark van der
Broek ging tot het uiterste, maar
kon net niet voorkomen dat Kick
Spaargaren een paar tellen sneller
was. Met een gemiddelde snelheid
van 37,5 kilometer per uur finishte
Kick net iets eerder dan Mark. Een
klasse apart was Jordy Buskermolen
die met een ongekend hoge gemiddelde snelheid van 39 kilometer per
uur het parcours onder zijn pedalen
weg raffelde. Misschien had hij toch
een klein voordeel dat hij Mark als
richtpunt had. Feit is wel dat hij een
minuut goed heeft moeten maken
en zelfs meer dan dat voor elkaar
kreeg. Een prima prestatie van Jordy
en daarom ook een terechte eerste
plaats in het klassement tot nu toe.
De volgende en meteen ook alweer
laatste tijdrit van dit seizoen wordt
verreden op donderdag 4 oktober
en gaat over één ronde van ruim 8
kilometer. Voor foto’s en/of klassementen zie www.stgvzod.nl .

All Out meiden kampioen

Districtskampioenschap
tennis in jeugdcompetitie
Aalsmeer - Op woensdag 18 juni
jl. werd op het Amstelpark in Amsterdam door de jongere competitiespelers gespeeld om het districtskampioenschap IJmond. Omdat bij
het Amstelpark momenteel een grote verbouwing plaatsvindt, moest er
wel een beetje geïmproviseerd worden. Het weer werkte gelukkig mee,
dus kon er op de buitenbanen gespeeld worden en kon ook de prijsuitreiking op het zonnige terras gehouden worden. De finale in de catogorie gemengd tot en met tien jaar
werd gespeeld door Nieuwe Brug
en Brederode. Laatstgenoemde won
met 3-0. Bij de jongens tot en met
tien jaar ging de strijd tussen Badhoevedorp en Ruïne van Brederode.
Brederode won met 2-1. In de catogorie gemengd tot en met twaalf
jaar streden Tie Breakers en Zandvoort om de eerste plaats. Tie Breakers won met 3-0. In de categorie jongens tot en met twaalf jaar
won Ouderkerk met 3-0 de finale
van Brederode en in de categorie
meisjes tot en met twaalf jaar pakte het Aalsmeerse All Out de winst,
door de finale met 2-1 te winnen
van Zwaanshoek. Bij de meisjes t/m
10 jaar werd het team van Hofgeest
districtskampioen. Omdat er niet
zoveel inschrijvingen waren voor
dit onderdeel, konden er voor deze
meisjes helaas geen finale wedstrijden georganiseerd worden. Uiteraard werden deze meisjes wel gehuldigd!

De oudere jeugd competitiespelers speelden op zaterdag 21 juni jl.
hun finalewedstrijden op het Arnolduspark in Hoofddorp. Er werd gespeeld tussen de kampioenen van
de vrijdag- en de zaterdagcompetitie in alle onderdelen. Mede dankzij het heerlijke weer, konden de
vele ouders, begeleiders en andere belangstellenden volop genieten langs de banen van het leuke en
vaak spannende spel van de finalisten. De huldiging van de kampioenen werd gehouden op het volle en
gezellige terras van Arnolduspark.
In de categorie gemengd tot en met
veertien jaar wist Zandvoort met 30 te winnen van Festina, bij de jongens tot en met veertien jaar pakte
Amstelland de winst door Zandvoort
met 3-0 te verslaan en bij de meisjes tot en met veertien jaar won Kadoelen de finale met 3-0 van WOC.
In de categorie gemengd tot en met
zeventien jaar ging de finale tussen
Strandvliet en Kontakt. Strandvliet
pakte de winst met 2-1. Bij de jongens tot en met zeventien jaar won
De Meer met 3-0 de finale van Lucky Strike en bij de meisjes tot en met
zeventien jaar ging de hoogste eer
naar In den Boogaerd na een 3-0
winst op Qui Vive. Felicitaties van de
Commissie Wedstrijd Tennis van het
district IJmond voor alle kampioenen. Voor de spelers en speelsters
van beide dagen een groot compliment voor hun enthousiasme en
sportieve gedrag op de banen!

