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Inloopavond over de ontwerp
structuurvIsIe en bestemmIngsplan
green park aalsmeer op 2 julI

De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het vrijgeven 
voor het ter visie leggen van het Ontwerp van de structuurvisie 
en het Voorontwerp bestemmingsplan Green Park Aalsmeer. Het 
voorontwerp bestemmingsplan Green Park Aalsmeer omvat de 
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7. Twee van deze deelgebieden 
omvatten het gebied tussen de Hornweg, de Aalsmeerderweg en het 
nieuwe tracé van de N201. Het derde deelgebied is gelegen tussen 
de Middenweg, de Aalsmeerderweg en de Molenvliet.

Gemeente Aalsmeer wil het verouderde glastuinbouwgebied tussen 
de dorpskern van Aalsmeer en de Machineweg om vormen tot een 
modern bedrijvenpark, dat is toegesneden op de toekomst van de 
- voor deze regio belangrijke - sierteeltsector.

U heeft de mogelijkheid om u nader te laten informeren over 
de inhoud van de structuurvisie en het bestemmingsplan Green 
Park Aalsmeer of daarover vragen te stellen. Hiervoor organiseert 
de Gemeente Aalsmeer een inloopavond op donderdag 2 juli
van 20.00-22.00 uur in de zaal 020 van het gemeentehuis in 
aalsmeer (ingang trouwzaal).

KZN Assurantiën B.V.
Zwarteweg 133-d, 1431 VL Aalsmeer   
T 0297-367570 E info@kzn.nl    I www.kzn.nl

Is persoonlijke aandacht u lief? Misschien 
is KZN dan óók voor u een alternatief!

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
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Vanavond beraad en raadsvergadering

Besluit raad om ongewenste 
bebouwing te voorkomen!
Aalsmeer - Het is maar goed dat 
de stoelen voor de fracties, wethou-
ders, medewerkers en de burge-
meester in de raadzaal lekker zitten, 
want er wacht hen een lange verga-
deravond. Vanavond, donderdag 25 
juni, staan beraad en de raad op de 
agenda en deze bijeenkomst begint 
om 20.00 uur en de afronding is rond 
24.00 uur gepland. Het beraad wordt 
ditmaal geleid door Pierre Tuning 
van PACT en begint met de hamer-
stukken vaststellen fractiebudget-
ten en eerste wijziging verordening 

precariobelasting. Eerste behandel-
stuk is voorbereidingsbesluit en dit 
heeft te maken met het feit dat ver-
gunningen worden verleend op ba-
sis van nog oude, geldende bestem-
mingsplannen, waardoor mogelijk 
het toekomstige planologische re-
gime in het betreffende gebied in 
gevaar komt. Of, zoals de bestuur-
ders stellen: “Het voorbereidings-
besluit zorgt er voor dat burgers en 
bedrijven naar aanleiding van het 
voorontwerp bestemmingsplan niet 
‘snel’ een aanvraag kunnen indie-

Regelmatig levensgevaarlijke situaties

Verkeersmaatjes attenderen 
op spelende kinderen!
Aalsmeer - Een aantal bewoners 
van de Snoekbaarsstraat in de wijk 
Nieuw-Oosteinde heeft het initiatief 
genomen om de snelheid van di-
verse automobilisten in deze straat  
te beperken. Meerdere malen per 
dag ontstaan levensgevaarlijke si-
tuaties, omdat de veelal kleine kin-
deren de weg oversteken om bij 
de door de gemeente aangelegde 
speelplaats te kunnen komen. De in 
deze wijk geldende snelheidsbeper-
king van 30 kilometer wordt regel-
matig overschreden. In reactie op 
het uitblijven van aanvullende maat-
regen van de gemeente en het ken-

nelijk niet kunnen handhaven van 
de snelheid door de politie hebben 
de bewoners op eigen kosten zoge-
heten ‘verkeersmaatjes’ geplaatst. 
Dit zijn opvallend gekleurde pop-
pen die het verkeer attenderen op 
spelende of overstekende kinderen. 
Ook zijn er enkele waarschuwings-
stickers geplakt om het verkeer op 
diverse plaatsen in de straat te at-
tenderen op de geldende maximum 
snelheid van 30 kilometer per uur. 
Indien deze maatregelen niet het 
gewenste resultaat opleveren, slui-
ten de bewoners verdere actievor-
men niet uit.

nen die het toekomstige bestem-
mingsplan kan frustreren.” De be-
schermende werking van het voor-
bereidingsbesluit is gericht op het 
voorkomen van ongewenste vormen 
van bebouwing en gebruik, zoals re-
centelijk is vergund voor een bouw-
plan aan de Oosteinderweg 248. Op 
basis van dit en eerdere voorvallen 
bestaat het vermoeden dat het vi-
gerende planologische regime soms 
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 
maakt die naar gangbare maatsta-
ven buitensporig worden bevonden. 
Met het voorbereidingsbesluit wordt 
het verboden om het gebruik van 
gronden en/of bouwwerken in ge-
bieden waarop het voorbereidings-
besluit van kracht is te wijzigen. Bur-
gemeester en wethouders kunnen 
overigens ontheffing verlenen, mits 
natuurlijk de gebruiksverandering 
niet in strijd is met het in voorberei-
ding zijnde bestemmingsplan. 

Garage en appartementen
Het volgende punt gaat over herzie-
ning van het bestemmingsplan Mo-
lenpad en Zijdstraat. In het gebied 
tussen het Molenpad, Dorpsstraat, 
Zijdstraat en Molenplein is in het 
verleden sprake geweest van bouw-
plannen en verleende bouwvergun-
ningen door twee particulieren. Tot 
realisering van deze plannen is het 
niet gekomen. Projectontwikkelaar 
Van Berkel uit Leimuiden heeft in de 
afgelopen anderhalf jaar de positie 
overgenomen en diverse verwervin-
gen gerealiseerd. Deze inspanning 
van Van Berkel hebben geresulteerd 
in een bouwplan dat voorziet in de 
realisering van een parkeergarage 
voor circa 80 auto’s, ongeveer 2.190 
vierkante meter winkelruimte en een 
34-tal appartementen. Negen woon-
eenheden en enkele bestaande win-
kelruimten worden gesloopt. 

Om het bouwplan daadwerkelijk te 
kunnen realiseren is de medewer-
king van de gemeente Aalsmeer 
noodzakelijk. Buiten het verlenen 
van groen licht, zal de ontwikkelaar 
een strook grond van de gemeente 
aan de Dorpsstraat moeten kopen. 
Voor de gemeente ontstaat door het 
bouwplan de mogelijkheid een ter-
rein aan de kant van het Molenpad, 

op het dak van de te realiseren on-
dergrondse parkeergarage, toe te 
voegen aan het openbaar gebied en 
dit in te richten als parkeergebied. 
In het beraad vragen de bestuurders 
goedkeuring aan de fracties om de 
realisatie te laten verwezenlijken 
door een herziening aan te brengen 
in het bestemmingsplan. 
In het beraad wordt verder voor 
nog een project in de Dorpsstraat 
vrijstelling gevraagd. ‘t Wapen van 
Aalsmeer in de Dorpsstraat 15 wil 
gedeeltelijk het hotel en restaurant 
vergroten. Het gevraagde valt ech-
ter buiten de bouwgrens en voldoet 
niet aan de bouwcriteria. Maar, zo 
stellen de bestuurders, het bouw-
plan past binnen de toekomstige 
bestemming. Als de raad instemt 
gaat een verklaring van geen be-
zwaar aangevraagd worden bij Ge-
deputeerde Staten. 

Spoorlaan en verkeerplan
‘Aandachtsvragers’ verder tijdens 
het beraad en raad zijn nagenoeg 
zeker ook de bezwarenprocedu-
re Wvg N201-zone en realisatie-
document Spoorlaan. Vooralsnog 
blijft de te realiseren bebouwing 
langs de N201 overigens zes lagen 
hoog. Volgens de bestuurders ma-
ken de appartementen deel uit van 
een stedenbouwkundig ensemble 
langs de Burgemeester Kastelein-
weg. Het gebouw zal circa 1.3 me-
ter hoger worden dan het gebouw 
aan de overzijde. In de raad tot slot 
het verzoek van burgemeester en 
wethouders om de structuurvisie 
Green Park Aalsmeer en het con-
cept Aalsmeers Verkeer en Vervoer-
plan ter inzage te leggen. Het ver-
keersplan kan ingekeken worden in 
het gemeentehuis van 1 juli tot en 
met 26 augustus. Gezien de aan-
staande vakantieperiode zal er als 
herinnering voor de belangstellen-
den medio augustus nog een voor-
lichtingsbijeenkomst over het con-
cept georganiseerd worden. Het is 
de planning om het Aalsmeers Ver-
keer en Vervoerplan begin oktober 
in het beraad te bespreken.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

Op het gehele 
Grohe assortiment 
de hele maand juli 
geen 19% BTW!

Big L. Maak je keuze
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Nudie jeans  Cars  Esprit  Vila

vanaf donderdag 25 juni
SALE

kOrtiNG
50%

OP EEN GrOOt dEEL VAN dE

zOMErCOLLECtiE

zijdstraat 61, Aalsmeer, 
tel 0297-321177
www.bigl.nl

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

hErEN, dAMES EN kidS

Eind vorige week is aangevangen met het dempen van de Brandewijnsloot 
langs het Praamplein. Inmiddels is het water bijna weggepompt en kan aan-
gevangen worden met de volgende stap: Het dichtgooien van de sloot, het 
verworven land en de dan aansluitende akker betrekken bij het Praamplein. 
De achter de akker liggende Jeneversloot wordt overigens ter compensatie 
verbreed. Opvallend tijdens het leeg pompen: Niet eens één verroeste fiets of 
vuilnisbak om op te vissen!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Aalsmeer - Op vrijdag 19 juni is in 
de middag een 77-jarige man onwel 
geworden op een boot, die lag af-
gemeerd in de haven van Fort Ku-
delstaart. De man is te water ge-
raakt, maar kon snel op het droge 

geholpen worden. Direct is gestart 
met reanimeren. 
Ondanks de snelle hulp van politie, 
brandweer en de ambulancedienst 
mocht dit niet baten, de 77-jarige 
man is overleden.

Toch overleden na reanimatie

In het mIdden van deze krant vIndt u het 
burgerjaarverslag 2008. dIt verslag geeft 
resultaten én plannen weer van de gemeente

enkele highlights hieruit zijn: 
Gemeente werkt hard aan het wegwerken van 
wachtlijsten in de kinderopvang
Werkzaamheden N201 liggen op schema
Op 1 januari 2010 zal de gemeente de omgevingsvergunning invoeren
Na de zomer zal de aanbesteding van huishoudelijke zorg zijn afgerond
Meer aandacht voor handhaving 
Per 1 januari 2010 moeten bedrijven digitaal vergunningen aanvragen
Aalsmeer in 2040 energieneutraal
Gemeente wil alle Aalsmeerders enthousiasmeren voor sport
Aantal vluchten over Aalsmeer neemt waarschijnlijk af
Waterrecreatie en agro-business centraal in economische visie
Gemeente formuleert plannen om stijging werkloosheid tegen te gaan.

lees meer in het midden van deze krant!
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Zondag 28 juni
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. Spreker: Ot-
mar Vrees.  
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om 
10u.Presentatie Noord-Korea: Wim 
en Gerdien Ravesloot. Avondmaal. 
Crèche voor de kleinsten en speci-
aal programma voor oudere kinde-
ren.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. dienst, ds. 
A. Jansen. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. ddienst, ds. Hen-
riette van  Dunné. Extra collecte ou-
derenwerk. Zondagsschool en op-
pas voor allerkleinsten.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat. Zondag 19u. br. P. van de 
Lugt uit Naaldwijk.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag 10u en 16.30u. diensten.  

Protestantse Gem. Aalsmeer
Dienst zondag in Seringenpark om 
10u. Vg. ds. René van de Beld uit 
Bildhoeven. Bij slecht weer in Open 
Hof Kerk, Ophelialaan.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. C.A.E. Groot 
uit Barneveld. Om 17u. kamp-uit-
zendingsdienst.
Oost: 10.u. dienst, ds. J. de Goei uit 
Amersfoort..  

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

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking

en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenk. voor kinderen. Dienst 10u.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag diensten 10u. ds. P. Veld-
huizen uit Leerdam en 18.30u. ds. G. 
Nederveen uit Alkmaar.

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Zondag 16u. dienst met bisschop 
Dick Schoon van Haarlem en pas-
toor Jacob Spaans.
 
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. vie-
ring met Karmelieten en 20.30u. Tai-
zé viering in Kloosterkapel. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woordcom-
munie viering met N. Kuiper. Zon-
dag 10.30u. in Karmelkerk euch.vie-
ring met H. Post. Om 14.30u. Pool-
se dienst.  

Roomskatholieke gemeenschap 
Rijsenhout
Geen vieringen tot september.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u. 
plug & pray met ds. J. Vrijhof.

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst, ds. D.J. de Lange uit Nij-
kerk.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. dienst o.l.v. parochi-
anen mmv dames- en herenkoor.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. ds Sybrand Wierda. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

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

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

www.mEErboDE.nl

OVAK-soos in 
parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 8 juli or-
ganiseert de OVAK weer een gezel-
lige soos-middag in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Klaver-
jassen en pandoeren staan op het 
programma en iedere kaartlief-
hebber vanaf vijftig jaar is welkom. 
De aanvang is 14.00 uur. Het kla-
verjassen op 17 juni is gewonnen 
door Dirk Tromp met 5430 punten. 
Op twee is Cor Kooij geëindigd met 
5254 punten, op drie Griet Maarsen 
met 5120 punten en op vier Engel-
tje Jongkind met 4837 punten. Bij 
het pandoeren behaalden Dora Wit-
tebol en Kees van de Meer samen 
de eerste plaats met elk 605 punten. 
Op twee ook een dubbele winnaar. 
Wim Buskermolen en Tom Verlaan 
behaalden beide 595 punten. Op 1 
juli is er overigens geen OVAK-soos 
in verband met sportfestiviteiten.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 1 ju-
li houdt de SOW gemeente haar-
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw De Spil aan de Spilstraat, zij-
straat Bilderdammerweg. De aan-
vang is 10.00 uur, iedereen is wel-
kom en de toegang is gratis. Voor 
iedere bezoeker staan koffie en thee 
klaar. Er zijn mogelijkheden om een 
kaartje te schrijven voor zieke men-
sen of om een gesprek van mens 
tot mens te hebben. U/jij komt toch 
ook? Neem eens  iemand mee. In 
verband met de vakantie zijn in de 
maanden augustus en september 
geen koffie ochtend.
 

Aalsmeer - De weersvoorspelling 
is gunstig en als deze uitkomt wordt 
aanstaande zondag 28 juni de jaar-
lijkse openluchtdienst in het Se-
ringenpark gehouden. De jeugd-
dienstcommissie van de Open Hof 
Kerk heeft samen met dominee Re-
né van den Beld de dienst voorbe-
reid met als thema: Wat verdien jij? 
Een thema met een dubbele bodem 
en heel herkenbaar in deze peri-

ode van financiële crisis. Het the-
ma wordt verder uitgewerkt aan de 
hand van de gelijkenis van de arbei-
ders in de wijngaard (Mattheus 20). 
De Rainbow Praiseband uit Ter Aar 
werkt muzikaal mee aan de dienst. 
Bij regenachtig wordt de dienst ver-
plaatst naar de nabij gelegen Open 
Hof Kerk. De dienst begint om 10.00 
uur. Het is handig om zelf een stoel 
mee te nemen!

Roparun steunt Vereniging 
ouders, kinderen en kanker
Aalsmeer - Stichting Roparun stelt 
vanuit de opbrengst van de Ropa-
run 2009 een maximumbedrag van 
20.000 euro ter beschikking aan 
de Vereniging Ouders, Kinderen 
en Kanker in Nieuwegein. Het be-
drag wordt gebruikt voor een bro-
chure en informatiefolder voor ou-
ders over beenmergfalen en stam-
celtransplantatie. De Roparun is een 
loopevenement van 530 kilometer 
waarbij mensen, in teamverband, 
een sportieve prestatie leveren om 
op die manier geld op te halen voor 
mensen met kanker. Een avontuur 
voor het leven. Dit blijkt overigens 
ook uit het motto wat al jaren is: Le-

ven toevoegen aan de dagen, waar 
geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven. Op za-
terdag 30 mei ging in Parijs de 18e 
editie van de Roparun van start. De 
start vond plaats in het Parc la Cour-
neuve in Parijs en de finish was op 
2e Pinksterdag 1 juni op de Coolsin-
gel in Rotterdam. 
Het geld zal gebruikt worden voor 
de ondersteuning van allerlei doe-
len die te maken hebben met zorg 
voor mensen met kanker. Voor meer 
informatie kan men terecht op de 
website www.roparun.nl of door een 
vraag te stellen via e-mailadres in-
fo@roparun.nl.

Mies winnaar 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Afgelopen don-
derdag is het klaverjassen gewon-
nen door  Mies Janmaat met 5630 
punten, gevolgd door  Henk van Wi-
chen met 5345 punten. Jan Olie-
mans veroverde met 5285 punten 
de derde plaats en vierde is Wil 
Jongkind geworden met 5039 pun-
ten. De hoogste eer bij het jokeren 
is behaald door An Uiterwaal met 82 
punten, op twee is Gré Bon geëin-
digd met 103 punten.

OVAK-fietstocht
Aalsmeer - Op donderdag 2 juli 
staat weer de middagfietstocht van 
de OVAK op het programma. Iede-
re ouderen kan en mag meefietsen. 
De tocht gaat deze keer richting Pa-
penveer en Nieuwveen. Vertrek van-
af de parkeerplaats van De Waterle-
lie aan de Dreef in de Hornmeer om 
13.30 uur. 

Zaterdag in Oud katholieke kerk
Benefietconcert voor 
school in Oekraïne
Aalsmeer - Zaterdag 27 juni van-
af 16 uur wordt een benefietconcert 
gegeven in de Oud katholieke kerk 
aan de Oosteinderweg voor de min-
derbedeelde kinderen in de Oekraï-
ne. Het concert wordt gegeven door 
Arno Kerkhof op het Knipscheer-or-
gel, harmoniums en klavecimbel.
Pastoor Jacob Spaans heeft in het 
gastvrije dorp Pidberizcie het Ortho-
doxe Paasfeest aan het altaar mo-
gen mee vieren.  De Oekraïense 
pastoor aldaar had juist een hoge 
kerkelijke onderscheiding ontvan-
gen, omdat hij in zijn dorp de ker-
kelijke eenheid had weten te bewa-
ren. De orthodoxe kerk heeft hier 
tegenwoordig twee richtingen. Eén 
onder patriarch Filaret van Kiev, die 
een zelfstandige Oekraïens Ortho-
doxe kerk voorstaat en vooral in 
het westen is te vinden en de an-
der die nog steeds aansluiting zoekt 
bij Moskou. Dit alles is een gevolg 
van de communistische overheer-
sing. In Pidberizcie heeft men geko-
zen voor Kiev. De prachtige dorps-
kerk is nog altijd elke dienst bom-
vol. Die eenheid is ook terug te vin-

den in de dorpsschool waarvoor het 
benefietconcert wordt gegeven. On-
der de bezielende leiding van rec-
tor Petro Najchuk wordt daar aan 
alle 135 kinderen tussen de 6 en 16 
jaar uit het dorp les gegeven. Op al-
le mogelijke manieren probeert hij 
met een enthousiast team het on-
derwijs op een hoog peil te brengen. 
Het gebouw echter voldoet al lang 
niet meer aan de eisen van deze tijd. 
Zo is het verwarmingsysteem sterk 
verouderd en wanneer het buiten 25 
graden vriest is het in de school wel 
5 graden onder nul. Door een bij-
drage, die pastoor Spaans persoon-
lijk heeft mogen overhandigen, wor-
den nu de tien ramen aan de west-
kant vernieuwd, zodat de ijskou-
de wind straks buiten gesloten kan 
worden. Ook alle andere ramen zijn 
hard aan vernieuwing toe. Volgende 
stappen kunnen de vervanging van 
de lekkende radiatoren en van het 
asbest dak zijn. 
De toegang tot het benefietconcert 
zaterdag is gratis, maar uiteraard 
wordt wel een bijdrage gevraagd 
voor de school in de Oekraïne. 

Meer dan 3.000 euro voor 
Maag Lever Darm Stichting
Aalsmeer - De Maag Lever Darm 
Stichting heeft in de collecteweek 
van 8 tot en met 13 juni in Aalsmeer 
1912,20 euro, in Kudelstaart 504,39 
euro en in Rijsenhout 764,41 op-
gehaald. De collecteweek stond in 
het teken van slokdarmkanker. Het 
aantal mensen dat overlijdt aan de-
ze ziekte neemt de laatste jaren fors 
toe. De Maag Lever Darm Stichting 
wil daarom meer investeren in we-
tenschappelijk onderzoek en voor-

lichting om slokdarmkanker te voor-
komen en bestrijden. Zonder de bij-
drage en inzet van gevers en vrijwil-
ligers is dit onmogelijk. 
De Maag Lever Darm Stichting wil 
iedereen die een bijdrage heeft ge-
leverd aan de collecte bedanken 
voor de inzet. Mocht u de collectant 
gemist hebben, dan kunt u uw bij-
drage storten op giro 2737 ten na-
me van Maag Lever Darm Stichting 
te Nieuwegein.

Rijsenhout - De afdeling Rijsen-
hout van de ANBO gaat op woens-
dag 16 september een dagje uit. 
Om 10.45 uur vertrekt op die dag 
de bus vanaf de Werf richting Leer-
dam. Daar wordt op de boot gestapt 
voor een rondvaart over het riviertje 
De Linge. De rondvaart duurt onge-
veer 1 uur en 30 minuten. Tijdens de 
rondvaart zal er een koffietafel wor-
den aangeboden. Al varend kun-
nen de deelnemers genieten van al-
les wat de natuur biedt. Na de boot-
tocht wordt met de bus nog een trip 
door de omgeving gemaakt om ver-

volgens weer richting huis te gaan, 
waar de bus omstreeks 16.30 uur 
terug zal zijn.  Door de vertrek- en 
aankomsttijd aan te passen, hoopt 
de ANBO de files te vermijden. 
De totale kosten voor deze trip be-
dragen voor ANBO leden 27,50 eu-
ro. Ook niet leden zijn welkom. Zij 
betalen 30 euro per persoon. De 
kosten moeten wel vooraf worden 
voldaan. Voor nadere informatie of 
aanmelden, kan contact opgeno-
men worden met Coby Kamperman,  
telefoon 0297-340390 of  Henk Hof-
man, tel. 0297-321571. 

ANBO Rijsenhout dagje uitOpenluchtdienst zondag 
in het Seringenpark

Vermist:
- Dahliastraat in Aalsmeer, stevige rode kater van 4 jaar, heeft witte 

teentjes en wit befje, naam Billy.
- Bennebroekerweg in Rijsenhout, grijs poesje met bruine gloed, 

witte bef, kin en voetjes. Gechipt en zwart bandje met penning met 
adres. Haar naam is “Muis”.

- Mosland in Kudelstaart, rode poes met wit op snuit en witte
     pootjes, heeft zwart bandje met naamkokertje om. Ze heet “mi-

ni” en is 13 jaar oud.

Gevonden:
- Mijnsherenweg in Kudelstaart, zwart/witte poes met witte buik, 

zwarte kop en staart.
- Edisonstraat in Kudelstaart, zwarte poes met witte vlek op borst en 

2 kittens.
- Edisonstraat in Kudelstaart, cyperse poes.
- Oosteinderweg Aalsmeer, vierstrepige rattenslang
-   kruising Hoofdweg/Voltastraat, wit-grijze kat europese korthaar
- Rechtsachterstraat Kudelstaart, rood-zwart katje

Goed tehuis gezocht:
-  Rode poes 8 jaar, gesteriliseerd. Niet geschikt bij kleine kinderen.
- Rood/wit gecastreerde kater van 6 jaar.
- Een schildpadpoes. Liefst niet bij kinderen.
- Kittens, 4 katertjes.
- Tibetaanse terrier wit kan bij kinderen en andere honden, niet bij 

katten.
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BouwVerordening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij 
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. Op 
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursor-
gaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te ver-
lenen:
• Hornweg 132, het slopen van diverse opstallen 
 van tuinbouwbedrijven;
• Hornweg 141a, het slopen van diverse opstallen 
 van tuinbouwbedrijven;
• Legmeerdijk, het slopen van diverse opstallen 
 van tuinbouwbedrijven.
Deze besluiten worden op 30 juni 2009 verzonden.
 

wet geluidhinder

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang 
van vrijdag 26 juni 2009 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling 
vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot 
dit verzoek, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze 
indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is verzocht om 
vaststelling van hogere waarden vanwege het bouwen van een be-
drijfswoning, op het perceel Mr. Jac. Takkade 40 te Aalsmeer.

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, weeK 26

t/m 27 juni  Wet milieubeheer: Sloop- Handelsbedrijf Methorst en 
van Veen; Autorecycling Het Wiel VOF;

t/m 29 juni Kapvergunningen: achter Baccarastraat 15, 1 els en 1 
es; Gloxiniastraat 11, 1 berk en 1 eik; Jac. P. Thijssen-
laan 42, 1 populus Nigra Italica; Lorentzhof 27, 2 lijs-
terbessen en 1 gouden regen; Sportlaan 42, 3 conife-
ren; Vuurdoornstraat 11, 1 prunus serrulata pink per-
fection:

t/m 2 juli Concept Gebiedsvisie Aalsmeer 2020;
t/m 3 juli Bekendmaking concept beleidsregels bijzondere bij-

stand 2009;
t/m 6 juli Kennisgeving Onteigening Bestemmingplan “Noord-

vork”;
t/m 7 juli Uitwegvergunning: Uiterweg 377, Aalsmeer:
t/m 9 juli  Vaststellen woonplaatsgebieden in de gemeente 

Aalsmeer;
t/m 10 juli Kapvergunningen: Oosteinderweg 32, 1 beuk; Uiter-

weg 93, 3 elzen, 3 berken, 1 acer,1 taxus;
t/m 12 juli  Conceptnota Sportief Aalsmeer - Sportnota 2009-

2013:
t/m 14 juli  Voorgenomen aanwijzing structuurplangebied: “Herin-

richting omgeving Burgemeester Kasteleinweg 2020”
t/m 16 juli  Verkeersbesluit: Veiligheidsdag op 6 juni op de Zwarte-

weg: Nationale Straatspeeldag op 10 juni 2009 op de 
Graaf-Willemlaan en de Proosdijstraat te Kudelstaart:

t/m 16 juli Uitbreiding Verordening voorzieningen maatschappe-
lijke ondersteuning, gespecialiseerde begeleiding

t/m 17 juli  Concept beleidsregels vastgesteld op grond van Wet 
inburgering;

t/m 20 juli Onteigening Bestemmingsplangebied “Nieuw-Oostein-
de; 

t/m 28 juli Kapvergunningen: Zijdstraat 66, 4 esdoorns; Rozen-
hof, 1 blauw spar, 1 berk;

t/m 4 aug Uitwegvergunning: Wilgenlaan 20B, Aalsmeer:
t/m 7 aug Kapvergunningen: Haydenstraat 8, 1 veldesdoorn; Ui-

terweg 35, 1 kronkelwilg en 1 moerascypres (snoei); 
Achter Uiterweg 207 (kadaster H3287), 4 berken; 
Westeinderplas H 3833, 2 berken, 2 acers, 1 kastanje.

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 3 juli 2009
• Goudenregenstraat 17, het wijzigen van een gevel.
inzagetermijn tot vrijdag 10 juli 2009
• Hornweg 250, het bouwen van een tijdelijke woning 
 tot maximaal 5 jaar;
• Kroosjespruimstraat 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Marktstraat 38, gebruik van het pand als lunchroom 
 & delicatessenwinkel;
• Oosteinderweg 123, het vernieuwen van een botenstalling.
inzagetermijn tot vrijdag 17 juli 2009
• Helling 20, het vergroten van de verdieping ten behoeve van 
 een woning;
• Rozenstraat 7, het vergroten van dakkapellen;
• Uiterweg 282A, het oprichten van een botenloods 
 met 1 inpandige woning.
inzagetermijn tot vrijdag 24 juli 2009
• Kastanjelaan 26, het bouwen van een schuur;
• Kastanjelaan 28, het bouwen van een schuur;
• Oosteinderweg 289/291, het gebruiken van twee loodsen 
 voor opslag;
• Stationsweg 38H, het gebruiken van het pand 
 voor een kapperszaak.

KennisgeVing Besluit wet milieuBeheer wm 09-01

Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de Alge-
mene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend 
dat zij positief hebben besloten op de aanvraag van Henk Zethof 
Gas- en Oliehandel om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer 
voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de 
gehele inrichting (een zgn. revisievergunning) gelegen op het perceel 
Kudelstaartseweg 117 te Kudelstaart. Het besluit is ongewijzigd ten 
opzichte van het ontwerpbesluit.
Het besluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken 
liggen vanaf 26 juni t/m 7 augustus 2009 ter inzage in het gemeen-
tehuis bij de afd. Dienstverlening. 
Ingevolge artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kan tegen dit besluit 
beroep worden ingesteld door:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp 

van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid ad-

vies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het 

nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn 
aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het 
besluit.

Het beroepschrift kan schriftelijk worden ingediend tot en met 7 au-
gustus 2009 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang overeen-
komstig artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek 
indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen 
bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bovengenoemd 
adres), wil het besluit niet binnen zes weken na de ter inzage legging 
van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit 
wordt pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is 
beslist.

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen 
en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746. Het college van burgemeester 
en wethouders maakt conform artikel 41 Woningwet bekend dat de vol-
gende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:

• Bakboordstraat 25, het vergroten van een woning en berging;
• Lijnbaan/Oosteinderweg, het plaatsen van 2 project/bouwborden 

t.b.v. verkoop en bouw van het project Dorpshaven;
• Praamplein, het plaatsen van reclame-uitingen 
 t.b.v. een supermarkt;
• Uiterweg 260, het vernieuwen van een schoeiing.

Rectificatie
Op zowel 14 mei als op 11 juni is de bouwaanvraag gepubliceerd voor 
Uiterweg 93, het plaatsen van een boothuis met schuur en carport; 
het betreft hier één (dezelfde) bouwaanvraag.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes 
weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, 
ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-
387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amster-
dam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

• Boomgaard 89, het plaatsen van een vlonder;
• Mozartlaan 27, het vergroten van de woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 30 juni 2009.

wet op de ruimteliJKe ordening (wro)

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarbij behorende stukken, lig-
gen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken van 8.30 tot 
14.00 uur ter inzage bij afdeling vergunningen en handhaving, balie 6 op 
het gemeentekantoor aan het Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. Geduren-
de deze termijn kan een ieder bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil 
brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en handha-
ving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Voornemen tot het verlenen van een vrijstelling
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 4 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening maken burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van ar-
tikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te 
verlenen van bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005”:
• Akker op de Westeinderplassen, kadastraal bekend gemeente 

Aalsmeer, sectie H, nummer 294 voor het vernieuwen van een 
schoeiing ten behoeve van het gebruik als baggerdepot.

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 Dienstverle-
ning open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling 
alleen open voor reisdocumenten, rij-
bewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Het gemeentehuis is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 
uur.

wiJKraden
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie over de wijkraden? Kijk dan op  
www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraKen Burgemeester 
en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de wet-
houders, 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. Raad-
pleeg voor de portefeuilleverdeling 
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fraCtiespreeKuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 18 augustus en 22 september 
2009. Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de griffie, 
tel. 0297-387660.

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

oVerige loKetten en informatie 
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma  9.00-11.00 uur
wo  13.30-15.30 uur
vr  9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr  9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn: 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

serViCepunt Beheer en uitVoering 
proVinCie noord holland
Voor al uw klachten en vragen over pro-
vinciale wegen en bruggen: 0800-0200 
600 of mail naar infobu@noord-hol-
land.nl.

serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente 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 hoofd-
nummer: 0297-387575.

sChiphol
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven 
van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met 
de Commissie Regionaal Overleg Schip-
hol (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.
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inloopaVond ruimteliJKe plannen 
green parK aalsmeer

Op donderdagavond 2 juli 2009 zal er een gecombineerde inloopavond 
plaatsvinden over twee ruimtelijke plannen die de gemeente voor het 
gebied van Green Park Aalsmeer in voorbereiding heeft genomen. 

De structuurvisie green park aalsmeer geeft de hoofdlijnen van de 
voorgenomen ontwikkelingen in het gebied dat globaal is gelegen 
tussen de dorpskern van Aalsmeer en de woonbebouwing van Nieuw 
Oosteinde. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de potenties van 
het gebied en de wens om het verouderde glastuinbouwgebied ter 
plaatse om te vormen tot een modern bedrijvenpark dat is toege-
sneden op de toekomst van de - voor deze regio belangrijke - sier-
teeltsector.

Het bestemmingsplan green park aalsmeer, middenweg en deel-
gebieden 3, 5 en 7 is het eerste in een reeks van bestemmingsplan-
nen dat tot doel heeft om de geldende planologische regeling in over-
eenstemming te brengen met het ruimtelijke beleid van de gemeente, 
zoals dat in de eerdergenoemde structuurvisie tot uitdrukking komt.

De inloopavond zal van 20.00 tot 22.00 uur plaatsvinden op het ge-
meentekantoor aan het Drie Kolommenplein 1 in Aalsmeer (ingang 
trouwzaal). Tijdens de bijeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld 
om de genoemde plannen in te zien en hierover inhoudelijke vragen 
te stellen.

Naar verwachting zullen beide plannen op korte termijn op grond 
van de gemeentelijke inspraakverordening ter inzage worden gelegd, 
waarbij belanghebbenden en ingezetenen van de gemeente de moge-
lijkheid zal worden geboden om bij de gemeenteraad een inspraakre-
actie naar voren te brengen. 

definitieVe BesChiKKingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken 
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op 
afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van arti-
kel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes 
weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk en ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (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.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Haydenstraat 8, 1 veldesdoorn
Datum verzending vergunning: 25 juni 2009.
• Uiterweg 35, 1 kronkelwilg en 1 moerascypres (snoei);
• Achter Uiterweg 207 (kadaster H3287), 4 berken;
• Westeinderplas H 3833, 2 berken, 2 acers, 1 kastanje.
Datum verzending vergunning: 26 juni 2009.

Uitwegvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de vol-
gende uitwegvergunning is verleend:
• Wilgenlaan 20B, Aalsmeer.
Datum verzending vergunning: 23 juni 2009.

Verkeersbesluit
Bekendmaking verkeersbesluiten van 16 mei 2009
Het college heeft besloten;
• in de Korfstraat de parkeerplaats naast de containerlift van het 

appartementencomplex Korfstraat aan te wijzen als laad- en los-
plaats voor de periode maandag tot en met vrijdag van 8 - 18 
uur door middel van het plaatsen van bord E7 met onderbord uit 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV 1990).

Het college heeft besloten;
• het stopverbod aan de noordoost zijde van de Gedempte Sloot in 

te trekken van het verkeersbesluit nr. 6985 van 10 mei 1973;
• in de Gedempte Sloot, achter Zijdstraat 21 tot en met 47, een 

parkeerverbodzone instellen door middel van het plaatsen van 
bord E1 (zone) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

puBliCatie melding artiKel 8.40 wet milieuBeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat 
zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 van de 
Wet milieubeheer hebben ontvangen.Dit betreft inrichtingen die onder een 
Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op 
grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats daar-
van gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit 
het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Peter van der Ban 
Adres : Aalsmeerderweg 188
Plaats : 1432 CV Aalsmeer
Datum  : 12-06-2009
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het in-
brengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de inge-
diende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de 
afdeling Vergunningen en Handhaving.

Driving Miss DaisyRij  jij mevrouw De Jager (58, in een rolstoel)naar het winkelcentrum om samen
te gaan shoppen?
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AGENDA
Muziek/Theater
Vrijdag 26 juni:
* Zomeravondconcert Sursum Cor-
da bij molen De Leeuw, Zijdstraat 
vanaf 19u. Bij slecht weer in ge-
bouw Irene, Kanaalstraat
Zaterdag 27 juni:
* Bandjesavond met veel live-muziek 
in straten van centrum Aalsmeer 
van 20 tot 01u.
* Benefietconcert voor kinderen in 
Oekraîne met op orgel en klavecim-
bel Arno Kerkhof in Oud Katholieke 
kerk, Oosteinderweg vanaf 16u.
* Clip night in cultureel  café Bac-
chus, Gerberastraat, 20-02u.
Maandag 29 juni:
* Zomeravondconcert muziekver-
eniging Flora in Aalsmeer-Oost, in 
De Boomgaard vanaf 19.30u.
Tot en met 9 augustus:
* Theater Het Amsterdamse Bos 
speelt ‘Storm’ van Shakespeare in 
bostheater. Iedere dinsdag tot en 
met zondag om 21.30u.
Zaterdag 4  juli:
* Feest in Dorpshuis Kudelstaart, 
thema Summer White met zanger 
Rob Ronalds en dj Toon Wouters 
vanaf 20.30u.

Exposities
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de 
schop’ in Historisch Centrum bij His-
torische Tuin, ingang Praamplein. 
Tot en met 28 juni:
* Expositie ‘Art in the family’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag t/m zondag 14-17u.
* Expositie van vijf glaskunstenaars 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaart-
seweg (t.o. watertoren). Open iede-
re zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 29 juni:
* Schilderijen en tekeningen van 
Henny Bax in gangen zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad.
Zaterdag 27 juni:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 
* Museum Historische Tuin, ingang 
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook 
op zondag vanaf 13.30u. 
* Extra opening expositie Frits Vogel 
bij Colour of Business, Witteweg 61. 
Van 11 tot 14u.

Diversen
Donderdag 25 juni:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open 
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere 
donderdag en woensdag.
Vrijdag 26 juni:
* Klaverjassen bij buurtvereniging 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan v/a 20u. Open 19.30u.
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier, 
Stommeerweg vanaf 20u.
26 en 27 Juni:
* Theatershow @ Work door dans-
groepen SV Omnia 2000 in De 
Meerse op Locatie, Hoofddorp. Vrij-
dag en zaterdag 20u. Kindermatinee 
zaterdag om 14u. en 16.15u.
Zaterdag 27 juni:
* Open dag brandweer Rijsenhout 
in en rond kazerne Schouwstraat 
met diverse demonstraties, 10-16u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Veiling in Historische Tuin, ingang 
Praamplein. Om 15u.
27 en 28 Juni:
* Open tuinenweekend. Startpun-
ten: Helling 38, Aalsmeerderweg 
284, Van Leeuwenhoekstraat 19 en 
Otweg 69 in Rijsenhout. Zaterdag 
open 10-17u. en zondag 11-16u.
Zondag 28 juni:
* Waterfestijn met diverse spelletjes 
op kinderboerderij, Beethovenlaan 
in Hornmeer van 11 tot 15u.
Dinsdag 30 juni:
* Sport- en spelinstuif voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg. Iede-
re dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Skeeleren voor jeugd 5-12jr. op 
baan, Wim Kandreef, Kudelstaart. 
Iedere dinsdag 18.45-19.45u.
Woensdag 1 juli:
* Extra inloop tieners op Binding 
Zolder, Haya van Somerenstraat in 
Kudelstaart van 14 tot 17.30u. Laat-
ste inloop dit seizoen op vrijdag 3 
juli van 12.30 tot 17u.
Donderdag 2 juli:
* Fietsen met OVAK richting Nieuw-
veen. Vertrek 13.30u. bij zwembad 
aan Dreef, Hornmeer.

Vergaderingen
Donderdag 25 juni:
* Beraad en raad in raadzaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.
Maandag 29 juni:
* Bijeenkomst met wethouder bij 
wijkraad De Dorper in De Binding, 
Zijdstraat vanaf 19.30u.
Donderdag 2 juli:
* Informatie-avond gemeente over 
Green Park Aalsmeer in gemeente-
huis van 20 tot 22u.

Aanstaande zaterdag in straten van centrum

Bandjesavond met mix van 
bekende en nieuwe bands
Aalsmeer - Zaterdagavond 27 ju-
ni wordt de jaarlijkse Aalsmeerse 
bandjesavond georganiseerd. Het 
belooft weer een gezellig muziek-
feest in het centrum te worden met 
zeer uiteenlopende bands. Beken-
de bands zoals Ten Beers After tre-
den op, andere formaties zoals King 
Pelican en de Leo Koster band ma-
ken hun debuut. De muzikale avond 
start om 20.00 uur en duurt tot 
01.00 uur. Bandjesavond wordt ge-
organiseerd door Winkeliers Vereni-
ging Aalsmeer Centrum in samen-
werking met zes horecagelegenhe-
den uit het centrum: De Oude Vei-
ling, restaurant Himalaya Huis, ca-
fé bar Joppe, restaurant Wapen van 
Aalsmeer, eetcafé ’t Holland Huys 
en danscafé De Praam. In het dorp 
staan in totaal vijf podia, verdeeld 
over de Marktstraat, Weteringstraat, 
Dorpsstraat, Zijdstraat en Molen-
plein. De podia zijn zo opgesteld 
dat de bezoekers een ronde kunnen 
maken langs alle bands.

B-Loose en King Pelican
Op het podium voor café-bar Joppe 
op de kruising van de Marktstraat 
en de Weteringstraat spelen tijdens 
Bandjesavond twee bands: B-Loo-
se en King Pelican. De coverband 
B-Loose zag in 1995 het levenslicht. 
In het begin leunde de band sterk 
tegen de blues, maar tegenwoor-
dig is de hoofdmoot pop en rock 
’n roll. Maar wel met hier en daar 
een swingende bluesnoot. B-Loo-
se speelt covers van onder ande-
re Rolling Stones, Status Quo, Rob-
bie Williams, U2, The Scene, De Dijk 
en vele anderen. Of B-Loose nu in 
een kroeg, een grote feestent of zo-
als zaterdag bij bandjesavond in de 
openlucht speelt, maakt niet uit voor 
de bandleden. Ze spelen elk publiek 
helemaal plat. King Pelican is eind 
2008 opgericht door vijf bevrien-
de muzikanten uit de omgeving van 
Aalsmeer/Uithoorn. Het repertoire 
van de band bestaat uit zowel al-
ternatieve als pop/rock covers, van 
vroeger en nu. Ondanks het nog 
korte bestaan van King Pelican 
heeft de band al een aantal podia 

in de buurt aangedaan. Live spelen 
is wat de bandleden met veel plezier 
doen. De passie voor muziek maken 
is bij elke optreden weer te horen. 

Synergy en Jamento
Bij danscafé De Praam op de hoek 
Weteringstraat/Zijdstraat speelt op 
het podium de band Synergy. Deze 
energieke en frisse allround cover-
band is afkomstig uit de provincie 
Noord–Holland. De bezetting be-
staat uit zes getalenteerde en ge-
dreven muzikanten die allemaal ve-
le jaren ervaring met live-optredens 
hebben. Synergy brengt een breed 
repertoire van de laatste hits tot aan 
de grootste popklassiekers. De veel-
zijdige formatie met zangeres en 
zanger speelt een avond lang rock, 
r&b en de lekkerste feestmuziek. 
Op het Molenplein vlakbij ’t Hol-
land Huys speelt de band Jamen-
to. Al twintig jaar vormen de band-
leden van Jamento een hechte for-
matie. De band behoort tot de top 
van Nederland. Ook de muzikanten 
zijn niet de minste, naast in Jamento 
treden zij op met artiesten als Lionel 
Ritchie, Jeroen van de Boom, Kane, 
Candy Dulfer en onder andere Trijn-
tje Oosterhuis, Het repertoire is zeer 
gevarieerd. Alles kun je verwach-
ten bij deze band, van house, rock 
en  pop tot top 40, latin en Neder-
lands talig. Geen cover word nage-
speeld, deze band speelt alles met 
zijn eigen sound. Jamento is voor 
een breed publiek een lust om naar 
te kijken en luisteren en bestaat uit 
de uit Aalsmeer afkomstige zan-
ger en gitarist, Rene Kipuw, saxofo-
nist Mike Hendriks, toetsenist Theo 
Boddeke, drummer Cyril Directie en 
bassist Peter Bergman.

Leo Koster band en Ten Beers
Het Wapen van Aalsmeer in de 
Dorpsstraat presenteert komen-
de zaterdag een bijzonder optre-
den aan het publiek: de Leo Koster 
band. Deze formatie rond zanger en 
gitarist Leo Koster werd opgericht 
aan het einde van de jaren zeventig. 
De band bracht in 1980 een album 
uit, waarvan een aantal nummers 

ook op de radio werd gedraaid. Dat 
eerste album kreeg pas in 2005 een 
vervolg. De Leo Koster band speelt 
eigen nummers en opgefriste co-
vers van grootheden als Neil Young, 
Bob Dylan en Gene Clark. De Leo 
Koster band laat met zijn country-
rock de tijd van begin jaren zeventig 
herleven. De live-optredens van Leo 
Koster bij het Wapen van Aalsmeer 
worden afgewisseld met sessies van 
Aalsmeerder Kees Markman die bij-
passende platen draait. 
In de Marktstraat bij De Oude Vei-
ling en Himalaya Huis treedt de 
Aalsmeerse band Ten Beers After 
op. Het is inmiddels negen jaar ge-
leden dat de band op Bandjesavond 
speelde, maar de band is er wel he-
lemaal klaar voor. In de tussentijd is 
het repertoire flink uitgebreid, want 
de toch al zo rijke show is verrijkt 
met disco, latin en blues. Door de ja-
ren heen heeft Ten Beers After al een 
grote hoeveelheid stijlen verkend: 
Chicago blues, ska, soul, swing, pop 
en rock, je kunt het allemaal terug-
vinden in het onmiskenbare Ten 
Beers After geluid. Een geluid dat 
wordt bepaald door een prima ba-
sisband (gitaar, keyboards, bas en 
drum) aangevuld met een vierkop-
pige blazerssectie en een fantasti-
sche zangeres. Met Ten Beers After 
ben je gegarandeerd van een spet-
terend optreden, zeker in ‘home-
town’ Aalsmeer. 

Drankjes en hapjes
Tijdens de optredens kunnen be-
zoekers bij de verschillende ver-
kooppunten terecht voor een drank-
je en zijn er op diverse plaatsen ook 
snacks verkrijgbaar. Uiteraard be-
vinden zich ook toiletten en EHBO 
in de nabijheid. Het is tijdens band-
jesavond niet toegestaan om eigen 
drank mee te nemen. Hier wordt za-
terdagavond ook op gecontroleerd. 
De organisatie raadt aan om zo-
veel mogelijk te voet of op de fiets 
te komen, dit in verband met de be-
perkt beschikbare parkeergelegen-
heid en alcoholcontroles. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer-
centrum.nl.  

Kaarten nu te koop!
Summer White-party met 
zanger Rob in Dorpshuis
Kudelstaart - Zaterdag 4 juli aan-
staande vindt er weer een spette-
rend feest plaats in Dorpshuis Ku-
delstaart, dit keer staat het feest in 
het teken van Summer White. Zo-
als het thema al doet vermoeden zal 
heel het Dorpshuis wit opkleuren en 
is de dresscode wit. De bezoekers 
kunnen een gezellige Hollandse 
avond tegemoet zien waarbij zan-
ger Rob Ronalds komt optreden en 
dj Toon Wouters de gezellige Hol-
landse hits ten gehore zal brengen. 
Rob Ronalds is het meest bekend 
geworden door zijn optredens bij Ab 
Normaal. Drie keer in de week stond 
Rob op tv met Ab Normaal en sa-
men hebben zij dan ook de meest 
bekendste singel ‘het dak eraf’ op-
genomen. Zijn laatste single is ‘Haar 
Rode Lampje’. Maar Rob is ook zeer 
bekend als leadzanger van het al-
om populaire Cooldown Café. Het 
repertoire van Rob is dan ook zeer 
divers in feest, ballads, Après Ski, 
pop en Nederlandstalig. U vraagt en 
hij zingt ! Dj Toon Wouters is opge-
groeid in het Nederlandstalige café 
van zijn ouders. Hierdoor heeft hij al 
jaren het juiste gevoel over het zet-
ten van de juiste sfeer op feesten. Dj 
Toon heeft hierdoor naast het draai-
en van feestplaatjes ook ervaringen 
opgedaan als zanger in onder ande-
re de Heeren van Amstel in Amster-
dam. Samen met Rob Ronalds het 
duo om een avond volledig op zijn 
kop te zetten in Kudelstaart. 