Aalsmeer - Het was een druk duivenweekend voor de leden van P.V.
De Telegraaf. Er stonden maar liefst
drie vluchten op het programma.
Eén jonge duivenvlucht, één dagfondvlucht en één overnachtingsvlucht. Voor de jonge duivenvlucht
waren 777 duiven ingekorfd en met
een gemiddelde snelheid van 90 kilometer per uur werd de snelste duif
geklokt door Bram v.d. Wie.
De uitslag is als volgt:
1. A. v.d. Wie. 2. D. Baars. 3. J. Vijfhuizen. 4. P. v.d. Meyde. 5. Comb.
Wiersma en Zn. 6. M. de Block. 7. C.
v. Vliet. 8. J. v. Duren. 9. Th. v.d. Wie.
10. Hespe en Spook. 11. J. v. Dijk. 12.
G. v.d. Bergen. 13. H. Spaargaren. 14.
R. Koers. 15.. J. Kluinhaar en Dr. 16.
Comb. v. Ackooy. 17 A.W. Kok.
De tweee vlucht werd gelost in het
Franse Blois. Dit is een nationaal
concours. Dat betekent dat de duiven uit heel Nederland gelijk gelost
worden. De grote overwinnaar werd

een lid van P.V. De Telegraaf met de
snelste duif van heel Noord-Holland, Comb. v. Ackooy.
De uitslag in de vereniging is als
volgt:
1. Comb. v. Ackooy. 2. J. v. Dijk. 3.
V. Leeuwen/v. Grieken. 4. J. Vijfhuizen. 5. J. v. Duren. 6. P. v.d. Meyden.
7. Hespe en Spook. 8. M. de Block.
9. C. v. Vliet. 10. G. v.d. Bergen. 11.
R. Koers.
Tot slot was er nog een vlucht uit
het Zuidfranse Mont de Marsan
over een afstand van 1007 kilometer. De eerste prijs ging naar Hans
Kluinhaar en dochter, voor de tweede keer alweer. De uitslag:
1. J. Kluinhaar en dr. 2. J. v. Dijk. 3. H.
Spaargaren. 4. P. v.d. Meyden.
Tussenstand ploegenklassement
1. V. Vliet Lasbedrijf. 2. Zuivelspecialist Langelaan. 3. Oerlemans Confectie. 4. A.A. Sloopwerken. 5. Bosman Kassenbouw.

Tennissen voor ziekenhuis

Sander Berk finisht na zegetocht. Foto: Studio Janssen.

Amstelveen - Met een aantal
spannende finales is afgelopen zondag 22 juni het Feenstra Open Startbaan Tennistoernooi succesvol afgesloten. In het landelijk NRt toernooi won Mark de Jong zijn eindstrijd met 7-6 en 6-2 van Bram ten
Berge. Alexa de Bont versloeg in het
dames hoofdtoernooi Linda Sentis
in een drie-setter: 6-1, 2-6 en 6-4.
Tijdens de druk bezochte prijsuitreiking werd bekend gemaakt dat
voor de Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland 1000 euro is inge-

Aalsmeer - Sander Berk van het
Oceanus/Multi Supplies Triathlon
Team is afgelopen weekeinde Nederlands kampioen Olympische afstand geworden. De Kwakelaar was
in het Limburgse Stein zijn concurrentie te snel af. Annika Fangmann
werd op het NK bij de dames onder
de 23 jaar knap tweede.
Berk was naar Stein gekomen met
een missie. Hij was aan zijn adel
verplicht om de Nederlandse titel
op de Olympische afstand te pakken. Nu hij in augustus in Peking
op de Olympische triatlon zal starten, mag hij als de beste Nederlander op die afstand gezien worden.
Dat moest de triatleet van het Multi Triathlon Team in Stein nog wel
even bewijzen aan het publiek. Berk
hield de race van start tot finish onder controle. Hij kwam als derde
uit het water en fietste in de kopgroep van vier. Het NK werd zoals
verwacht pas op de afsluitende 10
kilometer door de straten van Stein
beslist. Met een snelle tien kilometer in 32.28 minuten liep hij naar de
overwinning. Achter hem was Casper van den Burgh ook goed meegekomen in de wedstrijd. De triatleet uit Leiden kwam als achtste uit
het water en zat daarmee in de achtervolgende fietsgroep.
Met een solide looponderdeel finishte hij op een mooie vijftiende
plek. In zijn categorie 35 jaar en ouder leverde hem dat een derde plek
op. Joost de Boer uit Zwaanshoek
draaide ook een goed NK. Hij kwam
goed uit het water en vond op de
fiets een goede groep om mee te
fietsen. Met een goed looponderdeel finishte hij als negentiende op
het NK. Zijn broer Freek zat goed
voorin de wedstrijd na het zwemmen, maar hij moest helaas tijdens
het lopen opgeven. Aalsmeerder Pieter van der Meer deed voor het eerst
mee aan het stayer-NK en kon zeer
tevreden zijn met een snelle looptijd
en een negenendertigste eindklassering. Henk van Laar uit Uithoorn
finishte achter hem op de zesenveertigste plek. Bij de Sprint afstand
deed Stef de Boer het erg goed. Hij
zwom goed mee in de en kwam zo
in een goede groep terecht. Hij finishte op een zevende plek in zijn
categorie Heren 16. Voor hem was
het nog geen NK, want voor jeugd
en junioren is het NK op 24 augustus in Aalsmeer.

Kwakelaar Sander Berk
Nederlands kampioen triatlon

Open Startbaan Toernooi
succesvol afgesloten
zameld. Dankzij de tijdens het toernooi gehouden loterij en de diverse
sponsoren kan dit bedrag op de rekening van de stichting worden bijgeschreven.
De Stichting Vrienden Ziekenhuis
Amstelland vervult wensen van patiënten en medewerkers die niet betaald kunnen worden uit het normale ziekenhuisbudget. Eerder tijdens het toernooi werd een tennisclinic gehouden voor de medewerkers van Ziekenhuis Amstelland (zie
foto).

Veel wind tijdens BMX
Redline TopCompetitie
Uithoorn - Na een teleurstellende
voetbalavond zijn zondag vijftien rijders van UWTC naar Baarn gegaan
om de derde Top-Competitie te verrijden. Er werd op tijd begonnen met
de wedstrijden van het eerste blok.
De manches gingen voorspoedig.
Wel gebeurden er nog al wat valpartijen doordat de wind in kracht
toenam.
Ook Arno van Vliet van BMX ging
onderuit met de cruiser. Michael
Schekkerman mag na zijn ongelukkige val in Heiloo (waarbij hij zijn
kaak en pols gebroken heeft) nog
geen wedstrijden mag fietsen, maar
hij was er wel bij om de Aalsmeerse
en Uithoornse crossers aan te moedigen. Op het moment dat de halve
finales gereden zouden gaan worden, staat er een forse wind. De
tenten werden in alle haast afgebroken. De mensen langs de kant werden bijna gezandstraald door het
gravel van de baan.

Maar de crossers hebben het wel
de hele dag droog gehouden en
ondanks de vele valpartijen, voor
UWTC in ieder geval, geen uitvallers. Van de club hebben Bart van
Bemmelen, Thomas van der Wijngaard, Arjan Bodegraven, Roberto
Blom, Tom Brouwer, Bart de Veer,
Roan van de Berge, Rick Doornbos, Pim de Jong, Mitchell de Kuijer, Wouter Plaisant van de Wal, Arno
van Vliet, Mike Pieterse en Erik en
Eelco Schoenmakers prima prestaties geleverd. Na deze wedstrijd is er
een zomerstop, volgende week is er
wel in Valkenswaard een UEC Summerrace en het weekend van 5 en 6
juli ook een in Haaksbergen.
De rijders die daar niet naar toe
gaan hebben aanstaande donderdag hun vierde clubcompetitiewedstrijd. Na de zomer start UWTC op 6
en 7 september met de Nederlandse kampioenschappen voor Clubs
in Tegelen.

NK zwemvereniging Oceanus

Halve finale voor zwemster
Laura Badoux in Alkmaar
Aalsmeer - Het derde NK weekeinde zwemmen was gereserveerd
voor de sprinters. In Alkmaar kwamen de beste sprinters van Nederland bijeen voor wedstrijden over 50
meter, de 100 wissel en de vier keer
50 meter estafette (vrij en wissel).
Oceanus was vertegenwoordigd
door vier dames en vier heren. Individueel zwommen Laura Badoux en
Ron Langelaan de schoolslag bij de
senioren en Jos Vergeer de vrijeslag
bij de jeugd. Laura bracht het er ondanks schouderklachten heel goed
af met een tiende plaats in de series
(34.37). In de middag mocht ze daarom starten in de halve finale, waarvan de beste acht zouden doorgaan
naar de finale. In nagenoeg dezelfde tijd (34.38) werd Laura hier elfde,
een prima prestatie. Daarna zwom
ze nog samen met Wyke Nieuwenhuizen, Amanda Berendrecht en
Marieke Weijers de wisselslagestafette. Alle vier zwemsters bleven
dicht in de buurt van hun persoonlijk beste tijd. In een groot deelnemersveld eindigden ze als negenentwintigste. De heren kwamen
op zondag aan de start. Jos startte
met de vrijeslag. Ook hier heel veel