Ter ere van het 40 jarig bestaan 
stond het Dorpshuis Kudelstaart vo-
rig jaar vijf keer in het teken van een 
thema feest. De kaarten voor deze 
avonden waren iedere keer binnen 
de kortste keren uitverkocht en de 
feesten werden druk bezocht. Dit 
jaar is er besloten om twee fees-
ten te geven, waarvan het Summer 
White feest op 4 juli de eerste is. De 
kaartverkoop is begonnen en en-
treebewijzen kunnen gekocht wor-
den bij Albert Heijn in Kudelstaart 
en bij het Dorpshuis en kosten 12,50 
euro per stuk. 

Zomeravondconcert Sursum 
Corda bij molen De Leeuw
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda sluit vrijdagavond 26 ju-
ni haar seizoen zoals gebruikelijk 
af met een zomeravondconcert bij 
korenmolen de Leeuw in de Zijd-
straat vanaf 19.00 uur. Jong Sursum 
bijt het spits af met een gevarieerd 
programma. Het grote orkest volgt 
daarna met een programma van be-
kende melodieën van onder andere 
Gilbert Bécaud, Hollandse Hits, Le-
mon Tree en de Macarena. Het ziet 
er naar uit dat het een mooie zomer-
avond wordt. Dus kom gezellig even 
langs in de Zijdstraat, er zijn genoeg 
stoelen om even in het zonnetje te 
zitten en te luisteren. Als het regent 

zal het concert verplaatst worden 
naar gebouw Irene even verderop in 
de Kanaalstraat. 

Na de vakantie meespelen?
De vereniging is altijd op zoek naar 
nieuwe leden. Op dit moment is Sur-
sum Corda naarstig op zoek naar 
nieuwe leden op klarinet of trom-
bone. Maar natuurlijk zijn muzikan-
ten op andere blaasinstrumenten, 
beginners en gevorderden, ook van 
harte welkom. Heeft u belangstel-
ling, neem dan contact op het met 
secretariaat 0297-344334 of stuur 
een mailtje via de website www.sur-
sumcorda-aalsmeer.nl.

Clip night in café Bacchus
Aalsmeer - Iedereen die geen zin 
heeft om op bandjes avond te moe-
ten luisteren naar bandjes die lied-
jes van andere bandjes spelen kan 
zaterdag 27 juni in het cultureel café 
aan de Gerberastraat terecht. Daar 
in het culturele hart van Aalsmeer 
zullen de originele muzikanten live 
op het witte doek spelen. 
Van 22.00 tot 02.00 uur zijn alle hel-
den van weleer te bewonderen in 

live clips van hun beste shows. Van 
de Four Tops, Earth Wind & Fire en 
Sade tot Peter Frampton, daarna via 
Candy Dulfer weer terug naar Cros-
by Stills & Nash en alle denkba-
re stijlen die daar weer tussen zit-
ten. Kortom, een avond vol nostalgie 
en melancholie bij elkaar gebracht 
door het illustere Bacchus duo Kees 
en Reinoud. Natuurlijk is de toe-
gang gratis!

Opening door Joost Hoffscholte
Wonderkamers van vier 
Aalsmeerse kunstenaars
Aalsmeer - Vier Aalsmeerse kun-
stenaars zijn uitgenodigd voor het 
maken van een eigen wonderka-
mer. Coq Scheltens, Karin Borgman, 
Mark van Kuppevelt en Henny Wei-
ma gaan met nooit eerder getoon-
de kunstvoorwerpen, botanische 
vondsten, dierbare foto’s en ande-
re wonderbaarlijkheden uit hun pri-
véverzameling een dialoog aan met 
het eigen werk. Het proces van ver-
zamelen is altijd een proces van be-
spiegeling. Er wordt wel gezegd: Je 
bent wat je bewaart. De wonderka-
mer is een portret van de kunste-
naar waarin verwondering en ver-
beelding smelten tot een museale 
ervaring. 
“Ik stond er aanvankelijk enigszins 
sceptisch tegenover. Ik dacht dat is 
een of ander concept om wat on-
geregelde Aalsmeerders bij elkaar 
te harken. Maar nu ben ik helemaal 
om”, vertelt deelneemster Henny 
Weima. Ze vervolgt: “In de zeven-
tiende eeuw ontstond dit verschijn-
sel. Er werden kamers ingericht met 

wonderlijke zaken uit de natuur en 
uit de wereld van kunst en weten-
schap. Een soort rariteitenkabinet, 
maar ook een serieuze getuigenis 
van hoe iemands leven er uit heeft 
gezien. Wat iemand geraakt en ge-
inspireerd heeft. De wonderkamer 
is dus geen gewone expositie, maar 
meer een soort reis die iemand door 
zijn leven en zijn wezen maakt, uit-
gedrukt in objecten die verzameld 
en gemaakt zijn door, in dit geval, de 
kunstenaar in kwestie.”  
De expositie Wonderkamers is vanaf 
2 juli tot en met 2 augustus te zien 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat. De opening wordt zaterdag 4 
juli om 16.00 uur verricht door oud-
burgemeester Joost Hoffscholte. 
Een gratis kijkje nemen kan iedere 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. 
De trap op, tot slot, naar de Kinder-
kunstzolder is een aanrader. Mo-
deontwerpen van Diede Daalman, 
eveneens woonachtig in Aalsmeer, 
worden hier tentoongesteld.

Met fanfare, blokfluitgroep en jeugdorkest

Zomeravondconcert Flora 
maandag in Boomgaard
Aalsmeer - Maandagavond 22 ju-
ni was het eerste zomeravond con-
cert van Flora.  Als locatie was ge-
kozen het grasveld bij Geerland in 
Kudelstaart. De fanfare, blokfluit-
groep en het jeugdorkest gaven al-
lemaal acte de présence. Het was 
gelukkig heel mooi weer, waardoor 
er ook veel publiek kwam kijken en 
luisteren. Alleen door de wind wa-
ren veel knijpers nodig om de mu-
ziek op de lessenaars te houden. De 
fanfare speelde een gezellig reper-
toire, van Nederlandstalige liedjes 
tot filmmuziek en het jeugdorkest 
en de blokfluitgroep trakteerden op 
vrolijke liedjes als ‘de wekker’ en ‘de 
schildpad’. Aanstaande maandag-
avond 29 juni geeft Flora nog een 
buitenconcert en wel  om 19.30 uur 

in de Boomgaard in Oost. Uiteraard 
hopen alle leden weer vele bezoe-
kers te mogen verwelkomen

Examens de Hint
Vier jeugd leden van Flora hebben 
afgelopen zaterdag examen gedaan 
bij muziekschool de Hint voor alt-
saxofoon. Laura en Vera  voor hun 
A diploma en Lida en Saskia voor 
hun B diploma. Alle vier zijn met he-
le mooie cijfers geslaagd. De vereni-
ging is trots op hun jeugdleden en 
beloonde voor dit behaalde resultaat 
met een cadeautje. Wie meer infor-
matie wil over Flora, lid wil worden 
of les wil krijgen op blokfluit blaas-
instrument of slagwerk, kan contact 
opnemen via de website www.mu-
ziekverenigingflora.nl. 

Local the Night 
zaterdag in P60
Amstelveen - Traditiegetrouw 
wordt het seizoen in P60 afgeslo-
ten met de beste en leukste bands 
die hebben opgetreden tijdens Lo-
cal the Night. Aanstaande zaterdag 
27 juni is het podium voor Nation Of 
Elzi, Four The Same en Als Geroe-
pe. De popavond begint om 20.30 
uur en de toegang is 5 euro per per-
soon. P60 is in het stadshart en is 
per bus goed bereikbaar.

Zondag boeken-
markt Haarlem
Haarlem - Op zondag 28 juni ligt de 
binnenstad van Haarlem van 10.00 
tot 17.00 uur vol met boeken en zul-
len de planken van bijna tweehon-
derd marktkramen sterk doorbui-
gen onder het gewicht van veel an-
tiquarische en tweedehands boe-
ken. Gerenommeerde antiquaren uit 
geheel Nederland presenteren een 
grote collectie aan interessante en 
bijzondere boeken. Het aanbod vari-
eert van oude kinderboeken tot po-
ezie, van literatuur tot strips en van 
boeken over sport tot geschiede-
nis, verzamelobjecten als Verkade-
albums, enz. Een van de standhou-
ders op plaatsnummer 99 achteraan 
in de Zijlstraat  is verzamelaar Anton 
Siedsma uit Hoofddorp. Hij presen-
teert zijn collectie plaatjesalbums, 
waaronder de nostalgische Verka-
dealbums van Jac. P Thijsse. Aan 
zijn stand kunnen honderden plaat-
jesalbums en losse plaatjes worden 
bewonderd, gekocht, verkocht, ge-
ruild of getaxeerd. Siedsma raadt 
iedereen aan om verzamelwaar zo-
als Verkade, Flipje, andere plaatjes-
albums en allerlei voetbalplaatjes, 
enz. toch vooral naar deze boeken-
markt mee te nemen om de waar-
de er van te vernemen of het mate-
riaal te verkopen. Ook zijn expositie 
oude schoolplaten van Koekkoek, 
Ising en Jetses doen een ieder te-
rugdenken aan die goede oude la-
gere schooltijd. Via een exclusief 
programmaboekje kunnen de dui-
zenden boekenliefhebbers op een 
duidelijke plattegrond alle straten 
en boekenstands in Centrum Haar-
lem heel goed vinden. Veel boeken-
snuffelaars kunnen op deze boe-
kenmarkt zeker datgene vinden, 
waar ze al lang naar op zoek zijn! 
De Haarlemse boekenmarkt is op 
de Grote Markt, in de Zijl- en Gro-
te Houtstraat.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

Info: www.stagemusic.nl

ZATErdAG AANBIEdINGSdAG
GITAArSNArEN: SET COBrA 3,75

SET (7) BlUES
MONdHArMONICA’S

HOHNEr 39,-

ElEkTrISCHE GITAAr
jIM HArlEy

 115,-
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Groep 7 Immanuelschool 
duikt de geschiedenis in
Rijsenhout - Het was geweldig inte-
ressant voor de jonge geschiedenis-
liefhebbers van groep 7 van de Im-
manuël-basisschool. Op maandag 
15 juni vertrok de groep op de fiets 
vanuit Rijsenhout naar het museum 
Crash ’40-’45 aan de Aalsmeerder-
dijk. De kinderen mochten met be-
hulp van een speurtocht zelfstan-
dig het museum door. De indruk-
wekkende verzameling van overge-
bleven foto’s, kleding, voorwerpen, 
krantenknipsels, e.d. uit de Tweede 
Wereldoorlog werd goed bekeken. 
De vrijwilligers vertelden verhalen 
omtrent wrakstukken en andere 
overblijfselen. Het museum liet de 
kinderen ook iets over het verzet in 
de Haarlemmermeer zien door mid-
del van een maquette van de boer-
derij van de familie Boogaard. Het 
bezoek aan het museum was een 
leuke afsluiting van de geschiede-
nislessen van groep 7.

Bezoek de Heimanshof 
De Heimanstuin in Hoofddorp is een 
grote tuin waar van alles groeit en 
bloeit. De kinderen van de Imma-
nuelschool zijn ook op bezoek ge-
weest in deze mooie tuin. Ze kre-
gen bij aankomst een tas met een 
potje met vergroot glas en een paar 
kaarten waarop alle dieren en plan-

ten stonden. Hiermee kon bij iede-
re slak, lieveheersbeestje of bloem 
de naam opgezocht worden. De uit-
leg konden ze bijna niet horen, want 
Jakob de papegaai schreeuwde er 
steeds doorheen! In de kruidentuin 
mochten alle kruiden geproefd wor-
den. Ook was er een speurtocht uit-
gezet. Het was een leerzaam en leuk 
bezoek!

Avondvierdaagse 
Er was wederom een groot aantal 
aanmeldingen van de Immanuël-
school om mee te lopen met de 
avondvierdaagse in Aalsmeer. De 
opkomst vanuit Rijsenhout was op 
maandag mager aangezien de mi-
ni-playback show tegelijkertijd in 
de grote feesttent in Rijsenhout aan 
de gang was. Dinsdag was de Im-
manuëlschool weer op volle sterkte. 
De organisatie was weer prima met 
goede verzorging van koek en zopie 
onderweg. Gelukkig was het goed 
weer. Alleen op woensdagavond is 
iedereen overspoeld door een enor-
me stortbui maar zelfs dat mocht de 
pret niet drukken. Donderdag zijn 
de stoere lopers feestelijk ingehaald 
door de fanfare en stonden opa’s en 
oma’s, tantes en ooms, vaders en 
moeders weer klaar met bloemen 
en cadeautjes. 

Maandag in dorpshuis De Reede
Voorspeelavond Melomanie
Rijsenhout - Maandagavond 29 
juni houdt drumfanfare Meloma-
nie een open voorspeelavond. De-
ze avond zullen alle leerlingen laten 
horen en zien wat zij geleerd heb-
ben dit seizoen, zo  zullen zij spe-
len op de lyra, trommel, blokfluit, 
dwarsfluit,  en trompet. Natuurlijk 
zullen de majorettes ook hun bes-
te beentje voor zetten en een mooie 
show laten zien. Tevens is de voor-
speelavond een leuke manier om 
met de vereniging kennis te maken 
en wie weet vindt u/jij het ook leuk 
om een instrument te komen spelen. 
De voorspeelavond is van 19.30 tot 
20.30 uur,  is gratis toegankelijk en 
iedereen is van harte welkom.

Lijkt het jou ook leuk om blokfluit te 
leren spelen? Vanaf september start 
een nieuwe lesgroep op de woens-
dagmiddag in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat. De cursus is 
voor kinderen vanaf groep vier van 
de basisschool, een les duurt der-
tig minuten en een groepje bestaat 
uit 4 à 5 kinderen. De les zal worden 
gegeven door een erkend muziek-
docent en er zal worden gespeeld 
uit de leuke kleurrijke lesboeken 
van Tom Stones. Opgeven is moge-
lijk tot 30 juni.  Voor meer informatie 
kan gebeld worden naar Kitty van 
der Luit, tel. 0297-328385 of stuur 
een mail naar drumfanfaremeloma-
nie@quicknet.nl.

Afzwemfeest in Waterlelie 
voor schoolzwemmers
Aalsmeer - Op zaterdag 20 juni is 
een weer een afzwemfeestje gevierd 
in zwembad De Waterlelie. Twee 
zwemdiploma’s van het Zwem ABC 
werden afgenomen voor ditmaal 
112 kinderen van de school zwem-
lessen. Onder leiding van mees-
ter Martijn werd er afgezwommen 
voor het B en C diploma. Er werd 
met kleding gezwommen, door het 
gatenzeil gedoken, borst- en rug-
crawl gedaan en tot slot natuurlijk 
een minuut watertrappelen. Geluk-
kig ging alles goed en ging ieder-
een naar huis met een diploma in de 
tas. Geslaagd voor B zijn: Naatha-
lie Boers, Floris Bor, Yvonne Buch-
ner, Jay Buis, Tessa Combee, Richel-
le Dekkers, Dylan van Galen, Nik-
ki van der Geest, Robert Geurts, Iris 
Hoogland, Daphne Kamsteeg, Cas-
per Keijzer, Daan Kennedy, Maxim 
Krymchansky, Kirsten de Lange, 
Amy Maas, Lucy MacDonald, Isya 
Mader, Mila Millenaar, Jos Neerhof, 
Tobias van Pernis, Dylan de Rooy, 
Twan Venema, Naomi Verhoef, Ma-
non Visser, Linda Welling, Bart Wis-
se en Simone Zuidgeest. Het C-di-
ploma is uitgereikt aan: Mei-Lin Al-
derden, Danique Arendse, Elise van 
Arenthals, Tijl Baardse, Danny Baas, 
Lisa Bolderdijk, Sarah Boonstra, 
Milou Bos, Michelle Braam, Fem-
ke Brands, Nikki de Bruijn, Peter 

Bruinsma, Zoë Buis, Lars Busker-
molen, Brad Clemens, Nicky Daal-
man, Thijs Duijn, Mats Duivesteijn, 
Tim Eijjkhout, Nick Fetter, Ilze van 
der Geest, Ramon Glebbeek, Kristel 
de Groot, Natascha Hartog, Bart de 
Hartog, Leonie Helling, Roosmarijn 
Heusintveld, Perry Hogerheijde, Vin-
cent Hooyman, Lisa Hunink, Yordan 
Jensen, Thomas de Jong, Ella van 
Klaveren, Sara Kooij, Chiara Kooij, 
Bram Korver, Sander Kuipers, An-
ne van der Laan, Beer Lahuis, Sop-
hie van der Leden, Coen Lips, Tors-
ten Lohuis, Joris Luczak, Winston 
Maarse, Matthijs Maarsen, Chamira 
Maas, Matthieu Meijer, Noa Middel-
koop, Rosella Moens, Fouad Nakad, 
Marilyn Nederveld, Tom de Niet, Es-
meé Nieuwendijk, Ruben Onderwa-
ter, Nienke Oosting, Caroline Oost-
veen, Jasper Piet, Gideon Pol, Jedid-
jah Pol, Yrsa Rademaker, Mitchell 
Ramp, Robin Remijn, Salina Ro-
zendal, Nikki Rosenboom, Laurens 
van de Scheur, Ilse van der Schilden, 
Jouk Smit, Myrthe Sol, Rik Spaarga-
ren, Finn Staps, Ilse Straathof, Chan-
tal van de Terp, Pascalle Thuis, Jas-
mijn Zi Qin Timmer, Chiadika Ume-
lue, Dewi Verhoef, Sarah Vermeule, 
Ruby van Wering, Marloes Wielart, 
Bodhi van Wieringen, Ritchy van de 
Woning, Danisha Zaal, Nina Zwar-
tendijk en  Pim Mitchel Zwebe.

Gourmetten op de Zolder
Aalsmeer -  Afgelopen vrijdag 19 
juni was de afsluitende activiteit op 
de Binding Zolder. Door het tegen-
vallende weer ging de groep gour-
metten in plaats van barbecueën. 
Rond 18.00 uur kwamen de eerste 
tieners binnen, helemaal klaar om 
zich vol te eten. Om half 7 waren de 
laatste tieners er en kon men aan 
tafel. Er was salade, vlees, pannen-
koekenmix, eieren en onder ande-
re stokbrood. De tafel was helemaal 
vol en de tieners konden aanvallen. 
Het was een melige boel. Iedereen 
was in een goede stemming en er 
werd veel gelachen. Later die avond 
zat iedereen helemaal vol. Ze had-
den netjes gegeten, bijna alles was 
op. Maar er was nog wel iets over, 
pannenkoeken mix en eieren. Hier-
door kwam het fantastische idee om 
beide gourmetstellen helemaal vol 
te gieten met de substanties. Bei-
den waren nog goed gelukt! De 

pannenkoek was goed te eten, al-
leen het ei ging er niet meer in. Ge-
lukkig had iedereen nog een plekje 
voor een toetje, aardbeien ijs, vanil-
le room ijs en fruit! Nadat iedereen 
het toetje op had, was het tijd voor 
een dvdtje of spelletje. De groep wil-
de heel graag naar buiten. De afwas 
werd geregeld en iedereen was bui-
ten heerlijk bezig. Trefbal, met wa-
ter, met zand, lummelen alles werd 
gedaan. Tot dat iedereen moe was 
en naar binnen wilde. Binnen werd 
er nog even gecomputerd, de Sims 
gespeeld, tv gekeken en toen was 
het alweer tijd om naar huis te gaan. 
Half 11 was deze gezellig avond 
jammer genoeg afgelopen. 
Alle tieners gingen op huis aan. Het 
was een geslaagde avond met veel 
humor. Deze activiteit was om het 
seizoen Foto’s van deze avond zijn 
op de site www.debinding.nl te vin-
den.

Jeugd TV Kudelstaart doet 
een dagje aan poldersport
Kudelstaart - Ieder jaar word de 
KNLTB jeugdcompetitie voor de 
jeugd van Tennis Vereniging Ku-
delstaart afgesloten met een spor-
tief uitje, dit jaar stond er een be-
zoek aan Poldersport  in De Kwakel 
gepland. Zaterdag 20 juni vertroken 
25 kinderen en 5 begeleiding van-
af Kudelstaart op de fiets naar De 
Kwakel, waar een instructeur hen 
stond op te wachten om een en an-
der uit te leggen over de hindernis-
sen welke genomen moesten wor-
den in het weiland. De kunst hierbij 
is om alle onderdelen te doen zon-
der nat te worden. In het begin viel 
het nat worden nog mee, maar na 
mate de middag vorderde vielen er 
steeds meer kinderen in de sloot bij 

de steeds moeilijk wordende hin-
dernissen. Na het laatste onder-
deel waren er nog enkele kinderen 
niet in de sloot gevallen, maar de-
ze werden dan ook nog even spon-
taan kopje onder geduwd. Nadat ie-
dereen weer heerlijk schoon in de 
kantine zat, werden de kampioe-
nen in het zonnetje gezet, dit jaar de 
jongens1 tot en met 10 jaar, zij ont-
vingen een mooie medaille van de 
KNLTB . Ook een woord van dank 
ging uit aan de vrijwilligers die al-
le jeugdteams weer training gege-
ven hadden. Na een heerlijk brood-
je ging de stoet weer terug naar Ku-
delstaart. Nu al gissend wat er vol-
gend jaar voor uitje op het program-
ma zal staan.

Feest met bijzondere viering
Jubileum pastor Annemiek 
Blonk bij Parochie St. Jan
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
was het feest in de katholieke kerk 
van Kudelstaart. Pastor Annemiek 
Blonk is twaalf en half jaar werk-
zaam voor de RK Parochie Sint Jan 
Geboorte en daar werd feestelijk bij 
stil gestaan. De officiële datum was 
1 mei, maar omdat elke zondag al 
een invulling had, wilde ze het feest 
combineren met de feestdag van 
Sint Jan. Op deze dag wordt de ge-
boortedag van Johannes de Doper 
herdacht, de profeet die Jezus in de 
rivier de Jordaan doopte. Deze bij-
zondere dag begon met een fees-
telijke kerkviering voorgegaan door 
pastor Annemiek, waarbij de drie 
kerkkoren de muzikale omlijsting 
verzorgden. 
“In Kudelstaart hebben we fantasti-
sche koren, die bijzonder goed met 
elkaar kunnen samenwerken”, ver-
telt de pastor. “Zelf heb ik de liede-
ren en teksten gekozen en daarna 
met de dirigenten overlegd.” De le-
zing was ‘Storm op zee’ zoals in de 
liturgie van die zondag vastgesteld. 
Het thema ‘U houdt mij gaande’ kon 
daarbij goed aansluiten. “Iedereen 
kent in zijn of haar leven wel roe-
rige tijden, maar we worden vaak 
bijgestaan door andere mensen en 
door God. Ik wilde daarom aan bei-
den zeggen: U houdt mij gaande”, 
zegt de dankbare jubilaris. Na de 
mooie viering, waarbij de kerk meer 
dan vol zat, werd er buiten koffie 
gedronken. Daarna werd een spe-
ciale cabaretvoorstelling opgedra-
gen door vrijwilligers, die geheel in 
het teken stond van het leven van 
de pastor. Het feest werd afgeslo-
ten met een borrel op het kerkplein 
en ijsjes voor de kinderen, waarna 
ze met familie, bestuur en genodig-
den kon genieten van een lunch in 
het Dorpshuis. 
Bij een jubileum horen natuurlijk ca-
deaus. Van haar parochianen kreeg 
ze, naast de vele felicitatiekaarten 
en bloemen, een reischeque, waar-

mee ze een reis naar één van de be-
stemmingen van haar verlanglijst-
je kan gaan maken, zoals een echte 
safari, naar Chili of Antarctica. Eer-
der had ze van de dames van de tex-
tielgroep een prachtig geborduurd 
scapulier (schouderkleed) gekre-
gen dat vervaardigd was uit een oud 
kazuifel (opperkleed van een pries-
ter. Pastor Annemiek Blonk is haar 
loopbaan begonnen als maatschap-
pelijk werkster, waarin ze voorna-
melijk met vervolgde oorlogsslacht-
offers werkte. Toch miste ze iets in 
haar werk.  “Ik was erg bij de kerk 
betrokken en wilde meer aan men-
sen geven dan alleen maar prakti-
sche hulpverlening. Ik wilde ze bij-
staan en ook vreugde delen.” Anne-
miek besloot een studie theologie 
te gaan doen, die ze netjes in zes 
jaar afrondde. Een krappe zes we-
ken later beviel ze van een dochter, 
die inmiddels alweer 23 jaar oud is. 
Drie jaar later kreeg ze haar twee-
de kind, een zoon. Het eerste jaar 
is ze parttime gaan werken als pas-
toraal werker in Uitgeest en daarna 
heeft ze negen jaar als pastor in Hil-
legom gewerkt. 
Toen er een vacature kwam bij de 
RK Parochie St. Jan Geboorte, kwam 
ze met haar gezin naar Kudelstaart 
en woont en werkt er nog met veel 
plezier. “Kudelstaart heeft een war-
me parochie, die mede door vele 
enthousiaste vrijwilligers gedragen 
wordt. Ik zou willen dat onze kerk 
náást mensen staat en niet als af-
standelijk bevonden wordt.” Ze vindt 
het jammer dat niet ieder die vol 
liefde voor een ander kiest, waaron-
der homoparen of gescheiden men-
sen, kan trouwen in de katholieke 
kerk. “Voor mij is het erg belangrijk 
dat iederéén zich thuis kan en mág 
voelen in onze kerk. Mijn droom is 
dat mensen geaccepteerd worden 
in hun bestaan en dat iedereen erbij 
mag horen,” besluit pastor Blonk. 
Door Ilse Zethof

Support voor Gambiakids 
Kudelstaart - Het team van Sup-
port4gambiakidz in samenwerking 
met vrijwillige medewerkers van 
Kinderopvang Snoopy en vrijwilli-
gers Soraya, Romy, Romy, Kim en 
Marousha hadden het weer erg druk 
met kleine klantjes op de braderie in 
Kudelstaart. De opbrengst van het 
rijden op fjord Macho, de envelop-
penactie en het schminken leverde 
een leuk bedrag op! De winkeliers-
vereniging zorgde voor limonade 
en een snoepje. Het team S4GK zet 
zich in voor het project voor scho-
ling en gezondheidszorg voor kans-
arme kinderen in Gambia en heeft 
zich aangesloten bij stichting ‘Han-

den Ineen voor Gambia’. Er is al veel 
ontwikkelt in het dorpje Latriya en 
het is fantastisch te zien dat de om-
liggende dorpen er ook van profite-
ren. Uiteindelijk is het de bedoeling 
dat de plaatselijke bevolking zich-
zelf leert te bedruipen. Het project 
wordt door de overheid van Gam-
bia van harte gesteund. Het team 
mocht begin dit jaar een ambulan-
ce en tien ziekenhuisbedden in ont-
vangst nemen. Bent u nieuwsgie-
rig geworden naar dit project? Kijk 
dan op www.support4gambiakidz.nl  
Wilt u ook donateur worden? Stuur 
dan een mailtje aan: herberthenk@
yahoo.de.

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

blust worden en onder andere ko-
men autowrakken die stukgeknipt 
mogen worden.  
Aan jong en oud is gedacht. Brand-
weer Rijsenhout heeft niet alleen 
vrijwilligers, maar ook een jeugd-
brandweer. Deze gaat op deze dag 
eveneens verschillende demonstra-
ties geven. De dag is van 10.00 tot 
16.00 uur in en rond de kazerne aan 
de Schouwstraat 11.

Aalsmeer - Nog tot en met aanstaande zondag 28 juni is de grote familie 
tentoonstelling ‘Art in the family’ in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat te 
zien. De kunstenaarsfamilies van Hall en van de Heuvel hebben groot uitge-
pakt, ruim 100 werken vullen de tentoonstellingszalen en op de kinderkunst-
zolder is het werk van de jongste talenten te zien. De getoonde schilderijen 
zijn vrijwel allemaal reacties op familieleven, geboorte en kindertijd. Een gete-
kende stamboom geeft weer hoe veel kunstenaars in deze familie actief wa-
ren en zijn! Zo schilderde Jurriaan van Hall zijn vrouw Juul een paar uur na de 
geboorte van hun eerste zoon op een meer dan levensgroot doek dat nu op 
de expostie  wordt getoond. De beelden van André van den Heuvel zijn een 
verrassing voor het publiek dat hem vooral als beeldhouwer kent. Op bijgaan-
de foto Juul van den Heuvel met het model voor de tekening ‘vlechten’. Een 
gratis kijkje nemen kan vandaag, donderdag 25 tot en met zondag 28 juni tus-
sen 14.00 en 17.00 uur.

Laatste weekend ‘Art in the 
family in Oude Raadhuis
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Zaterdag en zondag Open Tuinen! 
‘Verrassingstuin’ van 500 
m2 aan de Zwarteweg 
Aalsmeer - “Toen we hier kwa-
men wonen, zijn we meteen aan het 
werk gegaan in de tuin. Eerst maar 
eens goed snoeien”, vertelt Ingrid 
Hooijman. Zij en haar man Dennis 
betrokken in februari dit jaar het 
huis aan de Zwarteweg waar een 
ongelooflijke grote en mooie tuin 
achter ligt. “Het is zelfs zo”, lacht In-
grid, “dat we aan het huis zelf nog 
niet veel hebben gedaan, de tuin 
kreeg voorrang. Die is zonder twij-
fel prachtig te noemen en zeker 
een aanwinst voor het Open Tuinen 
weekend, dat zaterdag en zondag 
aanstaande plaatsvindt.
Hoewel tal van tuinen zijn te be-
zoeken dit weekend, opent Ingrid 
Hooijman alleen zondag haar ‘pa-
radijsje’ achter het huis. Belangstel-
lenden zijn welkom tussen 10.00 en 
17.00 uur; het adres is Zwartweg 61 
(nabij de hoek Hortensialaan). 

Hof van Eden
Ingrid en Dennis namen dus enke-
le maanden geleden eerst de tuin 
goed onderhanden. Het tweetal was 
echt ‘gevallen’ voor de lange en bre-
de oase achter de woning, waar de 
vorige bewoners al hun ziel en za-
ligheid in hadden gelegd. “Aan de 
opzet van de tuin hebben we dan 
ook weinig veranderd, die is ge-
woon goed. Wel hebben we meer 
ruimte gecreëerd en”, zo legt Ingrid 
uit, “op die manier ontdekten we 
bijvoorbeeld een broeikas achter in 
de tuin!” Die gaf zich prijs toen een 
flink uit de kluiten gewassen heg 
een kopje kleiner werd gesnoeid. 
Vanuit het slaapkamerraam krijg je 
pas echt een goed overzicht van de 
tuin, die wel een ‘hof van Eden’ lijkt. 
Een vijver, een tuinhuisje, lieflijk zit-
je, klein gazon, een perenboom en 
natuurlijk tal van struiken en bloe-
men, ook in terraspotten. De tuin is 
smaakvol, kleurig en... vol verrassin-
gen voor Ingrid. “Want”, zegt ze “om-
dat we hier nog maar enkele maan-
den wonen, weten we niet wat alle-
maal uit de grond komt. Dat maakt 
het wel heel spannend.” 
Sowieso is Ingrid een echte liefheb-
ber. Dat mag ook wel met zoveel dat 
groeit en bloeit, want er geen heel 
wat uurtjes onderhoud in zitten. Om 
over het watergeven nog te zwijgen. 
Zelf is ze ook actief bij de KMTP, die 
de Open Tuinen organiseert. Onder 
andere met het keuren van voor-
tuinen. Ook denkt de Hornmeer-
se mee over het groene cursussen-

Groot spektakel 25 juni t/m 5 juli
Het Concours Hippique 
Hoofddorp viert feest!

Het Concours Hippique, dat vandaag van start gaat, kent tal van activiteiten 
met paarden in de hoofdrol. Diverse wedstrijden en küren, maar ook de ver-
kiezing van ‘Hollands Next Op Horse’. 

Hoofddorp - Vanaf vandaag, don-
derdag 25 juni, vindt het Concours 
Hippique Hoofddorp plaats. Locatie 
is het Haarlemmermeerse Bos en al-
le dagen van het concours, dat loopt 
tot en met zondag 5 juli, zijn gratis 
toegankelijk. Het hippisch evene-
ment is één van de oudste van Ne-
derland. ‘Vereeniging Vooruit’, de 
oorspronkelijke organisatie achter 
het concours, bestaat namelijk 100 
jaar. Deze vereniging werd opge-
richt op 26 maart 1909, met als be-
langrijkste doelstelling de bevorde-
ring van de Paardenfokkerij in Haar-
lemmermeer. Het 100-jarig bestaan 
wordt deze zomer gevierd met een 
Europees Kampioenschap springen 
voor junioren en Young Riders. 

Grote prijs Haarlemmermeer
Van donderdag 25 juni t/m zater-
dag 27 juni vindt het reguliere pro-
gramma plaats. Dressuur en spring-
rubrieken wisselen elkaar af. Inter-
nationale ruiters zijn ook dit jaar ze-
ker te verwachten. Op zaterdagmid-
dag wordt er tijdens een internatio-
nale springrubriek gestreden om de 
‘Grote Prijs van Haarlemmermeer’.
Zondag 28 juni staat in het teken 
van de dressuur. Deelnemers uit zo-
wel de subtop als de breedtesport 

zijn aanwezig. Hoogtepunt is na-
tuurlijk de ‘Kür op Muziek’. Op de-
ze dag vindt ook de finale plaats 
van de verkiezing Hollands Next Top 
Horse, de allereerste miss- en mis-
terverkiezing voor paarden! Van 2 t/
m 5 juli wordt het Europees kampi-
oenschap voor junioren en Young 
Riders gehouden, met op vrijdag 
het meest belangrijke onderdeel, de 
landenwedstrijd. Op zondag strijdt 
de jeugd om de individuele titel. 

Showavond
Spectaculair wordt zeker zaterdag 
4 juli met een feestelijk showavond. 
Traditioneel wordt het avondpro-
gramma geopend met de veulen-
keuring. Daarna volgen tal van 
shows uit diverse takken van de 
paardensport, waaronder een feno-
menaal optreden van de Hongaar-
se Chiko’s. 
Alle dagen is het Strodorp geopend;  
tevens is er een sfeervolle Country 
Fair. Het is een internationale week 
aangezien er deelnemers uit heel 
Europa hun kunnen zullen tonen. 
Bulgarije, Denemarken, Duitsland, 
Finland, Frankrijk, Griekenland... 
overal komen ze vandaan! 
Kijk voor meer informatie op de 
website www.concourshoofddorp.nl

aanbod. Zelf heeft ze ook een aan-
verwant beroep: bloembindster. Het 
mooi maken van de tuin is haar wel 
toevertrouwd! 
Zaterdag aanstaande kunt u dus 
met eigen ogen de tuin van In-
grid bekijken. Die laat zich niet in 
een bepaald genre ‘duwen’ als cot-
tage tuin of klassieke tuin. Vooruit: 
een verrassingstuin! Een smaakvol-
le verrassing is tevens de verkoop 
van zelfgemaakte chutneys en (sui-
kervrije) jam. Maakster Petra Ta-
nis brengt deze producten zater-
dag vanuit de tuin aan de man en 
vrouw. 

Startadressen
In totaal biedt het Open Tuinen 
weekend een kijkje in 25 tuinen in 
Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsen-
hout. De deelnemende tuinen zijn 
aangegeven met bordjes van orga-
nisator KMTP en bij een aantal kunt 
u boekjes met uitleg kopen. Dat zijn 
de zogeheten startadressen: Helling 
38 in het centrum, Aalsmeerder-
weg 284 (Aalsmeer Oost), Otweg 
69 in Rijsenhout en Van Leeuwen-
hoekstraat 19 in Kudelstaart. De tui-
nen zijn zaterdag te bezoeken tus-
sen 10.00 en 17.00 uur en zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur.

Koopjes op de braderie
Kudelstaart - Onder een stralend 
zonnetje vond woensdag 17 juni de 
jaarlijkse braderie in en rond win-
kelcentrum Kudelstaart plaats. Voor 
jong en oud was van alles te zien, 
te koop en te doen. Een gevarieerd 
scala aan artikelen werd gepresen-
teerd. 
Kledingstands waren ruim vertegen-
woordigd, maar ook percussie-in-
strumenten uit Afrika, gereedschap, 
schoenen, speelgoed, zonnebrillen 
en verse aardbeien maakten onder 
andere onderdeel uit van de gezel-
lige jaarmarkt. Ook acte de presen-
ce gaf het Showjachthoornkorps en 
sportvereniging Omnia. En voor wie 
trek kreeg: Er was keuze uit onder-
meer saté, friet, ijs, popcorn en een 

suikerspin. Natuurlijk was ook deze 
keer aan de kinderen gedacht. Zij 
konden zich vermaken opeen grote 
klim- en glijbaan, hengelen en zich 
laten schminken. 
De braderie in Kudelstaart mag 
jaarlijks rekenen op veel bezoekers 
en ook dit keer was het met name in 
de avond bijzonder druk en gezel-
lig. Menigeen kwam bekenden te-
gen, er is vast veel bijgepraat. En dit 
kon onder het genot van een drank-
je en live-muziek. Terwijl de stand-
houders langzaam begonnen op te 
ruimen, werd het op het winkelplein 
steeds drukker en gezelliger. Bra-
derie in Kudelstaart: Het was weer 
heel gezellig! Met foto’s nog even 
nagenieten.
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Ruim 60 boten gastheer
Botentocht ‘Dag van je 
Leven’ was groot succes
Aalsmeer - Stichting Dag van je 
Leven organiseerde zaterdag 20 ju-
ni voor de zesde keer haar jaarlijkse 
botendag, waarbij zo’n 160 mensen 
met een lichamelijke en/of verstan-
delijke handicap met hun familie of 
begeleiding te gast waren. Meer dan 
60 booteigenaren uit Aalsmeer en 
omgeving waren gastheer of gast-
vrouw tijdens een paar uur duren-
de vaartocht over de Westeinder-
plassen.
Stichting Dag van je Leven heeft 
in samenwerking met Ons Tweede 
Thuis gehandicapten  voor dit eve-
nement uitgenodigd, onder ande-
re afkomstig uit Aalsmeer, Uithoorn, 
Amstelveen, Hoofddorp en Amster-
dam. Ondanks de mindere weers-
voorspellingen waren de enthou-
siaste booteigenaren die ochtend 
naar jachthaven Kempers in Leimui-
den gekomen om hun gasten van 
die dag op te halen. Burgemeester 
Pieter Litjens heette iedereen wel-
kom en wenste alle booteigenaren 
en gasten een behouden vaart toe. 
Ook wethouder Jaap Overbeek was 
naar Leimuiden gekomen om getui-
ge te zijn van alle gezelligheid. Rond 
11 uur werd iedereen aan boord ge-
holpen voor een leuke vaartocht over 
de kleine en grote Poel. Ook dit jaar 
was het weer een fraai gezicht om 
te zien hoe alle, veelal prachtig ver-
sierde, boten achter elkaar de ha-
ven verlieten met aan boord vrolijk 
zwaaiende mensen. De variatie aan 
boten was groot, want er deed van 
alles mee. Luxe jachten, een vracht-
schip, zeilboten, sloepen, speed-
boten, consolebootjes en zelfs een 
praam. Ook de rondvaartboten van 

de Westeinder Rondvaart vaarden 
het rondje mee. Gelukkig is de zon 
die ochtend gaan schijnen en werd 
het toch nog lekker weer. Bij terug-
komst in de haven werd iedereen 
getrakteerd op een Albert Heijn ijsje 
en bleef het nog even feest, waarbij 
er gedanst en gezongen kon wor-
den. Fireball Light & Sound Service 
zorgde samen met de zingende DJ 
Dennis voor een fantastische sfeer. 
De kleine kinderen konden zich uit-
leven op het springkussen van op-
blaasfiguur.nl dat gratis ter beschik-
king was gesteld. Stichting Dag van 
je Leven is ontzettend blij dat er ook 
dit jaar weer zoveel booteigenaren  
bereid waren gastheer of gastvrouw 
te zijn. De lijst van mensen die van-
uit Ons Tweede Thuis mee willen va-
ren wordt  door het grote succes ie-
der jaar langer en helaas moesten 
er ook nu weer mensen teleurge-
steld worden, die niet mee konden. 
Maar gelukkig was er voor de mees-
ten wel een plekje aan boord. Dank-
zij alle sponsors, vrijwilligers, bootei-
genaren, Jachthaven Kempers, ge-
handicapten en hun familie of bege-
leiders is het een fantastische dag 
geworden, die volgend jaar op de 
dag voor vaderdag weer een vervolg 
krijgt. Het bestuur van Stichting Dag 
van je Leven kijkt terug op een suc-
cesvol evenement en kan zich weer 
klaar gaan maken voor het volgen-
de grote feest , dat tijdens de Feest-
week van Aalsmeer in de feesttent 
plaatsvindt. Maar voor het zover is, 
moet er nog hard gewerkt worden 
om de vele individuele wensen in 
vervulling te laten gaan. 
Tekst en foto’s Ilse Zethof

Eenzaamheid in vakantietijd groot
Riki vervult zomerharten-
wensen van ouderen
Aalsmeer - 39 Afdelingen van de 
Zonnebloem, waaronder Aalsmeer, 
doen mee met de ‘zomerhartenwen-
sen’ actie. Hierbij krijgen per afde-
ling tien vrijwilligers de kans een 
‘zomerhartenwens’ van één van hun 
gasten te vervullen. 
Het gaat om individuele één op één 
activiteiten. Die exclusieve aandacht 
maakt een uitje  zo leuk. Het uitje 
kan variëren van een dagje naar het 
strand of het winkelcentrum, een 
ver weg wonend familielid bezoe-
ken of een rondvaart maken, gezel-

lig lunchen op een terrasje of zelfs 
een ballonvaart maken. Op zondag 
21 juni is de zomer begonnen. Wan-
neer bijna iedereen geniet van een 
vakantie of dagjes uit, blijven oude-
ren vaak alleen achter. 

Veel ouderen hebben een klein 
budget of lichamelijke beperkingen 
waardoor ze niet alleen op pad kun-
nen. De eenzaamheid is dan groot. 
De stichting Riki wil deze ouderen 
‘in het zonnetje’ zetten en hen laten 
weten dat er aan ze wordt gedacht. 

Samen strijden tegen kanker
KWF zoekt collectanten
Aalsmeer - KWF Kankerbestrij-
ding gaat al zestig jaar voorop in de 
strijd. Sinds de oprichting in 1949 
is de vijfjaarsoverleving bij kanker 
gestegen van 25 naar 55 procent. 
Maar de strijd tegen kanker voe-
ren wij niet alleen, maar samen!  
Met collectanten, donateurs, weten-
schappers, artsen, verpleegkundi-
gen, patiënten, patiëntenorganisa-
ties, bedrijven en heel veel vrijwilli-
gers strijdt KWF voor minder kanker, 
meer genezing en een betere kwa-
liteit van leven. Strijd mee en wordt 
collectant in de week van 7 tot en 
met 12 september. Door een paar 
uur te gaan collecteren in de col-
lecteweek van KWF Kankerbestrij-
ding, kan meer geld opgehaald wor-
den om de missie waar te maken: 
Minder kanker, meer genezing en 

een betere kwaliteit van leven. Meer 
geld maakt meer wetenschappe-
lijk onderzoek mogelijk om de gro-
te groepen patiënten beter te diag-
nosticeren, behandelingen op maat 
te bieden en een betere nazorg voor 
deze groter wordende groep patiën-
ten te bieden. De afdeling Aalsmeer 
zoekt nog collectanten en een wijk-
hoofd voor de omgeving Vlinder- 
en Vissenwijk in Oost. De collecte 
wordt dit jaar gehouden van 7 tot en 
met 12 september. Wie zich als col-
lectant wil inzetten of meer informa-
tie wil over het collecteren kan bel-
len met Jacqueline Weijer, tel. 0297-
361988 of een mail sturen naar kwf-
weijer@kabelfoon.net. Bij geen ge-
hoor of reactie: Margot Koster, tel. 
0297-369441.  Meer informatie ook 
op www.kwfkankerbestrijding.nl.

Dierenbescherming: Korting 
op chippen honden en katten
Aalsmeer - Traditioneel staan de 
maanden juni en juli weer in het te-
ken van chippen en registreren van 
huisdieren. Voor juni en juli is be-
wust gekozen omdat deze maanden 
voorafgaan aan de vakantie en juist 
in deze periode blijken de mees-
te eigenaren hun huisdier als ver-
mist op te geven. Er wordt dan ook 
geadviseerd aan huisdiereigena-
ren om nog voor de zomervakantie 
hun huisdier te laten chippen. Hon-
den- en katteneigenaren kunnen 
deze maanden een korting krijgen 
op het laten chippen en registre-
ren van hun huisdier. De Dierenbe-
scherming Aalsmeer en omstreken 
heeft hierover afspraken gemaakt 
met de dierenartsen in Aalsmeer, 
Uithoorn en de Ronde Venen. Deze 
kortingsactie wordt mede mogelijk 

gemaakt door een financiële bijdra-
ge van de Dierenbescherming. Tij-
dens de chipmaanden wordt tevens 
aandacht gevraagd voor het belang 
van het controleren van de geregi-
streerde adresgegevens. Want ook 
als een huisdier wel geregistreerd is, 
wordt er vaak niet aan gedacht om 
aan de databank een telefoonnum-
mer- of adreswijziging door te ge-
ven. Dat is heel jammer want bij het 
vermist raken van een dier heeft de 
vinder niets aan een chipnummer 
zonder de daaraan gekoppelde juis-
te gegevens van de eigenaar. Op de 
website www.chipnummer.nl kunt u 
controleren of het chipnummer van 
uw huisdier en de bijbehorende re-
gistratie nog kloppen. Het is wense-
lijk om dit voor de vakantie nog even 
te checken.

Aalsmeer got’s talent op 
sportavond pramenrace
Aalsmeer - Team Buijte Durrup, dat 
een etentje tegoed had van SPIE 
heeft een primeur te melden! Een 
gewonnen merklap leidde ertoe, 
dat de bemanning van deze praam 
een feestelijke avond aangeboden 
kreeg in de Beach op de Oostein-
derweg! Het hele SPIE bestuur had 
zich netjes en zoals het hoort in het 
voor 2009 geldende thema: ‘Thea-
ter van de Lach’ shirts gestoken. Na 
een aperatiefje togen de prijswin-
naars aan tafel en mengden zich vol 
overgave tussen de SPIE leden in de 
hoop enkele geheime opdrachten te 
kunnen lospeuteren. 
Echter, het bestuur hield de kaken 
op elkaar, maar vertelde wel hon-
derduit over het verloop van de pra-

menrace achter de schermen.Toch 
kreeg het team Buijte Durrup een 
‘lek’ mee: Op de sportavond, de 
maandag van de feestweek, mogen 
de teams zich opmaken voor één 
minuut of fame: Aalsmeer got’s ta-
lent! Alles waarvan de teams den-
ken dat ze het talent hebben, kan 
deze avond ten tonele worden ge-
bracht! Dus denk je: er zit een Da-
niëlle Bubberman op mijn praam of 
Gerard Joling zing ik met gierende 
banden naar huis, je hebt de hele 
zomer om te oefenen!
Team Buijte Durrup heeft een klei-
ne voorsprong op dit nu al legenda-
rische onderdeel van de sportavond 
en zal waarschijnlijk verrassend 
goed uit de startblokken komen!