deelnemers. Met een mooie tijd van
25.91 werd Jos éénenvijftigste bij de
jeugd. Ron Langelaan, net terug uit
Basel, zwom de 50 school in 32.69
en werd daarmee zesenveertigste.
Samen met vader en zoon Menno
en Istvan Spaargaren zwommen ze
in de namiddag de wisselslagestafette. Een unieke samenstelling
met startzwemmer Istvan (clubrecord in 30.23), Ron, Menno en Jos
zwom zo naar een tijd van 1.55.72,
niet ver boven de inschrijftijd. Komend weekeind is voor de minioren.
Zij zwemmen dan in Dordrecht hun
officieuze Nederlands Kampioenschap (de jaargangfinales). Daar
zullen voor Oceanus starten Fernando Moolhuijsen, Rick de Mercado,
Jet Zwolsman, Wessel de Jong en
Maxime van den Heuvel. Voor Sander Kirillova is het nog even afwachten of hij mag starten, Hij staat reserve. Voor de mensen met de lange
adem is er in Scheerwolde in Overijssel het Nederlands kampioenschap Open Water zwemmen, waaraan voor Oceanus deelnemen Laura Staal en Annette de Visser, beiden op de 3000 meter vrijeslag dames Masters.

Dames
Ook bij de dames won een lid van
de familie Berk. Birgit Berk was de
sterkste dame, maar Annika Fangmann wist zich goed staande te
houden in het geweld van de da-

mes. Fangmann kwam als vierde
dame uit het water en kon op de
fiets goed met een andere dame samenwerken. Op het looponderdeel
moest de triatlete uit De Hoef toegeven op de koploopsters, maar met
een vierde plek op het NK bij de dames en een tweede plek in de categorie onder de 23 jaar kon ze zeer
tevreden zijn.
Lange afstand
Zondag stond het NK over de lange afstand (3 km zwemmen, 110 km
fietsen en 30 km lopen) op het programma. Paul Zirkzee, een in Italië woonachtige Multi, kwam zoals
andere jaren als eerste uit het water. Op de fiets moest hij veel toegeven op de kop, maar toch kwam
hij nog als vijftiende van de fiets af.
Met een sterk looponderdeel liep hij
naar de tweeëntwintigste plek op
het NK lange afstand in een tijd van
6:32:10 uur. Corné Klein uit De Kwakel had zich na het zwemmen goed
naar voren gefietst, maar tijdens het
lopen zakte hij ver terug. Hij finishte uiteindelijk op de zesentwintigste plek in 6:34:09. Carla van Rooijen uit Aalsmeer had het op de fiets
zwaar, maar tijdens het lopen ging
het weer de goede kant op. Met
een goed looponderdeel finishte ze
op de tiende plek bij de dames in
7:44:43 uur. Het Multi Triathlon Team
was ook met twee trio-teams vertegenwoordigd.
Het team met Annika Fangmann
als zwemster, Cock Fangmann als
fietser en loper Pieter Grabijn was
de snelste van die twee in 6:49:55
uur op een negende plek. Het ‘Multi Masters’ team met Aafke de Boer,
Kees Schouten en Rene Noorbergen finishte in 7:19:24 als zeventiende team.