Koppelkaarten 
in de Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 26 
juni houdt buurtvereniging Horn-
meer de laatste kaartavond van het 
seizoen. Koppelklaverjassen staat 
o het programma en iedere kaart-
liefhebber is welkom. Vanaf 20.00 
uur worden de kaarten geschud in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Vanaf 19.30 uur staan 

koffie en thee klaar. Het koppel-
kaarten op 19 juni is gewonnen door 
Marco v/d Jagt en Bon Bon met 5223 
punten. Op twee zijn Piet van Zijver-
den en Jaap Combee geëindigd met 
5114 punten, op drie Nel Wey en 
Nico Besselsen met 4981 punten, 
op vier Piet Gortzak en Fred Maas 
met 4754 punten en op vijf Jan Ver-
hoef en Cor Knol met 4747 punten. 
De poedel prijs was voor het koppel 
Ben Johannesen  en Siem Burgers 
met 3507 punten. Het jokeren is ge-
wonnen door Rina Tas.

Belangstelling museum groeiende
Crash zoekt vrijwilligers
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-’45 maakt een stormachti-
ge ontwikkeling door. Steeds meer 
belangstellenden weten het muse-
um te vinden nu het gevestigd is in 
het prachtige fort bij Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug. De waardering 
voor het werk en de collectie van 
Crash zijn groot. Dat betekent ech-
ter ook dat het museum meer vrij-
willigers nodig heeft om de toene-
mende stroom bezoekers te ontvan-
gen. De Stichting Crash Research 
in Aviation Society Holland ’40-’45 
werd in 1987 opgericht met het doel 
onderzoek te doen naar de lucht-
oorlog boven de Randstad, bergin-
gen van neergestorte vliegtuigen te 
verrichten en daarover ook een per-
manente expositie in te richten. Het 
begon met een tijdelijke tentoon-
stelling in de Hoeve Vondels Land-
leeuw in Abbenes, in 2001 volgde 
een verhuizing naar Lisserbroek. 
Op die locaties werd ook een ten-
toonstelling ontwikkeld en opge-
bouwd over het verzet in Haarlem-
mermeer. In 2007 werd duidelijk dat 
er weer gezocht moest worden naar 
een nieuwe locatie voor wat het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45 was gaan heten. Begin 
2008 bood de gemeente Haarlem-
mermeer de stichting een deel van 
het Fort bij Aalsmeer van de Stelling 
van Amsterdam aan voor de inrich-
ting van het museum. 

Rondleidingen
Hoewel Crash voor de gigantische 
taak stond om de inmiddels zeer 
grote collectie te moeten gaan ver-
huizen, werd dit aanbod met beide 
handen aangegrepen. Niet alleen 
het fort zelf, maar ook de locatie 
bleken voor het museum een enor-

me verbetering. Een monument dat 
deel uitmaakt van de Stelling van 
Amsterdam spreekt veel meer tot 
de verbeelding dan een loods. Die 
aantrekkingskracht zou gaan zor-
gen voor een aanzienlijke toename 
van de bezoekersaantallen. Er ko-
men daarnaast steeds meer groe-
pen die het museum willen bezoe-
ken, niet alleen op de zaterdag maar 
ook door de week. Dat kan op af-
spraak. Dat houdt echter wel in dat 
er meer mensen nodig zijn om deze 
gasten te ontvangen en rond te lei-
den. Crash is daarom ook op zoek 
naar mensen die op zaterdag tus-
sen 11.00 en 16.00 uur tijd hebben 
om mee te werken in het museum. 
Daarnaast zijn er ook mensen nodig 
die op doordeweekse dagen groe-
pen opvangen en begeleiden. 

Informatie-avond
Mensen die belangstelling heb-
ben voor en kennis over de Twee-
de Wereldoorlog, luchtvaart en het 
verzet, maar ook personen die zich 
graag meer in deze onderwerpen 
willen verdiepen, zijn van harte wel-
kom om zich bij Crash ’40-’45 aan te 
melden als vrijwilliger. De dankba-
re reacties van bezoekers, de gro-
te waardering voor het belangrijke 
werk zijn de beloning. Voor mensen 
die zich aanmelden zal een infor-
matieavond worden georganiseerd. 
Geïnteresseerden kunnen meer le-
zen over het werk van Crash op de 
website www.crash40-45.nl of tij-
dens de opening op zaterdag langs-
komen aan de Aalsmeerderdijk 460 
in Aalsmeerderbrug. Op woensdag 
wordt van 10.00 tot 16.00 uur in het 
fort gewerkt aan inrichting en on-
derhoud van de tentoonstelling. Ook 
dan kan men langskomen. Aanmel-
den kan bij crash40-45@hetnet.nl.

Zaterdag extra open dag 
expositie van Frits Vogel
Aalsmeer - Kunstenaar Frits Vogel 
exposeert deze zomer in Aalsmeer. 
Tot eind juli is een aantal van zijn 
werken te bewonderen bij IT-bedrijf 
Colour of Business aan de Witteweg 
61. De expositie is tijdens kantoor-
uren te bezichtigen. Aanstaande za-
terdag 27 juni wordt een extra open 
dag gehouden. De expositie is deze 
dag tussen 11.00 en 14.00 uur ge-
opend voor publiek. Er is dan tevens 
een medewerker aanwezig die vra-
gen kan beantwoorden. De exposi-
tie bevat zeventien werken van Frits 
Vogel. Onder het werk zijn enkele 
recente schilderijen die de kunste-
naar in zijn nieuwe woonplaats Ba-
li heeft gemaakt. Naast schilderijen 
zijn ook fotolitho’s en zeefdrukken 
te koop en zijn nog enkele exempla-

ren beschikbaar van het kunstboek 
van Frits Vogel. Dit collectors item 
telt 372 pagina’s en bevat ruim drie-
honderd kleurenreproducties van 
schilderijen en sculpturen. Frits Vo-
gel is niet de eerste die zijn werk ex-
poseert bij IT-bedrijf Colour of Busi-
ness, dat gespecialiseerd is in kleu-
renprinters en softwareoplossin-
gen voor bedrijven. Sinds vorig jaar 
geeft het bedrijf regelmatig kunste-
naars de kans werk te exposeren in 
de showroom en de kantoorruimte 
van het pand op het bedrijventerrein 
aan de Witteweg. Voor meer infor-
matie over deze expositie kan con-
tact opgenomen worden met C.T.C. 
Hoffscholte Journalistiek en Com-
municatie, tel. 0297-361669 of con-
stantijn@ctchoffscholte.nl.

Opgravingen in Historisch Centrum
Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 27 juni 
wordt weer een veiling gehouden 
op de Historische Tuin Aalsmeer. De 
oude Bloemenlustklok uit 1930 zal 
door veilingmeester Coos Buis op de 
door hem kenmerkende manier be-
diend worden. Al is het geen rozen-
weekend, de kasrozen zijn weer het 
bekijken waard en voor de mees-
te klimrozen is dit het laatste bloei-
weekend. Naast het bezichtigen van 
de Tuin, is in het Historisch Centrum 
de tentoonstelling Aalsmeer op de 
schop te zien. In de vitrines liggen 
opgravingen die te voorschijn zijn 

gekomen bij de opgravingen voor 
de nieuwe AH aan het Praamplein. 
De Tuin is open om 13.30 uur en de 
veiling begint om 15.00 uur.
Hopelijk is er voldoende parkeer-
ruimte, maar advies is kom op de 
fiets. De entree is via het Praamplein 
in het centrum. Daarna de bruggen 
volgen.
De Tuin is iedere dinsdag tot en met 
vrijdag geopend van 10.00 tot 16.30 
uur, Zaterdag en zondag van 13.30 
tot 16.30 uur. Voor informatie zie de 
site: www.htaalsmeer.org. Telefoon-
nummer is 0297-322562



BURGERJAARVERSLAG 2008
Beste Aalsmeerders, 

Voor u ligt het Burgerjaarverslag 2008 van de gemeente Aalsmeer. Het thema van het 
jaarverslag is Ruimte voor groei, waarbij we veel aandacht geven aan kwaliteit en leefbaarheid. 

Ruimte voor groei zien we terug in de aanleg van nieuwe wegen, woonwijken en 
bedrijventerreinen. Maar we willen zeker geen ongeremde groei. Bij het verwezenlijken van onze 
ambities willen we ervoor zorgen dat Aalsmeer een dorp blijft waarin het goed wonen, werken 
en recreëren is. Want, zoals ook uit de Gebiedsvisie blijkt, Aalsmeerders en Kudelstaarters 
vinden het belangrijk dat water en groen een belangrijke plek houden in ons dorp.

Verder kunt u in dit jaarverslag lezen aan welke onderwerpen de gemeente het afgelopen jaar 
prioriteit heeft gegeven, zoals meer aandacht voor handhaving en (verkeers-)veiligheid, een 
goede samenwerking met Uithoorn en betere dienstverlening. We kijken daarbij ook naar de 
plannen voor 2010, want we vinden het belangrijk dat u als burger weet waar we met onze 
gemeente naar toe willen. 

Pieter Litjens, 
Burgemeester Aalsmeer
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Opgroeien in Aalsmeer

Voorkomen van problemen Twee prachtige, nieuwe schoolgebouwen
Afgelopen jaar is Aalsmeer twee nieuwe schoolgebouwen rijker 
geworden. Daarmee heeft de gemeente twee belangrijke mijlpalen 
bereikt. 

De Rietpluim
In maart 2008 is de eerste paal geslagen van De Rietpluim, waarin 
de RK Antonius en de OBS Kudelstaart vanaf 17 augustus onderdak 
zullen vinden. De scholen zijn tegen elkaar aangebouwd, maar 
hebben wel een aparte entree. Gezamenlijk beschikken ze over 32 
lokalen, wat ruim voldoende is voor de komende jaren. Bovendien 
hebben de scholen de beschikking gekregen over een nieuwe 
gemeentelijke gymzaal, die tegen de Antoniussschool aangebouwd 
is. Ook zal De Rietpluim onderdak bieden aan een nieuwe locatie 
van de kinderopvangorganisatie Kinderhof, die dit jaar eveneens 
zijn deuren zal openen. 

Brede School De Mikado
Enkele jaren geleden besloot de gemeenteraad een brede school 
op te zetten in Aalsmeer. Inmiddels staat in het hart van de wijk 
Nieuw-Oosteinde het nieuwe schoolgebouw De Mikado, waarin de 
bestaande scholen De Brug, De Oosteinderschool en De Zuidooster 
onderdak hebben gevonden, samen met kinderopvangorganisatie 
Partou, een mediatheek en een gymzaal. 
Op 25 juli 2008 vond de eerste oplevering van De Mikado plaats. 
Het gebouw is daarna in gedeeltes verder opgeleverd. Al voor de 
oplevering was duidelijk dat het gebouw te klein was. Daarom is 
in november begonnen met de bouw van 14 daklokalen. Leo Evers, 
adviseur projecten en ruimtelijk beleid: “De daklokalen zouden 
aan het eind van 2008 klaar zijn, maar de bouw is door allerlei 
oorzaken, zoals leveringsproblemen en lekkages, vertraagd.” De 
daklokalen zijn uiteindelijk opgeleverd in april 2009. De scholen 
hebben nu de aankomende jaren meer dan voldoende plaats, 
aldus Evers. “Ondanks de vertragingen zijn de directeuren en de 
leerlingen heel blij met het gebouw. En daar doen we het natuurlijk 
allemaal voor.” In het nieuwe schooljaar zal het gebouw offi cieel in 
gebruik worden genomen

“Een prachtig complex”, noemt Marianne Asselman, directeur van 
de protestants-christelijke basisschool De Brug, het nieuwe gebouw 
De Mikado. De Brug verhuisde aan het begin van het schooljaar 
2008-2009 naar deze locatie. “Een schitterend gebouw met grote 
lokalen, brede gangen, kleurig meubilair – door ons zelf uitgezocht 
– en modern lesmateriaal: nieuwe pc’s, digitale schoolborden, 
kindvriendelijke instructietafels, noem maar op. We merken nu 
ook dat het brede schoolconcept echt vorm begint te krijgen. 
Zo verhuren we de sportzaal aan een paar sportverenigingen en 
maakt de buurt steeds meer gebruik van de kinderopvang en de 
bibliotheek en vergaderruimte.”

Toch verliep dit eerste schooljaar niet helemaal op rolletjes. 
Marianne Asselman: “De bouw van de 14 extra daklokalen gaf nogal 
wat werk- en geluids overlast. En dan hadden we natuurlijk nog 
de lekkages. Bij de bouw van de daklokalen lekte er regenwater 
in de lokalen eronder. Dat viel nog vrij gemakkelijk te repareren, 
maar erger is de lekkage vanuit de speeldaken. Dat lijkt het gevolg 
van een constructiefout. Voor de oplossing daarvan is zelfs een 
onafhankelijk bureau ingeschakeld. Maar goed, dat beschouw ik 
allemaal van voorbijgaande aard. Daarna is het helemaal genieten 
van deze prachtige school en kunnen we het brede schoolconcept 
verder ontwikkelen, waarbij bundeling van onze krachten centraal 
staat.”

Aantal inwoners
In 2008 is het aantal inwoners van Aalsmeer de 28.000 gepasseerd: 
op 31 december 2009 zag de 28.000e inwoner het levenslicht. 

Stand aantal inwoners per 1 januari 2009:
Aalsmeer: 19.939 inwoners
Kudelstaart: 8.067 inwoners 

Wethouder Jaap Overbeek: 
“Het vinden van geschikte locaties voor jeugdvoorzieningen is bet moeilijk.”

Kinderen ontvangen hun diploma voor Opstap en Opstapje.

De gemeente Aalsmeer probeert op verschillende manieren ervoor te 
zorgen dat kinderen op een evenwichtige manier kunnen opgroeien. De 
gemeente zorgt voor opvoedingsondersteuning, het terugdringen van 
onderwijsachterstanden en voldoende jeugdvoorzieningen. 

Nota Ondernemend jeugd- en gezinsbeleid 
Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de nota Ondernemend 
jeugd- en gezinsbeleid Aalsmeer vastgesteld. “Dit is een 
belangrijke nota”, zegt wethouder Jaap Overbeek. “Hierin staat 
wat we de aankomende jaren moeten gaan doen om ervoor 
te zorgen dat kinderen in Aalsmeer veilig en gezond kunnen 
opgroeien. Als eerste willen we het Centrum Jeugd en Gezin 
openen. Dit wordt een laagdrempelige voorziening, waar ouders 
en jongeren kunnen binnenlopen met vragen over opvoeden en 
opgroeien en waar ze eventueel doorverwezen kunnen worden 
naar andere hulporganisaties. We zijn nu hard op zoek naar een 
locatie, wellicht dat we aansluiten bij het consultatiebureau. Ik 
zou graag zien dat het centrum nog voor 1 januari 2010 zijn 
deuren opent.”

Meer jeugdvoorzieningen
Verder wil Overbeek de jeugdvoorzieningen in de wijken goed 
op orde krijgen. “Naast de sportvoorzieningen, kerken en 
jeugdverenigingen zijn er te weinig gemeentelijke voorzieningen 
in de wijken voor met name de leeftijdsgroep van 12 tot 18 
jaar. We willen in Oost, Kudelstaart en Dorp laagdrempelige 
jeugdvoorzieningen creëren, zoals een jeugdhonk. Hier kunnen ze 
dan onder begeleiding van een jongerenwerker elkaar ontmoeten, 
spelletjes doen en chillen. Helaas is het vinden van geschikte 
locaties best lastig. Iedereen vindt jeugdvoorzieningen belangrijk, 
maar het liefst niet bij hem in de straat. We hopen desondanks 
dat we voor de zomer geschikte locaties hebben gevonden.” 
Ook voor de jongere kinderen komen nieuwe voorzieningen. 
Overbeek: “In de nieuwbouwwijken komen nieuwe speelplaatsen, 
waarbij we rekening houden met de leeftijd van de kinderen die 
er wonen. Om de zoveel tijd zullen de speelplaatsen daarom weer 
opnieuw worden ingericht.”

Terugdringen van onderwijsachterstanden
De gemeente heeft in 2008 het Onderwijskansenbeleid 2008-
2011 vastgesteld. De nadruk ligt daarbij op het voorkomen van 
onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. Elsbeth van Viegen, 
beleidsmedewerker: “Sinds 2008 draaien er drie peutergroepen 
met het stimuleringsprogramma Piramide. Dit programma wordt 
verzorgd door Stichting Kinderhof. Op dit moment laten we 
onderzoeken of we daarmee alle achterstandskinderen bereiken 
of dat we het programma verder moeten uitbreiden. Binnenkort 
krijgen we de uitslag van dit onderzoek.” Daarnaast biedt de 
gemeente de gezinsprogram-ma’s Opstap en Opstapje aan voor 
peuters en kleuters en hun ouders. De bedoeling van deze 
programma’s is het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, 
het bevorderen van een actieve leerhouding en de ondersteuning 
daarbij door de ouders. Van Viegen: “Het afgelopen jaar hebben 
we ons daarbij voornamelijk gericht op Poolse gezinnen. Een 
aparte contactmedewerker heeft verschillende gezinnen bezocht 
om hen te interesseren voor deze programma’s.” 

Wegwerken van wachtlijsten kinderopvang
De gemeente worstelt al jaren met het wegwerken van de 
wachtlijsten voor de kinderopvang. In 2008 is hierin nog niet veel 
verbetering gekomen, zegt wethouder Overbeek. “Dat hebben we 
nog niet goed kunnen oppakken. Zo zijn er in Aalsmeer weinig 
geschikte locaties voor kinderopvang en op veel plekken mag 
niet worden gebouwd vanwege het Luchthavenindelingsbesluit. 
We hebben onlangs een rapport uitgebracht waarin we in kaart 
hebben gebracht welke problemen er spelen. Maar we hebben 
nog geen oplossing.” Een van de knelpunten is de registratie van 
wachtlijsten, vult Elsbeth van Viegen, beleidsmedewerker, aan. 
“Veel ouders schrijven zich in bij meerdere opvangorganisaties, 
maar schrijven zich niet uit als ze ergens een plek hebben 
gekregen. We moeten dus eerst beter zicht krijgen op de 
verschillende lijsten, daarna kunnen we pas goed beoordelen 
welke acties er nodig zijn.” I
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Verbetering van de dienstverlening

Werken aan hét loket van de overheid

Opening digitaal loket
Samen met de gemeente Uithoorn werkt Aalsmeer aan uitbreiding van de e-dienstverlening. Een 
van de eerste projecten is de opening in februari 2008 van het digitale loket. Burgers en bedrijven 
kunnen nu 24 uur per dag informatie opvragen over gemeentelijke diensten en producten. Daarnaast 
is een tiental producten, waaronder een uittreksel van de burgerlijke stand, direct te bestellen. Met 
name de jongere generatie weet het digitale loket inmiddels te vinden. 

Verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven blijft bovenaan de agenda staan. Vorig jaar 
heeft de gemeente Aalsmeer een digitaal loket geopend waar burgers verschillende producten online kunnen 
bestellen. En vanaf 1 januari 2010 kunnen burgers één geïntegreerde omgevingsvergunning aanvragen voor 
zaken waar ze nu nog meerdere vergunningen voor moeten aanvragen. 

In 2008 zijn 273 aanvragen behandeld die via het digitale loket zijn beginnen gekomen: 
Bewijs van in leven zijn: 12
Hondenbelasting: 15
Uittreksel burgerlijke stand: 29
Uittreksel GBA: 77
Binnenverhuizing: 42
Intergemeentelijke verhuizing: 94
Emigratie: 4

In 2010 zal het aantal producten dat via het digitale loket kan worden besteld worden uitgebreid. 
U vindt het digitaal loket op: www.aalsmeer.nl en klik op de banner ‘digitaal loket’.

Voorbereiding omgevingsvergunning
In 2008 is de gemeente Aalsmeer, samen met Uithoorn, gestart met de voorbereiding van de 
omgevingsvergunning die op 1 januari 2010 zal worden ingevoerd. De omgevingsvergunning 
biedt burgers en bedrijven de gelegenheid één geïntegreerde vergunning aan te vragen voor 
zaken waar nu verschillende vergunningen voor aangevraagd moeten worden. De invoering van 
de omgevingsvergunning is een grootschalig project, waarbij meerdere afdelingen zijn betrokken. 
Hoofd afdeling vergunningen en handhaving Van der Leij: “We hebben de afgelopen tijd veel tijd 
gestoken in het verbeteren van processen rond het afgeven van vergunningen. Het blijkt dat 
ambtenaren vaak dezelfde informatie opvragen bij burgers en bedrijven. Dat kost veel extra tijd en 
dat willen we daarom in de toekomst voorkomen.” Daarnaast zal de gemeente bestemmingsplannen 
digitaal op haar website zetten, zodat burgers en bedrijven precies kunnen zien wat ze kunnen en 
mogen op hun perceel. 

Digitaal vergunningen aanvragen
Om in de toekomst de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren, krijgen zij per 1 januari 2010 de 
verplichting om vergunningen digitaal aan te leveren. Dat kan flink wat tijdswinst opleveren, zegt 
Van der Leij. “Alle informatie van en over een bedrijf wordt digitaal aan elkaar gekoppeld, zodat 
medewerkers van de gemeente in één oogopslag kunnen zien wat er speelt. Overigens is dit nu nog 
wel pionieren voor ons en de aanvragende bedrijven.” 
Een andere manier om de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren is vermindering van 
de regeldruk. Van der Leij: “We doen op dit moment een onderzoek naar de mogelijkheid voor 
administratieve lastenverlichting. We willen de minder zinvolle regels afschaffen en meer algemene 
regels formuleren. Dat kan heel wat ergernis en onbegrip bij ondernemers en burgers wegnemen.” I
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Op veel plekken in en rond Aalsmeer wordt hard 
gewerkt aan verbetering van de infrastructuur. De 
gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om de 
gehele verkeerssituatie onder de loep te nemen. 

Bereikbaarheid en mobiliteit

Verbetering van de verkeerssituatie 

Werkzaamheden N201 in volle vaart
De omlegging van de N201 is een project van 
de Provincie Noord-Holland en bestaat uit 7 
deelprojecten. Eén van die deelprojecten is de 
Omlegging Aalsmeer-Uithoorn. Op verschillende 
locaties in Aalsmeer wordt momenteel hard gewerkt 
aan deze omlegging. Rinke Willemsen, projectleider 
bij de gemeente Aalsmeer: “In Aalsmeer liggen we 
goed op schema. In 2008 is een groot deel van 
het grondwerk gedaan over het gehele tracé. Het 

zwaartepunt van de werkzaamheden lag bij de 
aanleg van de tunnel onder de Bovenlanden. In het 
afgelopen jaar is de tunnel waterdicht gemaakt tot 
halverwege de Ringvaart. Nu wordt de andere helft 
aangelegd. We hebben voor deze aanpak gekozen, 
omdat de scheepvaart dan geen last ondervindt van 
de werkzaamheden. De boten kunnen steeds over een 
helft van de Ringvaart blijven varen.” Een bijzonder 
aandachtpunt is volgens Willemsen de technische 
installatie van de tunnel. “Voorkomen moet worden 

dat we straks tegen dezelfde problemen oplopen 
als bij de A73-tunnel bij Roermond. We nemen dus 
voldoende tijd voor de techniek, belangrijk is dat het 
straks in één keer goed werkt.” Medio 2009 zullen 
onder andere de aansluiting op de A4, de verbreding 
van de Fokkerweg en de aansluiting op de A9 en 
het aquaduct onder de Amstel worden aanbesteed. 
Als het werktempo zo blijft, verwacht Willemsen 
dat de nieuwe weg in 2012 in gebruik kan worden 
genomen.

Verkeer- en Vervoerplan
Vorig jaar is de gemeente gestart met de opzet 
van een nieuw Verkeer- en Vervoerplan. De 
bedoeling van dit plan is Aalsmeer leefbaar én 
bereikbaar te houden. Een belangrijk onderdeel 
van het plan is de wegencategorisering, waarbij 
aan alle wegen in Aalsmeer een functie wordt 
toegekend: gebiedsontsluiting of erfontsluiting. 
De discussie daarover spitste zich vooral toe 
op de lintwegen. Er hebben verschillende 
klankbordavonden plaatsgevonden met 
burgers en ondernemers, waarna het plan op 
verschillende punten is aangepast. Wethouder 
Ronald Fransen: “Het plan heeft veel discussie 
opgeleverd, het was duidelijk dat er veel 
tegengestelde belangen spelen. De uitkomst 
van het plan is dat de pijn wordt verdeeld. 
We hebben daarbij een middenweg gevonden 
tussen leefbaarheid en bereikbaarheid, want 
die staan met elkaar op gespannen voet. Het is 
helaas een moeilijk dossier dat weinig applaus 
zal opleveren.” De gemeente heeft inmiddels 
alle reacties van burgers en bedrijven verwerkt. 
Het nieuwe Verkeer- en Vervoerplan is in mei 
2009 voorgelegd aan de klankbordgroep en zal 
eind juni ter inzage worden gelegd.  

Vragen rond de ‘knip’ 
In 2007 heeft de gemeenteraad besloten te 
‘knippen’ in de Burgemeester Kasteleinweg. Dit 
houdt in dat de Burgemeester Kasteleinweg zal 
worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Een 
beslissing die vooral bij de winkeliers in ’t Dorp 
niet in goede aarde is gevallen. Zij vrezen dat 
het centrum daardoor minder goed bereikbaar 
zal zijn. Wethouder Fransen: “De knip is een 
onomkeerbaar besluit, dat heel goed is voor 
de leefbaarheid in het Dorp. Toch zal de knip 
niet alle verkeersproblemen in dit deel oplossen. 
En knelpunt blijft de kruising Burgemeester 
Kasteleinweg / Van Cleeffkade. Daar komen nu 
40.000 auto’s per dag langs en dat zullen er 
na de knip nog steeds 25.000 zijn. Deze auto’s 
hebben allemaal bestemming centrum, dus 
die kunnen we niet omleiden. Dat zou alleen 
maar tot meer sluipverkeer leiden. We dachten 
vooraf dat twee rijstroken op de Burgemeester 
Kasteleinweg voldoende zouden zijn, maar 
we moeten misschien toch kiezen voor meer 
rijbanen. We zijn er nog niet helemaal uit.” 

Schadeloket N201+
Burgers en bedrijven kunnen op veel 
verschillende manieren schade lijden door 
de aanleg van de N201, zoals planschade en 
nadeelcompensatie, maar ook directe schade 
door de werkzaamheden (bouwschade). Om 
burgers en bedrijven hierbij goed van dienst te 
zijn, heeft de provincie Noord-Holland in 2008 
het Schadeloket N201+ geopend. Hier kunnen 
bewoners en bedrijven terecht met vragen, 
kunnen zij schadeclaims indienen en de status 
van lopende dossiers opvragen. Meer informatie: 
Informatiecentrum N201+, Boeingavenue 241, 
1119 PD Schiphol-Rijk, www.noord-holland.nl/
projecten/N201/Schadeloket/index.asp of tel: 
023-5143221. 

Verbetering openbaar vervoer 
Voor een gemeente met ongeveer 28.000 
inwoners heeft Aalsmeer een uitstekend 
openbaar vervoernet met verbindingen naar 
alle belangrijke bestemmingen en knooppunten 
in de regio. Het openbaar vervoer is bovendien 
de laatste tijd verder uitgebreid. In vergelijking 
met voorheen rijden buslijnen vaker, rijden 
ze ’s avonds langer door en beginnen ze ’s 
morgens vroeger. Bovendien zijn er in 2008 
twee buslijnen bijgekomen: 

N201 (alleen op werkdagen); 

per uur van Amsterdam via Uithoorn, Aalsmeer 
naar Schiphol en vice versa. Op donderdag-, 

vrijdag- en zaterdagnacht rijdt deze bus vaker.
De verbeterde dienstverlening blijkt ook uit 
het klantoordeel. Klanten uit Amstelland - 
Meerlanden gaven het openbaar vervoer in 
2007 het rapportcijfer 6,7. In 2008 was dat 
gestegen naar een 7,3.
Voor meer informatie over het openbaar vervoer: 
www.ov9292.nl of www.connexxion.nl I

“De aanleg van de 
N201 ligt goed op 

schema”

De aanleg van de N201 bij de Hornweg.

Verschillende producten zijn 24 uur per dag te bestellen via het digitale loket.
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Werken aan hét loket van de overheid
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administratieve lastenverlichting. We willen de minder zinvolle regels afschaffen en meer algemene 
regels formuleren. Dat kan heel wat ergernis en onbegrip bij ondernemers en burgers wegnemen.” I
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Op veel plekken in en rond Aalsmeer wordt hard 
gewerkt aan verbetering van de infrastructuur. De 
gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om de 
gehele verkeerssituatie onder de loep te nemen. 

Bereikbaarheid en mobiliteit

Verbetering van de verkeerssituatie 

Werkzaamheden N201 in volle vaart
De omlegging van de N201 is een project van 
de Provincie Noord-Holland en bestaat uit 7 
deelprojecten. Eén van die deelprojecten is de 
Omlegging Aalsmeer-Uithoorn. Op verschillende 
locaties in Aalsmeer wordt momenteel hard gewerkt 
aan deze omlegging. Rinke Willemsen, projectleider 
bij de gemeente Aalsmeer: “In Aalsmeer liggen we 
goed op schema. In 2008 is een groot deel van 
het grondwerk gedaan over het gehele tracé. Het 

zwaartepunt van de werkzaamheden lag bij de 
aanleg van de tunnel onder de Bovenlanden. In het 
afgelopen jaar is de tunnel waterdicht gemaakt tot 
halverwege de Ringvaart. Nu wordt de andere helft 
aangelegd. We hebben voor deze aanpak gekozen, 
omdat de scheepvaart dan geen last ondervindt van 
de werkzaamheden. De boten kunnen steeds over een 
helft van de Ringvaart blijven varen.” Een bijzonder 
aandachtpunt is volgens Willemsen de technische 
installatie van de tunnel. “Voorkomen moet worden 

dat we straks tegen dezelfde problemen oplopen 
als bij de A73-tunnel bij Roermond. We nemen dus 
voldoende tijd voor de techniek, belangrijk is dat het 
straks in één keer goed werkt.” Medio 2009 zullen 
onder andere de aansluiting op de A4, de verbreding 
van de Fokkerweg en de aansluiting op de A9 en 
het aquaduct onder de Amstel worden aanbesteed. 
Als het werktempo zo blijft, verwacht Willemsen 
dat de nieuwe weg in 2012 in gebruik kan worden 
genomen.

Verkeer- en Vervoerplan
Vorig jaar is de gemeente gestart met de opzet 
van een nieuw Verkeer- en Vervoerplan. De 
bedoeling van dit plan is Aalsmeer leefbaar én 
bereikbaar te houden. Een belangrijk onderdeel 
van het plan is de wegencategorisering, waarbij 
aan alle wegen in Aalsmeer een functie wordt 
toegekend: gebiedsontsluiting of erfontsluiting. 
De discussie daarover spitste zich vooral toe 
op de lintwegen. Er hebben verschillende 
klankbordavonden plaatsgevonden met 
burgers en ondernemers, waarna het plan op 
verschillende punten is aangepast. Wethouder 
Ronald Fransen: “Het plan heeft veel discussie 
opgeleverd, het was duidelijk dat er veel 
tegengestelde belangen spelen. De uitkomst 
van het plan is dat de pijn wordt verdeeld. 
We hebben daarbij een middenweg gevonden 
tussen leefbaarheid en bereikbaarheid, want 
die staan met elkaar op gespannen voet. Het is 
helaas een moeilijk dossier dat weinig applaus 
zal opleveren.” De gemeente heeft inmiddels 
alle reacties van burgers en bedrijven verwerkt. 
Het nieuwe Verkeer- en Vervoerplan is in mei 
2009 voorgelegd aan de klankbordgroep en zal 
eind juni ter inzage worden gelegd.  

Vragen rond de ‘knip’ 
In 2007 heeft de gemeenteraad besloten te 
‘knippen’ in de Burgemeester Kasteleinweg. Dit 
houdt in dat de Burgemeester Kasteleinweg zal 
worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Een 
beslissing die vooral bij de winkeliers in ’t Dorp 
niet in goede aarde is gevallen. Zij vrezen dat 
het centrum daardoor minder goed bereikbaar 
zal zijn. Wethouder Fransen: “De knip is een 
onomkeerbaar besluit, dat heel goed is voor 
de leefbaarheid in het Dorp. Toch zal de knip 
niet alle verkeersproblemen in dit deel oplossen. 
En knelpunt blijft de kruising Burgemeester 
Kasteleinweg / Van Cleeffkade. Daar komen nu 
40.000 auto’s per dag langs en dat zullen er 
na de knip nog steeds 25.000 zijn. Deze auto’s 
hebben allemaal bestemming centrum, dus 
die kunnen we niet omleiden. Dat zou alleen 
maar tot meer sluipverkeer leiden. We dachten 
vooraf dat twee rijstroken op de Burgemeester 
Kasteleinweg voldoende zouden zijn, maar 
we moeten misschien toch kiezen voor meer 
rijbanen. We zijn er nog niet helemaal uit.” 

Schadeloket N201+
Burgers en bedrijven kunnen op veel 
verschillende manieren schade lijden door 
de aanleg van de N201, zoals planschade en 
nadeelcompensatie, maar ook directe schade 
door de werkzaamheden (bouwschade). Om 
burgers en bedrijven hierbij goed van dienst te 
zijn, heeft de provincie Noord-Holland in 2008 
het Schadeloket N201+ geopend. Hier kunnen 
bewoners en bedrijven terecht met vragen, 
kunnen zij schadeclaims indienen en de status 
van lopende dossiers opvragen. Meer informatie: 
Informatiecentrum N201+, Boeingavenue 241, 
1119 PD Schiphol-Rijk, www.noord-holland.nl/
projecten/N201/Schadeloket/index.asp of tel: 
023-5143221. 

Verbetering openbaar vervoer 
Voor een gemeente met ongeveer 28.000 
inwoners heeft Aalsmeer een uitstekend 
openbaar vervoernet met verbindingen naar 
alle belangrijke bestemmingen en knooppunten 
in de regio. Het openbaar vervoer is bovendien 
de laatste tijd verder uitgebreid. In vergelijking 
met voorheen rijden buslijnen vaker, rijden 
ze ’s avonds langer door en beginnen ze ’s 
morgens vroeger. Bovendien zijn er in 2008 
twee buslijnen bijgekomen: 

N201 (alleen op werkdagen); 

per uur van Amsterdam via Uithoorn, Aalsmeer 
naar Schiphol en vice versa. Op donderdag-, 

vrijdag- en zaterdagnacht rijdt deze bus vaker.
De verbeterde dienstverlening blijkt ook uit 
het klantoordeel. Klanten uit Amstelland - 
Meerlanden gaven het openbaar vervoer in 
2007 het rapportcijfer 6,7. In 2008 was dat 
gestegen naar een 7,3.
Voor meer informatie over het openbaar vervoer: 
www.ov9292.nl of www.connexxion.nl I

“De aanleg van de 
N201 ligt goed op 

schema”

De aanleg van de N201 bij de Hornweg.

Verschillende producten zijn 24 uur per dag te bestellen via het digitale loket.
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Financiën en control

Meer bewust worden van financiële risico’s

Mireille Nascimento:
“Als je risico’s wilt beheersen, moet je dieper op de materie ingaan.”

Zorgen voor elkaar

Regie over het eigen leven

“We worden bij WWZ altijd vroeg bij 
de plannen betrokken”
“De afgelopen tijd hebben we flinke vooruitgang 
geboekt op het terrein van Wonen, welzijn en 
zorg. We zijn bijvoorbeeld blij met het loket 
WWZ, dat vorig jaar is geopend, de komst van 
de wijksteunpunten en het aanpassen van 
de openbare ruimte voor mensen die minder 
goed ter been zijn of een handicap hebben. 
De schouw is elke keer best uitgebreid en bijna 
alle aanbevelingen worden overgenomen door 
de gemeente. We zijn als raad erg tevreden over 
de participatie, we worde telkens in een vroeg 
stadium betrokken bij de plannen. Op die manier 
groeit er iets gezamenlijks, dat is heel fijn.”

Arie-Jan de Bruin, voorzitter van de Seniorenraad

Consultatiebureau voor Ouderen
Het Consultatiebureau voor Ouderen is in 2007 
als proef gestart. Het doel is mensen tussen de 60 
en 75 te informeren over een gezonde levensstijl 
en hen te adviseren bij eventuele problemen zodat 
ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Inmiddels hebben al honderden mensen 
een preventief onderzoek gehad en zijn velen langs 
geweest voor een tweede gesprek. Gebleken is dat 
veel ouderen last hebben van overgewicht en te 
weinig bewegen. Verder speelt eenzaamheid een 
grote rol bij een aantal ouderen. Ook op dit gebied 
probeert het Consultatiebureau een vangnet te 
zijn. Als de proef met het Consultatiebureau voor 
Ouderen succesvol is, wordt in 2010 bekeken of 
dit een blijvende voorziening kan worden.

Wat vinden bezoekers van 
het Consultatiebureau?
“Ik ben nog op en top fit, maar toch vind ik het 
een geruststellende gedachte dat iemand je eens 
per halfjaar helemaal nakijkt.”
Michael Lloyd (65)

“Ik vind het prettig dat alles wordt gecontroleerd, 
mijn ogen, oren, gewicht en bloeddruk. Maar 
ook vind ik fijn dat er wordt gevraagd hoe je 
in het leven staat. De verpleegkundige is heel 
belangstellend, het zijn echt fijne gesprekken.” 
Clazien Meivogel (68) 

De gemeente zoekt naar meer aanbieders van huishoudelijke verzorging.

Vorig jaar deelde gemeenteaccount Ernst & Young in een rapport over 
het begrotingsproces mee dat het planning- en controlsysteem van 
de gemeente wel een verbeterslag kon gebruiken. Dit advies heeft de 
gemeente ter harte genomen. Wat houden de plannen in? 

“De rode draad in het verhaal van Ernst & Young is dat wij als 
gemeente nog alerter moeten zijn op de financiële risico’s die we 
lopen bij projecten, met name bij complexe (bouw)projecten”, 
vertelt Mireille Nascimento, concerncontroller. “Maar ook in 
onze rol als subsidieverstrekker moeten we beter opletten. 
We ontvangen veel geld van de verschillende ministeries, dat 
willen we zo efficiënt mogelijk besteden. Bovendien moeten we 
verantwoorden wat we hiervoor hebben gedaan.”

Spelregels
De gemeente wil daarom dat alle medewerkers goed op de 
hoogte zijn van de spelregels voor het krijgen en verstrekken 
van geld. Nascimento: “We hebben als gemeente te maken met 
aanbestedingsregels als het gaat om bouwen en diensten. Het is 
heel vervelend als we er te laat achterkomen dat we opdrachten 
die boven de Europese drempelwaarde uitkomen niet Europees 
hebben aanbesteed. Dan zit je als gemeente dus fout.”

Huishoudboekje
Verder zal de gemeente haar huishoudboekje nog scherper in de 
gaten moeten houden, zegt Nascimento. “Drie keer per jaar wordt 
de begroting bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht. Dit 
proces vraagt om monitoring en het verzamelen van de juiste 
informatie. Integrale afweging van keuzes door college en raad 
moet zoveel mogelijk op die momenten plaatsvinden. Natuurlijk 

kun je niet zorgen voor 100% dekking, want we hebben te 
maken met een politieke organisatie, in de breedste zin van het 
woord. Het beheersen van risico’s lukt niet alleen door het maken 
van afspraken en regels, maar ook door gedrag te beïnvloeden. 
Medewerkers moeten tijdig aan de bel trekken en het bestuur, 
de directie en de raad informeren als bijvoorbeeld projecten of 
bestedingen duurder uitvallen dan was voorzien. We beschikken 
over genoeg instrumenten, maar we moeten deze efficiënter in 
zetten.”

Doelmatigheid
Een ander ontwikkelpunt van de gemeente is de doelmatigheid. 
“We willen weten of alles wat we doen ook zin heeft. Dat is een 
moeilijke vraag. Bij hardere onderwerpen als woningbouw kun 
je nog wel redelijk van te voren inschatten wat iets gaat kosten 
en achteraf bekijken of je je doel hebt bereikt. Maar als het om 
meer ongrijpbare onderwerpen gaat als ‘jongeren helpen die in 
een achterstandspositie zitten’ wordt dat een stuk moeilijker.”

Cultuuromslag
Eind 2008 is de gemeente begonnen met een verbeterproces 
op het gebied van het denken over en kijken naar risico’s. 
Nascimento: “We zijn daarmee begonnen bij het college en 
het management. We hebben gemerkt dat er in de dagelijkse 
drukte te weinig aandacht is voor de beheersing van de dagelijkse 
risico’s. Als je risico’s wilt beheersen, moet je dieper op de materie 
ingaan: je moet kijken naar de administratieve organisatie. Maar 
ook: zijn wij voldoende bekend met het proces om snel te kunnen 
inschatten wat goed of fout gaat? Kent iedereen zijn of haar 
verantwoordelijkheid? Wordt hiernaar gehandeld? 

Verbetering van het planning- en controlsysteem is een 
veranderproces van jaren, dat veel tijd en aandacht zal vragen, 
benadrukt Nascimento. “Het moet worden gedragen door de 
gehele ambtelijke organisatie, het gaat om een verdieping in het 
denken. Maar op termijn zal het zeker leiden tot efficiencyslagen 
in de bedrijfsvoering.” I
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Hoe kunnen ouderen en mensen met een handicap 
zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Een greep 
uit de grote hoeveelheid maatregelen die de gemeente 
Aalsmeer het afgelopen jaar heeft getroffen om dit 
doel te bereiken. 

“Met behulp van subsidie van de provincie 
Noord-Holland hebben we - samen met onze 
partners - de afgelopen jaren flink wat van de 
grond gekregen binnen de pilot Wonen, Welzijn 
en Zorg”, zegt wethouder Jaap Overbeek. “Ik 
denk daarbij aan het loket WWZ, het creëren 
van veilige looproutes in de vijf woonzorgzones 
en het Consultatiebureau voor Ouderen.”
Een ander mooi voorbeeld is volgens de 
wethouder de opzet van de wijksteunpunten. 
Elke kern krijgt straks een wijksteunpunt, waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, cursussen 
kunnen volgen of terecht kunnen voor welzijn- 
en zorgaanbod. Overbeek: “Het uiteindelijke plan 
voor de wijksteunpunten is overigens wel iets 
soberder geworden. Zo heeft de gemeenteraad 
in mei 2008 besloten dat er drie in plaats van 
vijf wijksteunpunten zullen komen.”
Verder zullen er 110 zorgwoningen bij het 
winkelcentrum in Kudelstaart komen inclusief 
een voorzieningenunit voor de bewoners en 
een ruimte voor welzijnsactiviteiten. En in 
Nieuw-Oosteinde komt in het winkelcentrum 
een eerstelijns gezondheidscentrum en zal 
boven het winkelcentrum een ruimte komen 
voor zorgaanbod voor senioren, waar zij terecht 
kunnen voor 24-uurszorg, wijkverpleging et 
cetera. 

Opplussen van woningen
De komende jaren wil de gemeente aandacht 
geven aan het ‘opplussen’ van eigen woningen. 
Wethouder Jaap Overbeek: “We willen 
55-plussers erop wijzen dat als zij hun huis 
gaan verbouwen, het verstandig is rekening 
te houden met de toekomst. Het gaat vaak 
om “comfortvergrotende” aanpassingen die 
niet veel geld kosten. Wij denken daarbij aan 
het aanbrengen van douchestangen of een 
verhoogde wc-pot, maar die er straks wel voor 
zorgen dat zij langer in hun eigen huis kunnen 
blijven wonen.”

Afsluiting pilot WWZ
De pilot WWZ was in 2008 officieel afgelopen, 
maar de gemeente heeft besloten nog twee jaar 
door te gaan. Ton Belderok, projectleider WWZ: 

“Sommige activiteiten konden pas kort geleden 
worden opgestart, dus we kunnen nu pas echt 
resultaten gaan boeken. We zullen de projecten 
die lopen, zoals de opzet van de wijksteunpunten, 
afmaken en nog een aantal nieuwe activiteiten 
opstarten, zoals het organiseren van nieuwe 
schouwen. De gemeente zal bij alle projecten 
de regie blijven voeren, uiteraard in nauwe 
samenwerking met de partners. De ervaring 
heeft geleerd dat dit ’t beste werkt.”

WWZ-loket naar gemeentehuis
Bij het WWZ-loket kunnen burgers van 
Aalsmeer terecht voor informatie en advies en 
het aanvragen van voorzieningen in het kader
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), zoals een rolstoel, de servicetaxi en 
huishoudelijke verzorging. Vorig jaar is het 
WWZ-loket verhuisd van de Jac. P. Thijsselaan 
naar het gemeentehuis. Bart Zonnenberg, 
beleidsmedewerker Wmo: “De burger kan 
nu voor alle gemeentelijke dienstverlening 
terecht op één adres: het gemeentehuis. Dit is 

duidelijker voor de burger. Ook maken de WWZ-
loketten van Aalsmeer en Uithoorn nu deel uit 
van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). De 
dienstverlening aan de burger is daardoor beter 
gegarandeerd, want loketmedewerkers van 
Uithoorn en Aalsmeer kunnen elkaar vervangen 
bij ziekte, vakantie en dergelijke.”
Het WWZ-loket is gevestigd in het gemeentehuis 
en elke werkdag geopend van 9.00 tot 13.00 
uur. 

Nieuwe aanbesteding huishoudelijke 
verzorging
In 2008 is de gemeente gestart met een nieuwe 
aanbestedingsprocedure voor de huishoudelijke 
verzorging. Volgens beleidsmedewerker Bart 
Zonnenberg had dit meerdere redenen: “Ten 

eerste had dit te maken met een wijziging 
van de Wmo. De contracten die we hadden 
met de zorgaanbieders voldeden niet aan deze 
wetswijziging. Verder is het op dit moment zo 
dat de burgers maar weinig keuzemogelijkheden 
hebben voor wat betreft zorgleveranciers. 
Daarnaast meldden de zorgleveranciers dat zij 
voor de afgesproken tarieven de huishoudelijke 
zorg niet langer konden leveren. Na de zomer 
wordt de formele aanbesteding afgerond. 
We hopen dat we dan meer aanbieders van 
huishoudelijke verzorging hebben, zodat mensen 
echt iets te kiezen hebben.” Wat betekenen 
deze wijzigingen voor de zorg aan cliënten? 

“Voor sommige mensen kan het betekenen dat 
ze hun aanbieder kwijtraken en dus een andere 
hulp krijgen. Verder zullen de tarieven worden 
verhoogd. Dit kan, afhankelijk van het inkomen, 
leiden tot een hogere eigen bijdrage.” 

Wethouder Overbeek hoopt dat mensen 
straks ook méér hulp zullen krijgen: “Veel 
mensen krijgen nu te weinig hulp. Ze hebben 
bijvoorbeeld recht op 16 uur hulp per week, 
maar vaak krijgen ze niet al die uren. We hopen 
dat ook dit probleem straks uit de wereld zal 
zijn.” I
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Veiligheid is een breed begrip. En hoewel de 
gemiddelde Aalsmeerder zich veilig voelt, kan er 
op dit terrein nog veel gebeuren, zoals het werken 
aan meer efficiënte hulpverlening, de aanpak van 
overlast door jongeren en het terugdringen van 
inbraken op bedrijventerreinen. 

Aanpak jeugdoverlast
“De overlast van jongeren blijft een punt van 
zorg in Dorp, Kudelstaart en Stommeer”, zegt 
wethouder Jaap Overbeek. “We willen daarom 
samen het jongerenwerk en de politie zorgen 
voor meer faciliteiten én beter gaan handhaven. 
Maar ook willen we vaker ouders aanspreken op 
het gedrag van hun kinderen. Vorig jaar hebben 
we een aantal ouders aangeschreven. Dat helpt 
wel, het is dan weer even rustig. Helaas bleek 
ook dat niet alle ouders zich aangesproken 
voelen.”
Om het jeugdprobleem beter en efficiënter aan 
te pakken heeft de gemeente in 2008 een nieuw 
Regionaal Jeugdveiligheidsplan opgesteld samen 
met de gemeenten Amstelveen, Uithoorn, politie 
en het openbaar ministerie. De doelstelling van 
het plan is om de overlast door jongeren tot en 
met 23 jaar te verminderen. Bart-Jan Maring, 
beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid: 
“We willen voor elke jeugdgroep die veel overlast 
bezorgt een apart plan van aanpak gaan maken. 
Dat hebben we inmiddels gedaan voor twee 
groepen in Aalsmeer: een groep in Aalsmeer-
Oost (omgeving Wilhelminastraat) en voor de 
winkelcentrumgroep in Kudelstaart. We richten 
ons daarbij op de groep én het individu. Iedereen 
wordt tijdens het partneroverleg besproken: wie 
is het, welke rol heeft hij in de groep, is hij of zij 
bekend bij justitie? Behalve handhaven kunnen 
we ook een zorgtraject inzetten.” 
Volgens Maring heeft de groepsaanpak 
geholpen: “De situatie in Oost is inmiddels 
opgelost. In Kudelstaart heeft het schrikeffect 
helaas maar vier weken geduurd, daarna begon 
de overlast weer. We moeten dus constant een 
vinger een de pols houden. Overigens is er wel 
een trend zichtbaar. De overlast wordt heftiger, 
het ontzag voor de politie wordt steeds minder 
en veel ouders hebben geen grip meer op hun 
kinderen. De jeugdproblematiek blijft dus de 
komende jaren een aandachtspunt.”

Handhaving en veiligheid

Veilig wonen, uitgaan en winkelen

Veilig uitgaan in Aalsmeer 
Gemeente, politie, de horeca en Koninklijke Horeca Nederland hebben in 2008 de handen ineen geslagen 
om het uitgaan in het centrum te verbeteren en veiliger te maken. Hiervoor zetten zij het instrument 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan in. Het doel van de samenwerking is dat mensen niet alleen prettig kunnen 
vertoeven in het centrum, maar dat ook uitgaan veilig en aantrekkelijk is. Beleidsmedewerker Maring: “De 
partners denken nu na over welke maatregelen genomen moeten worden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan 
huisregels en een collectief ontzeggingbeleid: als je je in één kroeg hebt misdragen, kom je de volgende 
kroeg niet meer in.” Bij de uitwerking van deze maatregelen zullen ook bewoners en het uitgaanspubliek 
worden betrokken.

“We moeten vanuit alle disciplines de jeugdproblematiek oppakken”
“De afgelopen tijd hebben we veel last gehad van een groep jongeren die rondhangt bij de scholen en in 
het winkelcentrum van Kudelstaart. De jongeren zorgden voor vervuiling, vandalisme en geluidsoverlast. 
De winkelcentrumgroep, zoals we deze groep noemen, bestaat uit zo’n 20 tot 30 jongeren, variërend in de 
leeftijd van 11 tot 20 jaar. Sommigen zijn goedwillend, maar er zit een select gezelschap bij dat de boel 
blijft verstoren. We hadden als politie bijna een dagtaak aan deze jongeren. Inmiddels is het weer rustiger 
geworden. Maar veel problemen hebben een diepere oorzaak: zo worstelen veel jongeren met een moeilijke 
thuissituatie. De jongerenproblematiek zou daarom eigenlijk ook een taak voor jeugdzorg moeten zijn. 
Vorig jaar heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld om samen met onder andere jongerenwerkers 
van de stichting Cardanus, ouders van jongeren en buurtbewoners de overlast door hangjongeren 
te verminderen. De gemeente heeft de ouders én de jongeren uitgenodigd op het gemeentehuis om de 
problemen te bespreken. Dat heeft geholpen, een tijdlang was het rustig. De jongeren gaven tijdens de 
bijeenkomst aan dat ze graag een eigen plek wilden hebben om elkaar te ontmoeten. De gemeente heeft 
inmiddels gezorgd voor een zeecontainer. Dat is heel leuk, maar toch niet helemaal afdoende. Zo doet de 
verlichting het niet, waardoor de jongeren toch weer buiten gaan staan. 
Ik ben er overigens van overtuigd dat als je vanuit alle disciplines je aandacht richt op de jongeren, 
de problemen voor een groot deel opgelost kunnen worden. Als ze bijvoorbeeld een jeugdhonk zouden 
hebben, waar ze onder begeleiding kunnen chillen, poolen en darten, denk ik dat we een heel eind komen.  
Maar vaak stranden de initiatieven na een tijdje. Zo staat The bus, een mobiele hangplek voor de jeugd, 
alweer een tijdje stil. We moeten er daarom gezamenlijk voor zorgen dat er voldoende voorzieningen voor 
jongeren komen én dat ze blijven bestaan.”
Eric Vet, buurtregisseur Kudelstaart

Meer aandacht voor handhaving 
Handhaving heeft te weinig aandacht gekregen de afgelopen jaren, vindt burgemeester Pieter Litjens. “We 
hebben de afgelopen tijd een inhaalslag gemaakt met de woonarken, maar we moeten op nog veel meer 
punten beter gaan handhaven. Ik denk bijvoorbeeld aan het illegaal huisvesten van buitenlandse werknemers 
in bedrijfsruimten. Veel afspraken die hierover zijn gemaakt met ondernemers worden vervolgens niet 
nagekomen. Maar onze taak als gemeente is om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd. Doe je dat 
niet, dan word je als gemeente ongeloofwaardig.”
De aankomende jaren wil de gemeente sneller en alerter op ongeoorloofde situaties reageren, zegt Litjens. 
“Mensen kennen de regels en ze krijgen na een waarschuwing vaak nog respijt. Als ze er dan nog geen acht 
op slaan, gaan we er serieus werk van maken.” Naast het nemen van hardere maatregelen, wil de gemeente 
ook meer aandacht geven aan preventieve handhaving, het controleren of wettelijke voorschriften worden 
nageleefd zonder dat het vermoeden bestaat dat er sprake is van overtredingen. Litjens: “We willen meer 
controleurs op straat en meer gaan handhaven op basis van steekproeven. We willen bijvoorbeeld meer 
gecombineerde acties uitvoeren met de politie, brandweer, de belastingdienst en de arbeidsinspectie. Deze 
instanties hebben verdergaande bevoegdheden om direct in te grijpen als de gemeente. En de boetes die zij 
opleggen zijn vaak veel hoger. We willen dus minder lastige en langdurige procedures, maar meer lik-op-
stukbeleid. Uiteindelijk zal dat voor alle partijen beter werken.”

Maandelijkse vandalismemeter
In 2008 is de gemeente gestart met de 
vandalismemeter. De vandalismemeter, die 
elke maand wordt gepubliceerd in de Nieuwe 
Meerbode, brengt elke maand alle kosten van 
vernielingen aan gemeente-eigendommen in 
beeld. In 2008 is in totaal voor 72.000 euro 
vernield. Volgens beleidsmedewerker Maring 
maakt de vandalismemeter mensen bewuster. 
“Ze spreken erover, gaan meer opletten en 
geven vaker meldingen door.” Positief is dat het 
vandalisme tijdens Oud & Nieuw enorm gedaald 
is ten opzichte van eerdere jaren. Maring: 
“Samen met de politie, Cardanus en discotheek 
BonAmi hebben we afspraken gemaakt om 
overlast en vernielingen terug te brengen. Zo 
hebben we op een groot aantal prullenbakken 
vuurwerkkleppen aangebracht en is een aantal 
verkeersborden voorzien van vuurwerkbeugels. 
Deze maatregelen hebben goed gewerkt en we 
zullen deze zeker herhalen.”

Tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld
In 2008 heeft de gemeente de wet Tijdelijk 
Huisverbod voorbereid die op 1 april 2009 van 
kracht is gegaan in Aalsmeer. Deze wet geeft 
de burgemeester de bevoegdheid bij (dreiging 
van) geweld een pleger tien dagen het huis 
uit te zetten. Tijdens die tien dagen krijgen 
dader en slachtoffer intensieve hulpverlening. 
Beleidsmedewerker Bart-Jan Maring: “Op basis 
van aangiftes van de politie verwacht ik in 
Aalsmeer zo’n 5 huisverboden per jaar. De 
aangiftes geven overigens geen reëel beeld van 
het huiselijk geweld, het komt namelijk veel meer 
voor dan terug te vinden is in de politiecijfers. 
Mensen doen namelijk niet snel aangifte. Toch 
willen we mensen stimuleren aangifte te doen, 
want het kan erger voorkomen.”

In Aalsmeer wordt in rap tempo gebouwd, zowel op 
het gebied van woningen als bedrijfshuisvesting. Om 
ervoor te zorgen dat Aalsmeer zijn unieke karakter 
behoudt, heeft de gemeente samen met ondernemers 
en burgers een gebiedsvisie opgesteld, met als 
vragen: waar willen we wonen, werken en recreëren 
in Aalsmeer? 

“We hebben in 2008 in hard tempo verschillende 
projecten afgebouwd”, zegt wethouder Berry 
Nijmeijer. “In Nieuw-Oosteinde, de Rietlanden 
en Proostwijk-Noord zijn vorig jaar ongeveer 
600 tot 700 woningen opgeleverd. Helaas is 
in 2009 een bouwer failliet gegaan, waardoor 
veel huizen later klaar zullen zijn. Dat is voor 
veel mensen heel vervelend, zeker als ze hun 
oude huis al verkocht hebben. Gelukkig is het 
werk inmiddels overgenomen door een andere 
bouwer.”

Vernieuwing Aalsmeer-Dorp 
Nijmeijer is heel blij met de vernieuwingen in 
Aalsmeer-Dorp. “In 2008 zijn de Markstraat, 
Schoolstraat en Seringenstraat gereed gekomen. 
Deze straten zijn erg mooi geworden: geen 

Wonen en ruimtelijke ordening

Meer aandacht voor kwaliteit
stoepen, dus alles op één niveau, en warme 
klinkers. Dit gaan we in het hele Dorp doen. 
We krijgen hierover veel leuke reacties van 
burgers.”

Op dit moment wordt het Praamplein en 
omgeving opgeknapt. Nijmeijer: “Dit heeft heel 
wat voeten in de aarde gehad. In november 
2007 heb ik de stekker eruit getrokken. Het 
project liep namelijk financieel uit de hand. We 
hebben toen een extern bureau laten uitzoeken 
hoe dit kon gebeuren. Uit het rapport bleek dat 
de begroting niet klopte, er was vooraf met veel 
kosten geen rekening gehouden. We hebben 
de aanbevelingen ter harte genomen en de 
gemeenteraad om een extra krediet gevraagd. Ik 
ben daarbij diep door het stof gegaan. Maar in 
september is de Raad akkoord gegaan. We maken 
nu echt vaart. En ik kan niet anders zeggen dan 
dat het heel mooi wordt. Er komen nieuwe 
winkels met daarboven woningen, er komt meer 
parkeergelegenheid, er komen aanlegplaatsen 
voor boten, het plein wordt verbreed en het 
asfalt wordt vervangen door warme klinkers. 
Een echte upgrading, dus!”

Het Praamplein in 2010 (illustratie La Rotanda).
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Veiligheid is een breed begrip. En hoewel de 
gemiddelde Aalsmeerder zich veilig voelt, kan er 
op dit terrein nog veel gebeuren, zoals het werken 
aan meer efficiënte hulpverlening, de aanpak van 
overlast door jongeren en het terugdringen van 
inbraken op bedrijventerreinen. 

Aanpak jeugdoverlast
“De overlast van jongeren blijft een punt van 
zorg in Dorp, Kudelstaart en Stommeer”, zegt 
wethouder Jaap Overbeek. “We willen daarom 
samen het jongerenwerk en de politie zorgen 
voor meer faciliteiten én beter gaan handhaven. 
Maar ook willen we vaker ouders aanspreken op 
het gedrag van hun kinderen. Vorig jaar hebben 
we een aantal ouders aangeschreven. Dat helpt 
wel, het is dan weer even rustig. Helaas bleek 
ook dat niet alle ouders zich aangesproken 
voelen.”
Om het jeugdprobleem beter en efficiënter aan 
te pakken heeft de gemeente in 2008 een nieuw 
Regionaal Jeugdveiligheidsplan opgesteld samen 
met de gemeenten Amstelveen, Uithoorn, politie 
en het openbaar ministerie. De doelstelling van 
het plan is om de overlast door jongeren tot en 
met 23 jaar te verminderen. Bart-Jan Maring, 
beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid: 
“We willen voor elke jeugdgroep die veel overlast 
bezorgt een apart plan van aanpak gaan maken. 
Dat hebben we inmiddels gedaan voor twee 
groepen in Aalsmeer: een groep in Aalsmeer-
Oost (omgeving Wilhelminastraat) en voor de 
winkelcentrumgroep in Kudelstaart. We richten 
ons daarbij op de groep én het individu. Iedereen 
wordt tijdens het partneroverleg besproken: wie 
is het, welke rol heeft hij in de groep, is hij of zij 
bekend bij justitie? Behalve handhaven kunnen 
we ook een zorgtraject inzetten.” 
Volgens Maring heeft de groepsaanpak 
geholpen: “De situatie in Oost is inmiddels 
opgelost. In Kudelstaart heeft het schrikeffect 
helaas maar vier weken geduurd, daarna begon 
de overlast weer. We moeten dus constant een 
vinger een de pols houden. Overigens is er wel 
een trend zichtbaar. De overlast wordt heftiger, 
het ontzag voor de politie wordt steeds minder 
en veel ouders hebben geen grip meer op hun 
kinderen. De jeugdproblematiek blijft dus de 
komende jaren een aandachtspunt.”

Handhaving en veiligheid

Veilig wonen, uitgaan en winkelen

Veilig uitgaan in Aalsmeer 
Gemeente, politie, de horeca en Koninklijke Horeca Nederland hebben in 2008 de handen ineen geslagen 
om het uitgaan in het centrum te verbeteren en veiliger te maken. Hiervoor zetten zij het instrument 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan in. Het doel van de samenwerking is dat mensen niet alleen prettig kunnen 
vertoeven in het centrum, maar dat ook uitgaan veilig en aantrekkelijk is. Beleidsmedewerker Maring: “De 
partners denken nu na over welke maatregelen genomen moeten worden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan 
huisregels en een collectief ontzeggingbeleid: als je je in één kroeg hebt misdragen, kom je de volgende 
kroeg niet meer in.” Bij de uitwerking van deze maatregelen zullen ook bewoners en het uitgaanspubliek 
worden betrokken.

“We moeten vanuit alle disciplines de jeugdproblematiek oppakken”
“De afgelopen tijd hebben we veel last gehad van een groep jongeren die rondhangt bij de scholen en in 
het winkelcentrum van Kudelstaart. De jongeren zorgden voor vervuiling, vandalisme en geluidsoverlast. 
De winkelcentrumgroep, zoals we deze groep noemen, bestaat uit zo’n 20 tot 30 jongeren, variërend in de 
leeftijd van 11 tot 20 jaar. Sommigen zijn goedwillend, maar er zit een select gezelschap bij dat de boel 
blijft verstoren. We hadden als politie bijna een dagtaak aan deze jongeren. Inmiddels is het weer rustiger 
geworden. Maar veel problemen hebben een diepere oorzaak: zo worstelen veel jongeren met een moeilijke 
thuissituatie. De jongerenproblematiek zou daarom eigenlijk ook een taak voor jeugdzorg moeten zijn. 
Vorig jaar heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld om samen met onder andere jongerenwerkers 
van de stichting Cardanus, ouders van jongeren en buurtbewoners de overlast door hangjongeren 
te verminderen. De gemeente heeft de ouders én de jongeren uitgenodigd op het gemeentehuis om de 
problemen te bespreken. Dat heeft geholpen, een tijdlang was het rustig. De jongeren gaven tijdens de 
bijeenkomst aan dat ze graag een eigen plek wilden hebben om elkaar te ontmoeten. De gemeente heeft 
inmiddels gezorgd voor een zeecontainer. Dat is heel leuk, maar toch niet helemaal afdoende. Zo doet de 
verlichting het niet, waardoor de jongeren toch weer buiten gaan staan. 
Ik ben er overigens van overtuigd dat als je vanuit alle disciplines je aandacht richt op de jongeren, 
de problemen voor een groot deel opgelost kunnen worden. Als ze bijvoorbeeld een jeugdhonk zouden 
hebben, waar ze onder begeleiding kunnen chillen, poolen en darten, denk ik dat we een heel eind komen.  
Maar vaak stranden de initiatieven na een tijdje. Zo staat The bus, een mobiele hangplek voor de jeugd, 
alweer een tijdje stil. We moeten er daarom gezamenlijk voor zorgen dat er voldoende voorzieningen voor 
jongeren komen én dat ze blijven bestaan.”
Eric Vet, buurtregisseur Kudelstaart

Meer aandacht voor handhaving 
Handhaving heeft te weinig aandacht gekregen de afgelopen jaren, vindt burgemeester Pieter Litjens. “We 
hebben de afgelopen tijd een inhaalslag gemaakt met de woonarken, maar we moeten op nog veel meer 
punten beter gaan handhaven. Ik denk bijvoorbeeld aan het illegaal huisvesten van buitenlandse werknemers 
in bedrijfsruimten. Veel afspraken die hierover zijn gemaakt met ondernemers worden vervolgens niet 
nagekomen. Maar onze taak als gemeente is om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd. Doe je dat 
niet, dan word je als gemeente ongeloofwaardig.”
De aankomende jaren wil de gemeente sneller en alerter op ongeoorloofde situaties reageren, zegt Litjens. 
“Mensen kennen de regels en ze krijgen na een waarschuwing vaak nog respijt. Als ze er dan nog geen acht 
op slaan, gaan we er serieus werk van maken.” Naast het nemen van hardere maatregelen, wil de gemeente 
ook meer aandacht geven aan preventieve handhaving, het controleren of wettelijke voorschriften worden 
nageleefd zonder dat het vermoeden bestaat dat er sprake is van overtredingen. Litjens: “We willen meer 
controleurs op straat en meer gaan handhaven op basis van steekproeven. We willen bijvoorbeeld meer 
gecombineerde acties uitvoeren met de politie, brandweer, de belastingdienst en de arbeidsinspectie. Deze 
instanties hebben verdergaande bevoegdheden om direct in te grijpen als de gemeente. En de boetes die zij 
opleggen zijn vaak veel hoger. We willen dus minder lastige en langdurige procedures, maar meer lik-op-
stukbeleid. Uiteindelijk zal dat voor alle partijen beter werken.”

Maandelijkse vandalismemeter
In 2008 is de gemeente gestart met de 
vandalismemeter. De vandalismemeter, die 
elke maand wordt gepubliceerd in de Nieuwe 
Meerbode, brengt elke maand alle kosten van 
vernielingen aan gemeente-eigendommen in 
beeld. In 2008 is in totaal voor 72.000 euro 
vernield. Volgens beleidsmedewerker Maring 
maakt de vandalismemeter mensen bewuster. 
“Ze spreken erover, gaan meer opletten en 
geven vaker meldingen door.” Positief is dat het 
vandalisme tijdens Oud & Nieuw enorm gedaald 
is ten opzichte van eerdere jaren. Maring: 
“Samen met de politie, Cardanus en discotheek 
BonAmi hebben we afspraken gemaakt om 
overlast en vernielingen terug te brengen. Zo 
hebben we op een groot aantal prullenbakken 
vuurwerkkleppen aangebracht en is een aantal 
verkeersborden voorzien van vuurwerkbeugels. 
Deze maatregelen hebben goed gewerkt en we 
zullen deze zeker herhalen.”

Tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld
In 2008 heeft de gemeente de wet Tijdelijk 
Huisverbod voorbereid die op 1 april 2009 van 
kracht is gegaan in Aalsmeer. Deze wet geeft 
de burgemeester de bevoegdheid bij (dreiging 
van) geweld een pleger tien dagen het huis 
uit te zetten. Tijdens die tien dagen krijgen 
dader en slachtoffer intensieve hulpverlening. 
Beleidsmedewerker Bart-Jan Maring: “Op basis 
van aangiftes van de politie verwacht ik in 
Aalsmeer zo’n 5 huisverboden per jaar. De 
aangiftes geven overigens geen reëel beeld van 
het huiselijk geweld, het komt namelijk veel meer 
voor dan terug te vinden is in de politiecijfers. 
Mensen doen namelijk niet snel aangifte. Toch 
willen we mensen stimuleren aangifte te doen, 
want het kan erger voorkomen.”

In Aalsmeer wordt in rap tempo gebouwd, zowel op 
het gebied van woningen als bedrijfshuisvesting. Om 
ervoor te zorgen dat Aalsmeer zijn unieke karakter 
behoudt, heeft de gemeente samen met ondernemers 
en burgers een gebiedsvisie opgesteld, met als 
vragen: waar willen we wonen, werken en recreëren 
in Aalsmeer? 

“We hebben in 2008 in hard tempo verschillende 
projecten afgebouwd”, zegt wethouder Berry 
Nijmeijer. “In Nieuw-Oosteinde, de Rietlanden 
en Proostwijk-Noord zijn vorig jaar ongeveer 
600 tot 700 woningen opgeleverd. Helaas is 
in 2009 een bouwer failliet gegaan, waardoor 
veel huizen later klaar zullen zijn. Dat is voor 
veel mensen heel vervelend, zeker als ze hun 
oude huis al verkocht hebben. Gelukkig is het 
werk inmiddels overgenomen door een andere 
bouwer.”

Vernieuwing Aalsmeer-Dorp 
Nijmeijer is heel blij met de vernieuwingen in 
Aalsmeer-Dorp. “In 2008 zijn de Markstraat, 
Schoolstraat en Seringenstraat gereed gekomen. 
Deze straten zijn erg mooi geworden: geen 
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stoepen, dus alles op één niveau, en warme 
klinkers. Dit gaan we in het hele Dorp doen. 
We krijgen hierover veel leuke reacties van 
burgers.”

Op dit moment wordt het Praamplein en 
omgeving opgeknapt. Nijmeijer: “Dit heeft heel 
wat voeten in de aarde gehad. In november 
2007 heb ik de stekker eruit getrokken. Het 
project liep namelijk financieel uit de hand. We 
hebben toen een extern bureau laten uitzoeken 
hoe dit kon gebeuren. Uit het rapport bleek dat 
de begroting niet klopte, er was vooraf met veel 
kosten geen rekening gehouden. We hebben 
de aanbevelingen ter harte genomen en de 
gemeenteraad om een extra krediet gevraagd. Ik 
ben daarbij diep door het stof gegaan. Maar in 
september is de Raad akkoord gegaan. We maken 
nu echt vaart. En ik kan niet anders zeggen dan 
dat het heel mooi wordt. Er komen nieuwe 
winkels met daarboven woningen, er komt meer 
parkeergelegenheid, er komen aanlegplaatsen 
voor boten, het plein wordt verbreed en het 
asfalt wordt vervangen door warme klinkers. 
Een echte upgrading, dus!”

Het Praamplein in 2010 (illustratie La Rotanda).
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Regels voor kamerverhuur
Al jaren geeft het huisvesten van buitenlandse 
werknemers problemen in Aalsmeer. Louis 
van der Leij, afdelingshoofd vergunningen en 
handhaving: “In voorgaande jaren keken we 
vooral naar illegale huisvesting in de kassen en 
bedrijfsruimten, maar nu richten we ons vooral 
op de huisvesting van buitenlandse werknemers 
in woonwijken. Regelmatig worden woningen 
opgekocht door bedrijven en verhuurd aan soms 
wel 5 of meer personen. Dat geeft nogal eens 
overlast in de buurt.” Uit een inventarisatie 
blijkt dat het om minimaal 150 woningen gaat. 
Van der Leij: “We hebben inmiddels bepaald dat 
per straat maar 1 woning mag worden gebruikt 
voor kamerverhuur. En om duidelijkheid te 
krijgen of er sprake is van overlast, controleren 
we nu ook buiten kantooruren. Zo krijg je beter 
zicht op wat er gebeurt. Daarbij zullen we ook 
handhavend gaan optreden. Maar gemakkelijk 
zal dat niet zijn, want je kunt deze mensen niet 
zomaar op straat zetten.”

Woonschepenbeleid
In Aalsmeer wonen veel mensen permanent 
op een recreatieark. In 2006 jaar heeft de 
gemeente besloten deze situatie niet langer 
te gedogen, om rechtsongelijkheid tegen te 
gaan. Sinds vorig jaar wordt hieraan prioriteit 
gegeven. Van der Leij: “We hebben vorig jaar 
alle persoonsgebonden beschikkingen verstuurd 
aan diegenen daarvoor in aanmerking kwamen. 
Dat was voor veel mensen nogal schrikken. Ze 
wonen vaak al jarenlang op hun schip en hebben 
nu te horen gekregen dat zij daar op termijn niet 
meer permanent mogen wonen. En omdat hun 
schip nu alleen nog voor recreatiedoeleinden 
mag worden gebruikt, is hun schip veel 
minder waard geworden. Overigens hoeven 
de meesten niet direct weg, we hanteren een 
overgangstermijn die – afhankelijk van de 
persoonlijke omstandigheden – kan variëren 
tussen de één en tien jaar.” 

Regionalisering van de brandweer
Sinds 1 januari 2008 vormen de korpsen van 
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, 
Ouder-Amstel en Uithoorn één brandweerkorps. 
Het doel van de samenwerking is dat de 
brandweerkorpsen gemeenschappelijk kunnen 
optreden bij ramp- en crisissituaties en daarbij 
op dezelfde werkwijze hanteren. Burgemeester 
Pieter Litjens: “De regionalisering van de 
brandweer is één van de  grootste omslagen in 
de geschiedenis van de Aalsmeerse vrijwillige 
brandweer.  Ons korps is niet langer zelfstandig 
en de organisatie is fl ink veranderd. Dat 

is wennen, niet alleen voor de Aalsmeerse 
brandweer, maar ook voor de brandweer in 
Amsterdam. De Aalsmeerse brandweerlieden 
willen graag het eigen dorp blijven bedienen. 
En dat doen ze met heel veel toewijding en 
professionaliteit. Ik vind het daarom belangrijk 
dat de brandweer die lokale binding houdt. We 
streven ernaar dat het vrijwillige korps de eerste 
uitruk blijft doen in onze eigen gemeente en dat 
de Aalsmeerse brandweervereniging bij lokale 
evenementen aanwezig blijft.”
Toch zitten er wel haken en ogen aan de 
samenwerking tussen de vrijwillige en de 
beroepsbrandweer, geeft Litjens toe. “Er moet 
vaker worden geoefend en de brandweerlieden 
moeten voor nieuwe taken worden opgeleid. 
Dat kost tijd en dat is voor vrijwilligers niet 
altijd even gemakkelijk op te brengen. Dit moet 
vaak in de avonduren en de weekends gebeuren. 
We willen daarom als gemeente kijken op welke 
wijze we de vrijwilligers kunnen ondersteunen 
bij hun taak. Want we zijn heel trots op onze 
brandweer en willen het vrijwillige korps graag 
behouden.” I

Samenwerken aan een veilig bedrijventerrein
Vrijwel elk bedrijventerrein ligt er ‘s avonds en in het weekend stil en verlaten bij. Een ideaal werkterrein 
voor ongenode gasten. Inbraak, vandalisme en verloedering zijn dan ook vaak het gevolg. Dat was tot 
2006 ook het geval met de bedrijventerreinen Hornmeer, Molenvliet en Witteweg en Zwarteweg.  Daarom 
besloten in 2006 de Ondernemersvereniging Trade Centrum Aalsmeer (TCA), de gemeente, regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland en de brandweer het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) aan te vragen. Dit is een 
landelijk geldend veiligheidscertifi caat voor bedrijventerreinen. Daarmee geef je als betrokken partijen aan 
dat je de criminaliteit en overlast gestructureerd en volgens bepaalde kwaliteitsnormen wilt aanpakken. 
Volgens Cor Zomer, secretaris van TCA werden vanaf begin 2007 de zaken echt voortvarend in gang gezet. 
“De verlichting werd verbeterd en uitgebreid, de bomen en struiken teruggesnoeid en slecht wegdek en 
beschadigde trottoirs hersteld. Kortom, de openbare ruimte werd een stuk opener en daarmee inbraak- en 
vandalismeonvriendelijker. Dat werkte zo aanstekelijk dat ook de ondernemers zelf de veiligheid van hun 
panden en erven opnieuw tegen het licht hielden.” Vorig jaar december is het KVO-certifi caat verlengd tot 
2010. Voor die verlenging werd het hele pakket aan veiligheids- en preventieve maatregelen doorgelicht. 
“Bij dat alles is samenwerking hét sleutelwoord”, besluit Zomer, “En die is tussen politie, brandweer, 
gemeente en het TCA zonder meer perfect. Trouwens, die tussen de ondernemers onderling ook. We wijzen 
elkaar op bepaalde aandachtspunten en houden elkaar alert. Met als resultaat dat criminaliteit en 
vandalisme op ons bedrijventerrein substantieel zijn afgenomen. Loon naar actie dus.” 

Voelt u zich gediscrimineerd? Doe melding! 
De gemeente Aalsmeer heeft zich begin 2009 aangesloten bij Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam 
(MDRA). Inwoners van Aalsmeer die zich gediscrimineerd voelen vanwege bijvoorbeeld hun godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit of homoseksuele gerichtheid, kunnen 
dit nu melden bij het discriminatiemeldpunt. U kunt uw klacht schriftelijk, telefonisch of online indienen. 
Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Informatie via telefoon: 020-638 55 51 
of www.meldpunt-amsterdam.nl.

Effi ciëntere rampenbestrijding
door regionalisering
Een kleine ramp of crisis kan een gemeente als 
Aalsmeer goed aan. Maar hoe gaat dat bij een 
echt grootschalige ramp? Beschikt de gemeente 
dan over voldoende capaciteit? “Om die reden 
werd vorig jaar in navolging van de brandweer, 
politie en geneeskundige diensten ook gestart met 
de regionalisering van de gemeentelijke processen 
bij rampen en crises.” Aan het woord is Janne 
Kuijpers, adviseur rampen- en crisisbeheersing in 
Aalsmeer en verantwoordelijk voor de invoering 
van die processen in de gemeentelijke organisatie. 
“Concreet betekent dit dat de gemeentes van de 
regio Amsterdam-Amstelland bij grote rampen 
zoveel mogelijk een beroep op elkaar doen. Eigenlijk 
heel logisch, want in onze regio verschilt de omvang 
van de gemeentelijke organisaties enorm. Als er in 
de kleinere gemeenten écht iets groots gebeurt dan 
hebben die al snel capaciteitsproblemen, óók voor 
de aansturende functies. Terwijl Amsterdam over 
een crisisbeheersingsorganisatie beschikt die dagen, 
misschien wel weken kan functioneren. In elke 
regiogemeente komt daarom een Gemeentelijk Actie 

Centrum (GAC), zeg maar een soort lokale kennis- 
en kundebank, dat bij grote crises alle belangrijke 
processen (elf in totaal) aanstuurt en coördineert. 
Opvang en verzorging, registratie, evacuatie, 
milieuaspecten, voorlichting, schadeafhandeling, 
noem maar op. In Aalsmeer opereert het GAC bij een 
crisis vanuit het gemeentehuis. De implementatie 
van die elf processen is nu gerealiseerd, waardoor 
de gemeente beschikt over een professionele 
crisismanagementstructuur. Een geruststellende 
gedachte, toch?”

Janne Kuijpers: “Door de samenwerking beschikken we 
over een professionele crisismanagement structuur.”

De Aalsmeerse brandweer is bij veel evenementen 
aanwezig.

Veel belangstelling voor starterswoningen
In Aalsmeer bestaat al jaren een tekort aan 
woningen voor starters. Bij projecten zoals in 
het Lijnbaangebied en in Aalsmeer Dorp zal 
de gemeente daarom zorgen voor huur- en 
koopwoningen voor starters. Inmiddels is in 
Kudelstraat (Bilderdammerweg) in samenwerking 
met Woongroep Holland de bouw gestart van 

de bouw van 56 starterswoningen, waarvan 24 
huur en 32 koop. Wethouder Berry Nijmeijer: 
“Het is belangrijk dat een zo groot mogelijk 
aantal van de woningen terecht komt bij de 
doelgroep starters en jongeren. Om die reden 
stelt de gemeente startersleningen beschikbaar. 
De starterslening overbrugt het verschil tussen 
de totale koopsom van de woning en het 

maximale bedrag dat een starter, op basis van 
zijn inkomen, bij de bank kan lenen. De eerste 
drie jaar daarvan betaalt de koper geen rente 
en afl ossing voor de starterslening.” Inmiddels 
is gebleken dat de belangstelling voor de 
starterswoningen groter is dan het aanbod. 
Nijmeijer: “Dit onderwerp zal daarom de 
eerstkomende tijd niet van de agenda gaan.” I

Gebiedsvisie Aalsmeer 2020

Een gezamenlijke koers voor de toekomst 

De gemeente Aalsmeer heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de concept-

Gebiedsvisie Aalsmeer 2020, waarin we aangeven waar we met de gemeente 

naartoe willen. “In een Gebiedsvisie geef je op hoofdlijnen aan waar je wilt 

wonen, werken en recreëren”, legt wethouder Berry Nijmeijer uit. “Je kijkt 

niet alleen waar je wilt bouwen, en waar je bedrijven wilt vestigen, maar ook 

bepaal je waar je zorgt voor groen en water. Kortom: je maakt duidelijk wat je 

de komende tien jaar wilt op het gebied van ruimtelijke ordening. Met elkaar 

willen we Aalsmeer verder ontwikkelen. De gemeenteraad en het college hebben 

daarom besloten met de inwoners en andere betrokkenen een gezamenlijke 

koers voor de toekomst uit te zetten. We hebben bewoners en bedrijven op 

allerlei manieren uitgenodigd om mee te praten. Het participatieproces was 

zeer geslaagd, ik zou het zó weer zo doen. De koers die we willen gaan volgen, 

staat beschreven in de nieuwe Gebiedsvisie. In het kort komt het erop neer 

dat we in Aalsmeer meer aandacht willen geven aan kwaliteit. Ook geeft de 

Gebiedsvisie duidelijkheid. Hij krijgt de status van een structuurvisie. Op basis 

daarvan kunnen we bestemmingsplannen maken. Dat geeft voor de inwoners 

meer duidelijkheid als ze bouwplannen hebben. Het plan is om elke tien jaar 

zo’n nieuwe visie te ontwikkelen.”

Belangrijke punten uit de Gebiedsvisie: 

Aalsmeer moet zijn dorpse karakter behouden 
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Wethouder Berry Nijmeijer: 
“De Gebiedsvisie geeft een duidelijke koers aan voor de toekomst van Aalsmeer.”

090611_GA_BJV2008_v3.indd   5 19-6-09   14:44:49



Afvalverwerker neemt grijs en groen onderhoud over
In 2008 is de gemeente op zoek gegaan naar mogelijkheden om het 
beheer en onderhoud van de buitenruimte, het zogenaamde ‘grijs en 
groen onderhoud’ uit te besteden. Wethouder Ronald Fransen: “We 
hadden het idee dat het onderhoud efficiënter én goedkoper zou kunnen. 
De huidige afdeling Beheer, Toezicht en Onderhoud was eigenlijk te 
klein om voldoende kwaliteit te kunnen leveren. Zo gaf de afdeling veel 
aandacht aan het verwijderen aan zwerfvuil. Maar daardoor renden de 
medewerkers van incident naar incident, waardoor het gewone werk vaak 
bleef leggen. Met als gevolg dat we veel klachten kregen van burgers over 
het onderhoud van het groen. De afdeling zat dus klem.”
Vorig jaar heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar de 
verschillende mogelijkheden voor uitbesteding. Fransen: “We wilden 
graag een partnership aangaan met een organisatie. Zo kwam 
afvalverwerker De Meerlanden, waar wij aandeelhouder van zijn, in beeld. 
Voor dit bedrijf is dit een mogelijkheid om zijn dienstverlening uit te 
breiden.” De gemeenteraad vond het belangrijk dat het nieuwe bedrijf 
alle personeelsleden zou overnemen tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden. 
Fransen: “Dat is gelukt. Er gaan geen mensen uit, De Meerlanden trekt 
zelfs nieuwe mensen aan. De medewerkers waren eerst teleurgesteld 
dat ze werden uitbesteed. Maar gelukkig is die stemming nu 180 graden 
gedraaid.” Op 23 april 2009 heeft de gemeenteraad officieel ingestemd 
met de uitbesteding. En op 25 juni nemen de werknemers feestelijk 
afscheid van de gemeente Aalsmeer. 

Minder vluchten over Aalsmeer 
Aan de Tafel van Alders, waaraan onder andere vertegenwoordigers 
van het ministerie, Schiphol, provincie en gemeenten en omwonenden 
deelnemen, zijn in 2008 afspraken gemaakt over het vliegverkeer van 
Schiphol. Afgesproken is dat Schiphol haar functie als mainport van 
Nederland verder kan versterken en dat de luchthaven ‘beperkt’ mag 
doorgroeien tot 510.000 vluchten per jaar. Het huidige stelsel van 
handhavingpunten, waarbij het geluidsoverlast wordt gemeten, wordt 
vervangen door het Vliegen Volgens Afspraak. Hoewel wethouder Fransen 
niet blij is met het eindadvies, ziet hij daarin wel enkele positieve punten 
voor Aalsmeer: “Er zal de eerstkomende tijd vooral gebruik worden 
gemaakt van ‘de preferente banen’, dit zijn de Kaagbaan en de Polderbaan. 
Dit kan betekenen dat er minder over Aalsmeer zal worden gevlogen. 
Maar we moeten wel opletten hoe het vliegverkeer zich gaat ontwikkelen. 
De groei van Schiphol gaat namelijk wél gewoon door.” I

“Het is een goed moment om over te stappen naar De Meerlanden. Ik denk ook 
dat iedereen er beter van wordt. De Meerlanden is een groot bedrijf, er zullen 
meer mogelijkheden zijn om door te groeien of om opleidingen te volgen.”
Kitty Mastwijk, senior medewerker afdeling BTO.

Lichte daling meldingen Servicelijn
Burgers kunnen meldingen over zaken als losliggende stoeptegels, 
overhangende takken en gaten in het wegdek, het zogenaamde grijs en groen 
onderhoud, melden bij de Servicelijn van de gemeente. Het aantal meldingen 
bij de Servicelijn is in 2008 licht gedaald van 3528 in 2007 naar 3344 in 
2008. De meeste meldingen betroffen afval (719), groen (418) en kapotte 
lichtmasten (558). Als u een melding heeft, kunt u dit doorgeven via tel: 
0297- 387575 of servicelijn@aalsmeer.nl

Duurzame leefomgeving

Aalsmeer wordt groener en schoner

De gemeente werkt hard aan verbetering van de 
waterkwaliteit.

Aantal vluchten over Aalsmeer neemt waarschijnlijk af.

Na 82 jaar besteedt de gemeente het onderhoud van de 
openbare ruimte uit.

Een duurzame leefomgeving, met veel aandacht voor schoon water en groen. 
De gemeente werkt op verschillende manieren aan deze ambitieuze doelstelling, 
bijvoorbeeld door een eigen energiebedrijf op te starten. 

Klimaatneutrale regio in 2040
De gemeente Aalsmeer wil samen met vijf andere gemeenten uit de regio 
Amstelland-Meerlanden in 2040 komen tot een klimaatneutrale regio. 
Wethouder Ronald Fransen: “Wij gebruiken als gemeente enorm veel 
energie. Als je alle energie die wij jaarlijks als gemeente (burgers, bedrijven 
en instellingen) verbruiken bij elkaar optelt, kom je tot een file van 300 
kilometer aan tankauto’s met benzine per jaar. Ons streven is deze energie 
duurzaam op te wekken door middel van zonne-energie, windenergie, 
en warmte- en koudeopslag in de grond. We zullen verschillende 
maatregelen nemen om bedrijven en particulieren te stimuleren over 
te stappen op duurzame energie, bijvoorbeeld door het verstrekken van 
duurzaamheidsleningen.” 

Opzetten organisatie voor duurzame energie
Daarnaast heeft de gemeente plannen voor het opzetten van een 
organisatie voor duurzame energie, die we voorlopig hebben benoemd als 
Gemeenschappelijk Energie Bedrijf Aalsmeer (GEBA). Wethouder Fransen: 
“De bedoeling is dat de GEBA lokaal duurzame energie opwekt én wegzet. 
We willen deze organisatie opzetten in samenwerking met partners als de 
woningbouwvereniging, ontwikkelaar Bohemen en Green Park Aalsmeer. 
We denken daarbij bijvoorbeeld aan de aanleg van een duurzaamheidspark 
met zonnepanelen of de aanleg van windmolens in Green Park. Zo hopen 
we als gemeente een steentje te kunnen bijdragen aan een schonere en 
duurzame leefomgeving.”

Zorgen voor schoon water en droge voeten
Het klimaat verandert. Klimatologen voorspellen dat het vaker en harder 
zal gaan regenen in Nederland. Maar ook zullen er lange, droge perioden 
komen. Om in de toekomst problemen als wateroverlast en verdere 
vervuiling van water te voorkomen, besloten de gemeente Aalsmeer en 
het hoogheemraadschap van Rijnland in 2006 de handen ineen te slaan. 
Dit resulteerde in het Waterplan Aalsmeer, dat in 2008 is vastgesteld door 
de gemeenteraad. Een greep uit de meer dan 70 maatregelen: 

akkoord gesloten)

Wethouder Fransen is erg blij met het Waterplan. “We hebben een 
langetermijnvisie ontwikkeld tot het jaar 2050 en een uitvoeringsplan tot 
2015. Voor het uitvoeringsplan hebben we nu een organisatie opgetuigd. 
We hebben inmiddels al verschillende problemen kunnen oplossen, zoals 
het grondwaterprobleem in de Hornmeer. Over een jaar of 5 moeten we 
kijken of de maatregelen die we treffen echt voldoende zijn.” 

De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer werken steeds 
meer samen. Door de krachten te bundelen willen 
de gemeenten de dienstverlening aan de burgers 
steeds verder verbeteren. De samenwerking vond 
eerst vooral op uitvoerend niveau plaats, maar zal 
de komende jarensteeds meer in het teken staan van 
de e-dienstverlening. 

In 2008 hebben de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn belangrijke stappen genomen om 
de Gemeenschappelijke Regeling tot stand te 
brengen. In de Gemeenschappelijke Regeling 
(G2) werken Aalsmeer en Uithoorn samen 
op de onderdelen Wmo-voorzieningen, 
WOZ/belastingen, Werk en Inkomen en 
de e-dienstverlening. In november ging de 
gemeenteraad van Aalsmeer akkoord met de 
Gemeenschappelijke Regeling, de gemeenteraad 
van Uithoorn volgde op 29 januari 2009. Nog 
dezelfde avond ondertekenden burgemeester 
Berry Groen van Uithoorn en burgemeester 
Litjens ondertekenden de Gemeenschappelijke 
Regeling. “Een memorabele gebeurtenis”, 
zegt burgemeester Pieter Litjens. “We hopen 
hierdoor efficiënter en goedkoper te gaan 
werken en een betere dienstverlening aan de 
burger te kunnen verlenen. Ik verwacht dat 
de ambtelijke samenwerking steeds verder 
zal gaan, met name op het gebied van de 
e-dienstverlening. Dat is een enorm project, 
waarbij veel afdelingen zijn betrokken. Het 
getuigt van verantwoordelijkheidsgevoel om 
zo’n groot project gezamenlijk op te pakken.” 
Sinds 1 mei 2009 treedt de G2 als nieuwe 
organisatie naar buiten. 

Werken aan werk
Aalsmeer telde op 31 december 2008 135 
uitkeringsgerechtigden. Dit is in vergelijking met 
andere gemeenten uitzonderlijk laag. Dit danken 
we aan de hoge werkgelegenheid in Aalsmeer.  
Maar in 2009 zal dit veranderen. De economische 
crisis treft de bloemenhandel sterk, waardoor de 
werkgelegenheid daalt, mensen hun baan zullen 
verliezen en minder gemakkelijk ander werk kunnen 
vinden.
De gemeente heeft inmiddels verschillende plannen 
geformuleerd om de werkgelegenheidsproblemen 
tegen te gaan. Zo worden werkgevers door middel 
van subsidies gestimuleerd om mensen met een 
uitkering aan te nemen, werkt de gemeente intensief 
samen met het UWV en de gemeenten Amstelveen, 
De Ronde Venen, Abcoude, Ouder-Amstel en Uithoorn 
om mensen met een werkloosheidsuitkering zo 
snel mogelijk weer aan werk te helpen en kunnen 
asielgerechtigden en migranten deelnemen aan extra 
taal- en inburgeringstrajecten om hun kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast ondersteunt 
de gemeente mensen met een minimuminkomen met 
specifieke regelingen. I

Bestuur in ontwikkeling

Samenwerken in de G2
Klachten en bezwaarschriften 
Als de gemeente een beslissing heeft genomen waarmee u het niet eens bent, zoals het niet 
verlenen van een bouwvergunning, kunt u een bezwaarschrift indienen. In 2008 zijn er bij de 
Commissie voor bezwaar- en beroepschriften 185 bezwaarschriften ingediend, waarvan de meeste 
op het gebied van de ruimtelijke ordening en sociale zaken. 

Minder bezwaarschriften gegrond verklaard
In 2008 heeft de commissie over in totaal 162 bezwaarschriften advies uitgebracht, waarvan 
er slechts 9 gegrond en 2 gedeeltelijk gegrond zijn verklaard. Daarmee is het aantal gegrond 
verklaarde adviezen flink gedaald. Dit betekent dat de gemeente voldoende aandacht heeft geven 
aan de motivering van besluiten en de belangenafweging die ze heeft gemaakt bij het nemen van 
beslissingen.

Aantal uitgebrachte adviezen
2005 2006 2007 2008

Gegrond 14 12 36 9
Gedeeltelijk gegrond 2 1 3 2
Ongegrond 61 41 101 91
(Kennelijk) niet-ontvankelijk 15 16 10 60
Totaal 92 70 150 162

Lang wachten op beslissing
De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een bestuursorgaan tien weken na ontvangst van een 
bezwaarschrift hierop moet beslissen. Deze termijn kan nog met vier werken worden verlengd. 
In Aalsmeer lag de gemiddelde beslistermijn echter op twintig weken. De gemeente blijft ernaar 
streven om deze termijn te verkorten. 

Klachten
Als u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door de gemeente, dan kunt 
u een klacht indienen. Als bemiddeling niet tot een goed resultaat leidt, zal de klacht worden 
behandeld door de klachtenadviescommissie. 
In totaal zijn in 2008 15 klachten ingediend. Dat zijn er 5 meer dan in 2007. Positief is dat 
13 klachten zijn opgelost zonder tussenkomst van de klachtencommissie. Dit betekent dat het 
college samen met de klager tot een oplossing is gekomen zonder dat een hoorzitting noodzakelijk 
is. Van de klachten die zijn behandeld door de klachtenadviescommissie is één klacht gegrond 
verklaard en een niet-ontvankelijk.De huisstijl van de nieuwe organisatie: G2
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“We hopen als gemeente een steentje 
te kunnen bijdragen aan een schonere 

en duurzame leefomgeving.”
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Nieuw evenement: Aalsmeer Roest Niet
Sinds vorig jaar heeft Aalsmeer er een nieuw evenement bij: Aalsmeer Roest Niet, een toerrit door de regio 

met klassieke auto’s. Het evenement was een groot succes, volgens organisator Bob van der Laarse. “Al direct 

vanaf de start schreven veel mensen zich in, sommigen zelfs met meerdere auto’s.” Na de rit door de regio, 

waar mensen op verschillende plaatsen iets konden eten en drinken, werden alle auto’s opgesteld in het 

Dorp. “Daar kwamen duizenden mensen op af en we kregen heel veel positieve reacties, dat had ik helemaal 

niet verwacht. We willen er daarom een jaarlijks terugkerend evenement van maken. Aalsmeer kan namelijk 

nog best wel wat gezelligheid gebruiken.” 

Meer informatie: www.aalsmeerroestniet.com. 

De gemeente zorgt voor steeds meer plaatsen waar mensen kunnen genieten van groen en water. Er komen 
op verschillende plaatsen aanlegplaatsen voor boten, het Surfeiland wordt opgeknapt en de gemeente knapt 
historistische monumenten op. Kortom, Aalsmeer wordt steeds mooier!