Cor wint de
ANBO-soos

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens
de wekelijkse ANBO-soos op 18 juni in het Parochiehuis is gewonnen
door Cor Kooij met 5568 punten. Op
plaats twee is de heer W. Buskermolen geëindigd met 4958 punten,
op plaats drie en vier de dames E.
Jongkind en Blauwhoff met resp.
4947 en 4936 punten. Bij het pandoeren behaalde de heer K. van de
Meer de hoogste eer met 700 punten. Mevrouw D. Wittebol eindigde
op twee met 630 punten en een gedeelde derde plaats was er voor de
heren W. Buskermolen en T. Verlaan
met 535 punten.
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Cursusgids met tientallen programma’s

HealthCity lanceert
nieuw personal training

Attractief najaarsprogramma
Meerwaarde voor Haarlemmermeer
Hoofddorp - Meerwaarde organiseert van augustus tot en met december in Haarlemmermeer diverse
activiteiten voor kinderen, tieners,
volwassenen en senioren. Voor 55+plussers is een uitgebreid programma opgesteld in diverse wijkcentra
in de Haarlemmermeer. Zo kunnen
burgers onder andere in Abbenes
terecht voor yoga op maat, in Badhoevedorp voor country line dance
en in Beindsdorp volksdansen. Op
diverse locaties kunnen beginners
en gevorderden computercursussen en taallessen volgen. Ook activiteiten als kienen, biljarten, de senioren soos en de huiskamergroep
staan weer op het programma. Het
najaarsprogramma van Meerwaarde biedt voor elk wat wils. Om de
prijs hoeven deelnemers het niet te
laten.
Op emotioneel gebied biedt Meerwaarde ook diverse cursussen en
praatgroepen voor volwassenen. Te
denken valt hierbij aan de communicatiecursus ‘praten met je partner’ en ‘assertivititeit’, evenals ‘omgaan met werkstress’ en de cursus ‘omgaan met kinderen na echtscheiding’ behoren tot de mogelijkheden. Onder andere Vrouwencentrum Saami organiseert fietslessen en Nederlandse conversatielessen. Kinderen, tieners en jongeren
komen in het najaar ook weer aan
hun trekken. In jongerencentra De
Basis in Zwanenburg, De Lans en
De Cube in Hoofddorp en De Stip
in Nieuw-Vennep vinden veel leuke activiteiten en cursussen plaats.
In de wijkgebouwen wordt ook van
alles georganiseerd. De enige voor-

waarde om mee te kunnen doen
aan één of meer cursussen is dat
de deelnemers woonachtig zijn in
de Haarlemmermeer. Het volledige
programma is te vinden op de internetsite www.meerwaarde.nl en in
de programmagids tot en met najaar 2008 van Meerwaarde, die kan
worden opgevraagd bij het Cursusbureau, telefoon 023-5698861, geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur of via
e-mail cursusbureau@meerwaarde.nl. De brochure kan ook worden
opgehaald bij de gemeente en haar
servicepunten, de bibliotheken, de
wijkcentra, het Spaarne Ziekenhuis
en diverse andere openbare gebouwen in de Haarlemmermeer. Inschrijven kan met het inschrijfformulier in het programmaboekje of
via de website.
Maatschappelijk werk
Naast het cursusprogramma voor
jong en oud houdt Meerwaarde
zich ook bezig met maatschappelijk
werk, opbouwwerk, vrouwenwerk,
tiener- en jongerenwerk en buurtbemiddeling. Er zijn sociaal raadslieden die burgers helpen met vraagstukken en ouderenadviseurs die
55+-plussers informeren en adviseren. Het project ‘Opstap(je)’ biedt
een leer- en spelprogramma voor
ouders met kinderen in de leeftijd
van 2 tot 6 jaar en Podium Kris Kras
biedt een afwisselend aanbod van
jeugdvoorstellingen voor 2 tot 12 jarigen. De Vrijwilligerscentrale bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk willen doen en organisaties die vrijwilligers nodig hebben.

Wie wordt nieuwe EK-kampioen?
Aalsmeer - De uitslag van de voetbalwedstrijd Nederland tegen Rusland is teleurstellend, verloren!
Oranje vlaggetjes verdwijnen massaal uit de straten. Jammer, het was
zo’n gezellig nationaal feestje. Nederland speelde zo goed tegen Italië, Frankrijk en Roemenië met hoge
doelsaldo’s werd de kwartfinale bereikt. De ondernemers in de oranjekrant voorspelden de uitslagen bijna
allemaal voorzichtig.
De poule is gespeeld, geen win-

naars. Winnaars zijn nog wel mogelijk onder de inzenders van lezers op
de prijsvraag. Wie wordt de nieuwe
EK-kampioen? De oranje stapel was
groot, lekker optimistisch, maar nee.
Natuurlijk zijn er ook lezers die gestemd hebben op Rusland, Spanje,
Duitsland en Turkije.
Zondagavond wordt de nieuwe EKkampioen bekend, heel benieuwd
welke lezer door de Nieuwe Meerbode in het zonnetje gezet kan worden!