Metamorfose voor het Surfeiland
Vorig jaar augustus gaf de gemeenteraad groen licht voor herinrichting van het Surfeiland. Volgens 
wethouder Ronald Fransen zal het Surfeiland een ware metamorfose ondergaan. “Voorheen lag er 
asfalt, stonden overal geparkeerde auto’s en kapotte lantaarnpalen werden niet meer vervangen. 
Het ontwerp van de herinrichting is tot stand gekomen in samenspraak met de wijkraden, die hier 
erg blij mee zijn. Dit was echt een voorbeeld van een geslaagd participatietraject. Het strand wordt 
straks verbreed, er komt een wandelboulevard, speeltoestellen, een aanlegsteiger voor boten, 
bankjes en picknicktafels. Verder wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid, komt er een stalling 
voor fi etsen en verlichting. Bovendien zal in 2010 een restaurant zijn deuren openen op de kop van 
het eiland. Deze zomer kunnen Aalsmeerders al gebruik maken van de nieuwe voorzieningen op het 
eiland, maar volgend jaar wordt het helemaal genieten.”

Aandacht voor monumenten 
Vorig jaar heeft de gemeente de buitenkant én de binnenkant van het gemeentehuis aangewezen 
als gemeentelijk monument. Het gemeentehuis is ontworpen door de architect Johannes Fake 
Berghoef (Aalsmeer, 1903-1994), die regionaal bekend was. Het aanwijzen van het gemeentehuis als 
gemeentelijk monument geeft garantie voor het behoud van het uiterlijk van het gebouw. Verder zijn 
verschillende andere Aalsmeerse gebouwen aangewezen als monument, zoals de Rooms-Katholieke 
kerk Sint Jan Geboorte in Kudelstaat, de Stommeerkerk en een boerderij aan de Hornweg. 

Restauratie Watertoren
Ook de watertoren krijgt een opknapbeurt. De gemeente Aalsmeer heeft Monumentenwacht de 
opdracht gegeven een programma van eisen te formuleren voor de restauratie van het voegwerk 
en het betonwerk van de Watertoren. Verder wil de gemeente in samenwerking met de stichting 
Aalsmeer 2000 zorgen voor verlichting van de kop van de watertoren en zal de kade rondom de 
toren worden hersteld. 

Oorlogsmonument De Propeller
Vorig jaar heeft de gemeente besloten het oorlogsmonument de Propeller, gelegen aan de 
Schweitzerstraat in Kudelstaart, te restaureren. De propeller is een overblijfsel van de Short Stirling 
bommenwerper BK 620, die in de oorlog (17 december 1942) in de Westeinderplassen neerstortte. 
De propeller vervult een belangrijke functie bij de 4 mei herdenkingen. De conditie van de propeller 
was ronduit slecht en alleen grootschalig onderhoud kon de propeller voor volgende generaties 
behouden. In december 2008 is de propeller van zijn sokkel gehaald en in april 2009 weer terug 
geplaatst.

Nieuwe richtlijnen voor archeologie
Op 28 augustus 2008 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voornemen om nieuwe richtlijnen 
voor archeologie vast te stellen. Aanleiding is de Wet op de archeologische monumentenzorg, 
waarin nieuwe richtlijnen staan voor archeologisch onderzoek. Beleidsmedewerker Kiep: “We 
gaan samen met Cultureel Erfgoed Noord-Holland een archeologische verwachtingenkaart maken, 
waarop we aangeven in welke gebieden we veel vondsten kunnen verwachten, zoals in het gebied 
rondom de Dorpskerk in Aalsmeer. We vinden het namelijk belangrijk zoveel mogelijk vondsten 
te bewaren. Bij de bouwwerkzaamheden aan het Praamplein is ondanks dat er archeologisch 
onderzoek is uitgevoerd bij het graven van de bouwput nog veel gevonden en meegenomen door 
amateurarcheologen. Deze scherven zijn hierdoor voor Aalsmeer verloren gegaan. Dit willen we in 
de toekomst voorkomen.”

Iedereen enthousiasmeren voor sport
Vorig jaar is de gemeente begonnen met een Sportnota. “Aalsmeer is een echt sportdorp”, zegt 
wethouder Overbeek. “Er wordt in Aalsmeer meer aan sport gedaan dan in vergelijkbare dorpen, 
97% van de jeugd doet aan sport. En ook ouderen in Aalsmeer sporten meer dan gemiddeld. Dat 
is natuurlijk geweldig en dit willen we op allerlei manieren blijven stimuleren, maar het geeft wel 
veel druk op de verenigingen en de accommodaties. Zeker omdat onze gemeente is gegroeid, maar 
het aantal sportfaciliteiten niet is meegegroeid. We proberen daar wel iets aan te doen: vorig 
jaar hebben we vanwege de grote groei van voetbalvereniging RKAV een kunstgrasveld aangelegd. 
Maar uiteraard willen de andere voetbalclubs nu ook een kunstgrasveld. We kijken daarom wat er 
mogelijk is.” 
Om goed zicht te krijgen op de behoeftes die er spelen, is de gemeente begonnen met de opzet 
van een Sportnota. Bij de opzet heeft de gemeente een klankbordgroep betrokken, bestaande 
uit vertegenwoordigers van verschillende binnen-, buiten- water- en topsportverenigingen. 
Beleidsmedewerker Wendy de Jong: “Daarnaast hebben we een vragenlijst naar alle sportverenigingen 
gestuurd om erachter te komen tegen welke knelpunten ze aanlopen.” Hieruit bleek dat vooral de 
binnensportverenigingen graag extra accommodaties willen. De Jong: “We willen daarom kijken of 
het noodzakelijk én mogelijk is om een nieuwe sportaccommodatie te bouwen en zo ja, welk type 
accommodatie, bijvoorbeeld een gymzaal of sporthal en op welke locatie.” Verder wil de gemeente 
zich richten op de sportdeelname van ouderen. Overbeek: “Die blijven toch een beetje achter, vooral 
mensen vanaf een jaar of 65. We zullen daarom kijken of het sportaanbod voldoende aansluit.”

Andere punten uit de Sportnota zijn: 

De Sportnota ligt tot 28 juni ter inzage. Begin oktober zal de Sportnota ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd, waarna in de daaropvolgende jaren gestart kan worden met de 
uitvoering. I

Vrije tijd

Heerlijk recreëren in eigen dorp

Wethouder Ronald Fransen: 
“We hebben de herinrichting van het Surfeiland helemaal kunnen uitvoeren volgens de wensen van de Aalsmeerders.”

Toeren met klassieke auto’s tijdens Aalsmeer Roest Niet. Fo
to
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Het gemeentehuis is aangewezen als gemeentelijk monument.

Drie boeken over ons schilderachtige dorp
In 2008 zijn drie mooie boeken uitgekomen over Aalsmeer:

 In deze gebonden uitgave staan meer dan 270 pentekeningen, schilderijen en aquarellen van Aalsmeer 

 en Kudelstaart plus interviews met een aantal kunstenaars.

 Samengesteld door Coq Scheltens. Vijftig schrijvers lieten zich inspireren door Aalsmeer en Kudelstaart. 

 van der Meer. In dit boekje staat de geschiedenis van ‘de mooiste watertoren’ van Nederland beschreven.
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In de Historische Tuin worden aardewerk en scherven tentoongesteld die zijn gevonden tijdens de werkzaamheden aan 
het Praamplein.
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Afvalverwerker neemt grijs en groen onderhoud over
In 2008 is de gemeente op zoek gegaan naar mogelijkheden om het 
beheer en onderhoud van de buitenruimte, het zogenaamde ‘grijs en 
groen onderhoud’ uit te besteden. Wethouder Ronald Fransen: “We 
hadden het idee dat het onderhoud efficiënter én goedkoper zou kunnen. 
De huidige afdeling Beheer, Toezicht en Onderhoud was eigenlijk te 
klein om voldoende kwaliteit te kunnen leveren. Zo gaf de afdeling veel 
aandacht aan het verwijderen aan zwerfvuil. Maar daardoor renden de 
medewerkers van incident naar incident, waardoor het gewone werk vaak 
bleef leggen. Met als gevolg dat we veel klachten kregen van burgers over 
het onderhoud van het groen. De afdeling zat dus klem.”
Vorig jaar heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar de 
verschillende mogelijkheden voor uitbesteding. Fransen: “We wilden 
graag een partnership aangaan met een organisatie. Zo kwam 
afvalverwerker De Meerlanden, waar wij aandeelhouder van zijn, in beeld. 
Voor dit bedrijf is dit een mogelijkheid om zijn dienstverlening uit te 
breiden.” De gemeenteraad vond het belangrijk dat het nieuwe bedrijf 
alle personeelsleden zou overnemen tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden. 
Fransen: “Dat is gelukt. Er gaan geen mensen uit, De Meerlanden trekt 
zelfs nieuwe mensen aan. De medewerkers waren eerst teleurgesteld 
dat ze werden uitbesteed. Maar gelukkig is die stemming nu 180 graden 
gedraaid.” Op 23 april 2009 heeft de gemeenteraad officieel ingestemd 
met de uitbesteding. En op 25 juni nemen de werknemers feestelijk 
afscheid van de gemeente Aalsmeer. 

Minder vluchten over Aalsmeer 
Aan de Tafel van Alders, waaraan onder andere vertegenwoordigers 
van het ministerie, Schiphol, provincie en gemeenten en omwonenden 
deelnemen, zijn in 2008 afspraken gemaakt over het vliegverkeer van 
Schiphol. Afgesproken is dat Schiphol haar functie als mainport van 
Nederland verder kan versterken en dat de luchthaven ‘beperkt’ mag 
doorgroeien tot 510.000 vluchten per jaar. Het huidige stelsel van 
handhavingpunten, waarbij het geluidsoverlast wordt gemeten, wordt 
vervangen door het Vliegen Volgens Afspraak. Hoewel wethouder Fransen 
niet blij is met het eindadvies, ziet hij daarin wel enkele positieve punten 
voor Aalsmeer: “Er zal de eerstkomende tijd vooral gebruik worden 
gemaakt van ‘de preferente banen’, dit zijn de Kaagbaan en de Polderbaan. 
Dit kan betekenen dat er minder over Aalsmeer zal worden gevlogen. 
Maar we moeten wel opletten hoe het vliegverkeer zich gaat ontwikkelen. 
De groei van Schiphol gaat namelijk wél gewoon door.” I

“Het is een goed moment om over te stappen naar De Meerlanden. Ik denk ook 
dat iedereen er beter van wordt. De Meerlanden is een groot bedrijf, er zullen 
meer mogelijkheden zijn om door te groeien of om opleidingen te volgen.”
Kitty Mastwijk, senior medewerker afdeling BTO.

Lichte daling meldingen Servicelijn
Burgers kunnen meldingen over zaken als losliggende stoeptegels, 
overhangende takken en gaten in het wegdek, het zogenaamde grijs en groen 
onderhoud, melden bij de Servicelijn van de gemeente. Het aantal meldingen 
bij de Servicelijn is in 2008 licht gedaald van 3528 in 2007 naar 3344 in 
2008. De meeste meldingen betroffen afval (719), groen (418) en kapotte 
lichtmasten (558). Als u een melding heeft, kunt u dit doorgeven via tel: 
0297- 387575 of servicelijn@aalsmeer.nl

Duurzame leefomgeving

Aalsmeer wordt groener en schoner

De gemeente werkt hard aan verbetering van de 
waterkwaliteit.

Aantal vluchten over Aalsmeer neemt waarschijnlijk af.

Na 82 jaar besteedt de gemeente het onderhoud van de 
openbare ruimte uit.

Een duurzame leefomgeving, met veel aandacht voor schoon water en groen. 
De gemeente werkt op verschillende manieren aan deze ambitieuze doelstelling, 
bijvoorbeeld door een eigen energiebedrijf op te starten. 

Klimaatneutrale regio in 2040
De gemeente Aalsmeer wil samen met vijf andere gemeenten uit de regio 
Amstelland-Meerlanden in 2040 komen tot een klimaatneutrale regio. 
Wethouder Ronald Fransen: “Wij gebruiken als gemeente enorm veel 
energie. Als je alle energie die wij jaarlijks als gemeente (burgers, bedrijven 
en instellingen) verbruiken bij elkaar optelt, kom je tot een file van 300 
kilometer aan tankauto’s met benzine per jaar. Ons streven is deze energie 
duurzaam op te wekken door middel van zonne-energie, windenergie, 
en warmte- en koudeopslag in de grond. We zullen verschillende 
maatregelen nemen om bedrijven en particulieren te stimuleren over 
te stappen op duurzame energie, bijvoorbeeld door het verstrekken van 
duurzaamheidsleningen.” 

Opzetten organisatie voor duurzame energie
Daarnaast heeft de gemeente plannen voor het opzetten van een 
organisatie voor duurzame energie, die we voorlopig hebben benoemd als 
Gemeenschappelijk Energie Bedrijf Aalsmeer (GEBA). Wethouder Fransen: 
“De bedoeling is dat de GEBA lokaal duurzame energie opwekt én wegzet. 
We willen deze organisatie opzetten in samenwerking met partners als de 
woningbouwvereniging, ontwikkelaar Bohemen en Green Park Aalsmeer. 
We denken daarbij bijvoorbeeld aan de aanleg van een duurzaamheidspark 
met zonnepanelen of de aanleg van windmolens in Green Park. Zo hopen 
we als gemeente een steentje te kunnen bijdragen aan een schonere en 
duurzame leefomgeving.”

Zorgen voor schoon water en droge voeten
Het klimaat verandert. Klimatologen voorspellen dat het vaker en harder 
zal gaan regenen in Nederland. Maar ook zullen er lange, droge perioden 
komen. Om in de toekomst problemen als wateroverlast en verdere 
vervuiling van water te voorkomen, besloten de gemeente Aalsmeer en 
het hoogheemraadschap van Rijnland in 2006 de handen ineen te slaan. 
Dit resulteerde in het Waterplan Aalsmeer, dat in 2008 is vastgesteld door 
de gemeenteraad. Een greep uit de meer dan 70 maatregelen: 

akkoord gesloten)

Wethouder Fransen is erg blij met het Waterplan. “We hebben een 
langetermijnvisie ontwikkeld tot het jaar 2050 en een uitvoeringsplan tot 
2015. Voor het uitvoeringsplan hebben we nu een organisatie opgetuigd. 
We hebben inmiddels al verschillende problemen kunnen oplossen, zoals 
het grondwaterprobleem in de Hornmeer. Over een jaar of 5 moeten we 
kijken of de maatregelen die we treffen echt voldoende zijn.” 

De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer werken steeds 
meer samen. Door de krachten te bundelen willen 
de gemeenten de dienstverlening aan de burgers 
steeds verder verbeteren. De samenwerking vond 
eerst vooral op uitvoerend niveau plaats, maar zal 
de komende jarensteeds meer in het teken staan van 
de e-dienstverlening. 

In 2008 hebben de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn belangrijke stappen genomen om 
de Gemeenschappelijke Regeling tot stand te 
brengen. In de Gemeenschappelijke Regeling 
(G2) werken Aalsmeer en Uithoorn samen 
op de onderdelen Wmo-voorzieningen, 
WOZ/belastingen, Werk en Inkomen en 
de e-dienstverlening. In november ging de 
gemeenteraad van Aalsmeer akkoord met de 
Gemeenschappelijke Regeling, de gemeenteraad 
van Uithoorn volgde op 29 januari 2009. Nog 
dezelfde avond ondertekenden burgemeester 
Berry Groen van Uithoorn en burgemeester 
Litjens ondertekenden de Gemeenschappelijke 
Regeling. “Een memorabele gebeurtenis”, 
zegt burgemeester Pieter Litjens. “We hopen 
hierdoor efficiënter en goedkoper te gaan 
werken en een betere dienstverlening aan de 
burger te kunnen verlenen. Ik verwacht dat 
de ambtelijke samenwerking steeds verder 
zal gaan, met name op het gebied van de 
e-dienstverlening. Dat is een enorm project, 
waarbij veel afdelingen zijn betrokken. Het 
getuigt van verantwoordelijkheidsgevoel om 
zo’n groot project gezamenlijk op te pakken.” 
Sinds 1 mei 2009 treedt de G2 als nieuwe 
organisatie naar buiten. 

Werken aan werk
Aalsmeer telde op 31 december 2008 135 
uitkeringsgerechtigden. Dit is in vergelijking met 
andere gemeenten uitzonderlijk laag. Dit danken 
we aan de hoge werkgelegenheid in Aalsmeer.  
Maar in 2009 zal dit veranderen. De economische 
crisis treft de bloemenhandel sterk, waardoor de 
werkgelegenheid daalt, mensen hun baan zullen 
verliezen en minder gemakkelijk ander werk kunnen 
vinden.
De gemeente heeft inmiddels verschillende plannen 
geformuleerd om de werkgelegenheidsproblemen 
tegen te gaan. Zo worden werkgevers door middel 
van subsidies gestimuleerd om mensen met een 
uitkering aan te nemen, werkt de gemeente intensief 
samen met het UWV en de gemeenten Amstelveen, 
De Ronde Venen, Abcoude, Ouder-Amstel en Uithoorn 
om mensen met een werkloosheidsuitkering zo 
snel mogelijk weer aan werk te helpen en kunnen 
asielgerechtigden en migranten deelnemen aan extra 
taal- en inburgeringstrajecten om hun kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast ondersteunt 
de gemeente mensen met een minimuminkomen met 
specifieke regelingen. I

Bestuur in ontwikkeling

Samenwerken in de G2
Klachten en bezwaarschriften 
Als de gemeente een beslissing heeft genomen waarmee u het niet eens bent, zoals het niet 
verlenen van een bouwvergunning, kunt u een bezwaarschrift indienen. In 2008 zijn er bij de 
Commissie voor bezwaar- en beroepschriften 185 bezwaarschriften ingediend, waarvan de meeste 
op het gebied van de ruimtelijke ordening en sociale zaken. 

Minder bezwaarschriften gegrond verklaard
In 2008 heeft de commissie over in totaal 162 bezwaarschriften advies uitgebracht, waarvan 
er slechts 9 gegrond en 2 gedeeltelijk gegrond zijn verklaard. Daarmee is het aantal gegrond 
verklaarde adviezen flink gedaald. Dit betekent dat de gemeente voldoende aandacht heeft geven 
aan de motivering van besluiten en de belangenafweging die ze heeft gemaakt bij het nemen van 
beslissingen.

Aantal uitgebrachte adviezen
2005 2006 2007 2008

Gegrond 14 12 36 9
Gedeeltelijk gegrond 2 1 3 2
Ongegrond 61 41 101 91
(Kennelijk) niet-ontvankelijk 15 16 10 60
Totaal 92 70 150 162

Lang wachten op beslissing
De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een bestuursorgaan tien weken na ontvangst van een 
bezwaarschrift hierop moet beslissen. Deze termijn kan nog met vier werken worden verlengd. 
In Aalsmeer lag de gemiddelde beslistermijn echter op twintig weken. De gemeente blijft ernaar 
streven om deze termijn te verkorten. 

Klachten
Als u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door de gemeente, dan kunt 
u een klacht indienen. Als bemiddeling niet tot een goed resultaat leidt, zal de klacht worden 
behandeld door de klachtenadviescommissie. 
In totaal zijn in 2008 15 klachten ingediend. Dat zijn er 5 meer dan in 2007. Positief is dat 
13 klachten zijn opgelost zonder tussenkomst van de klachtencommissie. Dit betekent dat het 
college samen met de klager tot een oplossing is gekomen zonder dat een hoorzitting noodzakelijk 
is. Van de klachten die zijn behandeld door de klachtenadviescommissie is één klacht gegrond 
verklaard en een niet-ontvankelijk.De huisstijl van de nieuwe organisatie: G2
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“We hopen als gemeente een steentje 
te kunnen bijdragen aan een schonere 

en duurzame leefomgeving.”
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Burgerparticipatie staat hoog op de agenda van de gemeente Aalsmeer. Zo is vorig jaar een start gemaakt 
met het Burgerinitiatief, waardoor burgers een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad kunnen 
plaatsen. Verder zal het Wijkgericht werken dit jaar efficiënter worden ingericht. 

Vorig jaar heeft de gemeente het Burgerinitiatief voorbereid en eind december heeft de raad de 
verordening Burgerinitiatief aangenomen. Het Burgerinitiatief geeft burgers het recht om een 
onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Een mooie manier voor burgers om op 
een directe manier te participeren in de besluitvorming, vindt burgemeester Pieter Litjens. “Dit 
is een mooi middel om de afstand tussen burger en bestuur te verkleinen. In het begin hebben 
verschillende mensen wel zo hun bedenkingen geuit. Het Burgerinitiatief moet namelijk niet iets 
vrijblijvends zijn, als de Raad erover beslist moet er natuurlijk wel werk van worden gemaakt. 
Dat betekent dat we dan ook geld en middelen moeten vrijmaken. We hebben hiermee nog geen 
ervaring. We zullen dat werkenderweg moeten leren en het zal een proces zijn van vallen en 
opstaan. Het zal wellicht ook teleurstellingen opleveren. Maar ik ben heel benieuwd waar mensen 
mee komen.” 

Dialoog tussen burger en bestuur

Blijven werken aan burgerparticipatie

Aalsmeer wordt een echt waterdorp.

Nieuwe opzet Wijkgericht werken
In 2008 was de afdeling Wijkgericht werken van de gemeente Aalsmeer lange tijd onderbezet. 
“Het was daardoor een verloren jaar”, zegt wethouder Ronald Fransen. “Maar we hebben het 
inmiddels weer goed op de rit gezet. In 2008 hebben we een bijeenkomst georganiseerd met de 
verschillende wijkraden om hun mening te vragen naar de voortgang. We hebben naar aanleiding 
van die bijeenkomst een lijst met 20 punten opgesteld, waarvan wij denken dat ze het interessant 
zijn om als wijkraad over mee te denken. Ook willen we graag dat de wijkraden zelf met punten 
komen. Daarnaast willen wij als collegeleden bij elke wijkraad een keer per jaar langs gaan om te 
horen hoe het gaat en wat er leeft.” 
De gemeente heeft besloten de wijkplatformvergaderingen op te heffen. Fransen: “In plaats daarvan 
is nu bij elke wijkraad iemand van de afdeling communicatie aanwezig. De communicatieadviseur 
kan zaken bij de wijkraad neerleggen en bewaken dat punten van de wijkraad worden opgepakt 
binnen de ambtelijke organisatie. We blijven er namelijk naar streven dat Wijkgericht werken in de 
genen van de ambtenaren terecht komt.” I

Uw onderwerp op de politieke agenda
Het Burgerinitiatief geeft burgers het recht om zelf direct een onderwerp op de politieke agenda te 
plaatsen. Uw onderwerp komt op de agenda van de raad en u krijgt tevens de mogelijkheid om tijdens 
de raadvergadering uw agendapunt toe te lichten. Het doel van het Burgerinitiatief is om een grotere 
burgerparticipatie bij de beleid- en besluitvorming te verkrijgen. 

Wat zijn de spelregels?
• De initiatiefnemer moet in Aalsmeer wonen of werken en minstens 16 jaar zijn
• Het initiatief moet ondertekend zijn door 25 personen
• De initiatiefnemer moet belang hebben bij het onderwerp
• Het onderwerp mag niet al eerder behandeld zijn en het mag geen klacht zijn.

Wat moet u doen?
Als u een onderwerp op de politieke agenda wilt zetten, kunt u contact opnemen met de griffier van 
Aalsmeer, Chantal van Zuilen, tel: 0297-3876584 of chantal.van.zuilen@aalsmeer.nl. Op de website kunt 
u de exacte voorwaarden en het aanvraagformulier vinden. www.aalsmeer.nl 

“Ik mis de wijkplatforms niet”
“Vorig jaar is er op het gebied van Wijkgericht werken niet veel gebeurd. De coördinator Wijkgericht 
werken is in april 2008 vertrokken. Hij is één keer langs geweest op ons wijkplatform, dat was direct 
de laatste keer. Dit jaar heeft de gemeente besloten het Wijkgericht werken anders in te richten. We 
hebben nu een communicatieadviseur als vast aanspreekpunt binnen de gemeente en de wijkplatforms zijn 
opgeheven. Van mij hoeven de wijkplatforms geen nieuw leven in te worden geblazen, ik mis ze niet. De 
Dorpsraad functioneert ook zonder de wijkplatforms. Wel kwamen er tijdens de wijkplatformvergaderingen 
ook de andere partijen, zoals scholen, winkeliers en woningbouwvereniging, en waren er altijd een paar 
ambtenaren aanwezig, bijvoorbeeld van grijs en groen. Daardoor waren de lijnen wat korter. Nu belasten 
we degene van communicatie vaak met onze punten of moeten we zelf vaker achter dingen aan. 
We zouden het fijn vinden als we op sommige punten wat professionele ondersteuning zouden krijgen 
van de gemeente, zoals bij de website en onze communicatie. Ook zou het prettig zijn als de gemeente 
twee keer per jaar die vergaderingen wil voorzitten als ook de andere partijen (scholen, winkeliers en 
woningbouwvereniging) uitgenodigd zijn. Een soort Wijkplatform op de avond van de Dorpsraad. Dan 
kunnen wij ook weer eens gewoon deelnemer zijn. Ik hoop dat die ondersteuning dit jaar handen en voeten 
krijgt.”
Robert Uytenbogaardt, voorzitter Dorpsraad Kudelstaart

Gebiedsvisie voorbeeld van een geslaagd participatietraject

De Gebiedsvisie is een voorbeeld van een project dat niet ‘achter het bureau’ tot stand is gekomen, 
stelt Harold Ebels, gemeentelijk projectleider voor de Gebiedsvisie. “Het is de nadrukkelijke wens van 
de gemeenteraad en het college geweest om ook de inwoners van Aalsmeer actief te betrekken bij de 
gebiedsvisie en aan het denken te zetten over de toekomst van hun gemeente”, zegt Ebels. Daarom is in 
2008 een intensief participatietraject gestart met als doel om de gemeente, de organisaties, de bedrijven en 
de inwoners met elkaar in gesprek te laten komen en op die wijze de ideeën en wensen voor de toekomst met 
elkaar uit te wisselen. “Via diverse kanalen - Gebiedsvisiekranten, briefkaarten, enquêtes op de website, 
straatgesprekken en een aantal dorpsdiscussies - is een intensief gesprek met de bevolking gevoerd.” De 
gemeente heeft alles op alles gezet om de Aalsmeerders zo goed mogelijk te bereiken, vindt Ebels. “We 
zijn in de dorpshuizen geweest, de straat opgegaan met collegeleden en raadsleden, we waren present 
bij evenementen als de geraniummarkt en we hebben zelfs bij het zwembad gestaan.” Vooraf was er wat 
scepsis onder de betrokkenen, maar naarmate het project vorderde, groeide het enthousiasme. “Er kwamen 
zeer veel reacties binnen en die moesten allemaal worden bekeken en verwerkt in de Gebiedsvisie. Dat heeft 
ons een heleboel tijd gekost, maar het geeft wel aan dat het participatietraject geslaagd is. De Gebiedsvisie 
is geen product geworden van deskundigen in een ivoren toren.” De concept-Gebiedsvisie ligt tot 3 juli ter 
inzage.

Eerste bedrijf geopend op Green Park 
Aalsmeer
Langs de nieuwe N201 wordt een nieuw 
bedrijvenpark aangelegd, Green Park Aalsmeer, 
dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door 
de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer. Dit 
bedrijvenpark van meer dan 180 hectare is 
met name bestemd voor ondernemingen in de 
bloemen- en plantensector. Maar een gedeelte 
van het plangebied is ook beschikbaar voor 
vestiging van lokale ondernemers buiten de 
sierteeltsector uit de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn. In 2007 heeft het beeldkwaliteitplan 
va Green Park de Arie Keppler prijs gewonnen en 
in november 2008 stond Green Park Aalsmeer 
in het Jaarboek Beste Bedrijventerreinen 2008 
als een van de favorieten aangemerkt. 
Wethouder Berry Nijmeijer: “Green Park wordt 
erg mooi, we zijn ervan overtuigd dat dit een 
hoogwaardig bedrijventerrein zal worden. In 
2008 hebben we de eerste kavels uitgegeven. 
Verder zijn we hard bezig geweest met het 
aankopen en bouwrijk maken van gronden. Die 
kunnen we nu gaan ontwikkelen. In 2009 heeft 
het eerste bedrijf, PTMD collection, zich hier 
gevestigd. We hopen dit jaar nog vier kavels 
te verkopen, het liefst aan bedrijven die zijn 
verbonden aan de groensector.” 

Aalsmeer wil zich blijvend profileren als het centrum in de wereld op het gebied van bloemen. Daarom wil het voornamelijk bedrijven aantrekken 
in de bloemen- en plantensector. Daarnaast wil de gemeente Aalsmeer meer gaan promoten als watersportgemeente.

BV Aalsmeer

Meer nadruk op agro-business, recreatie en watersport

Greenport Aalsmeer als
hét wereldbloemencentrum
Nederland kent vijf Greenports, gebieden 
met een concentratie van bedrijven in de 
bloemen- en plantensector, die nauw met 
elkaar samenwerken en belangrijk zijn voor de 
Nederlandse economie. Greenport Aalsmeer 
is daar één van. De gemeente Aalsmeer werkt 
hierbij samen met de provincie Noord-Holland 
en de gemeenten Amstelveen, Haarlemmermeer 
en Uithoorn om Aalsmeer en omgeving blijvend 
te profileren als hét wereldcentrum op het gebied 
van bloemen. Nijmeijer: “De agro-business is de 
grote dobber waar we op drijven en die willen 
we daarom verder uitbreiden. We hebben het 
afgelopen jaar grote stappen gemaakt. We 
hebben plannen gemaakt voor de middellange 
termijn en die zijn door alle raden en de provincie 
ondertekend. De eerste onderdelen waar we 
aan gaan werken zijn de herstructurering van 
het bedrijventerrein in de Hornmeer en van 
verouderde glastuinbouwgebieden.” 

“Green Park wordt 
een prachtig 

bedrijventerrein”

Waterrecreatie en agro-business centraal 
in economische visie
In samenwerking met de Kamer van Koophandel 
en de Ondernemers Vereniging Aalsmeer (OVA) 
is de gemeente bezig met de opzet van een 
economische visie. Wethouder Nijmeijer: “In 
de economische visie gaan we uit van een 
tweesporenbeleid: we willen zowel de agro-
business als het toerisme en de watersport 
versterken. Projecten als de promotie van 
Aalsmeer en het verbeteren van toeristische 
voorzieningen voor de watersportsector zijn 
belangrijk voor de economie van Aalsmeer. We 
willen dit oppakken in samenwerking met het 
toeristisch-recreatief bedrijfsleven. Juist een 
gezamenlijke aanpak heeft veel meerwaarde.”
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 28 mei 
2009 ingestemd met de oplegnotitie Uitwerking 
economisch beleid, gemeente Aalsmeer. I

Passie voor bloemen in
Bloomin’Holland
In het hart van Green Park Aalsmeer komt 
Bloomin’Holland. Bloomin’Holland wordt een 
permanente wereld van passie voor bloemen, waar 
mensen elkaar ontmoeten, ideeën groeien, kennis 
wordt uitgewisseld en trends worden geshowd. Ook 
komt er een centrum voor toeristen, waar mensen 
de combinatie kunnen beleven van de klassieke 
schoonheid van de bloemen- en plantenwereld en de 
hypermoderne technologie die ervoor zorgt dat de 
mensen het gehele jaar door kunnen genieten van 
zoiets alledaags als verse bloemen. Bloomin’Holland 
wordt een onderzoeks- en onderwijscentrum, een 
permanente beurs  en hét wereldhandelsgebouw 
voor de sierteelt.

“De agro-business is 
de grote dobber waar 

we op drijven”

In Bloomin’Holland kunnen bezoekers het hele jaar door 
genieten van bloemen.

Burgerjaarverslag 2008

8 | www.aalsmeer.nl

Bloemen blijven het sterke punt van Aalsmeer.
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Aalsmeer - De Aalsmeerse water-
toren is onderwerp van het TV-pro-
gramma ‘Schatten van Amsterdam’, 
dat AT5 gaat uitzenden. In dat pro-
gramma gaan Amsterdamse jonge-
ren op ontdekkingstocht naar cultu-
reel erfgoed en monumenten in en 
rondom de stad. Ditmaal waren wa-
tertorens aan de beurt. Hoewel ‘on-
ze’ watertoren buiten Amsterdam 
ligt, vonden de programmamakers 
het de moeite waard ook aandacht 
aan het Aalsmeerse monument te 
besteden. Donderdag jl. waren er 
filmopnames.
In het programma worden beelden 
afgewisseld met uitleg over het mo-
nument. Twee jongeren, Shaneequa 
(16) en Merci (17) stelden afgelopen 
donderdag vragen aan vrijwilligers 
van de stichting die de Aalsmeer-
se watertoren beheert. In de toren 
kwamen zij onder meer aan de weet 
hoeveel waterbassins de toren her-
bergt en hoeveel traptreden naar 
de top leiden, naar het uitzicht op 
50 meter hoogte. Helaas mocht ‘de 
top’ niet bezocht worden, aangezien 
het valkennest bovenin nog ‘bezet’ 
is met moeder en kroost. De came-
raman komt echter later in het sei-
zoen terug om de ontbrekende uit-
zicht-beelden te schieten.

TV-programma in de prijzen
In Schatten van Amsterdam telt 
in totaal 11 afleveringen. De se-
rie zal in het najaar van 2009 wor-
den uitgezonden, maar wanneer de 

Aalsmeerse watertoren aan de beurt 
is, is nu nog niet bekend.
Schatten van Amsterdam 2 is het 
vervolg op Schatten van Amster-
dam, in 2005 door Bosch Film ge-
maakt. De kijkcijfers (420.000 kij-
kers op AT-5 en RTVN-H) waren 
hoog. Beide tv-zenders hebben de 
serie verscheidene keren herhaald 
en waren zeer tevreden met het re-
sultaat. Gebleken is dat ook volwas-
senen en ouderen grote waarde-
ring hebben voor de serie. Inmid-
dels heeft ‘Schatten van Amster-
dam’ naast nationale, ook interna-
tionale erkenning gekregen middels 
de European Heritage Award, in de 
categorie educatie; een prijs die in-
gesteld is door de Europese Unie en 
Europa Nostra om ‘best practices’ 
op het gebied van cultureel erfgoed 
in Europa te erkennen en belonen.
Op de website www.onzeschatten.nl 
is meer informatie te lezen.

Open Dagen watertoren
Het eerder geplande open week-
end van de watertoren (altijd aan 
het einde van de maand) kan nu 
dus niet doorgaan. De valken in de 
nestkast bovenin zijn beschermd en 
publiek langs de kast is uit den bo-
ze. Wel gaat de toren een week later 
open: zaterdag 4 en zondag 5 juli.
Beide dagen kunt u tussen 13 en 
17 uur naar boven klimmen om van 
het uitzicht te genieten. Entree voor 
volwassenen bedraagt 2 euro; voor 
kinderen tot 12 jaar 1 euro.

Open Dagen in weekend van 4 en 5 juli

Watertoren op TV bij AT5!

Opnames in de watertoren. Peter Hogeweg geeft uitleg. (Foto: Bosch Film).

Aalsmeer - In de editie van don-
derdag 11 juni van deze krant was 
op de voorpagina te lezen: “Inwo-
ners wanhopig door arkenbeleid 
van College”. In het programma 
Stamtafel van Radio Aalsmeer was 
al eerder aandacht gegeven aan 
het woonarkenarkenbeleid en hier-
op waren veel reacties binnengeko-
men en datzelfde gold voor het eer-
der genoemde artikel. Dit was aan-
leiding voldoende voor de redac-
tie van Stamtafel Aalsmeer nog een 
keer aandacht te besteden aan dit, 
zo bleek, gevoelige onderwerp vol 
onduidelijkheden. Op donderdag-
avond 18 juni waren Jan Tas, Anne-
miek Hollander, Sander Jongkind, 
Frank Huis, Hein Meijer en Mark 
Koopman als belanghebbenden te 
gast om hun verhaal te doen. Zij ga-
ven daarmee gehoor aan de doel-
stellingen die de redactie van Stam-
tafel Aalsmeer voor ogen heeft: in-
formeren, discussiëren, reageren en 
communiceren over onderwerpen 
die leven in Aalsmeer.

Onbezorgd wonen
De gemeente Aalsmeer is overge-
gaan tot het uitvoeren van een over-
gangsbeleid voor woonschepen, dit 
beleid is in 2006 door de gemeente 
vastgesteld en onlangs zijn de be-
woners met een persoonsgebon-
den beschikking met de duur van 

een jaar aangeschreven door de 
gemeente dat zij voor 15 oktober 
van dit jaar hun ark moeten verla-
ten. Doen zij dat niet dan wordt een 
dwangsom opgelegd die kan oplo-
pen tot 25 duizend euro. Een recre-
atieve ligplaatsvergunning met als 
peildatum 1 juli 2004, geldt slechts 
voor een jaar. 
Volgens het beleid is gekozen voor 
zogenaamde uitsterfconstructie 
waarbij bewoners van arken van 
voor de peildatum mochten blijven 
wonen totdat zij verhuizen of over-
lijden. De arkbewoners gingen er 
van uit dat zij op basis van dit beleid 
nog jarenlang onbezorgd te kun-
nen wonen, maar dat blijkt een mis-
rekening te zijn. Daar waar de pro-
vincie deze regeling wel hanteert, 
doet de gemeente Aalsmeer dit dus 
niet. Ook van het zogenaamde om-
gekeerde evenredigheidsbeginsel 
is geen sprake zo blijkt. Een bewo-
ner die sinds 1986 aan de Uiterweg 
woont, moet er na tien jaar uit en dit 
wordt onredelijk genoemd waarbij 
zelfs de term “onvrijwillig euthana-
siebeleid” valt. De indruk is dan ook 
ontstaan dat de bewoners een rad 
voor ogen is gedraaid. Er zijn wat de 
bewoners betreft valse verwachtin-
gen gewekt. Verder wordt verwe-
zen naar de Woonark notitie 1995 
waarin het aantal recreatiearken 
nog eens werd uitgebreid omdat er 

geen woningen beschikbaar waren 
en zowel de gemeente als de ban-
ken werkten graag mee. Ook alle 
nutsvoorzieningen werden in orde 
gemaakt. Het nu gehanteerde be-
leid, of de Aalsmeerse constructie, 
heeft niet alleen op het emotionele 
vlak een grote invloed maar ook fi-
nancieel gezien staat het water me-
nig bewoner, veelal starters en jon-
ge gezinnen, tot aan de lippen. Zij 
hebben dikwijls een hypotheek af-
gesloten en een tweede hypotheek 
afsluiten binnen een zo kort tijdsbe-
stek zit er niet in, zeker niet ten tij-
de van de huidige crisis. Daarnaast 
zijn er geen woningen beschikbaar 
voor starters en jonge gezinnen. De 
aanwezigen in de studio van Radio 
Aalsmeer waren donderdagavond jl. 
unaniem van mening dat het hante-
ren van de uitsterfconstructie zon-
der allerlei beperkingen de manier 
is om de onrust weg te halen. Het 
is eigenlijk heel simpel: bij verkoop 
of overlijden vervalt de vergunning, 
duidelijker kun je het niet maken. 

Meer informatie is te vinden op de 
website www.woonarkenaalsmeer.
waarbenjij.nu of stuur een mail naar 
woonarkenaalsmeer@hotmail.com 
als u zich wilt aansluiten bij het spe-
ciale platform dat in het leven is ge-
roepen om in gesprek te gaan met 
de gemeente. 

Hanteren uitsterfbeleid schept duidelijkheid
Arkbewoners vragen gemeente 
verwachtingen in te lossen!

Reactie ingezonden brief van OVA:
College betreurt gang van 
zaken rond rapport ‘knip’
Aalsmeer - Het college van B&W 
van de Gemeente Aalsmeer betreurt 
de gang van zaken rond het rapport 
over het onderzoek naar de econo-
mische gevolgen van de Knip N201.
Op een klankbordgroepavond in 
mei over het concept Verkeer en 
Vervoerplan, was een presentatie 
over de voortgang van het onder-
zoek naar de economische gevol-
gen van de Knip N201, onderdeel 
van het programma. Naar aanlei-
ding van deze avond is een persbe-
richt uitgegeven waarin ten onrech-
te vooruitgelopen werd op de resul-
taten van dit onderzoek. Het is nooit 
de bedoeling geweest om de bege-

leidingsgroep te passeren, door pro-
cedurefouten is dit echter wel ge-
beurd. Het college biedt haar ex-
cuses aan de begeleidingsgroep 
van het onderzoek naar de econo-
mische effecten van de knip N201 
aan. De Ondernemers Vereniging 
Aalsmeer maakt deel uit van deze 
begeleidingsgroep. Ondanks deze 
verkeerde gang van zaken is er in-
middels weer overleg geweest met 
de begeleidingsgroep. Het college 
hoopt dat daarmee de positieve sa-
menwerking wordt hervat. Het col-
lege waardeert het dat de begelei-
dingsgroep bereid is om verder te 
gaan met overleggen.

Teveel alcohol 
automobilist
De Kwakel - Een politieman in een 
onherkenbaar voertuig zag maan-
dagavond 15 juni, rond tien uur, op 
de Vuurlijn een 37-jarige automo-
bilist uit Uithoorn slingerend rijden 
en af en toe heftig remmen. Na zijn 
aanhouding bleek de oorzaak over-
matig drankgebruik te zijn. Hij had 
twee maal de toegestane hoeveel-
heid drank op.

Airbags uit 
wagen gestolen
De Kwakel - Uit twee in De Kwakel 
geparkeerde auto’s zijn in de nacht 
van 17 op 18 juni airbags gestolen. 
De auto’s stonden geparkeerd op 
de Ringdijk en de Stelling.

Drie auto’s 
gestolen
Uithoorn - Afgelopen week zijn 
drie auto’s gestolen in Uithoorn. In 
de nacht van 20 op 21 juni is een 
auto uit de Meerwijk ontvreemd en 
één gestolen uit het Thamerdal. Ver-
der is !8 juni de bij politie aangifte 
gedaan van diefstal. De wagen van 
deze gedupeerde stond eveneens 
geparkeerd in Meerwijk.

Eigenaren willen graag meer weten over boerderij

Geen sloop, maar renovatie 
van ‘Dorpstaete’ in centrum
Aalsmeer – Ze zijn superenthousi-
ast, Roy, Lodewijk en Gershon over 
hun nieuwe project. De renovatie 
van Dorpstaete in de Dorpsstraat 
gaat twee ruime winkelruimtes en 
drie luxe appartementen opleve-
ren en de verwachting is dat eind 
dit jaar de feestelijke ingebruik-
name gaat plaatsvinden. Sinds vo-
rig jaar augustus is het drietal, dat 
overigens allen in andere branches 
werkt, de nieuwe eigenaar van de 
twee pandjes naast Broeckmans 
en van slopen is echt geen sprake 
meer. 
“Tijdens de voorjaarsmarkt hebben 
we ons bord met het plan op de ge-
vel opgehangen. Gelijk hadden we 
reacties. We werden met name aan-
gesproken door mensen die dach-
ten dat de panden gesloopt zouden 
gaan worden”, vertelt Roy. “Dat was 
ook inderdaad het plan van de vori-
ge eigenaar, maar niet van ons. Wij 
gaan restaureren, want zeker de ou-
de boerderij is dat waard.” Vol en-
thousiasme wordt de deur geopend 
en wordt de kale ruimte zichtbaar. In 
het rechte pand is duidelijk te zien 
dat in de loop der jaren verschillen-
de eigenaren de vloer opgehoogd 
hebben. Iedere keer dachten we, 
dit is de echte vloer. Maar nee, nog 
een laag er af.” Ook het weghalen 
van de muurplaten leverde verras-
singen op. Zo zit in de muur, aan de 
kant van Broeckmans, een raam. En 
de uitkijk is: Een muur. Rechts zit-
ten ornamenten van waarschijnlijk 
de naastgelegen boerderij. Het lijkt 
of de twee panden, die verweven 
lijken, afzonderlijk van elkaar ge-
bouwd zijn en dat de boerderij als 
eerste verrezen is. 

Veel monumenten
Of het echt een oude boerderij is 
geweest, weten de heren overi-
gens niet zeker. In diverse boeken 
van Oud Aalsmeer is al gesnuffeld, 
maar dit hoekje Dorpsstraat lijkt niet 
veel op de foto gezet. Het tegenover 
liggende Oude Raadhuis wel. “Een 

Parkeerverbod 
Gedempte Sloot
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders nemen een tweetal ver-
keersbesluiten wat betreft de Ge-
dempte Sloot in het centrum. Het 
gaat dan om het deel achter de 
Zijdstraat 21 tot en met 47 (van-
af schoenenzaak Heij tot de Wete-
ringstraat). Zo gaan zij hier een par-
keerverbodzone instellen. Mensen 
die hun auto in dit gedeelte van ‘de 
Sloot’ parkeerden, moeten voort-
aan een andere parkeerplek zoe-
ken. Wel wordt het stopverbod dat 
hier aan de noordzijde van de Ge-
dempte Sloot gold, opgeheven. Dat 
is het andere verkeersbesluit. Om-
wonenden en winkeliers worden op 
de hoogte gebracht en de bewoner 
van Weteringstraat 1b krijgt tevens 
een schrijven van de gemeente. Pal 
naast zijn huis wordt immers een 
verkeersbord ‘geplant’.

prachtig uitzicht”, zegt Roy de bo-
venverdieping showend met uit-
zicht op dit monumentale gebouw. 
“Aalsmeer heeft veel, mooie monu-
mentale gebouwen. Onze boerde-
rij, uit denk ik de zeventiende eeuw, 
hoort daar ook in thuis. Wacht maar 
af tot het helemaal gerenoveerd is.” 
De rondleiding wordt vol vuur gege-
ven. Op diverse punten, waaruit lijkt 
dat het hier inderdaad een boerde-
rij betreft, wordt gewezen. “Kijk die 
balken bovenin. Mooi, hè? 
De ruimte in beide panden is zowel 
boven als beneden groter dan me-
nigeen denkt. “160 Vierkante me-
ter is de boerderij, de winkelruim-
te er naast iets groter”, vervolgt Roy 
als een volleerd projectontwikke-
laar. “Daar kunnen twee prachti-
ge winkels in komen.” De invulling 
is afhankelijk van welke huurders 
zich melden, maar horeca bijvoor-
beeld ziet de tegenwoordig weer 
Aalsmeerder wel zitten. “We kun-
nen dan bijvoorbeeld onderdeel 
worden van een monumentale rou-
te. Er is veel te zien in Aalsmeer. We 
zijn al bij de gemeente geweest en 
de wethouder is heel enthousiast. 
Maar een grote winkelketen kan na-

tuurlijk ook intrek nemen. We heb-
ben twee huurpanden.” Dat de drie 
appartementen het zeker ook waard 
worden om te huren, lijkt geen twij-
fel. Roy ziet de inrichting al nage-
noeg voor zich. Wijst naar het terras 
aan de achterzijde en zegt: “Gaan 
we ook nog opknappen.” 

Met torentjes
Het pand naast de boerderij straalt 
aan de buitenkant weinig vrolijkheid 
uit. En dat vinden Roy, Lodewijk en 
Gershon ook. Het platte dak krijgt 
een opwaardering middels een zelf-
de soort torentjes als die het pand 
van Broeckhuis de mooie, klassie-
ke uitstraling geven. Het is duidelijk. 
Dit stukje oud Aalsmeer blijft be-
waard. De sloopvergunning is de-
finitief verscheurd. Deze drie he-
ren zijn ‘gevallen’ voor deze pandjes 
en gaan voor de volle procent voor 
een prachtige, gerenoveerd project! 
Van wie overigens meer weet over 
de oude boerderij krijgen Roy, Lo-
dewijn en Gershon graag een tele-
foontje. “We willen graag meer we-
ten.” Het telefoonnummer is 020-
3050900.
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Het team Regionale 
Opsporing Gesignaleerden (ROG) 
van de politie Amsterdam-Amstel-
land heeft in ruim een jaar tijd hon-
derdelf veroordeelden opgepakt, 
goed voor meer dan honderd jaar 
gevangenisstraf. Het team start-
te in april 2008 en overschreed on-
langs, met de aanhouding van een 
veroordeelde die nog 1.459 dagen 
gevangenisstraf had openstaan, de 
mijlpaal van honderd jaar. De man 
kreeg deze straf voor het veroorza-
ken van een verkeersongeval met 
dodelijke afloop, waarbij hij on-
der invloed van alcohol verkeerde. 
De hoogste nog openstaande straf 
bedroeg 1680 dagen en behoor-
de toe aan een persoon die op ver-
zoek van het korps Amsterdam-Am-
stelland in het buitenland werd aan-
gehouden. Hij kreeg de straf opge-
legd voor een poging tot doodslag. 
“Mensen die zijn veroordeeld voor 
een misdrijf dienen hun straf ook uit 
te zitten”, verklaart korpschef Wel-
ten. “Bovendien kunnen ze als ze 
vast zitten geen nieuwe misdrijven 
plegen. Noem mij een betere ma-
nier van preventie.” Mede vanwege 
de preventieve werking is het op-

sporen van veroordeelden die hun 
straf moeten uitzitten een prioriteit 
voor de politie. Naast de actieve in-
zet van het team ROG zet de poli-
tie Amsterdam-Amstelland ande-
re middelen in. Zo vroeg hoofdcom-
missaris Welten begin 2009 ook de 
hulp van het publiek bij de opspo-
ring. Hij lanceerde de website www.
veroordeeldengezocht.nl die vaak 
werd bezocht en meteen drie aan-
houdingen opleverde. Op de websi-
te zijn deze week tien nieuwe foto’s 
van veroordeelden geplaatst.
Verder is onder de naam “Eén over-
heid” een project gestart met het 
doel zo snel mogelijk te realiseren 
dat ook andere overheidsinstanties 
worden betrokken bij de opsporing 
van gesignaleerde personen. Zo zou 
bijvoorbeeld iemand eerst zijn ge-
vangenisstraf moeten uitzitten voor-
dat hij een nieuw paspoort of rijbe-
wijs krijgt. “Je kunt je afvragen of je 
een woning kunt toewijzen aan ie-
mand die nog maanden moet zit-
ten”, vult Welten aan. “Het is hard 
nodig dat er snel voortgang komt in 
het optreden als één overheid, dat 
kan veel nare criminaliteit voorko-
men.”

Politieteam spoort 100 
jaar gevangenisstraf op

Autovernieler 
in kraag gevat
Aalsmeer - Buurtbewoners heb-
ben vrijdagavond 19 juni rond mid-
dernacht in de Weteringstraat op 
heterdaad een vernieler van een au-
tospiegel kunnen aanhouden.
De 20-jarige inwoner van Rijsenhout 
liep in een groep van luidruchtige 
cafégangers en trapte een buiten-
spiegel van een bestelbus. Buurtbe-
woners, die wakker waren gewor-
den van het lawaai, hebben de ver-
dachte aangehouden en overgedra-
gen aan de gewaarschuwde politie.
De verdachte is de volgende dag, na 
verhoor, weer heengezonden.

460 Boetes na 
snelheidscontrole
Aalsmeer - Bij een snelheidscon-
trole op woensdag 17 juni op de 
Legmeerdijk zijn in totaal 460 be-
keuringen uitgedeeld.
Na klachten van de wegwerkers 
over gevaarlijke situaties door hoge 
snelheden werd de radarapparatuur 
ingezet langs de Legmeerdijk. In 
twee en half uur werden 460 over-
tredingen geconstateerd. De hoogst 
gemeten snelheid was zelfs 103 ki-
lometer per uur.

Dronken en 
geen rijbewijs
Aalsmeer - Zwaar onder invloed 
van alcohol, zonder geldig rijbewijs, 
leverde vrijdagmiddag 19 juni, rond 
het middaguur, een 31 jarige inwo-
ner uit De Kwakel behoorlijke boe-
tes op.
Politiemensen zagen de man in 
een bestelbus over de Dreef in in 
de Hornmeer rijden zonder kente-
kenplaat aan de voorzijde. Hij had 
moeite met het reageren op aan-
wijzingen van de politiemensen, 
wat waarschijnlijk het gevolg van 
de hoeveelheid alcohol dat hij op dit 
vroege tijdstip al op had. 

Geen Apk en 
boetes open
Aalsmeer - De waarschuwing van 
de computer in een politieauto, dat 
de APK van een op de Legmeer-
dijk rijdende personenauto verlopen 
was, leverde maandagnacht 22 juni, 
rond drie uur, gelijk een aanhouding 
voor twee openstaande boetes op.
De 48 jarige eigenaar en bestuur-
der van de auto had zijn auto sinds 
augustus 2008 niet meer laten keu-
ren en mocht ook nog 240 euro aan 
boete betalen.
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Aanrijding door 
drankrijder
Bovenkerk - Een 41-jarige auto-
mobilist uit Amstelveen heeft in de 
nacht van donderdag 18 op vrij-
dag 19 juni op de Noorddammer-
laan een aanrijding veroorzaakt. De 
man was onder invloed van alcohol 
en beschadigde naast zijn eigen au-
to nog twee andere voertuigen. Om-
streeks 02.00 uur ontstond de aan-
rijding waarbij de bestuurder aan-
gaf te veel te hebben gedronken. 
Agenten namen hem mee naar het 
politiebureau voor een ademanaly-
se waar hij tot een promillage van 
1,7 kwam. De man krijgt een pro-
ces-verbaal en zijn rijbewijs is inge-
vorderd.

In gemeentehuis op 2 juli
Inloop over structuurvisie 
Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeenteraad 
neemt binnenkort een besluit 
over het vrijgeven voor het ter vi-
sie leggen van het Ontwerp van 
de structuurvisie en het Vooront-
werp bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer. Het voorontwerp bestem-
mingsplan Green Park Aalsmeer 
omvat de Middenweg en deelgebie-
den 3, 5 en 7. 

Vragen stellen inwoners
Twee van deze deelgebieden omvat-
ten het gebied tussen de Hornweg, 
de Aalsmeerderweg en het nieuwe 
tracé van de N201. Het derde deel-
gebied is gelegen tussen de Mid-
denweg, de Aalsmeerderweg en de 

Molenvliet. De gemeente wil het ver-
ouderde glastuinbouwgebied tus-
sen de dorpskern van Aalsmeer en 
de Machineweg om vormen tot een 
modern bedrijvenpark, dat is toege-
sneden op de toekomst van de, voor 
deze regio belangrijke, sierteeltsec-
tor. Inwoners krijgen de mogelijk-
heid zich nader te laten informeren 
over de inhoud van de structuurvi-
sie en het bestemmingsplan Green 
Park Aalsmeer of daarover vragen 
te stellen. 
Hiervoor organiseert de gemeen-
te een inloopavond op donderdag 2 
juli van 20.00 tot 22.00 uur in zaal 
020 van het gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein.

Aalsmeer - Een 46 jarige inwoner van Uithoorn heeft op dinsdagmiddag 23 juni een éénzijdig auto ongeluk gehad op 
de Middenweg te Aalsmeer. De automobilist reed pardoes over een in de berm gelegde betonnen heipaal en belande 
met zijn voertuig op de linker zijkant. De bestuurder is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor nader 
onderzoek. De auto is zwaar beschadigd afgevoerd. 

Auto kantelt door heipaal

Onderzoek provincie en gemeenten

Wegcapaciteit in N201-
gebied onvoldoende
Aalsmeer - De wegcapaciteit tus-
sen Cruquius en de A2 zal op termijn 
op een aantal plaatsen onvoldoen-
de zijn. Dat blijkt uit de studie naar 
de verkeersafwikkeling tot het jaar 
2030 in het N201-gebied. Het eer-
ste deel van de studie heeft de be-
langrijkste knelpunten in kaart ge-
bracht. De planning is nog voor het 
einde van 2009 voor deze knelpun-
ten oplossingsrichtingen in beeld te 
brengen, waarmee de doorstroming 
in dit gebied ook in de toekomst kan 
worden gewaarborgd. De verkeers-
afwikkeling in het N201-gebied is 
beoordeeld aan de hand van de 
‘trajectsnelheid’. Dat is de gemiddel-
de rijsnelheid op een specifiek tra-
ject in het wegennetwerk. Knelpun-
ten worden zo niet geïsoleerd be-
keken en opgelost, maar in samen-
hang met de rest van het wegennet-
werk. Er is niet alleen gekeken naar 
trajecten op de N201 zelf, maar ook 
naar trajecten op de Fokkerweg, de 
Bosrandweg/Legmeerdijk (N231), 
de Zijdelweg (N521) en de Bene-
luxbaan. 

Aandachtstrajecten
De algemene conclusie die op 
grond van de studie kan worden ge-
trokken over het project N201, zo-
als dat thans wordt uitgevoerd, is 
dat, gemeten naar de norm, het pro-
ject voldoet. Wel zijn er enkele aan-
dachtspunten. Van de veertien on-
derzochte trajecten zal op vijf trajec-
ten de gemiddelde rijsnelheid naar 
verwachting onvoldoende zijn om 
een goede doorstroming blijvend te 
waarborgen en wel op de N201 tus-
sen de A4 en Heemstede (traject 1), 
de Fokkerweg tussen de tunnel in 

de nieuwe N201 en de A9 (traject 5), 
de N231 tussen de nieuwe N201 en 
Vrouwenakker (traject 6), de Zijdel-
weg (N521) tussen Uithoorn en Am-
stelveen (traject 7 en 8) en de Bos-
randweg (N231) (traject 12). Ande-
re aandachtspunten zijn de wegvak-
ken N201 tussen de A4 en de Fok-
kerweg en de N201 tussen de Zij-
delweg en Amstelhoek (Amstel-
aquaduct). Hoewel beide wegvak-
ken deel uitmaken van een tra-
ject waarop de gemiddelde rijsnel-
heid voldoende is, gaan deze weg-
vakken in de toekomst zwaar be-
last worden. Voor een duurzame 
verkeersafwikkeling in de N201-re-
gio worden nog dit jaar oplossings-
richtingen verkend.  Deze conclu-
sies zijn opgenomen in de ‘Vervolg-
studie N201, probleemanalyse (fa-
se 1)’, onderdeel van een onderzoek 
naar de verkeersafwikkeling in Am-
stelland en Meerlanden via de N201 
na 2015 in relatie tot de opgewaar-
deerde A2 en A9.
De rapportage van de eerste fa-
se is in samenwerking met de pro-
vincie Utrecht, de gemeenten Haar-
lemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, 
De Ronde Venen en Amstelveen, en 
de Stadsregio Amsterdam tot stand 
gekomen. Rijkswaterstaat Noord-
Holland is agendalid. Schiphol, Flora 
Holland Aalsmeer, VNO-NCW en de 
Kamer van Koophandel zijn even-
eens bij de studie betrokken. 
Bij de start van de studie is als be-
langrijke randvoorwaarde gesteld 
dat de huidige omlegging van de 
N201 in overeenstemming met ‘de 
Realisatieovereenkomst N201+’ on-
verkort en ongehinderd wordt uit-
gevoerd.’

Restjes voor de vogels...
Aalsmeer - Slechts één minpuntje kende het leuke evenement Aalsmeer 
Roest Niet afgelopen zondag 21 juni. Er waren nauwelijks extra vuilnisbakken 
neergezet en dat terwijl er toch her en der gegeten en gedronken kon worden. 
Er zijn gelukkig bezoekers die door lopen met de restjes in de hand tot een 
container is gevonden, maar uiteraard en begrijpelijk zijn er ook die het na eni-
ge tijd opgeven en de restjes maar op straat achterlaten. Deze restjes leverde 
opvallende bezoekers aan het centrum op. Niet alleen kraaien en meeuwen, 
maar ook twee grote zeemeeuwen brachten een bezoek aan het dorp en gin-
gen mee in het gevecht om de verse, niet alledaagse maaltijd. Geef foto ge-
nomen aan de kust, maar gewoon in de Weteringstraat…

Burgerjaarverslag: Ruimte voor 
groei, aandacht voor kwaliteit
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
25 juni, presenteert de gemeen-
te haar burgerjaarverslag en the-
ma is ‘Ruimte voor groei, met aan-
dacht voor kwaliteit en leefbaarheid’. 
In het jaarverslag wordt teruggeblikt 
op 2008 en vooruit gekeken naar 
2010. Het college van burgemeester 
en wethouders vindt het namelijk 
belangrijk dat inwoners weten wat 
de gemeente wil. “Ruimte voor groei 
zien we terug in de aanleg van nieu-
we wegen, woonwijken en bedrij-
venterreinen. Maar we willen zeker 
geen ongeremde groei. Bij het ver-
wezenlijken van onze ambities wil-
len we ervoor zorgen dat Aalsmeer 
een dorp blijft waarin het goed wo-
nen, werken en recreëren is. Want, 
zoals ook uit de Gebiedsvisie blijkt, 
Aalsmeerders en Kudelstaarters 
vinden het belangrijk dat water en 
groen een belangrijke plek houden 
in ons dorp”, aldus burgemeester 
Pieter Litjens in het voorwoord. Wet-
houder Jaap Overbeek gaat onder 
andere in op het programma Op-

groeien in Aalsmeer. De gemeen-
te vindt het belangrijk dat kinderen 
op een evenwichtige manier kunnen 
opgroeien. Doelstellingen onder an-
dere: Wegwerken van wachtlijsten 
in de kinderopvang, laagdrempeli-
ge jeugdvoorzieningen creëren en 
terugdringen van onderwijsachter-
standen. 
Verbetering van de verkeerssitua-
tie heeft eveneens de aandacht van 
de bestuurders. Uiteraard wordt de 
voorgenomen ‘knip’ in de dan ou-
de N201 genoemd. Volgens wet-
houder Ronald Fransen overigens 
een onomkeerbaar besluit. Zeker is 
nog niet of de dan de burgemees-
ter Kastelein hetende weg vier-
baans blijft of teruggebracht wordt 
naar twee banen. In ieder geval ligt 
de aanleg van de nieuwe N201 op 
schema. Het programma veilig wo-
nen, uitgaan en winkelen richt zich 
met name op de aanpak van over-
last door jongeren en het terugdrin-
gen van inbraken op bedrijventerrei-
nen. Ook de gemeente weet: Jeugd 

zal nooit van de agenda gaan, maar 
efficiëntere aanpak van overlast is 
en blijft een aandachtspunt. 
Uit de inbreng van inwoners voor 
de Gebiedsvisie heeft de gemeen-
te verder lering getrokken. Al jaren 
bestaat in Aalsmeer een tekort aan 
woningen voor starters. Bij aanko-
mende nieuwbouwprojecten gaat 
de gemeente, aldus geschreven in 
het burgerjaarverslag, zorgen voor 
huur- en koopwoningen voor star-
ters. 
Aandachtspunten verder zijn ook: 
Een groen en schoon Aalsmeer, 
sporten in de gemeente, meer na-
druk op agro-business, recreatie en 
watersport en blijven werken aan 
burgerparticipatie. Tot slot: In 2008 
is het aantal inwoners van Aalsmeer 
de 28.000 gepasseerd. Helaas een 
typefoutje in het burgerjaarver-
slag: “Op 31 december 2009 zag de 
28.000-ste inwoner het levenslicht.” 
Dit moet natuurlijk 2008 zijn, maar 
ach, waar gewerkt wordt, worden 
fouten gemaakt!

Boetes op N201 
waar 50 ‘moet’ 
Hoofddorp – De politie heeft woens-
dag 17 juni maar liefst 715 bestuur-
ders op de bon gezet op de N201. 
Dat gebeurde tijdens een controle 
bij werkzaamheden aan genoemde 
weg, ter hoogte van Hoofddorp. Ter 
plaatse geldt vanwege het werk aan 
de weg een maximumsnelheid van 
50 km/uur. De politie controleer-
de daar tweeënhalf uur en kon flink 
‘cashen’. Want van de in totaal 1.137 
voertuigen reden 715 bestuurders 
hier te hard. De gemiddelde snel-
heid van de overtreders lag op 80 
km/uur. De hoogste snelheid werd 
gemeten op 104 km/uur. Alle over-
treders krijgen hun bekeuring thuis-
gezonden.

Kledingverkoop 
langs snelweg
Hoofddorp - Politieagenten heb-
ben woensdag 17 juni rond 20.00 
uur op een parkeerplaats langs de 
A4 een kledingverkoper aangehou-
den. De 50-jarige man uit Capelle 
aan den IJssel verkocht valse merk-
kleding vanuit zijn bestelbus. Die is 
door de politie in beslag genomen 
en de verkoper bekeurd.

In been geschoten
Getuigen gezocht 
van schietpartij 
in Vijfhuizen
Vijfhuizen - Op de Zwanenburger-
dijk in Vijfhuizen (gemeente Haar-
lemmermeer) is maandagmiddag 
22 juni een man gewond geraakt bij 
een schietpartij. Uit een eerste po-
litieonderzoek is gebleken dat rond 
15.00 uur enkele mannen het met 
elkaar aan de stok kregen. Hierbij is 
geschoten en is één van de mannen 
gewond geraakt. De man is mee-
gereden in een auto en in Amster-
dam uit de auto gezet. Hij werd aan-
getroffen in de Adriaan van Swie-
tenhof. De man bleek in zijn been 
te zijn geschoten en is opgenomen 
in een ziekenhuis. Het slachtoffer is 
een 30-jarige Amsterdammer. De 
politie is op zoek naar mensen die 
hebben gezien wanneer de man uit 
de auto is gezet, merk, kleur en mo-
gelijk het kenteken van deze auto 
en mogelijk signalementen van de 
mensen die in de auto zaten. 
Getuigen worden verzocht contact 
op te nemen met de recherche in 
Hoofddorp (Haarlemmermeer), tel. 
0900-8844. Getuigen kunnen voor 
het anoniem afleggen van een ver-
klaring ook contact opnemen met 
‘Meld Misdaad Anoniem’, tel. 0800-
7000..

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag-
middag heeft wethouder Berry Nij-
meijer het kunstwerk ‘Rozenboek’ 
onthuld in Nieuw Oosteinde. Het 
werk bestaat uit een opengeslagen 
boek waarop rozen rusten, aange-
vuld met losse rozenknoppen op het 
plein. De nieuwe aanwinsten zijn te 
vinden op het tevens nieuwe ‘Roos-

Ook lucht-
vaart ‘pijn’ 
door crisis
Aalsmeer - De grote gevolgen voor 
de luchtvaartindustrie van de we-
reldwijde economische crisis heb-
ben geleid tot een negatief resultaat 
van 8,6 miljoen euro op de jaarre-
kening over het boekjaar 2008 van 
Luchtverkeersleiding Nederland. De 
bedrijfsopbrengsten waren met 165 
miljoen euro 5,8 miljoen lager dan 
begroot. De opbrengsten uit de af-
handeling van luchtverkeer bedroe-
gen het afgelopen jaar 155,7 miljoen 
euro, 5,9 miljoen euro lager dan was 
begroot. 
De bedrijfslasten daarentegen kwa-
men met 168,1 miljoen euro 10,1 
miljoen euro hoger uit dan begroot. 
De opbrengsten van LVNL bestaan 
voor 94% uit heffingen die lucht-
vaartmaatschappijen moeten vol-
doen voor de begeleiding van vluch-
ten. De totale opbrengst uit de hef-
fingen was met 155,7 miljoen euro 
weliswaar hoger dan in 2007 (152,3 
miljoen euro), maar aanzienlijk lager 
dan de begrote 161,6 miljoen euro. 
Dit is het directe gevolg van de 
sterk achterblijvende ontwikkeling 
van het luchtverkeer. Het aantal af-
gehandelde vluchten in de catego-
rie en route verkeer daalde in 2008 
met 3,7% ten opzichte van 2007 
tot 536.016 bewegingen. Het aan-
tal afgehandelde vluchten van en 
naar Schiphol daalde met 1,7% tot 
446.963, het aantal vluchten van en 
naar Rotterdam Airport met 9% tot 
59.651. Het afgehandelde verkeer 
van en naar de luchthavens van 
Groningen en Maastricht liet een 
stijging van respectievelijk 3,2 en 
83,4% zien. De stijging van het ver-
keer op Maastricht Aachen Airport 
is echter vrijwel geheel toe te schrij-
ven aan lesvluchten die ten opzich-
te van het grote verkeer minder in-
komsten genereren. 
Voor het lopende boekjaar 2009 
houdt LVNL rekening met een af-
name van het aantal vliegtuigbe-
wegingen met vijf tot tien procent. 
Er wordt gewerkt aan een omvang-
rijk pakket maatregelen om de kos-
ten te verlagen. Zo zal het aantal 
arbeidsplaatsen bij de ondersteu-
nende diensten eind 2010 met 100 
fte zijn verminderd. Deze reduc-
tie wordt bereikt door efficiënter te 
werken en taken af te stoten. 

Cadeau projectontwikkelaar Phanos

Kunstwerken op nieuwe 
‘Roosplein’ in Oosteinde

plein’, in de vissenwijk te Oosteinde. 
Het plein ligt achter de Karperstraat 
en aan de Koningstraat. De Vissen-
wijk is vanaf de rotonde op de Leg-
meerdijk goed bereikbaar. 
Het kunstwerk is geschonken door 
projectontwikkelaar Phanos ter ge-
legenheid van de voltooiing van de 
nieuwbouwwijk. 

Weggelopen na 
aanrijding
Hoofddorp - De politie heeft dins-
dagavond 23 juni een 35-jarige 
Haarlemmer aangehouden nadat 
hij een aanrijding had veroorzaak 
en was weggelopen. De man had 
rond 18.15 uur op de Van Heuven 
Goedhartlaan een motorrijder aan-
gereden. Hierbij was flinke scha-
de ontstaan. De Haarlemmer ging 
er vandoor maar kon later worden 
aangehouden.  
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Jeugdvoetbalvereniging tweede, Oceanus derde

Dierenbescherming wint 
clubactie C1000 Koster
Aalsmeer - De afgelopen maand 
gehouden Spek de kas van je club-
actie van de C1000 mag een groot 
succes genoemd worden. Wie van-
af 10 euro aan boodschappen deed, 
kreeg een muntje en deze kon ge-
deponeerd worden in de koker van 
tien geselecteerde verenigingen. 
Deze selectie had plaatsgevonden 
middels een stemming op internet. 
In tegenstelling tot andere C1000-
supermarkten in Nederland, stelde 
C1000 Koster geen 5.000, maar het 
dubbele, 10.000 euro, beschikbaar. 
Een mooi bedrag om de ’clubkas te 
spekken’. Steeds voller werden de 
kokers en het was een spannen-
de strijd, waarvoor de verschillen-
de verenigingen allerlei acties hiel-
den om het winkelende publiek over 
te halen voor hun club te kiezen. Op 
18 juni zijn de laatste munten in de 
kokers gedeponeerd en afgelopen 

zaterdag 20 juni was de ontknoping. 
Een feestelijke uitreiking was geor-
ganiseerd door Kees Jan Koster, ei-
genaar van de C1000 in de Ophe-
lialaan. De Dierenbescherming 
Aalsmeer nam vanaf begin aan de 
leiding en heeft deze vast weten te 
houden. De club is op één geëin-
digd en kreeg een cheque overhan-
digd van liefst 2.100 euro. Plaats 
twee wordt bezet door de nieuwe 
jeugdvoetbalvereniging van VVA en 
RKAV en dit leverde het mooie be-
drag van 1.329 euro op. Zwemver-
eniging Oceanus en sportvereniging 
Omnia 2000 zaten elkaar op de hie-
len, respectievelijk zijn ze op plaats 
drie en vier geëindigd met 1.114 
en 1.113 euro. Aalsmeers Harmo-
nie is vijfde geworden en kreeg een 
cheque van 858 euro voor de club-
kas. FIQAS Aalsmeer bezet plaats 
zes en mocht 1.027 euro in ont-

vangst nemen, scouting Tiflo is op 
zeven geëindigd, goed voor 870 eu-
ro, en nummer acht is scouting Wiol 
Willem Barendsz en deze club kreeg 
656 euro. Hekkensluiters zijn korf-
balvereniging VZOD met 474 euro 
en muziekvereniging Sursum Cor-
da met 459 euro. Een verrassing had 
de C1000-eigenaar voor de elfde 
vereniging die net buiten de actie-
boot was gevallen. Ook deze club, 
de stichting Veteraan Autobussen 
Aalsmeer, werd getrakteerd en wel 
op een cheque van 400 euro. C1000 
Koster en alle deelnemende vereni-
gingen kijken terug op een geslaag-
de actie. De supermarkt heeft met 
de actie laten zien hart te hebben 
voor het plaatselijke verenigingsle-
ven, het winkelende publiek leefde 
volop mee en de winnaars: Zij kun-
nen met dit extra bedrag de opge-
geven clubdroom verwezenlijken!

Kwaliteit en service bij no-nonse grill bar

Nieuw: Biologisch rundvlees 
bij restaurant De Carnivoor
Aalsmeer -Restaurant De Car-
nivoor aan de Ophelialaan is hét 
adres voor biologisch rundvlees. Ei-
genaar Chris Bosse zet zijn klanten 
voortaan rundvlees voor afkomstig 
van zijn eigen koeien. Samen met 
zijn compagnon Jonathan Karpathi-
os, eigenaar van Restaurant Vork & 
Mes in Hoofddorp, heeft hij beslo-
ten biologisch vlees te gaan serve-
ren. “De koeien worden onder zo 
natuurlijk mogelijke omstandighe-
den gehouden op de boerderij van 
Nico van der Schaft, waar vele prijs-
koeien vandaan komen. Ze hebben 
er de ruimte en krijgen natuurlij-
ke voeding “, vertelt de enthousias-
te patron-cuisinier. “Het vlees heeft 
een veel betere smaak, waar onze 
klanten voor terug blijven komen.” 
Vier jaar geleden is Chris Bosse be-
gonnen met zijn grill-restaurant De 
Carnivoor. Inmiddels is het een druk 
bezocht, laagdrempelig restaurant 
met groot terras en veel parkeerge-
legenheid. Iedere dag is er een mix 
van verschillende klanten te vinden. 
“We houden van een no-nonse sfeer 
en er kan veel bij ons. Als mensen 
speciale wensen hebben, dan rege-
len we dat voor ze. Even bellen van 
tevoren en we zorgen ervoor dat ze 
hun favoriete gerecht op tafel krij-
gen.” De menukaart is al jaren het-
zelfde, zodat de klanten nooit voor 
verrassingen komen te staan. Maar 
daarnaast zijn er wisselende ge-
rechten, waarbij de prijs-kwaliteit 
verhouding goed in de gaten ge-
houden wordt. 
Regelmatig heeft De Carnivoor leu-
ke acties. Tijdens de nationale vete-
ranendag van aanstaande zaterdag 
biedt Chris alle veteranen het eerste 
drankje gratis aan. 

Echte vleeseters kunnen hun hart 
ophalen bij De Carnivoor, want er 
worden geen kinderachtige stukken 
vlees geserveerd. “Mensen mogen 
bij ons niet weggaan met nog trek.” 
Maar het grill-restaurant serveert 
ook verschillende visgerechten en 
als mensen vegetarisch willen eten, 
dan wordt dat mogelijk gemaakt. 
Chris werkt samen met een team 
van drie vaste medewerkers en vier 
parttimers, die goed op elkaar zijn 
ingespeeld. Voor de bediening is hij 
momenteel op zoek naar uitbrei-
ding. Van stilzitten houdt Chris niet. 
Naast zijn drukke restaurant organi-
seert hij ieder jaar onder andere het 
Jordaanfeest, dat dit jaar op 29 au-
gustus plaatsvindt. Ook is hij voor-
zitter van Stichting Aalsmeer Helpt 
en is hij samen met zijn compagnon 
volop nieuwe plannen aan het ont-
wikkelen. Maar zijn grote passie is 
De Carnivoor, waar hij terecht trots 
op is.  Meer informatie of reserve-
ren: www.decarnivoor.nl
Door Ilse Zethof

Ruma van pizzeria Farfalla overhandigt het vaderdagcadeau aan Pieter Baas.

Vaderdag kraslotendag 
in de Ophelialaan
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond weer een actie plaats van de 
Ophelia-winkeliers. Er werden hon-
derd vaders in het zonnetje gezet. 
De reacties waren bijzonder en-
thousiast. Eigenlijk vond ieder-
een het hartstikke leuk en verras-
send om een cadeautje te krijgen. 
Het presentje was een BMW kraslot, 
met een extra kanskaart die ingele-
verd kan worden bij Ridder & Co in 
de kartonnen doos naast de kassa. 
Met het inleveren van deze kans-
kaart, maken de gelukkige vaders 
nog eens kans op een viertal prijzen: 
IRIS-cheques van 60 en 40 euro en 
kraslotenpakketten van 35 en 25 
euro. Tot en met aanstaande zater-
dag 27 juni kunnen de extra kans-
kaarten ingeleverd worden, daarna 
worden uit de doos vier kaarten ge-
trokken. De winnaars worden uiter-
aard bekend gemaakt. Eén van de 
gelukkige vaders die een cadeautje 
kreeg van de Opheliawinkeliers was 
Pieter Baas. Pieter vindt de Opheli-
alaan hartstikke gezellig en is heel 
enthousiast over de straat. Hij vindt 
dat de Ophelialaan zich erg goed 
presenteert ten aanzien van het pu-
bliek. Alles is altijd goed verzorgd, 
overal wordt over nagedacht en er 
wordt leuk samengewerkt met el-
kaar. Er is een echte ondernemers-
geest. De goede presentatie is voor 
Pieter een reden om in de Opheli-
alaan vaak boodschappen te doen. 
Hij komt eigenlijk overal wel eens, 
want hij heeft regelmatig spullen 
nodig. Op de vraag waar precies, 
antwoordt hij: “Bij Espago, bij Kruijs-

wijk, bij Ridder & Co, bij René Jager-
man, bij Imperia Lingerie, bij Witte-
bol, en ook bij de Readshop. Twee 
winkels springen er uit qua presen-
tatie, en dat zijn Ridder & Co en vis-
boer Veerman. Het staat in beide 
winkels vaak helemaal vol, en om-
dat het bij beide winkels gezellig is, 
is dat eigenlijk nooit erg. Dat heeft 
ook te maken met hoe de winkelei-
genaren zich presenteren naar de 
mensen toe en in beide winkels ge-
beurt dat gewoon hartstikke goed. 
Dat mag ook wel eens gezegd wor-
den”, aldus Pieter Baas. Pieter Baas 
is een bekend gezicht binnen de 
Ophelialaan. Hij is de rechterhand 
van Ton Meijer van Bloemkiosk An-
gelique en helpt Ton vaak met het 
verzorgen van de groenvoorziening 
in de straat, hetgeen de winkeliers 
weer erg waarderen. Zijn er verder 
nog dingen die er uit springen in de 
Ophelialaan? “Het Jordaanfeest, dat 
vind ik echt helemaal geweldig! Ik 
hou zelfs rekening met mijn vakan-
tieplanning, want daar wil ik echt bij 
zijn, en absoluut niet missen”, ver-
volgt Pieter enthousiast. Pieter kan 
zijn hart weer ophalen binnenkort, 
want op 29 augustus is het weer zo-
ver, dan barst het Jordanese feest-
gedruis weer los in de Ophelialaan! 
En zal Pieter in zijn BMW de straat 
inrijden? Wie weet zien de onderne-
mers in Zuid hem, of één van de an-
dere honderd vaders, wel binnen-
kort door de Ophelialaan rijden in 
de gratis BMW die te winnen valt 
met het voor vaderdag uitgedeelde  
BMW kraslot.

Bloemenzegelwinkeliers 
trakteren op cadeaus
Aalsmeer - Ook deze maand juni 
zijn twintig spaarders van de Bloe-
menzegelwinkeliers blij gemaakt 
met een cadeaubon. 
Getrakteerd op een bedrag van 5 
euro zijn R. Bakker uit de Venus-
straat 2, A. Barendsen-Croese van 
de Helling 17a, M. den Blanken uit 
de Mendelstraat 52, R. Bruines aan 
Bennebroekerweg 67 in Rijsenhout, 
J. Buis uit Gerberastraat 69, Lida 
Geleijn van  Aalsmeerderdijk 534, J. 
Groen-Spaargaren uit Schweitzer-
straat 41, Corina Harting van Ou-

de Spoordijk 9, O.M. Heyligers uit 
Hortensialaan 52, J. van Keulen uit 
1e J.C. Mensinglaan 12, G.G. Kluin-
haar van Helling 66, J. Kwak uit P.F. 
von Sieboldlaan 52, N. van der Meer 
van Uiterweg 136, M. Molenaar van 
Aalsmeerderdijk 322 in Aalsmeer-
derbrug, M. Oud uit Perronzijde 23, 
A. Piet-Cuiper van Drie Kolommen-
plein 3, I. Sipkes uit Perronzijde 6, L. 
van der Steeg-Van Elswijk uit Meer-
valstraat 16, C. Vredenburg uit Huy-
gensstraat 14 en M. van Zijverden 
uit Fuchsiastraat 13.

Unieke locatiecoderingen 
vormen sleutel in sierteelt
Aalsmeer - Door unieke en unifor-
me locatiecoderingen in te voeren 
wordt het mogelijk om elektronische 
transportopdrachten uit te wisselen 
in de sierteeltsector. Dit zorgt voor 
meer efficiëntie en grip op het lo-
gistieke proces. Florilog maakt het 
mogelijk. Door een scanbaar loca-
tiebordje met barcode bij de loca-
ties te hangen, kunnen transpor-
teurs en veilingen de daadwerke-
lijke laad- of loslocatie van produc-
ten bekend maken aan kwekers en 
handelaren. Alle laad- en losloca-
ties op het veilingterrein van Flora-
Holland in Aalsmeer en bij hande-
laren en kwekers in Aalsmeer, Uit-
hoorn, Amstelveen, Rijsenhout en 
Mijdrecht hebben inmiddels een 
geregistreerde locatiecode. Woens-
dag 17 juni is het eerste locatiebord-
je met barcode opgehangen op het 
veilingterrein van FloraHolland in 
Aalsmeer bij Partnerplant op loca-
tie Zuid. Vanaf 1 juli 1009 worden 
alle laad- en loslocaties op het vei-
lingterrein in Aalsmeer voorzien van 
een locatiebordje. De rest van de re-

gio Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, 
Rijsenhout en Mijdrecht volgt la-
ter dit jaar. Door het implementeren 
van het elektronische transportop-
dracht kunnen kwekers en handela-
ren rechtstreeks opdrachten verstu-
ren naar hun transporteurs. Dit zorgt 
voor meer efficiëntie en grip op het 
logistieke proces. Diverse leveran-
ciers van software hebben toege-
zegd in 2009 hun pakket gereed te 
maken voor de elektronische trans-
portopdrachten. Leveranciers van 
kwekerssoftware Nova Soft, Effice/
Priva en AntEater lopen hierbij voor-
op. Aan transporteursoftware zij-
de zijn Bisit en Kissit de koplopers. 
De eerste teksten zijn reeds uitge-
voerd, maar ook met de overige le-
veranciers worden volop gesprek-
ken gevierd. Florilog is het samen-
werkingsverband tussen de bran-
chevereniging van de groothandel 
in bloemen en planten (VGB), de 
branchevereniging van de sierteelt-
vervoerders (VSV) en FloraHolland 
met als doel verbetering van de lo-
gistiek in de sierteeltketen.

C1000 Koster sponsor 
Summer Dance Party
Aalsmeer - C1000 Koster is dit jaar 
wederom sponsor van de Summer 
Dance Party, die op 15 augustus op 
het surfeiland wordt gehouden. Ei-
genaar Kees Jan Koster tekende af-
gelopen dinsdag het sponsorcon-
tract met de organisatie. De Sum-
mer Dance Party wordt dit jaar voor 
de tiende keer georganiseerd en 
belooft een extra bijzondere editie te 
worden. Het wordt de vijfde keer dat 
Koster met zijn C1000 de Summer 
Dance Party ondersteund. Na het 
zien van de plannen van de organi-
satie was er voor hem geen twijfel. 
“Het is een uniek evenement voor 

Aalsmeer. Ik ben zelf Aalsmeerder 
en vind het leuk om als onderne-
mer iets voor de gemeenschap te-
rug te doen. De meeste supermark-
ten zijn inmiddels grootwinkelbe-
drijven die worden gestuurd vanuit 
een hoofdkantoor. Dat soort winkels 
hebben geen binding met de loka-
le gemeenschap”, benadrukt Kos-
ter. “Als Aalsmeerse ondernemer 
heb ik die betrokkenheid wel. Ik heb 
er zin in!” Tijdens de bandjesavond 
op zaterdagavond 27 juni aanstaan-
de zal het Molenplein traditioneel 
omgedoopt worden tot het Summer 
Dance Party plein.
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FloraHolland presenteert
Musa: Woonplant van juni
Aalsmeer - Met de Musa, de ba-
nanenboom voor binnen, heeft Flo-
raHolland een passende woonplant 
voor de maand juni. In Aalsmeer en 
Naaldwijk zijn de presentatieruim-
tes van FloraHolland Connect ge-
vuld met uiteenlopende soorten 
Musa. Met deze aanbodspresenta-
ties krijgen inkopers een beeld van 
de verschillende soorten Musa die 
in uiteenlopende afmetingen ver-
krijgbaar zijn bij FloraHolland. Te-
gelijkertijd worden inkopers geat-
tendeerd op de promotieactie van 
Bloemenbureau Holland gericht op 
de consument in de diverse kern-
landen. Zo biedt de veiling klan-
ten de mogelijkheid om tijdig op de 
actie in te haken. Via FloraHolland 
worden jaarlijks ongeveer één mil-
joen exemplaren van de exotische 
plant Musa verhandeld. De meest 
geteelde soort is de ‘Dwarf Caven-
dish’. Deze robuuste bananenplant 
heeft grote bladeren, die opvallen 
door de paarse bladtekening. ‘Ba-
nanarama’ heeft ten opzichte van de 

planten die in het oerwoud groei-
en een kleinere vorm en een kor-
te dikke stam. Deze plant is bij uit-
stek geschikt voor de vensterbank. 
‘Tropicana’, die sinds een jaar of vijf 
geteeld wordt, is de kleinste onder 
de Musa. De plant wordt niet hoger 
dan 25 centimeter. In Noord-Euro-
pese landen geven de forse planten 
een exotische uitstraling aan bin-
nenbeplantingen. In zuidelijke lan-
den komen ze goed tot hun recht op 
patio’s of terrassen. Als de tempera-
tuur en de hoeveelheid zonlicht toe-
reikend zijn, dan kunnen zelfs echte 
bananen tot ontwikkeling komen. 
De Woonplant van de maand is een 
initiatief van Bloemenbureau Hol-
land om het positieve imago van 
kamerplanten te ondersteunen en 
de vraag naar kamerplanten bij de 
consument te stimuleren. Tuinrui-
mers op SBS 6 speelt hierop ook 
maandelijks in. In juni is er dus vol-
op aandacht voor de Musa in dit tv-
programma. In juli is de Medinilla 
Woonplant van de maand.

Amsterdam én Aalsmeer bezoeken
2 Miljoen subsidie voor 
versterking toerisme
Aalsmeer - De Stadsregio Amster-
dam heeft circa 2 miljoen subsidie 
ontvangen van het ministerie van 
Economische Zaken voor het pro-
ject ‘Amsterdam bezoeken, Holland 
zien’. Toeristen die naar Amsterdam 
komen worden met het project ge-
stimuleerd om langer te blijven en 
ook de regio te bezoeken. Dit moet 
leiden tot een toename en betere 
spreiding van het toerisme in de me-
tropoolregio Amsterdam en tot ver-
sterking van de economie. Om dit te 
realiseren is een uitgebreid toeris-
tisch programma opgesteld dat zich 
richt op het organiseren van evene-
menten, het verbeteren van de be-
reikbaarheid van toeristische loca-
ties, het realiseren van 15.000 extra 
hotelkamers en de promotie van de 
metropoolregio Amsterdam als één 
gebied bij buitenlandse toeristen en 
touroperators. Het toerisme is een 
belangrijke economische pijler. Naar 
verwachting zullen de komende ja-
ren steeds meer buitenlandse toeris-
ten Amsterdam bezoeken. Dit biedt 
kansen voor de regio om samen met 
Amsterdam voor voldoende onder-
dak te zorgen en een vernieuwend 
toeristisch product neer te zetten. 
De regio heeft de toerist veel moois 
te bieden en zal nu voor het eerst 
met één toeristische boodschap in-
ternationaal naar buiten treden. 

Daarmee komt de toerist te weten 
wat er te doen is in de regio, welke 
leuke verblijfsplaatsen er zijn en hoe 
ze er kunnen komen. Zo kan de toe-
rist zijn verblijf in Amsterdam   mak-
kelijk combineren met bijvoorbeeld 
een bezoek aan de Zaanse Schans, 
de Hollandse kust of de Aalsmeerse 
Bloemenveiling. Momenteel brengt 
14% van de bezoekers aan Amster-
dam ook een bezoek aan de regio. 
Het doel van ‘Amsterdam bezoeken 
Holland zien’ is om dit aantal te ver-
hogen naar 20% in 2015. De econo-
mische bijdrage van internationale 
bezoekers aan de regio stijgt daar-
mee naar verwachting over een pe-
riode van vier jaar van 822 tot 960 
miljoen per jaar. De totale project-
kosten zijn 5,5 miljoen. Naast de 
ontvangen rijkssubsidie van 2 mil-
joen (uit het rijksprogramma ‘Pieken 
in de Delta’) wordt het bedrag gefi-
nancierd door de provincies Noord-
Holland en Flevoland, de gemeen-
ten Amsterdam, Aalsmeer, Almere, 
Haarlem, Haarlemmermeer, Beem-
ster, Edam-Volendam, Landsmeer, 
Purmerend, Wormerland, Waterland, 
Zeevang, Ouder-Amstel, Lelystad, 
Velsen, Zaanstad en de Stadsre-
gio Amsterdam. De metropoolregio 
Amsterdam is een samenwerking 
van 37 gemeenten en de provincies 
Noord-Holland en Flevoland.  

B&W-bezoek aan drie 
bedrijven op Uiterweg
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer waren vrij-
dag 19 juni op bezoek bij Xstyles. 
Ze hadden een gesprek met Marc 
Blees, drievoudig Nederlands kam-
pioen zeilen en oud-competitiehoc-
keyer van Hurley. Hij is directeur 
grootaandeelhouder van Xstyles en 
managing director van Gaastra Pro 
Gear BV. Ook heeft het college van 
B&W een bezoek gebracht aan Otto 
Grond- en baggerwerken. Cees Ot-
to heeft liefst 140 ligplaatsen bij zijn 
jachthaven. Verder hebben de be-
stuurders scheepswerf Otto bezocht 
die 80 ligplaatsen heeft. Het is een 
mooi familiebedrijf waar Theo en 

Leo Otto zelf ook houten boten bou-
wen. Het college heeft onder meer 
gesproken over het baggerbeleid, 
tankstations en loospunten voor af-
valwater voor boten rond de West-
einderplassen, ontwikkelingen op 
de Uiterweg en meer aandacht voor 
recreatie. Begin 2009 is het college 
van B&W begonnen met het maan-
delijks bezoeken van een Aalsmeer-
se ondernemer of bedrijf. Het colle-
ge van B&W vindt het belangrijk om 
te weten wat er speelt bij de bedrij-
ven om zo een vinger aan de pols te 
houden. Dit kan belangrijke infor-
matie opleveren om mee te nemen 
bij het maken van beleid. 

Koelunits KPN in de lucht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 13 juni zijn de laatste koelunits geplaatst 
aan de achterzijde van het KPN-gebouw in de Turfstekerstraat. Een spekta-
kel om te zien en bewoner van het industrie-terrein, Wilfred van Heusden, 
maakte foto’s van deze werkzaamheden in de lucht.

Het College van Burgemeester en Wethouders op bedrijfsbezoek op de Ui-
terweg. 

Maand van het spannende boek
Hoogspanning in Ichtusshop
Aalsmeer - Zoals elk jaar staat ook 
dit jaar de maand juni in het teken 
van het spannende boek. Ook dit 
jaar is dat het geval maar nu on-
der de noemer ‘Hoogspanning’. Ge-
durende deze maand staan tien ro-
mans en thrillers van verschillende 
auteurs in de spotlight. Diverse be-
kende en nog onbekende auteurs 
kunnen op deze manier van zich la-
ten horen. Bij aankoop van één van 
deze tien titels ontvangt de koper 
bovendien het gratis actieboek  ‘Een 
duistere nacht’ van de schrijfster 
Susan May Warren. Deze actie loopt 
nog tot eind juni zodat het zeker de 
moeite waard is om voor die tijd nog 

even langs te gaan bij de christelij-
ke boekwinkel De Ichtusshop, in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat. En 
de Ichtusshop heeft meerdere aar-
dige acties. Zo werd  onlangs nog 
de net uitgebrachte cd  ‘A new Hal-
lelujah’ van Michael W. Smith verloot 
onder de klanten van deze winkel. 
Dit keer was de gelukkige winna-
res Ellen Vollmuller uit Kudelstaart. 
Na het inleveren van haar kassa-
bon was zij degene, die getrokken 
werd als winnares. Voor een chris-
telijk boek, kaartje of cd is iedereen 
van harte welkom in de Ichtusshop 
op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

Rondvaart en eilanden bezoeken
Tuinentocht op Westeinder
Aalsmeer - De KMTP afdeling 
Aalsmeer organiseert op 27 en 28 
juni  Kom in de Tuin. De Westein-
der Rondvaart participeert hierin 
en biedt een rondvaart aan over de 
Westeinderplassen inclusief een be-
zoek aan twee prachtige ‘eiland tui-
nen’ op de plassen. Het eerste ei-
land dat bezocht wordt is het eiland 
van Jan en Nina Visser. Deze voor-
malige ‘dammerij ‘ is in een paar jaar 
omgetoverd tot een prachtige wa-
tertuin welke alleen per boot bereik-
baar is. Daarna is het tijd voor kof-
fie op de tuin van André en Els Voor-
ham op het adres Aardbeiensloot 
nummer 1. Dit is in alle opzichten 
een bijzondere tuin. Naast de na-

tuurlijk gevormde buxusbeelden zijn 
er ook beeldwerken te bewonderen 
van Els en andere kunstenaars en 
kunstenmakers. Ook langs de rou-
te zijn prachtige tuinen te zien bij-
voorbeeld aan de Stommeerweg  en 
aan de Westeinderdijksloot. Kortom, 
genoeg te zien en te beleven op za-
terdag 27 en zondag 28 juni. De af-
vaarten zijn op zaterdag en zondag 
om 10.30 uur. De vaartijd is onge-
veer twee uur en de kosten bedra-
gen inclusief koffie en koek 11 eu-
ro per persoon. Reserveren is ge-
wenst. Opgeven kan bij de Westein-
der Rondvaart, tel: 0297-341582 of 
per elektronische postduif: info@
westeinderrondvaart.nl. 

Whisky vierdaagse bij de 
Topslijter in Dorpsstraat
Aalsmeer - De slijterijen van Euros-
lijter en Bottelier werken voortaan 
samen. Zij presenteren zich sinds 
april als Topslijter. Ter gelegen-
heid van deze samenwerking kon-
den klanten kaartjes winnen voor de 
toppers in concert. Maar liefst 280 
klanten van Topslijter zaten ruim 
een week geleden op de tribune van 
de Amsterdam Arena. Nu heeft de 
Topslijter opnieuw een leuke actie. 
Van Woensdag 24 tot en met Zater-
dag 27 juni gaat bij de Topslijter van 
zesentwintig bekende whiskymer-
ken elke tweede fles voor half geld 
de deur uit. Daarbij kan het voor-
deel oploven tot boven de 20 euro. 
Bij de Bottelier was de whisky vier-
daagse enkele jaren geleden een 
groot succes. De klanten vragen 
nog steeds wanneer de actie terug-
komt. Logisch dat nu dus de vier-
daagse wordt voortgezet door Top-
slijter. De zesentwintig deelnemen-
de merken zijn gemakkelijk herken-
baar aan een speciale actiehanger 

om de hals van de fles en staan ook 
allen vermeld op een grote actie-
poster. Voor elke tweede fles hoeft 
dus echt maar de helft afgerekend 
te worden. Voor wie liever twee ver-
schillende soorten wil, zit eveneens 
goed bij Topslijter. Als het maar twee 
van de deelnemende merken zijn. 
In dat geval geldt de vijftig procent 
korting voor het goedkoopste merk. 