Aalsmeer - HealthCity International
heeft een compleet nieuw personal
trainingsprogramma ontwikkeld,
genaamd YorCoach. De zelfstandige personal trainers gaan werken in
de clubs van HealthCity. Met behulp
van dit nieuwe personal trainingsprogramma kunnen mensen nu nog
makkelijker hun trainingsdoel bereiken. Meer bewegen, afvallen of
stoppen met roken kunnen redenen
zijn om te gaan sporten. Er komt
steeds meer vraag naar persoonlijke begeleiding. De personal trainer
kan naast fitness advies ook advies
geven over voeding, verder beschikt
hij/zij over een enorme hoeveelheid
aan vakkennis. Door het trainen met
een personal trainer kan men nog
effectiever doelen behalen. Hij of zij
zorgt ervoor dat de focus aanwezig
is en blijft en men niet na een korte
periode van sporten afhaakt. Personal training is nu niet langer alleen
bereikbaar voor welgestelde mensen of celebrities. Momenteel worden de eerste personal trainers op-

geleid. Directielid Jan MiddelKamp:
“Er komt steeds meer belangstelling
voor personal training. De persoonlijke begeleiding van de recreatieve
sporter is al langer een fenomeen in
Nederland. Veel mensen associëren
personal training nog met iets dat
kostbaar is en wat alleen bekende
Nederlanders doen. Dit is vreemd
als je bedenkt dat sporters het geen
probleem vinden voor dezelfde prijs
van ongeveer 40 tot 60 euro les te
nemen als ze gaan golfen of tennissen.” HealthCity biedt luxe faciliteiten op het gebied van zowel inspanning als ontspanning. Als meest
toonaangevende fitnessketen biedt
zij meer dan alleen fitness. Met een
uitgekiende mix van fitness- en welnesscentra biedt HealthCity voor ieder wat wils. Van kwalitatieve, low
budget fitnessclubs tot uitgebreide all inclusive sport- en welnessclubs. Wat alle clubs delen is een
hoog service niveau en een luxe, relaxte ambiance. Voor meer informatie www.healthcity.nl

Geen viering Oud Katholieke kerk

Feestelijke dienst met
koor Chantez op 6 juli
Aalsmeer - Deze laatste zondag
van juni is er in de Oud Katholieke
kerk géén kerkdienst. Deze dienst
vindt een week later, op zondag 6
juli, plaats. De verplaatsing heeft te
maken met de bisschopswijding te
Haarlem aanstaande zondag vanaf 14.30 uur in de Grote Kerk, de
St.Bavo, aan de Grote Markt te Haarlem. De kerk is open vanaf 14.00 uur.
De dienst op zondag 6 juli in de Oud
Katholieke kerk aan de Oosteinderweg begint om 16.00 uur. Het wordt
een feestelijke dienst met medewer-

king van het koor Chantez uit Papendrecht onder leiding van Arie de
Bruijn. Zij zingen de vespers op Anglicaanse wijze en met meerstemmige zeventiende eeuwse motetten
van Engelse componisten. Dit befaamde koor legt zich toe op vocale
engelse muziek uit de zestiende en
zeventiende eeuw. De dienst wordt
geleid door em.pastor Jaap Spaans.
Iedere belangstellinge is welkom. Bij
de deur wordt een collecte gehouden en na afloop is er kennismaking met koffie of thee.

Kudelstaarter Henk Helder
monteur bij Dakar Team

Veel deelnemers aan het nieuwe evenement Aalsmeer Roest Niet in het centrum. Foto: Kees Steegman.