Whisky krijgt in Nederland steeds 
meer liefhebbers. Met name voor 
single malt whisky en de zoge-
naamde premium brands groeit de 
belangstelling. Topslijter wil zo veel 
mogelijk klanten de winst laten pak-
ken. Daarom geldt de aanbieding 
niet voor een enkel merk, maar voor 
liefst zesentwintig grote, veel ver-
kochte merken, ook in het lagere 
prijssegment. Er is maar een nadeel 
bij al dit voordeel: De actie geldt zo 
lang de voorraad strekt. Op is op! 
Dus snel op weg naar de Topslijter 
in de Dorpsstraat.

Open huizen route toont 
koopstemming bij kijkers
Aalsmeer - “Wij zagen het somber 
in om een huis te kopen. Nu de Na-
tionale Hypotheek Garantie wordt 
verruimd, zijn onze plannen toch 
weer concreet geworden. Daarom 
gaan we toch weer een paar huizen 
bekijken.” Het goede nieuws van de 
verruimde koopgrens voor de Nati-
onale Hypotheek Garantie geeft zo-
wel kopers als verkopers weer lucht 
en hoop. Deze extra zekerheid is 
goed nieuws voor alle partijen, want 
een verstopte markt is voor niemand 
goed.De ERA-makelaars hielden af-
gelopen zaterdag de tweede grote 
open huizen route van dit jaar. “Tra-
ditioneel gezien is deze open hui-
zen route altijd de minst bezoch-
te”, merkt ERA-makelaar Jeroen Ra-
vesloot van Mantel Makelaars op. 
Daar staat tegenover dat uit de be-
zoekers relatief veel huizenverko-
pen tot stand komen. Het is dus dui-
delijk een ander publiek dat in ju-
ni gaat kijken. Is in het voorjaar en 
het najaar de gemiddelde huizen-
bezoeker duidelijk nog in de oriën-
terende fase, zoniet in juni. Deze 
bezoekers zijn al veel verder in het 
proces en weten beter wat ze zoe-
ken. Landelijk gezien waren er zo’n 
5000 bezoekende huishoudens (een 

bezoekend stel wordt als één een-
heid geteld). Daaruit verwachten we 
zo’n 200 transacties. Tijdens de eer-
ste open huizen route lag die score 
hoger. Toen verkochten we lande-
lijk zo’n 260 huizen, maar waren er 
7000 bezoekers.”Het is bekend dat 
het bezoekersaantal nooit gelijke-
lijk is verdeeld over het aantal deel-
nemende huizen. Er is niet echt een 
reden aan te geven waarom het ene 
huis tien kijkers krijgt en het ande-
re, vrijwel identieke huis, maar één 
of zelfs geen. Het is bekend dat on-
geveer een kwart van de bezoekers 
uit een andere plaats of regio komt. 
Deze groep zit in de oriënterende fa-
se. Het overgrote deel van de kijkers 
komt wel uit dezelfde plaats of re-
gio. Soms zit men al lang te azen op 
een bepaald huis en is er een open 
huizen route voor nodig om de eer-
ste of juist de laatste stappen naar 
een aankoop te zetten. “Wij verko-
pen altijd huizen in de week voor de 
open huizen route aan mensen die 
nog twijfelen. Die actie en de drei-
ging van een eventuele andere ko-
per geeft toch regelmatig het beslis-
sende zetje.”
ERA-makelaars organiseren al sinds 
2000 landelijke open huizen routes. 

Aalsmeer - In economisch krappe 
tijden is het buitengewoon prettig 
als je een mooie prijs kunt winnen. 
Kortgeleden zorgde fietsenfabrikant 
Giant ervoor dat ruim honderd men-
sen een splinternieuwe Giant Cos-
mo CS2 stadsfiets ter waarde van 
899 euro als nieuw vervoermiddel 
konden verwelkomen. Halverwege 
mei viel er bij 1,6 miljoen huishou-
dens een flyer in de bus die voor-
zien was van een persoonlijke co-
de. Met deze code kon bij één van 
de 200 Giant-dealers worden gepro-
beerd om het cijferslot, welke be-

vestigd was aan de te winnen fiets, 
te openen. Als het slot opende, dan 
kon de gelukkige winnaar met een 
nieuwe fiets naar huis. Maar ook als 
het slot niet opende, was er nog een 
tweede kans, want uit alle ingele-
verde flyers werd per dealer alsnog 
een winnaar getrokken. Bij Bike To-
taal Waning in de Zijdstraat 5 is de 
heer Peereboom uit Rijsenhout de 
gelukkige winnaar. In gezelschap 
van zijn vrouw kreeg de heer Peere-
boom uit handen van Saskia Brou-
wer de nieuwe Giant Cosmo over-
handigd.

Winnaar bij Bike Totaal Waning
Giant Cosmo-actie een 
geweldig succes

Nog geen akkoord over 
sociaal plan bij Zurel
Aalsmeer - Onlangs heeft overleg 
plaatsgevonden tussen CNV Dien-
stenbond en Zurel over het ont-
slag van circa 112 werknemers. De 
groothandel in bloemen en planten 
heeft aangegeven dat de forse re-
organisatie noodzakelijk is voor een 
gezond voortbestaan van het bedrijf. 

Ofschoon CNV Dienstenbond inziet 
dat een organisatiewijziging nood 
zakelijk is, vindt de bond het soci-
aal plan dat Zurel voorstelt om de 
personele en sociale gevolgen van 
deze ontslagen op te vangen onvol-
doende.
Bron: agriholland.nl

‘MEE’ biedt coaching bij 
verlies AWBZ-begeleiding
Aalsmeer - Mensen die door ou-
derdom, ziekte of handicap leven 
met een lichte beperking, hebben 
volgens de nieuwe regels van de 
AWBZ geen recht meer op onder-
steunende of activerende begelei-
ding. MEE biedt coaching aan de-
genen die in 2009 hun volledige 
AWBZ-begeleiding verliezen. Van dit 
aanbod wordt echter nog weinig ge-
bruik gemaakt. Vanaf 1 januari is de 
AWBZ veranderd en wordt iedereen 
die ondersteunende of activerende 
begeleiding ontvangt, getoetst vol-
gens de nieuwe regels. Mensen met 
een matige of zware beperking hou-
den hun recht op begeleiding. Men-
sen met een lichte beperking verlie-
zen dat recht. In de regio Amstel-
land en de Meerlanden betreft het 
naar schatting 850 inwoners. Het 
is niet duidelijk of iedereen, zonder 
hulp, een goede oplossing kan vin-
den voor dit verlies van begeleiding. 
Het gaat bijvoorbeeld om mensen 
met beginnende dementie en jon-
geren of jongvolwassenen met ge-
dragsproblemen als gevolg van een 
verstandelijke beperking. Ook kan 
het gaan om volwassenen met psy-
chiatrische problemen of kinderen 
met autisme. Uit voorzorg is met 
het ministerie van VWS afgespro-
ken dat degenen die in 2009 de vol-
ledige AWBZ-begeleiding verliezen, 
gratis bij MEE terecht kunnen voor 
coaching. Dit aanbod staat in een 

brief van het CIZ. MEE is een lande-
lijke organisatie die goede resulta-
ten boekt als onafhankelijk klanton-
dersteuner van mensen met een be-
perking. In de regio Amstelland en 
de Meerlanden verkent een gespe-
cialiseerde consulent van MEE Am-
stel en Zaan samen met de klant de 
nieuwe situatie. Kan hij of zij zelf-
standig functioneren? Of kan hij le-
ren zijn ondersteuning zèlf te or-
ganiseren? De consulent helpt het 
sociale netwerk van de klant er-
bij te betrekken en geeft informa-
tie over de voorzieningen in de ge-
meente. De coaching van MEE is 
dus geen vervanging voor de ou-
de ondersteunende of activerende 
begeleiding. Tot nu wordt er weinig 
gebruik gemaakt van de coaching 
die MEE biedt. En dat is zorgelijk, 
vindt Chris Verhoeven, projectleider 
bij MEE Amstel en Zaan. “Natuur-
lijk is een deel van hen heel goed 
in staat het eigen leven te regelen. 
Maar voor anderen is dat moeilijker. 
De kans bestaat dat zij vereenza-
men of zichzelf verwaarlozen.” Mo-
gelijk is het betrokkenen niet dui-
delijk dat zij nu, tijdelijk, bij MEE te-
recht kunnen. “Wij hopen dat ieder-
een die hulp kan gebruiken bij deze 
nieuwe situatie er ook gebruik van 
maakt en zich snel bij ons aanmeldt. 
Wij staan in de startblokken en ho-
pen dat mensen ons bellen op tele-
foonnummer 023–5563300.”



Aalsmeer Roest Niet trekt heel veel bezoekers!
Aalsmeer - Een beetje een kat en 
muisspel speelde het weer afgelo-
pen zondag 21 juni. Donkere wol-
ken en stralende blauwe luchten 
met zon wisselden elkaar af. Maar 
de zon had uiteindelijk de overhand, 
tot nog enkele uren na de prijsuit-
reiking bleef het droog en werd bui-
ten bij de diverse horecagelegenhe-
den nog gezellig nagepraat over de 
derde editie van het leuke evene-
ment: Aalsmeer Roest Niet. Net na 
de middag vertrok een stoet nostal-
gische auto’s en motoren vanaf de 
Beach voor een toerrit door de regio 
en de eerste finishten rond half drie 
op het Raadhuisplein. Hier werden 
ze voor het finishpunt opgewacht en 
werd het een en ander verteld over 
de verschillende merken als Ford, 
Austin, Mercedez en Volkswagen. 
Vervolgens zochten alle deelnemers 
een plaatsje in de Zijd-, Markt-, 
School- en Dorpsstraat en konden 
de bezoekers rustig alle voertuigen 
van weleer bewonderen. Aalsmeer 
Roest Niet mocht rekenen op heel 
veel bezoekers, het was gezellig druk 
en hier hadden de horecazaken re-
kening mee gehouden. Bij ‘t Wapen 

luisterde dj Kees Markman in een 
speciale auto-discomeubel het eve-
nement op, bij de Praam klonk ge-
zellige muziek en bij De Oude Vei-
ling en Joppe traden respectievelijk 
de bands Back of Tricks en Wildcat 
op. Uiteraard waren op deze loca-
ties drankjes en hapjes verkrijgbaar 
en hier werd goed gebruik van ge-
maakt. Op de meeste locaties ble-
ven de bezoekers nagenieten van 
de zon, een hapje en een drank-
je, terwijl om hen heen de nostalgi-
sche wagens langzaam uit de stra-
ten wegreden. 
Aalsmeer Roest Niet is een leuk en 
gezellig evenement voor alle leeftij-
den en dit was te zien aan het ge-
mêleerde publiek: Van kinderen 
voortgeduwd in een kinderwagen, 
jeugd en volwassenen tot ouderen 
in een invalidenwagen. Om vijf uur 
was de prijsuitreiking en het jureren 
was vast geen gemakkelijke taak. 
Iedereen heeft natuurlijk zijn of haar 
eigen voorkeur, maar de jury koos 
uiteindelijk voor de oldtimer Tatra 
van Tsjechische afkomst. Of hadden 
de wagens op deze fotopagina meer 
uw/jouw voorkeur?
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Aalsmeer - 20 Juni was het Ne-
derland kampioenschap trampoli-
ne springen in Ahoy. Ahoy was voor 
deze speciale gelegenheid omge-
bouwd tot echt sportpaleis waar ze-
ven Nederlandse Kampioenschap-
pen van de KNGU gehouden wer-
den. Dus niet alleen trampoli-
ne springen, maar ook turnen, rit-
mische gymnastiek, groepssprin-
gen, jazzdans en streetdance. In to-
taal deden vanuit de productgroep 
trampoline 29 springers/springsters 
mee. Allen hadden zich geplaatst op 
basis van de drie voorronden. Het 
halen van het NK is dus al een pres-
tatie op zich. 
De dag was verdeeld in een och-
tend programma, waar individu-
eel gesprongen werd en een mid-
dag programma, waar de synchroon 
paren hun kunsten lieten zien. Bij 
de E instap gemengd werd Serena 
Arendzen tiende en bij de E jeugd 
gemengd Ebbie Tam vierde. Ook bij 
de C jeugd jongens werd een vierde 
plaats gehaald en wel door Max de 
Vries. Marvin Ardenzen werd acht-
ste in deze klasse. In de klasse C Se-
nioren heeft Maaike Kaslander de 
bronzen medaille behaald, Iris Jon-
gerius is vijfde geworden en Viola 
Schreuder zevende. Bij de B jeugd 
meisjes werd Robin van As zesde en 
Bente Geleijn twaalfde. 
Door de B junioren van Omnia zijn 
twee medailles behaald, een zilve-
ren voor Melvin Dokter en een bron-
zen voor Yanaika Holst. Bij de B se-
nioren hebben Ilse Vergoossen en 
Mirjam van de Leeuw een achtste 
en negende plaats behaald. Bij de 
B heren heeft Perry Alderden het 
goud in ontvangst mogen nemen. 
Bij het synchroon springen in de 
klasse E instap zijn Serena Arend-

zen en Donatella Antoniadis tien-
de geworden. Ebbie Tam met een 
springster van Triffis Kim Keijzer zijn 
zevende geworden in de klasse E 
jeugd gemengd en Sabine de Jong 
en Esther van Kerckhoven achtste. 
Naomi v/d Coolwijk en Aicha Croes 
zijn bij de E pupillen gemengd elfde 
geworden. Een grote vertegenwoor-
diging van SV Omnia bij de junior/
senior klasse D: Ilonka de Jong en 
Marinka Maarse vierde, Sanne Ap-
pelboom en Sidney Heemkerk vijf-
de, Sophie van Geest en Sharona de 
Rijk zesde en Marc de Jong en San-
ne van Vliet zevende. 
Bij de C jeugd meisjes hebben Ro-
wana Moenis en Daphne Hulsker 
de bronzen medaille gewonnen. Bij 
de C jeugd jongens was het zilver 
voor Max de Vries en Marvin Arend-
zen. Bij de C senioren zijn Maaike 
Kaslander en Viola Schreuder zesde 
geworden, Iris Jongerius is samen 
met Mieke v/d Horst van Veerkracht 
vierde. In de klasse B jeugd meis-
jes zijn Bente Geleijn en Robin van 
As vierde geworden. Bij de B junior 
meisjes zijn Yanaika Holst en haar 
partner van Impala Jessica Kollen 
Nederlands Kampioen geworden. 
Ook voor de B junior jongens was 
er goud voor Melvin Dokter en Tim 
de Moor van Triffis. Bij de B senio-
ren hebben Ilse Vergoossen en Mir-
jam van de Leeuw een vijfde plaats 
behaald. Bij de senioren heren we-
derom een nieuw Nederlands kam-
pioenkoppel: Perry Alderden en Pa-
trick Warmer van Triffis. Het was een 
lange dag voor zowel de springers 
en de fans, maar het resultaat mag 
er zijn. Dit was de laatste wedstrijd 
van het seizoen, nog een paar trai-
ningen en dan een welverdiende va-
kantie. 

FIQAS Aalsmeer laat jeugd 
een jaar lang gratis trainen
Aalsmeer -  Maandag 22 ju-
ni gaf meester en keeper Micha 
Hoogewoud van basisschool Samen 
Een het startsein voor de wervings-
campagne van Handbal Vereniging 
FIQAS Aalsmeer. 
Onder het motto ‘Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst’ worden alle 4, 5 
en 6 jarige kinderen uit Aalsmeer 
en omstreken door middel van een 
flyer uitgenodigd om een jaar lang 
gratis te komen trainen bij hand-
balvereniging FIQAS Aalsmeer! Ko-
mende week zullen deze flyers op 
alle basisscholen in Aalsmeer wor-

den uitgedeeld. “Handbal is een 
leuke, spannende en uitdagende 
teamsport die geschikt is voor zowel 
jongens als meisjes”, aldus mees-
ter Micha. 
Kinderen tot en met 6 jaar begin-
nen in de mini’s en trainen op vrij-
dagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg. Wil je ook gratis komen trainen 
bij lands- en BeNeliga kampioen FI-
QAS Aalsmeer? Geef je dan nu op 
bij Yvonne Vork, tel. 06-24209913 of 
stuur een e-mail naar fourchette@
solcon.nl.

Aalsmeer - Het NK junioren in 
Amsterdam begon uitstekend voor 
Oceanus. In het eerste program-
manummer, de 400 meter vrijeslag, 
verbaasde Maxime van den Heuvel 
vriend en vijand door liefst 17 se-
conden van haar persoonlijke re-
cord af te zwemmen en in een prima 
race iedereen van haar leeftijd ach-
ter zich te houden. Goud dus voor 
Maxime. Haar eerste lange baan 
NK en meteen de eerste medaille. 
In het volgende programmanummer 
kwam Tamara Grove aan de start. 
Zij zwom exact dezelfde tijd: 4.59.82 
en dook daarmee ook voor het 
eerst onder de 5 minuten. Dezelf-
de tijd leverde haar slechts een der-
tiende plaats op. Danielle Grootes 
zwemt bij de junioren 3. Zij finish-
te in 4.58.44, goed voor de twaalf-
de plaats. Daarna was het de beurt 
aan de jongens voor de 200 meter 
rugslag. Jeffrey Reijnders gebruikte 
dit nummer vooral om in te zwem-
men voor de 400 meter van die mid-
dag. Toch zwom hij een tijd rond zijn 
pr. Voor Istvan Spaargaren ligt dat 
iets anders. De 200 rug is zijn num-
mer. Hij won overtuigend zijn serie 
in een dik pr (5 seconden eraf) van 
2.21.51. Toen was het even afwach-
ten wat de tweede serie zou doen. 
Daar gingen er nog drie jongens 
sneller, dus was de medaille helaas 
buiten bereik. Als afsluiter van het 
ochtendprogramma zwommen de 
meisjes de 4 keer 200 meter vrijes-
lag estafette. Startzwemster Tama-
ra Grove en tweede zwemster Maxi-
me van den Heuvel zwommen on-
geveer hun eigen tijd, Robin Paga-
no Mirani verbeterde zich zo’n an-
derhalve seconde en slotzwemster 
Danielle Grootes bleef wat boven 
haar tijd, maar gezamenlijk haalden 
ze een mooie twaalfde plaats. In het 
middagprogramma zwommen de 
jongens de 400 vrij, de meisjes de 
200 rug en de jongens de estafet-
te. Jeffrey Reijnders zwom een he-
le mooie race. Hij begon ten op-
zichte van de andere jongens rus-
tig, maar bleef constant doorgaan. 
Uiteindelijk bleek Jeffrey goed voor 
zilver, een seconde achter de num-
mer één. Een leeftijdsgroep later 
was het de beurt aan Vincent Mool-
huijsen. Hij leek niet helemaal tevre-
den met zijn race, maar werd prima 
vijfde. Voor de 200 rug kwamen Car-
men Roskam en Tamara Grove aan 
de start bij de meisjes 1996. Carmen 
ging snel van start en werd pas in de 
laatste 50 meter door Tamara voor-
bijgestreefd. Het leverde hen een 
31e en 34e plaats op in een veld van 
ruim 50 deelneemsters. Robin Paga-
no Mirani is een wondertje op zich. 
Nog pas twee weken geleden lag 
ze in het ziekenhuis en toch deed 
ze hier al weer mee. En dat deed 
ze goed. Met 2.41.95 werd ze 17e 
in haar leeftijdsgroep. De spanning 
liep op naar het eind van de dag en 
de estafette van de jongens. Basti-
aan Waanders opende het bal met 
een goede 2.05.54, Jeffrey Reijnders 
moest als jonkie stand zien te hou-
den en deed dat ook. Vincent Mool-
huijsen rook zijn kansen op een me-
daille en knalde er een 2.05.38 uit en 
toen was het de beurt aan Nils Mol-
lema. Met een voorzichtige opening 
en een super laatste 50 meter (200 
meter tijd 2.01.23) stelde hij het zil-
ver veilig voor Oceanus. Een super 
dag dus met 3 medailles!
De tweede dag gaat vooral de boe-
ken in als een lange. Twee ses-
sies van bijna 4 uur is eigenlijk veel 
te lang. Er waren zo veel deelne-
mers, vooral bij de meisjes van 1996 
(zo’n 60 tot 70 deelneemsters op 
de 100 rug, 200 vrij, 200 wissel en 
100 vrij) dat het geen verrassing zal 
zijn als de limieten worden aange-
scherpt. De 100 rug liep bij Tama-
ra niet helemaal lekker en was uit-
eindelijk goed voor de 33e plaats. 
Robin zwom vrijwel dezelfde tijd en 
werd daarmee bij de meisjes 1995 
29e. Dan de 200 vrij jongens met 
heel veel Oceanus. Bij de jongens 
1996 liefst drie deelnemers: Thomas 
Verouden, die de snelste werd met 
een 34e plaats, Wessel de Jong die 
39e werd en Fernando Moolhuijsen 
die als 42e eindigde. Jeffrey Reijn-

ders zwom net even sneller dan in 
de estafette en werd zesde in zijn 
groep. Istvan Spaargaren won van-
uit de buitenbaan zijn serie met een 
dik pr (2.10.24) en werd 14e. Vin-
cent Moolhuijsen was weer snel-
ler dan daarvoor en finishte binnen 
een seconde van de nummer drie. 
Hij werd vijfde in 2.04.91. Bojoura 
Spaargaren startte op de 200 me-
ter schoolslag. Met een 13e plaats 
was ze de snelste van de kring, net 
boven haar pr-tijd. Voor de 200 wis-
sel kwam Wessel de Jong weer aan 
de start. Hij noteerde 2.45.60, goed 
voor de 21e plaats. Jeffrey Reijn-
ders werd 11e met 2.29.52, Vincent 
Moolhuijsen 19e. De ochtend werd 
afgesloten met de 4*100 meter vrij 
bij de meisjes. Liefst 32 ploegen aan 
de start. Startzwemster Maxime van 
den Heuvel (1.07.97), Tamara Gro-
ve (1.04.88), Robin Pagano Mirani 
(1.08.68) en slotzwemsters Daniel-
le Grootes (1.05.41) werden 17e in 
dit gezelschap. In de middag begon 
Istvan Spaargaren met een snelle 
1.04.71 op de 100 rug. Voor het eerst 
onder de 1.05 op de lange baan. Er 
waren nog 5 jongens sneller. Maxi-
me van den Heuvel aan de start van 
de 200 vrij. Het werd een prima tijd 
van 2.23.76, ruim sneller dan ooit te-
voren, maar er waren nog snellere 
meisjes. Het werd een vijfde plaats. 
Ook Tamara Grove was met 2.22.37 
sneller dan ooit. Maar in deze su-
per leeftijdsgroep was dat niet meer 
waard dan een 17e plaats. Voor Da-
nielle Grootes was er een 21e plaats 
in 2.20.54, ruim sneller dan haar es-
tafette tussentijd. De jongens slo-
ten ’s avond rond half acht af met 
de 4x100 vrij. Bastiaan (57.58), Ist-
van (58.65), Vincent (58.81) en Nils 
(55.25!) werden op minder dan 1,5 
seconde van de nummer drie 7e. 
Op zondagochtend was het om acht 
uur al weer tijd om in te zwemmen 
voor de laatste sessie. Een korter 
programma, althans minder deelne-
mers, maar wel hoopvol voor de me-
dailles. Bojoura Spaargaren start-
te eerst op de 100 meter schoolslag. 
Van de 32 deelneemsters was zij de 
nummer 16 met 1.26.39. Dan de 100 
vrij heren. Voor Jeffrey Reijnders ei-
genlijk een te korte afstand tussen 
allemaal krachpatsers. Net boven 
de minuut finishte hij als 13e. Het-
zelfde geldt voor Vincent Moolhuij-
sen (20e in .58.77) en Istvan Spaar-
garen (36e in .59.98). Nils Mollema 
beëindigde zijn in het water geval-
len jaar met een 12e plaats in 56.62 
en Bastiaan Waanders werd 42e in 
58.44. De wisselslag estafetteploeg 
bij de dames kwam tot een 21e stek. 
Robin was sneller dan bij haar in-
dividuele rugslag, Bojoura scoorde 
nu 1.26.96, Maxime zwom de vlin-
derslag netjes onder de 1.20 en 
Danielle maakte het karwei af in 
1.05.76. In de middagsessie kwam 
Joeri Berends aan de start voor de 
100 school. Hij werd 24e in 1.22.32. 
Maxime van den Heuvel werd 11e 
op de 100 vrij in pr-tijd (1.07.16), Ta-
mara kwam tot een 27e plaats, Da-
nielle zwom haar snelste tijd van dit 
weekeinde met 1.04.86 en werd 32e. 
Dan de langverwachte 400 wissel 
jongens. Jeffrey Reijnders maakte 
het weer heel spannend. Met een 
snelle opening en daarna gedegen 
rugslag en schoolslag lag hij op me-
daillekans toen de vrijeslag begon. 
Op de tribune en bij de trainers was 
meegeklokt en was het duidelijk dat 
er een medaille was gescoord. Al-
leen de kleur was niet helemaal ze-
ker. Het werd dit keer een bronzen 
plak. Ook voor Vincent Moolhuijsen 
waren er kansen op de 400 wissel. 
En ook daar spanning tot aan de fi-
nish. Het elektronisch scorebord 
gaf de uitslag: 4.06.69 en de derde 
plaats voor Vincent. Brons dus. Nog 
geen uur later was er dan nog de 
wisselslagestafette voor de jongens. 
Moe, maar in opperbeste stemming 
gingen Istvan, Jeffrey, Vincent en 
Bastiaan nog een keer te water. Na 
4.32.52 kwamen ze er als 17e weer 
uit. Prima resultaten dus voor de-
ze junioren. Volgens het understate-
ment van trainer Sjaak Juffermans 
waren ze niet voor niets naar Am-
sterdam gekomen.

Thanysha du Prie clubkampioen
Clubkampioenschappen 
bij manege Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 21 juni zijn 
bij manege en rijvereniging Funny 
Horse voor de twintigste keer de 
clubkampioenschappen verreden. 
Tijdens deze dag mogen alle ruiters 
en amazones uit elke klasse mee-
doen. Wel wordt er onderscheid ge-
maakt tussen de manege ruiters en 
de wedstrijdrijdende leden (KNHS). 
Het weer was perfect en de sfeer 
super goed, dus alle ingrediënten 
waren aanwezig voor een geslaag-
de dag. Aan het einde van het pro-
gramma mochten uit iedere rubriek 
de kampioenen over rijden om het 
clubkampioenschap. Daarna werd 
een kür op muziek gereden door Le-
ontien van der Touw met haar paard 
Raffay. Zij komen uit in de klasse 
lichte tour van de KNHS. Een prach-
tige kür met galop wissels was voor 
iedereen een lust om naar te kijken. 
Als laatste was er een parade op 
muziek door dertig paarden en po-
ny’s gevolgd door de prijsuitreiking.
Bij de beginners is Gijs Reurekas op 
één geëindigd met Okki. Op twee 
Kim Schindeler met Snuitje.

Vaardigheid: 1. Juliet Berwald met 
Isabel, 2. Vincent Luijken met Pres-
to, 3. Chandira Hartsuiker met Si-
mone.
FH-B proef: 1. Marinde Duijker met 
Winter, 2. Cheyenne Huiskens met 
Duco en 3. Chiel Warmels met Win-
ter. B proef 5 manege: 1. Anouk Gij-
se met Walibi, 2. Shadee Schouten 
met Duco en 3. Frits van Leeuwen 
met Mando.
L1 proef 9 manege: 1. Sabine den 
Haan met SunnyD, 2. Deborah 
Dijkstra met Francisca en Natasha 
Dieleman met Goofy.
M proef 17 manege: 1. Lara Inabnit 
met Francisca.
Klasse B KHNS leden: 1. Thanysha 
du Prie met Quint, 2. Zoe Kuintjes 
met Happy en 3. Doortje Zweers met 
Levie.
Klasse L KNHS: 1. Shanna Achter-
berg met Goliath, 2. Kaja Cucic met 
Goliath en 3. Elisa Stroboer met Ri-
co. Klasse M KNHS: 1. Daphne We-
verling met Pietje.
Clubkampioen 2009 is geworden: 
Thanysha du Prie met Quint

Aalsmeer - Traditiegetrouw wordt 
zowel de opening als de sluiting van 
een handelsdag op de Amsterdam-
se Effectenbeurs verricht door mid-
del van een gongslag. Op donder-
dag 18 juni hadden de mannen van 
landskampioen FIQAS Aalsmeer de 
eer om die ceremoniële handeling 
te mogen verrichten. Ze waren hier-
voor uitgenodigd door Hendrik Kop-
pe, de directeur van de beurs, die 
hiervoor over het algemeen aan-
sprekende personen of groepen uit 
het bedrijfsleven, de politiek of de 
sport vraagt. 
Het viel voor de spelers overigens 
niet mee om als team op tijd in de 
beurs te zijn, door de avondspits 
naar het midden van de stad. Maar 
mede door enkele F1-coureur acties 
van Kamikaze-Kees waren ze net op 
tijd. De handbalkampioenen wer-
den netjes ontvangen, in een luxe 
directiekamer boven de beursvloer 
waar drank en hapjes klaar ston-
den. Intussen werd door het he-
le gebouw de komst van de lands-
kampioen en BeNeLiga winnaar 
aangekondigd! Ondanks de stati-

ge sfeer van het gebouw werd het 
al snel gezellig door de vriendelij-
ke mevrouw van communicatie en 
omdat de heer Koppe veel wist te 
vragen en vertellen over handbal; 
hij was namelijk tot voor kort voor-
zitter van handbalvereniging T+A / 
V.O.C. Maar de spelers wilden na-
tuurlijk ook wel het een en ander 
weten over de beurs! Om vijf voor 
half zes moesten ze zich gaan op-
stellen bij de gong, op de balustrade 
in het midden boven de beursvloer. 
Na het aftellen, moesten ze precies 
om half zes de gong luiden en wer-
den op de foto gezet. De handel op 
de amsterdamse beurs was vanaf 
dat moment gesloten. Iedere gong-
luider wordt gevraagd een handte-
kening in het grote boek te zetten, 
dus het hele team heeft getekend. 
De balustrade hangt inmiddels vol 
met foto’s van hoogwaardigheids-
bekleders die de gong hebben ge-
luid en FIQAS Aalsmeer wordt hier 
dus nu bijgevoegd. Als aandenken 
kreeg het team een ingelijste foto 
en een herinneringsmunt voor in de 
prijzenkast. 

Handballers sluiten beurs

Perry, Yanaika en Melvin goud!
Goede prestaties Omnia 
trampolinespringers op NK

Proosdijhal tot nok gevuld!
Afsluiting van seizoen en 
wedstrijd bij SV Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 20 juni lie-
ten de kinderen van de recreatieve 
groepen gymnastiek en turnen zien 
wat ze het afgelopen seizoen alle-
maal hadden geleerd. Het spekta-
kel speelde zich af in de Proosdijhal, 
die tot de nok toe gevuld was met 
familie, vrienden en bekenden. De 
verschillende groepen kwamen uit 
Oosteinde, Dorp, Hornmeer en Ku-
delstaart en varieerden van peuters 
en kleuters tot de leeftijd van het 
voortgezet onderwijs. Als één grote 
familie marcheerden de groepen op 
en deden gezamenlijk een warming-
up. Nina den Haan was ladyspeaker 
en kondigde elke groep aan, die in 
hun demonstratie hun beste presta-
ties lieten zien. De groepen van juf 
Mariët moesten het spits afbijten. Er 
gebeurde zoveel tegelijk dat het pu-
bliek ogen tekort kwam. Onderde-
len als balk, sprong en mat werden 
tegelijk beoefend. Het leek een wir-
war van kinderen, maar als je goed 
oplette zag je steeds tweetallen die 
op hun eigen teken gelijk hun oe-
fening deden. De tweetallen waren 
zelfs gelijk gekleed. Na dit spette-
rende begin, mochten de peuters 
en kleuters van juf Carola, Mariët en 
Gerda hun capriolen laten zien. Ze 
waren allemaal verkleed als clown, 
prinsesje, spiderman en in andere 
mooie verkleedkleren. Op de tum-
blingbaan werden de gekste spron-
gen en duikelingen uitgehaald. Bij 
de wandrek klommen ze als aap-
jes omhoog en kropen door een gat, 
waarna ze zich in de diepte lieten 
vallen. De groepen van juf Wil en juf 
Irene hadden naast sprong en mat, 
het ringzwaaien in hun demonstra-
tie opgenomen. De oudste meisjes 
lieten zelfs een vouwhang gevolgd 
door een disloque zien. SV Om-
nia 2000 is heel trots op het feit dat 
er ook een jongensgroep is. Deze 
groep wordt geleid door juf Mariska. 
Deze groep liet zien dat ze best wel 
in het circus thuishoorde. Vanaf een 
kast sprongen de jongens naar een 
trapeze en met een ondersprong 
belandden ze op de valmat. Er zaten 
hele fraaie en hoge ondersprongen 
bij. Bij de oudste groep van juf Ma-
riët waren de lange matten in een 
kruis over elkaar heen gelegd, zodat 
de kinderen in het midden goed op 
moesten passen bij het passeren.
Juf Gerda heeft groepen in de leef-

tijd van 6 tot en met 12 jaar en een 
groep 12+. De jongste groepen lie-
ten hun sprongen en acrobatiek 
zien op de kast en de mat. Bij de 
sprong werd heel snel achter elkaar 
gesprongen. Bij de landing moes-
ten de kinderen dan ook zorgen dat 
ze zo snel mogelijk weer van de lan-
dingsmat af kwamen, anders ge-
beurden er misschien ongelukken.
De oudste groep liet een echte de-
monstratie zien met minitramp, 
waarbij het publiek heel wat varia-
ties in salto’s kon zien. Aan het ein-
de van de ochtend waren alle groe-
pen geweest. Na de gezamenlijke 
opmars kregen alle kinderen een 
herinneringsmedaille. 

Wedstrijd selectie
Na de demonstraties van de re-
creatieve groepen was het ’s mid-
dags tijd voor de onderlinge wed-
strijd van de selectie. Voor sommige 
meisjes hun eerste onderlinge wed-
strijd, maar voor allemaal de eerste 
keer in de Proosdijhal. Voorgaande 
jaren werd de onderlinge wedstrijd 
in de Baccarastraat in Aalsmeer ge-
houden, maar wegens ruimte ge-
brek is er besloten de wedstrijd naar 
de Proosdijhal in Kudelstaart te ver-
plaatsen. Ouders, familie en belang-
stellende zaten nu ruim op de tribu-
ne naar een spannende wedstrijd te 
kijken. Na de warming-up was het 
tijd om klaar te gaan staan voor de 
opmars. Na het welkomstwoord en 
het succes wensen aan de juryle-
den en telcommissie was het tijd 
om in groepjes naar de verschillen-
de toestellen te gaan. Bij iedere toe-
stel kregen de turnsters eerst een 
aantal minuten de tijd om even in te 
turnen voordat er aan de wedstrijd 
werd begonnen. In iedere catego-
rie bleef het spannend tot het einde, 
de verschillen in punten waren erg 
klein. Beginners groepen Anneke: 
1. Iris Engel, 2. Kimberley Colijn en 
3. Guoxin Verhoef. Beginners groe-
pen Gerda: 1. Bonita Goede. Instap 
en pupillen groepen Anneke: 1. Da-
nischa Goede, 2. Kim Nederstigt en 
3. Dione Vermeulen en Isa ten Brink. 
Gevorderden groepen Gerda: 1. Do-
ris van Voorst, 2. Dani Brandsema.
Jeugd, junioren en senioren groe-
pen Anneke: 1. Nilou Spring in ‘t 
Veld, 2. Tanya Karoui en 3. Kirsten 
Kniep.

Vrijdag en zaterdag in De Meerse
Voetjes van de vloer bij 
de theatershow @work
Aalsmeer - Dit weekend staat voor 
de leden van SV Omnia helemaal 
in het teken van dans! Aanstaan-
de vrijdag 26 en zaterdag 27 juni 
is weer de tweejarige theatershow 
van SV Omnia 2000. Het spektakel 
vindt dit jaar plaats in De Meerse 
op Locatie aan de Johan Enschede-
laan, vanwege een verbouwing in de 
stadschouwburg. Deze verbouwing 
komt ook een beetje terug in de the-
atershow met het thema: @work. 
Na maanden oefenen en voorberei-
den zullen tientallen dansers tussen 
de zeven en dertig jaar in totaal 4 
shows met hun voetjes van de vloer 
gaan. In deze voorstellingen laten 
ze onder andere beroepen als po-
litie, secretaresse, verpleegster en 

ober de revue passeren. De thea-
tershows zijn op vrijdag- en op za-
terdagavond om 20.00 uur en zul-
len worden afgesloten met een af-
ter-party voor alle dansers en toe-
schouwers. Zaterdagmiddag wor-
den twee matinee-voorstellingen 
gegeven, om 14.00 en om 16.15 uur. 
De choreografen zijn Mariëlle Bus-
kermolen, Angelique Karijopawiro, 
Tessa de Vries en Melanie van Leeu-
wen. De choreografen en de dan-
sers hebben er zin in! 
Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, 
maar wees er snel bij. Kaarten voor 
de avondshow kosten 12,50 euro, 
voor de middagshow 7,50 euro. Voor 
meer informatie en kaartverkoop: 
www.svomnia.nl. 

“Niet voor niets naar Amsterdam”
Vijf medailles Oceanus bij 
NK zwemmen junioren
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Volleybal
Beachlive grote winnaar 
bedrijven beachtoernooi
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
was de finale van het  zevende re-
gionale bedrijven beachvolleybal-
toernooi in The Beach. Achttien ge-
plaatste teams namen het op deze 
finaleavond tegen elkaar op. In de 
voorgaande weken werden er op de 
dinsdagavond vier kwalificatieron-
des gespeeld. Per voorronde kon-
den vier teams zich plaatsen voor de 
finale op dinsdag 9 juni jl. Aange-
vuld met twee wildcards bracht dat 
op een totaal van achttien finalisten 
die streden voor de titel. 
Via een aantal poulewedstrijden 
konden de teams zich plaatsen voor 
de finales. De teams die het in de 
halve finales tegen elkaar opna-
men kwamen van Beachlive, The 

Fire Dragons, Kalawaha en TNO. 
Beachlive en TNO wonnen beiden 
deze wedstrijden en plaatsten zich 
daarmee voor de finale. In een gelijk 
opgaande strijd was er aan het ein-
de van de speeltijd een licht voor-
deel voor het team van Beachlive. 
Zij pakte daarmee de titel Kampioen 
Beachvolleybal voor Bedrijven 2009. 
De bijbehorende prijs voor de win-
naar is een geheel verzorgt beach-
volleybal toernooi in The Beach voor 
het gehele bedrijf. Na het toernooi 
werd er nog tot in de late uurtjes 
doorgefeest. Champagne in combi-
natie met karaoke optredens in de 
bar, zorgden ook dit jaar weer voor 
een mooie afsluiting van het bedrij-
ven beachvolleybaltoernooi 2009.

Atletiekvereniging Aalsmeer
Twee maal goud voor Wim 
Metselaar bij NK Masters
Aalsmeer - Afgelopen weekend 13 
en 14 juni organiseerde ATV Scorpio 
in Oosterhout het Nederlands kam-
pioenschap atletiek voor Masters. 
AV Aalsmeer atleten Ellis Koese, uit-
komend bij de vrouwen 45 en Wim 
Metselaar, uitkomend bij de man-
nen 65 reisden af naar het zuiden. 
En met succes. Wim won op zater-
dag zowel de 100 meter in 14.47 
seconden, als de 400 meter in een 
uitstekende 65.92 seconden. Maar 
liefst twee gouden medailles voor 
Wim. Zijn prestatie op de 100 me-
ter is een verbetering van zijn eigen 
clubrecord en betekent een zevende 
plaats allertijden op de Nederland-
se ranglijst voor masters.Ellis Koese 
heeft al een tijdje last van een voet-
blessure, maar wilde dit evenement 
niet aan zich voorbij laten gaan. Op 
de 100 meter liep Ellis een matige 
16.07 seconden en werd daarmee 
achtste. Op het onderdeel kogel-
stoten werd Ellis zevende met een 
afstand van 7.08 meter. Dit is een 
nieuw clubrecord bij de vrouwen 45. 
Op het verspringen tenslotte pakte 
Ellis brons: een derde plek met een 
mooie sprong van 3.99 meter. Zon-
dagmiddag was Wim wederom in 
Oosterhout voor zijn favoriete loop-
nummer, de 800 meter. De regen-

buien waren weg, de temperatuur 
was aangenaam en er stond geen 
wind. Wim liep een prima 800 me-
ter en behaalde zijn derde medail-
le: een derde plaats met een tijd van 
2.34.32 minuten. Een verbetering 
van zijn beste tijd dit seizoen met 3 
seconden. Een uitstekende presta-
tie omdat de mannen 65 meeliepen 
met de mannen 60.

Tweede in totaalklassement
Karter Kay 2e tijdens EK
Aalsmeer - Het jonge karttalent Kay 
van Kemenade uit Aalsmeer kijkt 
met een dubbel gevoel terug op het  
drukke wedstrijdprogramma van de 
afgelopen weken. Enerzijds een su-
per Europees resultaat op het inter-
nationale circuit van Busca in Ita-
lië waar hij zich als “rookie” uitste-
kend wist te meten met de gevestig-
de orde van de Europese wedstrijd-
top. Anderzijds een tegenvallende 
wedstrijd afgelopen weekend op het 
nationale circuit  de Landsard nabij 
Eindhoven waardoor hij in het to-
taalklassement voor het NK terug-
viel naar de tweede plaats. In Busca 
mocht de Aalsmeerder na een suc-
cesvolle kwalificatie als eerste juni-
or starten. Hij voltooide de pre-fi-
nal prima, maar moest wel de erva-
ren Engelsman Josh Webster voor 
laten gaan. “Als ik had geweten dat 
hij vlak achter me zat had ik hem 
kunnen blokken en als eerste ein-
digen”, aldus Kay. De finale start-
te de karter dus op de tweede po-
sitie. Hij vertelt: “Na de eerste ron-
de kwam teamgenote Beitske Vis-
ser me voorbij. Ik ben direct  achter 
haar aan gegaan en op een gege-
ven ogenblik lagen we een en twee. 

Toen kwam de Estlandse Talvar ons 
voorbij. Beitske maakte op een ge-
geven ogenblik een fout waardoor 
ik haar voorbij kon en ik ging ach-
ter Talvar aan. Helaas, hij was echt 
te snel. Daardoor ben ik uiteindelijk 
als tweede geëindigd. Na mijn der-
de plaats in Zuera ben ik nu zeer te-
vreden met mijn tweede plaats. In 
het totaalklassement sta ik tweede 
na twee wedstrijden.” 

De wedstrijd afgelopen weekend 
in Eindhoven zal Kay eigenlijk het 
liefst vergeten. “De kwalificatie ging 
al niet zo goed. Ik mocht uiteinde-
lijk als vierde starten. Hij eindigde 
op de zesde plaats. “Geen goed re-
sultaat, want dit betekent dat Joël 
Afolter de leiding in het kampioen-
schap van mij overneemt”, zegt Kay 
verder. Hij gaat nu weer hard trai-
nen en testen, want over vier weken 
is de één na laatste EK wedstrijd in 
Sosnova in Tsjechië. “Ik sta in het 
Europees Kampioenschap tweede 
en hoop dat ik in Sosnova de leiding 
in het klassement kan over nemen”, 
besluit de Aalsmeerse karter posi-
tief. Wie meer wil weten kan kijken 
op www.racingkay.nl

Cursus Nordic Walking 
Aalsmeer - In juli kan deelgeno-
men worden aan een beginners-
cursus Nordic Walking in het Am-
sterdamse Bos. Deze beginnerscur-
sus wordt gegeven door Amster-
dam Sportief en bestaat uit vier les-
sen van anderhalf uur op de zater-
dagmorgen. De eerste les is op 4 ju-
li. Nordic Walking is het lopen met 
stokken (poles), waardoor het lopen 
intensiever wordt. Bovendien ontlast 
het lopen met de stokken heup- en 
kniegewrichten. Nordic Walking is 

ideaal voor zowel de beginnende als 
de gevorderde sporter. Voor stokken 
wordt gezorgd. Tevens krijgen de 
deelnemers praktische tips over het 
aanschaffen van goed materiaal. De 
cursus wordt gegeven door Jos van 
Oort, fysiotherapeut/manueelthera-
peut en Nordic Walking trainer. Am-
sterdam Sportief staat garant voor 
kwaliteit en veiligheid bij de cursus-
sen. Voor informatie en opgave kan 
gebeld worden met 020-6974633 of 
via www.amsterdamsportief.nl.

Aalsmeer - Op 20 en 21 juni vond 
het Nederlands Kampioenschap rit-
mische gymnastiek plaats in Ahoy 
te Rotterdam. Het was een groot 
evenement, want naast RG waren 
nog zes disciplines van de KNGU 
vertegenwoordigd, waaronder tram-
polinespringen en turnen. Van SV 
Omnia 2000 hadden vijf meiden zich 
geplaatst voor het NK. Zaterdag 20 
juni was het de beurt aan Ilse Huis-
kens (categorie 1B) en Annelot-
te Vos (categorie 1B senior). Beide 
meiden hadden zich knap geplaatst 
voor de finale, waarin zij vier oefe-
ningen lieten zien. Ilse begon de 
wedstrijd met een goed touwoefe-
ning, waarmee zij een vierde plaats 
behaalde. De hoepeloefening, het 
sterkste onderdeel van Ilse, verliep 
helaas minder vlekkeloos. De bal-
oefening was goed voor de zeven-
de plaats. Ten slotte liet Ilse een oe-
fening zien met lint, waarmee zij 
wel een heel mooie uitstraling had, 
maar helaas ging het lint over lijn, 
waardoor ze met deze oefening op 
de negende plaats eindigde. Dit 
was ook de plaats die zij in totaal-
klassement behaalde. In de catego-
rie 1B senior kwam Annelotte Vos 
uit. De touwoefening van Annelot-
te zag er goed uit, met goede spron-
gen en een nette uitvoering. Ook de 
hoepeloefening verliep goed, hier-
mee behaalde ze de vierde plaats. 
De baloefening werd gracieus en 
mooi uitgevoerd en als laatste liet 
Annelotte een goede lintoefening 
zien, die beloond werd met de vier-
de plaats. In het totaalklassement 
werd Annelotte vierde, een heel 
mooie prestatie. Op zondag moch-
ten Melissa Lagerburg en Britt Wa-
genaar in de jongste leeftijdscate-
gorie (4A) op het Nederlands Kam-
pioenschap aantreden. In een veld 
van tien duo’s mochten Melissa en 
Britt een hoepeloefening en een oe-
fening met touw laten zien. Onder 
luide aanmoedigingen van de vele 
supporters, die met Britt en Melis-
sa naar Ahoy waren afgereisd, start-
ten beide dames met de hoepels. De 
oefening verliep niet helemaal vlek-
keloos en was goed voor een vier-
de plaats in het tussenklassement. 
In de voorrondes waren Melissa en 
Britt steeds op het podium beland. 
Gelukkig volgde er nog een touw-
oefening. Melissa en Britt hielden 
het hoofd koel en raakten niet ver-
strikt in de touwen. Nadat alle pun-
ten voor de hoepel- en touwoefe-
ning bij elkaar waren geteld, was 
het tijd voor een groot feest. Melissa 
en Britt zijn Nederlands Kampioen 
2009 geworden! Na een middag-
pauze was het tijd voor de individu-

ele wedstrijden. Tien meisjes had-
den zich in verschillende voorron-
des gekwalificeerd voor het Neder-
landse Kampioenschap. Britt moest 
namens Omnia als eerste aantreden 
met haar knotsoefening. De oefe-
ning ging geweldig, de knotsen wa-
ren gehoorzaam en Britt behaal-
de met deze oefening de op één na 
hoogste score. Daarna was het de 
beurt aan Melissa met haar oefe-
ning zonder materiaal. Ook dit ging 
allemaal goed en Melissa behaal-
de hiermee een vierde score. In de 
tweede ronde liet Britt een mooie 
oefening zonder materiaal zien. Me-
lissa mocht met de knotsen de vloer 
op. Alhoewel Melissa misschien wel 
een beetje gehinderd werd door 
de luide muziek, die bij de tram-
polinewedstrijd in de naastgele-
gen hal werd gedraaid, verliep ook 
deze oefening goed. In het sterke 
deelneemstersveld behaalde Melis-
sa uiteindelijk een prachtige vijfde 
plaats. Voor Britt was er een grote 
verrassing, zij eindigde op de eerste 
plaats en werd Nederlands Kampi-
oen 2009. Al met al was het voor zo-
wel Melissa als Britt een zeer suc-
cesvol seizoen. Aan het eind van 
de middag was het de beurt aan de 
vijfde gymnaste van SV Omnia die 
zich geplaatst had voor het NK: Da-
niëlle Bubberman. Vorig jaar werd 
zij vijf maal Nederlands Kampioen 
bij de junioren en nu heeft ze de 
overstap gemaakt naar de senio-
ren (categorie 1A). Daniëlle begon 
de wedstrijd met haar hoepeloefe-
ning. Het was de eerste oefening 
in de grote hal met veel publiek en 
deze verliep dan ook niet helemaal 
vlekkeloos. Daarna liet Daniëlle haar 
touwoefening zien met mooie, ho-
ge sprongen zien, maar er zaten ook 
nog wat kleine foutjes in de oefe-
ning. Beide oefeningen leverde haar 
een vijfde plaats op. De lintoefening 
zag er goed uit, met veel goed uit-
gevoerd pirouetten, maar de uitvoe-
ringsjury was streng en gaf haar een 
laag uitvoeringscijfer. Toch was de-
ze oefening goed voor een vierde 
plaats. Het beste had Daniëlle be-
waard voor het laatst, want toen liet 
ze een geweldige baloefening zien. 
Op prachtige muziek voerde ze haar 
baloefening zeer gracieus uit. De-
ze oefening werd gewaardeerd met 
een tweede plaats en dus een zilve-
ren medaille op dit onderdeel. In het 
totaalklassement eindigde Daniël-
le op de vijfde plaats. Meer weten 
over Ritmisch Gymnastiek? Kijkt u 
dan op de website www.svomnia.nl 
of neem contact op met het  Sport-
punt van SV Omnia 2000, tel. 0297-
322312.

NK Ritmische Gymnastiek
Britt en Melissa kampioen!

Streaker verstoort finales van 
Wimbledon 40+ bij All Out
Aalsmeer - Voorafgaand aan het 
echte Wimbledon in Londen werd 
bij tennisvereniging All Out aan de 
Sportlaan van 11 tot en met 20 juni 
het 40+ tennistoernooi gehouden. 
Het thema van dit jaar was ‘All Wim-
bledon’. Circa 300 deelnemers, allen 
40-ers, speelden ruim 500 wedstrij-
den in een geweldig sfeervolle am-
biance. Het tennispark van All Out 
was omgetoverd tot de echte Wim-
bledon-courts.Veel paars, groen, 
wit., kunstgras, aardbeien, ‘fish and 
chips’ en vele andere leuke verwij-
zingen naar het traditionele en al-
tijd weer heel bijzondere Wimble-
don tennisspektakel. Zo waren de 
Big Ben klokken het signaal van de 
wedstrijdwissels en waren de slecht 
weer songs van Cliff Richard re-
gelmatig te horen. Gelukkig alleen 
maar voor de lol, want de weer-
goden werkten goed mee dit jaar. 
Kortom het was genieten: Eén en 
al gezelligheid met een programma 
met heel veel leuke en lekkere at-

tenties. Een dergelijk toernooi kan 
alleen worden gerealiseerd dank-
zij de steun van de vele sponsoren. 
Zo was dit jaar De Meerse Accoun-
tants Associatie weer de hoofd-
sponsor van het evenement en was 
Verhoef Access Technology een ge-
weldige subsponsor die onder an-
dere de All Wimbledon loterij on-
dersteunt met mooie prijzen. Op de 
finaledag was het één groot feest. 
Veel plezier en mooie wedstrijden. 
Dat ‘geheel in Wimbledon stijl’ de 
finales door een spontane strea-
ker werden verstoord, paste volledig 
bij de Wimbledon traditie. De actie 
werd dan ook door de ongeveer 200 
aanwezige toeschouwers met ge-
lach, applaus en enthousiasme ont-
vangen. Deelnemers en toeschou-
wers kijken terug op een zeer ge-
slaagd toernooi. Nu eerst genieten 
van de zomer en een jaartje wach-
ten op de volgende editie van het 
gezellige en unieke toernooi van All 
Out: het 40+ toernooi.

Aalsmeer - Afgelopen weekend 20 
en 21 juni vond in het grote Rotter-
damse Ahoy zeven NK’s plaats, on-
der andere het NK ritmische gym-
nastiek. Voor dit NK hebben Ma-
rit Harte en Rebecca Rommerts 
zich via eerdere wedstrijden we-
ten te plaatsen. Het was voor bei-
de 14 jarige gymnastes een span-
nend seizoen. Dit seizoen hadden 
zij alle twee, in verband met het ver-
trek van hun toenmalige trainster, 
SV Omnia 2000 uit Aalsmeer ver-
ruild voor SV Pax uit Hoofddorp. Dit 
is geen verkeerde keuze geweest. 
Voor Rebecca waren er eerder in het 
jaar al twee voorwedstrijden waarbij 
zij zich keurig had weten te plaatsen 
voor de halve finale. Op die halve fi-
nale wist Rebecca een zeer mooie 
achtste plaats te behalen wat be-
tekende dat zij mocht uitkomen op 
het NK. Marit had eerder dit jaar 
twee voorwedstrijden. De beste tien 
gymnastes van deze twee wedstrij-
den plaatsen zich voor het NK. Ma-
rit werd bij de eerste wedstrijd vijf-
de en bij de tweede wedstrijd wist 
zij zelfs de derde plek te bemachti-
gen. Deze twee uitslagen beteken-
de dat ook zij een startbewijs voor 
het NK in handen had. Zaterdag-
ochtend half tien was het eerst de 
beurt aan categorie 2B, de catego-
rie waar Rebecca in uit komt. Voor 
haar was het de eerste keer dat zij 
individueel op het NK uit mocht ko-
men. Rebecca moest een oefening 
met bal, met knotsen, met hoepel en 
met touw laten zien. Deze oefenin-
gen voerde zij prima uit. Het resul-
taat was dat zij op een zeer keurige 

en onverwachte vierde plaats ein-
digde. De wedstrijd voor Marit, ca-
tegorie 2A, stond voor zondagoch-
tend half tien op het programma. 
Deze gymnastes moesten een oe-
fening met touw, met knotsen, met 
hoepel en met bal laten zien. Bij ca-
tegorie 2A geldt niet alleen een al-
gemeen klassement, maar hier zijn 
er ook medailles per onderdeel (ma-
teriaal) te behalen. In het algemeen 
klassement legde Marit beslag op 
een vierde plek en met bal wist zij 
zelfs de bronzen plak binnen te ha-
len. Hiermee hebben Rebecca en 
Marit een heel mooi seizoen op een 
zeer goede manier af weten te slui-
ten. Op naar het volgende seizoen, 
en kijken wat dat de beide meiden 
gaat brengen.

Gymnastes Marit en Rebecca 
schitteren(d) op NK in Ahoy

Marit en Rebecca. 
Foto: Ria de Groot.

Afzwemfeest in Waterlelie 
voor schoolzwemmers
Aalsmeer - Op zaterdag 20 juni is 
een weer een afzwemfeestje gevierd 
in zwembad De Waterlelie. Twee 
zwemdiploma’s van het Zwem ABC 
werden afgenomen voor ditmaal 
112 kinderen van de school zwem-
lessen. Onder leiding van mees-
ter Martijn werd er afgezwommen 
voor het B en C diploma. Er werd 
met kleding gezwommen, door het 
gatenzeil gedoken, borst- en rug-
crawl gedaan en tot slot natuurlijk 
een minuut watertrappelen. Geluk-
kig ging alles goed en ging ieder-
een naar huis met een diploma in de 
tas. Geslaagd voor B zijn: Naatha-
lie Boers, Floris Bor, Yvonne Buch-
ner, Jay Buis, Tessa Combee, Richel-
le Dekkers, Dylan van Galen, Nik-
ki van der Geest, Robert Geurts, Iris 
Hoogland, Daphne Kamsteeg, Cas-
per Keijzer, Daan Kennedy, Maxim 
Krymchansky, Kirsten de Lange, 
Amy Maas, Lucy MacDonald, Isya 
Mader, Mila Millenaar, Jos Neerhof, 
Tobias van Pernis, Dylan de Rooy, 
Twan Venema, Naomi Verhoef, Ma-
non Visser, Linda Welling, Bart Wis-
se en Simone Zuidgeest. Het C-di-
ploma is uitgereikt aan: Mei-Lin Al-
derden, Danique Arendse, Elise van 
Arenthals, Tijl Baardse, Danny Baas, 
Lisa Bolderdijk, Sarah Boonstra, 
Milou Bos, Michelle Braam, Fem-
ke Brands, Nikki de Bruijn, Peter 

Bruinsma, Zoë Buis, Lars Busker-
molen, Brad Clemens, Nicky Daal-
man, Thijs Duijn, Mats Duivesteijn, 
Tim Eijjkhout, Nick Fetter, Ilze van 
der Geest, Ramon Glebbeek, Kristel 
de Groot, Natascha Hartog, Bart de 
Hartog, Leonie Helling, Roosmarijn 
Heusintveld, Perry Hogerheijde, Vin-
cent Hooyman, Lisa Hunink, Yordan 
Jensen, Thomas de Jong, Ella van 
Klaveren, Sara Kooij, Chiara Kooij, 
Bram Korver, Sander Kuipers, An-
ne van der Laan, Beer Lahuis, Sop-
hie van der Leden, Coen Lips, Tors-
ten Lohuis, Joris Luczak, Winston 
Maarse, Matthijs Maarsen, Chamira 
Maas, Matthieu Meijer, Noa Middel-
koop, Rosella Moens, Fouad Nakad, 
Marilyn Nederveld, Tom de Niet, Es-
meé Nieuwendijk, Ruben Onderwa-
ter, Nienke Oosting, Caroline Oost-
veen, Jasper Piet, Gideon Pol, Jedid-
jah Pol, Yrsa Rademaker, Mitchell 
Ramp, Robin Remijn, Salina Ro-
zendal, Nikki Rosenboom, Laurens 
van de Scheur, Ilse van der Schilden, 
Jouk Smit, Myrthe Sol, Rik Spaarga-
ren, Finn Staps, Ilse Straathof, Chan-
tal van de Terp, Pascalle Thuis, Jas-
mijn Zi Qin Timmer, Chiadika Ume-
lue, Dewi Verhoef, Sarah Vermeule, 
Ruby van Wering, Marloes Wielart, 
Bodhi van Wieringen, Ritchy van de 
Woning, Danisha Zaal, Nina Zwar-
tendijk en  Pim Mitchel Zwebe.
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Voor tweede maal examens 
Capoeira dans- en vechtkunst
Amstelveen - In het weekend van 
18 en 19 april is voor de tweede 
keer het Batizado van Capoeira Sul 
da Bahia gehouden. Om er een nog 
spectaculairder Batizado van te ma-
ken waren er uit verschillende lan-
den leraren en leerlingen overge-
komen. Zo waren Instructor Da-
vi uit Wenen, Professor Desenhado 
uit Duitsland, Contra Mestre Maxu-
el uit Parijs en, heel speciaal, Mestre 
Railson uit Brazilië. Mestre Railson 
is de oprichter van Capoeira Sul da 
Bahia. Capoeira is een Braziliaanse 
dans- en vechtkunst, voortkomend 
uit de Afrikaanse slavernij. Op zater-
dag 18 april was het examendag. De 
kinderen mochten het spits afbijten 
samen met leraar Cosme Montei-
ro dos Santos. Eerst mocht de groep 
die voor hun tweede koord gingen, 
laten zien wat ze het afgelopen jaar 
geleerd hadden. Dat hield ook mu-
ziek en zingen in. Daarna mocht de 
groep die voor hun eerste koord 
gingen. Nadat alle kinderen hun 
examen gedaan hadden was het de 
beurt aan de ouders en andere ge-

interesseerden om een workshop te 
volgen van Mestre Railson. Na een 
korte pauze was het de beurt aan 
de volwassenen. Het examen werd 
tegelijk af genomen, maar wel door 
verschillende mestre’s. Het examen 
voor volwassenen voor het eerste 
koord werd afgenomen door Mestre 
Railson. Het examen voor volwas-
senen voor het tweede koord werd 
afgenomen door Contra Mestre 
Maxuel. Zondag 19 april was de dag 
van de uitreiking. Dit werd gedaan 
in de Meerkamp en daar was het 
gezellig druk. Op deze dag werden 
demonstraties gegeven en werden 
de koorden uitgereikt, aan iedereen, 
want iedereen was geslaagd. De-
ze zomer gaat een deel van de vol-
wassenen samen met leraar Cos-
me Monteiro dos Santos naar Arri-
al d’ Ajuda in Brazilië om daar tij-
dens het festival Nederland te ver-
tegenwoordigen. Lijkt het u/jou leuk 
om ook capoeira te beoefenen? Ga 
dan eens een kijkje nemen op de si-
te www.studiocapoeira.nl. Capoeira 
kan beoefend worden vanaf 6 jaar.

Schitterende vierde plaats 
ORR Rijsenhout in Almere
Aalsmeer - Tijdens de Pinkster-
dagen werd door ORR Rijsenhout 
meegedaan aan de Rallye de Jean 
de la Fontaine in het franse stadje 
Soissons. De Landcruiser werd in-
gedeeld in de standaard diesel klas-
se en zowaar werd na de eerste dag 
een eerste positie veroverd. Maar op 
de tweede wedstrijd dag sloeg het 
beeld volledig om. Door een poging 
om betonnen puin uit de weg te 
gaan in de linker binnenbocht gleed 
de auto teveel naar rechts waar-
door het rechterachterwiel achter 
een boom bleef hangen en een vol-
ledige 360 om de lengte as tot ge-
volg had. Niet alleen veel blikschade 
aan de voorkant, maar ook een ge-
broken achteras maakte een einde 
aan de droom om mogelijk de race 
winnend af te sluiten. Dit betekende 
dat zeer hard gewerkt moest gaan 
worden om de volgende race voor 
het Nederlands Kampioenschap, na 
14 dagen, aanwezig te kunnen zijn. 
Gelukkig waren de benodigde on-
derdelen snel voorhanden en is het 
gelukt om, met heel veel uren ar-
beid en hulp van derden, de Toyo-
ta technisch gezien weer helemaal 
in orde te maken. Dat de techniek 
weer helemaal goed  was bleek wel 
tijdens de start van de allereerste 
manche op zaterdag. De race was 
verdeeld over vijf manches, waarbij 
er door de hoeveelheid ingeschre-
ven voertuigen besloten was om wel 
een massa start te doen, maar dan 
in twee rijen achterelkaar met een 
minuut tussenruimte. Bert en Ma-

chiel van Es werden op basis van 
de stand in het kampioenschap in-
gedeeld in de eerste startrij. Net na 
de eerste start kwamen de gebroe-
ders als vierde de eerste bocht in. 
En eigenlijk verliepen alle starts van 
de verschillende manches buiten-
gewoon goed. Een grote groep van 
zo’n zes voertuigen hebben om de 
derde plaats gestreden. Geen po-
diumplek uiteindelijk voor ORR Rij-
senhout, maar wel een schitterende 
vierde plaats met de Landcruiser.
De zondagse race werd over vier 
manches verreden. Oorzaak was de 
verwachte regen en de gesteldheid 
van de piste. Steeds meer deelne-
mers vielen uit door mechanische 
pech, maar de wat lompe auto uit Rij-
senhout bleef gewoon goed. Weder-
om mocht aan het einde van de dag 
een vierde plaats genoteerd worden.  
Als blijk van waardering werd door 
de organisatie een extra prijs uitge-
reikt. Niet alleen de nummers één, 
twee en drie kregen een prijs, maar 
dit maal werd ook de vierde plaats 
beloond. Niet zo zeer voor de vier-
de plaats, maar vooral voor de inzet 
om binnen twee weken een wrak zo 
goed te prepareren voor één van de 
zwaarste wedstrijden uit het Neder-
lands Kampioenschap en dan toch 
twee keer een vierde plek. Een be-
loning waard, vond de organisatie. 
Tijdens de volgende race begin sep-
tember in Maasbommel zal de auto 
fris en bijna nieuw aan de start ver-
schijnen, laat het ORR Rijsenhout-
team tot slot weten.

Judoseizoen nu ten einde
Examens bij Blaauw
Uithoorn - Afgelopen zaterdag is in 
de dojo van Judoschool Blaauw het 
laatste judo-examen van dit seizoen 
afgenomen. Hiermee kwam er een 
eind aan een reeks van acht exa-
mens waarin 175 judoleden examen 
hebben gedaan. Er werd begonnen 
met het uitvoeren van diverse val-
technieken zoals judorol, zijwaartse 
val, achterwaartse val, gestutte val 
en achterwaartse val over een bok-
je. Hierna lieten de judoka’s uitge-
breid zien wat zij het afgelopen sei-
zoen geleerd hadden aan beenwor-
pen, schouder, armworpen, sutemi’s 
en overnames. Ook op de grond 
moest het nodige gedemonstreerd 
worden zoals armklemmen, ver-
wurgingen, houdgrepen en bevrij-
dingen uit houdgrepen. Na onge-
veer twee uur kon de voorzitter van 
de examencommissie, bestaande uit 
David Siebeler, Nol van Rijnsoever, 
Ronald Oussoren, Ruud Koolmoes, 
Sander Verlaan, Thomas van Emden 
en Edwin Blaauw, een ieder per-
soonlijk toespreken en de uitslagen 
bekend maken. Met deze examens 
is een einde gekomen aan dit judo-
seizoen. De eerste lessen van het 

seizoen 2009/2010 beginnen in de 
week van 17 augustus. De Gele slip, 
6e Kyu is uitgereikt aan Bryan Pop, 
Calvin Kikken, Seth Lulseqed en So-
fyan Speets. De Gele band, 5e Kyu 
aan Carlo Jansen, Gabri Jansen, Ilja 
Gogolenko, Karan Sankatsing, Mats 
Koolmoes, Roald Sack, Simon Duijn 
en Tomas van der Made. De Oranje 
slip, 5e Kyu aan Jorrit van den Oe-
telaar en Raynor van der Weijden. 
De Oranje band, 4e Kyu aan Alexan-
der van Alphen, Eline Kooijman, Luc 
Gieling, Rick van Tol, Sander van 
den Oetelaar, Sergio Drenth en We-
sley van Vliet. De Groene band, 3e 
Kyu aan Bo van Vliet en Nick Kohne. 
De Blauwe slip, 3e Kyu aan Tim den 
Duijf, De Blauwe band, 2e Kyu aan 
Daan Blaauw en de Bruine band, 1e 
Kyu aan Frank Cornelissen, Jasper 
den Duijf en Thias Kodde. 

Voor meer Informatie over jeugdju-
do, vanaf 4 jr., en seniorenjudo kan 
contact opgenomen worden met 
Judoschool Blaauw onder nummer 
0297–569865, e-mail info@judo-
schoolblaauw.nl of via www.judo-
schoolblaauw.nl.

Aalsmeer - Mariska en Bagdat, de trotse eigenaren van Estilo Hairfashion, to-
nen het sponsorcontract met Jong Aalsmeer United. Estilo Hairfashion heeft 
een aparte hoek ingericht voor kinderen en dat is meteen de link met Jong 
Aalsmeer United! Mariska: zelf speel ik voor RKAV en veel ouders met kin-
deren van de voetbal komen naar de Machineweg 35 voor een knipbeurt. Dit 
willen wij verder uitbouwen en daardoor spelen de F-pupillen volgend seizoen 
met Estilo Hairfashion op de borst! Info: www.estilohairfashion.nl of telefoon 
0297-321222.

Sponsor F-pupillen J.A.U.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 20 
en zondag 21 juni is de vierde TC 
verreden, en net als vorige week 
waren de rijders van UWTC te gast 
bij De Wheelys in Baarn. Het was de 
laatste wedstrijd om nog een plek 
te veroveren voor de Nederlandse 
kampioenschappen op 5 juli . Ie-
dereen was er dus op gebrand om 
een goede race te rijden. Van UWTC 
wisten zes rijders zich te plaatsen 
voor de finale. Donne van Spanke-
ren rijdend in de klasse Boys 7 jaar, 
reed een goede wedstrijd en dat na 
een nacht ziek zijn. Dat resulteerde 
voor hem in een vijfde plaats in de 
finale. Bart van Bemmelen (Boys 8 
jaar) moest in Wessel van Dijk zijn 
meerdere erkennen, volgende keer 
wint Bart waarschijnlijk weer. In de 
klasse boys 12 jaar behaalde Tom 
Brouwer in de finale de vijfde plaats. 
Erik Schoenmakers reed in de crui-

ser klasse naar een achtste plaats 
in de finale. En dan de sportklasse. 
Mike Pieterse verspeelde zijn kan-
sen in de eerste manche door een 
val waarbij ook nog zijn ketting eraf 
liep. Helaas voor hem geen finale. 
De grote verrassing was Arno van 
Vliet, hij reed een prima wedstrijd. 
De halve finale werd hij  derde en 
in de finale moest hij het onder an-
dere opnemen tegen zijn ploegge-
noot Michael Schekkerman. Mi-
chael werd tweede en Arno zes-
de. Arno is nu ook zeker van deel-
name aan het NK. Volgende week 
is er een NoordHollandCup wed-
strijd in Velsen waar zeer zeker weer 
heel veel rijders van UWTC aan mee 
gaan doen.  Nieuwsgierig gewor-
den? Kijk dan op de website www.
uwtc.nl/bmx en bekijk daar de foto’s 
van alle wedstrijden die tot nu toe 
verreden zijn.

Handbalcompetitie
Seizoen zit er op voor 
teams FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Het handbalseizoen zit 
er op voor de mannen van FIQAS 
Aalsmeer en de vakantie komt er 
aan. Op donderdag 30 juli start hun 
voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen. De competitie in de eredivisie 
voor de mannen begint in het week-
end van 5 en 6 september, maar de 
kans is groot dat FIQAS Aalsmeer 
dan al meteen een Europacup-
wedstrijd op het programma heeft 
staan.

Oefenwedstrijden
In de aanloop naar het seizoen 
2009/2010 wordt overigens ook nog 
geoefend: op 8 en 9 augustus is er 
een stage bij KV Sasja, op 15 en 
16 augustus gevolgd door een tri-
al in de Bloemhof. In het weekend 
van 22 en 23 augustus speelt FI-
QAS Aalsmeer een sterk bezet toer-
nooi bij het Belgische Hasselt en de 
voorbereiding wordt traditiegetrouw 
afgesloten met het eigen toernooi 
in het laatste weekend van augus-
tus. Binnenkort wordt er geloot voor 
de diverse Europese toernooien; FI-
QAS Aalsmeer neemt als lands-
kampioen deel aan de voorronde 
Champions League. Houd voor het 
laatste nieuws hierover www.hvfi-
qasaalsmeer.nl in de gaten.

Nieuwe speelsters bij Dames
De competitie voor de dames van 
FIQAS Aalsmeer, die ook volgend 
seizoen uitkomen in de Eerste Di-
visie, start in het weekend van 12 
en 13 september en de selectie start 
de training weer op dinsdag 4 au-
gustus. De dames gaan in hun voor-
bereiding ook oefentoernooien spe-
len: dames 1 oefent op 15 en 16 
augustus bij AAC, heeft een trai-

ningsweekend op 22 en 23 augus-
tus, speelt een trial op 29 augus-
tus en een dag later twee wedstrij-
den in Aalsmeer. Ook dames 2, dat 
volgend seizoen zal uitkomen in 
de Hoofdklasse B, speelt een aan-
tal toernooien ter voorbereiding op 
hun competitie. De selectie wordt 
komend seizoen in ieder geval ver-
sterkt met de jonge hoekspeelster 
Robin de Kenter, die overkomt van 
KSV, en opbouwspeelster Jessica 
v.d. Kroon van SEW en waarschijn-
lijk komen er nog een paar speel-
sters bij. Samentha de Soet heeft FI-
QAS Aalsmeer verlaten. Zij maakt 
de overstap naar Fortissimo.

Stem mee!
Ook dit jaar worden weer de beste 
handballers en handbalsters van het 
afgelopen seizoen gekozen. Stem-
men op ‘De Handballer van het Jaar’ 
kan via de site van het NHV (www.
nhv.nl). In verschillende categorieën 
heeft een deskundige en onafhan-
kelijke kiescommissie bepaald wel-
ke vijf spelers/speelsters (verdeeld 
in linker-, rechter- en middenop-
bouwer, linker- en rechterhoekspe-
ler en cirkelspeler) , keepers/keep-
sters en coaches tot de beste van 
het afgelopen handbalseizoen be-
horen. 
Aan u/jou de taak om te bepalen 
wie de allerbeste is. Er zijn verschil-
lende spelers van FIQAS Aalsmeer 
genomineerd, onder andere Micha 
Hoogewoud, Mark Roest, Jimmy 
Castien, Wai Wong, Jeffrey en Robin 
Boomhouwer, Serge Rink en Alex 
Curescu. De winnaars zullen bij de 
wedstrijd om de Super Cup 2009 op 
zondag 20 september worden ge-
huldigd.

Van der Sluis en van Dam 
winnen footvolleytoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 13 ju-
ni organiseerde Footvolley Breda 
een open kampioenschap met ve-
le teams uit Brabant en Zeeland 
en met uiteraard een afvaardiging 
van Footvolley Amsterdam (FA). De 
voortekenen waren goed, want de 
zon liet zich van z’n goede kant zien 
die dag. FA had drie teams afge-
vaardigd, te weten; Pierre Vorstel-
man met Tarik Konjo, René van Eijs-
den met Mark van Londen en Rick 
van Dam met Jordi van der Sluis. De 
twee laatst genoemde teams wer-
den overtuigend eerste in hun pou-
le. Het koppel Vorstelman en Konjo 
had het die dag lastiger met de te-
genstanders en de bal (lichtere Adi-
das in plaats van de vertrouwde Mi-
kasa) en werden derde in hun pou-
le. Uiteindelijk strandde het team in 
de kwartfinale. Beter verging het de 

koppels van Eijsden en van Londen 
en van Dam en van der Sluis. Beide 
teams wisten ook alle andere wed-
strijden te winnen en kwamen el-
kaar in de finale tegen.Deze werd 
gespeeld op basis van twee gewon-
nen sets. De gespeelde sets waren 
van zeer hoog niveau en alle aan-
wezige spelers en publiek genoten 
van de technische hoogstandjes. 
Uiteindelijk wisten van der Sluis en 
van Dam de winst met 15-8 en 15-
13 in twee gewonnen sets naar zich 
toe te trekken. Al met al weer een 
geslaagde dag voor FA, en voor het 
footvolley in het algemeen dat in de 
breedte blijft groeien als sport! Wil 
je meer weten over de verrichtingen 
van diverse footvolleyers, wil je een 
verzorgde demonstratie of wil je een 
keertje meedoen? Kijk dan eens op 
www.footvolleyamsterdam.nl

IJsclub De Blauwe Beugel
Bart van der Vlugt wint 
eerste wielertijdrit 
Aalsmeer - De eerste wielertijd-
rit van dit zomerseizoen, afgelopen 
donderdag 18 juni op het parcours 
bij Woubrugge over een lengte van 
8,725 kilometer, is een groot succes 
geworden. Er werd een nieuw par-
coursrecord gereden door Bart van 
der Vlugt in de zeer snelle tijd van 
12:16:76. Dat komt neer op een ge-
middelde snelheid van bijna 43 ki-
lometer  en ligt ruim twee kilome-
ter hoger dan zijn gemiddelde snel-
heid van vorig jaar toen het record 
werd geëvenaard. Het materiaal zal 
zeker meegeholpen hebben, want 
een tijdritstuur, tijdrithelm en een 
dicht achterwiel zorgen voor de juis-
te stroomlijn en dus een hogere ge-
middelde snelheid. 
Mede door de weersomstandighe-
den, met 17 graden niet te warm, 
en een matige wind kracht 3 uit 
het zuidwesten, was de opkomst 
van 32 rijders uitstekend te noemen 
en werd er over het algemeen heel 
goed gereden. Veel rijders kwa-
men weer dicht in de buurt van hun 
tijd van vorig jaar september of re-
den zelfs iets sneller, en een en-
keling misschien net wat langza-
mer. De overall einduitslag lijkt dan 

ook grotendeels een kopie van vo-
rig jaar, met de volgende top drie: 
1. Bart van der Vlugt 12:16:76 (42,63 
km/h), 2. Walter de Kok 13:07:95 
(39,86 km/h), 3. Peter van der Stelt 
13:20:31 (39,25 km/h).  Bij de pu-
pillen de volgende uitslag: 1. Dan-
ny van Leeuwen 16:17:85, 2. Erik 
Kramer 17:24:01, 3. George Raves-
tijn 17:27:87. Bij de Meisjes Junioren 
ging de overwinning naar Moniek 
Langhout in een tijd van 14:57:85, 
gevolgd door Annet van der Stelt en 
Deborah van der Stelt op de twee-
de en derde plaats in respectievelijk 
16:05:39 en 16:28:17. Bij de Jongens 
Junioren werd Bart van der Vlugt 
eerste, gevolgd door Björn Stolten-
borg in 14:10:96 en Rody Volkers in 
14:47:23. Door de inzet van de vele 
vrijwilligers is ook deze tijdrit weer 
veilig en zonder problemen verlopen 
en konden de tijdritrijders weer vei-
lig langs de vier kruispunten zodat 
een zo optimaal mogelijk tijd kon 
worden gereden. IJsclub De Blau-
we Beugel heeft een actieve website 
boordevol nieuws, uitslagen en al-
gemene informatie over de club en 
is te raadplegen via: http://www.ijs-
clubdeblauwebeugel.nl

Start om de minuut en tijdwaarneming.

Postduivenvereniging De Telegraaf
Sprookje voor vader en 
dochter na wedvlucht
Aalsmeer - Op zaterdag 20 juni 
werd de nationale wedvlucht vanuit 
het Franse Blois gehouden. In totaal 
namen rond de 85.000 duiven deel. 
De lossing was dan ook een prach-
tig gezicht. Van postduivenvereni-
ging De Telegraaf waren er 200 dui-
ven bij. De snelste duif van de ver-
eniging was van Cees van Vliet. Met 
een snelheid van 70 kilometer per 
uur overbrugde het diertje de af-
stand van 576 kilometer. 
De volledige uitslag: 1. C. van Vliet, 
2. Comb. van Ackooy, 3. J. van Dijk, 
4. J. Vijfhuizen, 5. Comb. Wiersma 
en Zn., 6. G. v/d Bergen, 7. A. v/d 
Wie, 8. J. Kluinhaar en dr., 9. Comb. 
van Leeuwen van Grieken, 10. M. de 
Block, 11. J. van Duren, 12. P. van 
der Meyden en 13. J. van Ackooy. 
Het was tevens het weekend van de 

overnacht vlucht Mont de Marsan 
met een afstand van 1007 kilometer 
tot Aalsmeer. Het werd het sprookje 
van Hans en Grietje (Anika) Kluin-
haar. Met een prachtige uitslag en 
de eerste prijs werd er volop geno-
ten van deze prestatie. De uitslag: 1. 
J. Kluinhaar en dr., 2. J. van Dijk, 3. 
P. v/d Meyden, 4. J. van Ackooy, 5. 
H. Spaargaren en 6. S. Vonk. De tus-
senstand: 1. Zuivelspecialist Langel-
aan, 2. Oerlemans confectie, 3. A.A. 
Sloopwerken, 4. Lasbedrijf van Vliet 
en 5. Bosman kassenbouw.
Aanstaande zaterdag 27 juni doen 
leden van P.V. De Telegraaf mee aan 
de eerste jonge duivenvlucht van-
uit Meer. Tevens staat een midfond-
vlucht vanaf Nanteuil op het pro-
gramma.
Opa Duif

Arno van Vliet verrast in 
finale 4e BMX-wedstrijd
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Aalsmeer - Wie altijd al eens als 
een condor heeft willen vliegen of 
als een ijsbeer heeft willen jagen 
kan op zondag 28 juni in het Am-
sterdamse Bos terecht. Daar orga-
niseert het Wereld Natuur Fonds 
Amsterdam dit jaar voor de twee-
de maal de bedreigde dieren spel-
lendag, waar kinderen tussen de 
7 en 12 jaar aan de hand van leu-
ke sport- en spelactiviteiten kun-

nen leren over bedreigde diersoor-
ten. Naast successen van vorig jaar 
als het kiwispel, neushoorntje prik 
en het levende visnet zullen ook 
nieuwe spellen worden gespeeld. 
De dag begint om 12.00 uur, ein-
digt om 15.30 uur en kost 3 euro per 
kind. WNF-rangers betalen 2 euro 
voor deelname. Locatie is het speel-
veld bij de ingang Kalfjeslaan. In-
schrijven kan via enigmana@msn.

Bedreigde dieren spel in 
het Amsterdamse Bos

Met diverse, leuke spelletjes
Waterfestijn voor kids op 
kinderboerderij zondag!
Aalsmeer - Nederland is een wa-
terland en daar wil kinderboerderij 
Boerenvreugd aandacht aan beste-
den. Zondag 28 juni zijn er daarom 
diverse leuke wateractiviteiten. Op 
het boerderijterrein zijn allerlei spel-
letjes met water te doen: vis- en kik-
kerhengelen, blaasvoetbal, de hond 
heeft dorst en het zwembadspel.
Kinderen kunnen zien hoe je vies 
water schoon kunt maken. Zelf kun-
nen zij met een netje en een loep 
slootwater bekijken en met behulp 
van een kaart bekijken wat voor 
diertjes zij gevonden hebben. In de 
knutselclub kan deze keer een libel 

worden geknutseld en er is volop 
informatie te vinden over het leven 
in de sloot. Er is ook meerder ma-
len een poppenkastvoorstelling te 
zien waarbij het verhaal “de mooi-
ste vis van de zee” wordt verteld. Ie-
dere medewerker hoopt natuurlijk 
op mooi weer, maar ook bij slecht 
weer gaat het waterfestijn gewoon 
door. Alle spelletjes zullen dan over-
dekt zijn.
De activiteiten vinden aanstaande 
zondag plaats tussen 11.00 en 15.00 
uur. De toegang tot de kinderboer-
derij aan de Beethovenlaan in de 
Hornmeer is gratis.

Afscheid op dinsdag 30 juni
Meester Bert na 25 jaar 
weg van De Graankorrel
Kudelstaart - Na meer dan 25 jaar 
trouwe dienst op basisschool De 
Graankorrel gaat Bert van Duijn op 
een andere school lesgeven. In Ku-
delstaart is deze meester een be-
kend en berucht persoon. Wie bij 
hem in de klas gezeten heeft, en dat 
zijn wel heel veel leerlingen, weet 
dat hij altijd in is voor een geintje.
De meeste 1 april grappen zijn door 
meester Bert bedacht.  Ook de leu-
ke sketches en schoolliederen wer-
den door hem geschreven. Vooral 
zijn interesse en positieve instelling 

hebben bij veel kinderen en ouders 
een goede herinnering achtergela-
ten. Zelfs met de moeilijkste klassen 
en leerlingen had Bert een goede 
band. De collega’s van De Graan-
korrel hebben gemengde gevoe-
lens: Voor hem is het erg leuk maar 
wat zal iedereen Bert gaan missen! 
Natuurlijk willen ze hem niet on-
gemerkt laten vertrekken. Voor de 
oud-leerlingen en oud-ouders is er 
dinsdag 30 juni gelegenheid hem 
de hand te schudden van 15.00 tot 
16.00 uur in De Graankorrel.

Na zomervakantie weer cursussen
Leuk optreden zinggroepen 
muziekschool Spelenderwijs
Kudelstaart - Heel veel bezoekers 
van de braderie in Kudelstaart kon-
den op woensdag 17 juni genieten 
van een vrolijke muzikale noot. Op 
het grote plein van het winkelcen-
trum werden twee leuke optredens 
gegeven door de zing- en swing-
groepen van muziekschool Spe-
lenderwijs. Tweeëntwintig kinderen 
zongen samen onder andere het 
lied `buiten spelen` van `kinderen 
voor kinderen` en het liedje `do re 
mi` uit  The sound of music. Ook bij 
het braderiekraampje van muziek-
school Spelenderwijs was muziek te 
beluisteren. Enkele leerlingen heb-
ben daar een geslaagde demonstra-
tie op de cimbaal gegeven. Bij mu-
ziekschool Spelenderwijs is het voor 
kinderen en jongeren vanaf 6 jaar 
mogelijk om te zingen (en swingen) 
in kleine groepen van maximaal 
twaalf kinderen. Zo wordt er onder 
andere veel aandacht aan de tech-
niek van het zingen besteed. Daar-
naast worden de kinderen uitge-
daagd om met elkaar passende be-
wegingen bij de liedjes te beden-
ken. De leerlingen worden zoveel 
mogelijk met leeftijdsgenoten in één 
groep geplaatst, zodat het reper-
toire aansluit bij wat zij leuk vinden 
om te zingen. Ook is het mogelijk 
om bij muziekschool Spelenderwijs 
cimbaallessen te volgen. De cim-
baalles-methode is uitstekend ge-

schikt om kinderen van 6 tot 12 jaar 
de eerste beginselen van muziek 
maken bij te brengen. Door middel 
van notenkaarten die onder de sna-
ren gelegd worden leren de kinde-
ren heel veel liedjes op de cimbaal 
spelen en tegelijkertijd leren zij al-
les over het notenschrift! Nieuw na 
de zomervakantie is de cursus `toet-
senspel`. Deze cursus is bedoeld 
voor kinderen vanaf 7 jaar die key-
board of piano willen leren spelen 
maar nog geen noten kunnen lezen. 
Naast het zingen en swingen, de 
cimbaallessen en de cursus `toet-
senspel` is het ook mogelijk om kor-
te cursussen te volgen met baby`s 
en peuters (muziek op schoot) en 
kleuters (muziek in de kring). Beide 
cursussen gaan in september weer 
van start. Muziekschool Spelender-
wijs bestaat in augustus één jaar en 
is een initiatief van muziekdocen-
te Irma Hogenboom. Al meer dan 
17 jaar dirigeert zij enkele koren en 
ook heeft zij gedurende 9 jaar met 
veel plezier als vakleerkracht op ver-
schillende basisscholen in Aalsmeer 
en Kudelstaart muziekles gegeven. 
Als uw kind ook van zingen houdt of 
heel graag noten wil leren lezen om 
zelf muziek te kunnen maken, kunt 
u voor meer informatie surfen naar: 
www.muziekschoolspelenderwijs.nl  
of een e-mail sturen naar: info@mu-
ziekschoolspelenderwijs.nl.

Elf prijzen voor leerlingen 
van sportschool Wassanim
Aalsmeer - Zondag 21 juni is een 
mooie dag geworden voor hoofdin-
structeur Johan vd Nald van sport-
school Wassanim. Hij behaalde met 
zijn leerlingen maar liefst elf prij-
zen, vier gouden, drie zilveren en 
ook vier bronzen medailles in Zoe-
termeer. Goud is behaald door Re-
becca Hartman op de onderdelen 
sparren en hyungs. Goud is ook be-
haald door Steven Rijsenbrij op het 
onderdeel sparren en Bram Eijkhout 
behaalde eveneens goud op het on-
derdeel hyungs . Zilver is gewonnen 

door Marit Dee en Steven Rijsenbrij 
op het onderdeel hyungs en door 
Remzi Bras met Sparren. Brons kre-
gen Katja van de Aardweg en Niels 
Dee omgehangen voor het onder-
deel hyungs.Tot slot was er brons 
voor Ilias Abarkan en Bryan Buijs 
voor sparren.
Op naar het Nederlandse kampi-
oenschap in oktober. Sportschool 
Wassanim is bereikbaar via tele-
foonnummer 06-51987470 of kijk 
voor meer informatie op www.was-
sanim.nl.

Elfstedentocht voor jeugd 
op skeelerbaan VZOD
Kudelstaart - De Elfstedentocht rij-
den met zomerse temperaturen en 
op fietsafstand van huis, dat  was 
mogelijk afgelopen woensdagmid-
dag in Kudelstaart. Als activiteit in 
het jubileumjaar van STG VZOD 
werd voor alle basisschoolkinderen 
van Aalsmeer en Kudelstaart een 
skeelertocht georganiseerd. Op het 
van een nieuwe toplaag voorziene 
asfalt van de Energiebaan aan de 
Wim Kan Dreef  waren alle Friese 
steden met stempelplaats goed te 
bereiken. In het parcours zaten een 
paar hindernissen: er moest onder 
de Sneekerpoort en ook onder de 
brug van Bartlehiem, door geskee-
lerd worden. Elke deelnemer had 
een prachtige stempelkaart waar 
elf aparte Elfsteden stempels opge-
drukt konden worden. Die stempels 
kreeg je niet zomaar daar moest je 
wel wat voor doen. De deelnemers 
uit groep 1 tot en met 4 mochten na 
elk rondje een stempel halen, de kin-
deren uit groep 5 tot en met 8 moes-
ten zelfs twee rondjes op de baan 
afleggen om een stempel te krijgen. 
Tijd om een stukje appel of banaan 
te eten hadden de meesten kinde-
ren in het begin dan ook niet, eerst 
moesten de stempels verzameld 
worden! Toen bleek dat er genoeg 
tijd was om te stempelen en de ma-
gen  leger en leger werden, kreeg 

het fruit ook steeds meer belangstel-
ling.  Dat sommige van de kinderen 
zeer behendig met de skeelers wa-
ren, bleek wel uit de stempelkaar-
ten die niet alleen aan de voorkant 
maar ook aan de achterkant hele-
maal vol met stempels zaten. Het 
was een prachtig gezicht om al die 
skeelerende kinderen over de vrolijk 
aangeklede baan te zien gaan. De 
meegekomen ouders zaten heerlijk 
in het zonnetje langs de kant te ge-
nieten van hun sportieve en actie-
ve kroost. Na een uur lang skeeler-
plezier en veel stempels verzamelen 
werd de Elfsteden skeelertocht be-
eindigd. Elke deelnemer kreeg na 
afloop nog iets te drinken en wat ex-
tra energie in de vorm van een mini-
mars of iets anders. De twaalfde en 
laatste stempel kon gehaald worden 
bij het skeelergebouwtje. Iedereen 
mocht zijn stempelkaart meenemen 
en als aandenken aan deze leuke 
activiteit kregen alle kinderen ook 
nog een mooie bidon met het logo 
van het organiserende STG VZOD 
erop. Alle vrijwilligers nog van har-
te bedankt voor de medewerking, 
om deze middag zo te doen slagen. 
Een speciaal woord van dank gaat 
uit naar Maarten Maarse voor het 
beschikbaar stellen van alle Elfste-
den attributen. Voor foto’s en infor-
matie: www.stgvzod.nl.

Handbalcompetitie jeugd
D-meiden Fiqas sluiten 
seizoen af met beker
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
ochtend hadden de meisjes D van 
handbalvereniging Fiqas een toer-
nooi bij Aristos in Amsterdam. Al-
tijd een leuk toernooi met van al-
les erbij, zoals leuke kraampjes om 
diverse handbalartikelen te kopen, 
springkussens, een tombola, koe 
melken. Kortom de meiden had-
den het al snel naar hun zin. In to-
taal moesten vier wedstrijden wor-
den gespeeld. Alle vier de wedstrij-
den werden overtuigend gewonnen 
en de meisjes D van Fiqas Aalsmeer 
werden eerste in hun poule. Bij de 
prijsuitreiking werd de beker met 
het hele team binnen gehaald en de 
meiden kregen ook nog leuke pet-
jes en een puzzeltje. Nu is het sei-

zoen ten einde en gaan de meiden 
lekker even uitrusten en andere leu-
ke dingen doen.
Lynn van de Polder, Marjolein van 
Aalst en Fabienne Vork gaan vol-
gend seizoen over naar de  C-mei-
den van Fiqas Aalsmeer. Zo ook 
de coach Yvonne Vork die de lei-
ding overdraagt aan een duo en wel 
Jorinde Zaal en Rene Romeijn. De-
ze twee coaches gaan met de over-
gebleven meiden: Vita Samsom, Ro-
se Koehler, Claire Groenveld, San-
ne Romeijn, Cheyenne Zaal, Dani-
sha Zaal, Anouk Stevens en uit de 
mini’s komt Fabienne van der Knaap 
over. En hopelijk komen Samantha 
Postma en Daphne Buis de D-mei-
den versterken.

Schaakclub Aalsmeer
Tom Korenwinder gedeeld 
derde bij NK Schaken
Aalsmeer - Zaterdag 20 juni werd 
in Gouda het Nederlands Kampi-
oenschap schaken gespeeld voor de 
pupillen. Dat zijn kinderen die gebo-
ren zijn in 2000-2002 en die zich als 
kampioen van een regionale bond 
geplaatst hadden. 
De 9-jarige Tom Korenwinder van 
Schaakclub Aalsmeer deed mee bij 
de F-pupillen, geboren in 2000. Vo-
rig jaar werd Tom gedeeld elfde bij 
de G-Pupillen met 4 uit 7. Dit jaar 
deed hij er nog een schepje boven-
op door met 5 uit 7 gedeeld der-
de te eindigen van totaal 50 deel-
nemers. Tom had zich als kampioen 

van de Amsterdamse Schaakbond 
geplaatst voor het kampioenschap. 
Het hele toernooi speelde Tom goed. 
Tegen de op papier sterkste tegen-
stander (rating 1575) verloor Tom 
maar net. Het toreneindspel was re-
mise, maar lastig genoeg en na een 
klein foutje ging het toch verloren. 
Anders had er misschien nog meer 
ingezeten. 
In de vijf partijen die Tom won, liet 
hij goed spel zien en wist hij zijn te-
genstanders met soms fraaie trucs 
te verrassen. De 9-jarige Tom kan 
tevreden zijn met de behaalde ge-
deelde derde plaats!

Tom Korenwinder op het NK.

Woensdag 1 en vrijdag 3 juli
Twee inlopen voor tieners 
op de Binding Zolder
Kudelstaart - Nog even en ieder-
een heeft zomervakantie. Vrijdag 3 
juli is de dag waar heel veel kinde-
ren naar uitkijken. Dan is het offi-
cieel zomervakantie! Woensdag 1 
juli begint om 14.00 uur een extra 
inloop op de Binding Zolder in de 
Haya van Somerenstraat. Nog even 
gezellig bij kletsen voor de vakantie. 
Om 17.30 uur is deze middag afgelo-
pen. Op vrijdag 3 juli wordt het sei-
zoen afgesloten op de Binding Zol-
der in Kudelstaart. Tijdens de laatste 
inloopmiddag, die om half 1 begint, 
worden de laatste restjes snoep op-
gegeten, de limonade opgedronken 
en is de laatste gezellig middag voor 
de zomervakantie echt van start ge-

gaan. Tussen 12.30 en 17.00 uur zijn 
alle tieners van harte welkom om 
nog even binnen te lopen en elkaar 
een fijne vakantie toe te wensen. 
Nog even vertellen waar je heen 
gaat, wat je allemaal gaat doen en 
horen wat anderen gaan doen. Om 
17.00 uur gaat de deur echt dicht en 
is de Binding Zolder voor zeven we-
ken gesloten. Op dinsdag 25 augus-
tus is de eerste inloop van het nieu-
we schooljaar. Om 14.00 uur zijn al-
le tieners weer van harte welkom 
voor een nieuw schooljaar vol leu-
ke activiteiten op de Binding Zolder! 
Voor meer informatie kan een kijk-
je genomen worden op www.debin-
ding.nl.