Inschrijven kan nog tot 1 juli

Veel lokale deelnemers
aan Aalsmeer Roest Niet

RKDES F4 Voorjaarskampioen!
Kudelstaart - Donderdagavond 22
mei jl. om 19.00 uur moest RKDES
F4 de inhaalwedstrijd spelen tegen
Roda 23 Rksv F6. Bij winst zou RKDES F4 wederom kampioen worden.
Het was een warme zomeravond en
er was veel publiek meegekomen
naar Amstelveen. De F4 begon ietwat onrustig aan de wedstrijd, maar
had al gauw z’n draai weer gevonden. Uit een goede combinatie
scoorde Ramon 0-1 met een mooie
lob. Dit was het sein voor nog meer
aanvallen. Maar na een onoplettend
moment maakte Roda 23 Rksv F6
gelijk 1-1. De spanning kwam weer
terug. Maar de RKDES F4 gaf daarna de wedstrijd niet meer uit handen. Sam maakte er voor rust 1-2
van. Tijd voor limonade. Toen begon de trein te draaien, RKDES
F4 speelde goed samen en maakte mooie combinaties. Door goed
verdedigend werk van Marilène en
Tim, het prima werk op het middenveld door Tristan, Ramon en Sam,
het goed storend werk voorin van
Lars en Kevin en het prima keepen
van Teun en Kenny kwam Roda 23
Rksv er niet meer aan te pas. Door
doelpunten van Sam (2x), Lars en
Tim werd de eindstand uiteindelijk
1-6. RKDES F4 was kampioen! Een
fantastische prestatie omdat ze ook
al winterkampioen waren geworden
dit seizoen. Na de traktatie van Kenny op chocoladevoetbalschoentjes
ging RKDES weer terug naar Kudelstaart. Helaas kon het kampioenschap niet meer bij RKDES gevierd
worden, want het voetbalseizoen en
de trainingen waren al afgelopen.
Maar de leiders Peter Bouwmeester en Arjan van den Hoek hadden

op zaterdag 31 mei jl. een afsluitend feestje georganiseerd bij handboogschietvereniging Target. Peter
Bouwmeester gaf een korte uitleg
en toen mocht iedereen een aantal
malen schieten. Ook hier werden de
doelen goed geraakt.
RKDES F4 kreeg namens de club
een mooi voetbalbeeldje en een
oranje muts voor het komende EK.
De leiders werden door de ouders
en kinderen van de F4 bedankt voor
hun inspanningen en kregen een
Trom-pet en een fles wijn. Na de
sportdrank en chips was het kampioensfeest afgelopen.
Speciale dank aan de leiders Peter
en Arjan voor hun inzet en enthousiasme dit seizoen en de trainers van
RKDES Sjaak, Ton, Ruben, Roy en
Maarten.

Jan wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren
en ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is
het klaverjassen gewonnen door
Jan Oliemans met 5757 punten, gevolgd door Daan Sandee met 5201
punten. Op de derde plaats is Jan
Weij geëindigd met 4963 punten en
vierde was Cobie van der Made met
4795 punten. Bij het jokeren heeft
Bets Teunen gewonnen met 28 punten, op de tweede plaats eindigde
Marie van der Jagt met 174 punten.

Aalsmeer - Tientallen Aalsmeerders en Kudelstaarters halen op zondag 6 juli hun klassieke auto of motor uit de garage, schuur of andere
bergplaats om er mee de weg op te
gaan. Die conclusie kan nu al worden getrokken in de voorbereiding
op de HiBRA Toerrit Aalsmeer Roest
Niet. Van de reeds honderd deelnemers is het merendeel afkomstig uit
de directe omgeving. De eerste editie van Aalsmeer Roest Niet belooft
dan ook een feest van herkenning
te worden. Herkenning voor de vele
plaatsgenoten die deelnemen, maar
ook herkenning voor het publiek dat
’s middags in Aalsmeer Centrum de
voertuigen komt bekijken en daar
ongetwijfeld vele klassiekers uit
het (eigen) verleden terugziet. De
HiBRA Toerrit Aalsmeer Roest bestaat uit twee delen. In de ochtenduren rijden de deelnemers een leuke tocht door het Groene Hart en de
omgeving van Aalsmeer. In de middag staan alle voertuigen opgesteld
in het centrum van Aalsmeer, waar
bezoekers zich kunnen vergapen
aan de vaak zeer goed onderhou-

den wagens. Vanaf 13.00 uur arriveren de eerste deelnemers in het
centrum.
Terrasjes en muziek
De horeca zorgt voor gezellige terrasjes en ook is er live muziek aanwezig. Zo komt onder andere het in
de regio bekende looporkest ‘The
Original Evergreen Jazzband’ de
sfeer verhogen. Het publiek wordt
gevraagd om de voertuigen te beoordelen voor een publieksprijs en
ook de horeca, verenigd in de winkeliersvereniging, heeft een leuke
prijs in petto.

Kudelstaart - Henk Helder, Kudelstaarter in hart en nieren, is een
vaste waarde in het Engelse Desert
Warrior Team welke auto’s prepareert voor rally’s zoals Parijs Dakar.
Henk is een 44 jarige Kudelstaarter die vele jaren bij garage Boom
aan de Oosteinderweg heeft gewerkt, waar vele Aalsmeerders en
Kudelstaarters hem waarschijnlijk
van kennen.
Hij heeft bij diverse dealers en een
Taxibedrijf gewerkt, maar heeft nu
zijn draai gevonden bij een echte
dorpsgarage in ‘zijn Kudelstaart’.
Zijn grootste passie is auto’s zo preparen dat ze een zware rally, zoals
Parijs Dakar, aankunnen. Zo fabriceerde hij een soort zandschep (zie
foto) onder de auto die hydraulisch
omhoog gezet kan worden als de
auto vast is komen te zitten in het

woestijnzand, of bij eventuele pech
wordt de auto met een ‘druk op de
knop’ met vier wielen omhoog gezet. Zo kunnen er veel creatieve uitvindingen van de Kudelstaarter genoemd worden.
Afgelopen jaar is de rally afgeblazen door terreurdreiging, maar stilzitten is er niet bij voor Henk. Hij is
nu weer mee geweest naar Hongarije waar de Centraal Europa Rally
is gereden.
Voor 2009 heeft Henk alweer een
plaats in het team gekregen voor
een rally in Zuid Amerika, Argentinië en Chili. De Desert Warrior kunt
u bewonderen in Kudelstaart bij
Ford dealer De Hartog en Maarssen in de Madame Curiestraat. Loop
hier gerust even binnen, Henk geeft
u graag alle informatie die u wilt weten.

Henk (linksonder) met zijn collega’s.

Inschrijven
Deelnemen aan de toerrit en tentoonstelling is nog steeds mogelijk.
Heeft u een auto of motor van minimaal 25 jaar oud, dan kunt zich
inschrijven via de website www.hibra-aalsmeer.nl. Ook als u niet aan
de toerrit wilt deelnemen, maar wel
aan de tentoonstelling kunt u zich
inschrijven. Het evenement op zondag 6 juli duurt tot ongeveer 18.00
uur.

De Original Evergreen Jazz Band komt optreden tijdens Aalsmeer Roest Niet.

Candlelight-avonden in juli

80-Jarigen uitgenodigd in
evenoude watertoren
Aalsmeer - Zaterdag 12 juli houdt
stichting Initiatiefgroep Aalsmeer
2000 een speciale middag voor 80jarigen. Inwoners van Aalsmeer en
Kudelstaart die geboren zijn in 1928
zijn op genoemde dag van harte
welkom in de watertoren.
Het Rijksmonument aan de Westeinderplassen bestaat dit jaar precies 80 jaar en daarom houdt de
stichting een feestelijke middag
voor ‘jaargenoten’. Dat betekent een
middag gezellig met elkaar praten
over het heden en verleden. Er mag
dan in 80 jaar veel veranderd zijn in
Aalsmeer, maar als er één bouwwerk is dat de tijd heeft doorstaan,
dat is het de watertoren wel! Bent u
dus 80 jaar, dan kunt u zich aanmelden voor een leuke middag op 12
juli. Het belooft een gezellig samenzijn te worden met een hapje, een
drankje én muziek. U bent van har-

te welkom tussen 14.00 en 17.00 uur.
Aan de overzijde van de watertoren,
in de galerie ‘Sous Terre’ is gelegenheid om naar het toilet te gaan. Ook
is daar voldoende parkeergelegenheid. Opgave bij Dirk van Leeuwen:
06-51 094 994.
Candlelight-avonden
Als proef wil de stichting in juli een
aantal malen ‘s avonds opengaan.
Dit onder het mom van ‘candlelight
avonden’. Dat houdt in dat mensen
op de benedenverdieping van een
glaasje en een hapje kunnen genieten en daarna naar boven kunnen
gaan.
Het uitzicht in het schemerdonker
is natuurlijk heel anders dan overdag en heeft zijn eigen charme. De
candlelight-avonden vinden elke
woensdag in juli plaats. Voor info:
06-51 094 994.

