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Subsidie toegewezen?
Vraag bij ons een
offerte aan voor

uw zonnepanelen.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

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

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

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

ZOMER SALE

50%

TOT

KORTING

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

Geopend in
nieuw oosteindeNieuw Oosteinde

Poldermeesterplein 18
Tel 0297-500814

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Petitie voor wethouder met 515 handtekeningen 

Kinderen in de Vissenwijk 
willen asfaltpaden terug!
Aalsmeer - Maandagmiddag 28 
juni, tijdens de wedstrijd van het 
Nederlandse elftal, had wethou-
der Gertjan van der Hoeven tijd vrij-
gemaakt om van de bewoners van 
de Vissenwijk een petitie met maar 
liefst 515 handtekeningen in ont-
vangst te nemen. 
De bewoners, maar zeker de vele 
kinderen die woonachtig zijn in de-
ze wijk, zijn boos op de wethouder. 
Boos op de gemeente. Waarom? Ze 
wonen in een prachtige wijk, een 
wijk met veel speelgelegenheid. 
Met prachtige speelterreinen met 

ruimte om veilig te fietsen, te skee-
leren, te lopen, te steppen. Tot 8 ju-
ni. Toen plotseling de mannen van 
de gemeente het mooie fiets-, skee-
ler-, looppad veranderden in een 
pad met een met dikke laag grint. 
Van dat scherpe fijne grint, waar-
door je er niet meer kan skeeleren, 
niet meer kan fietsen, niet meer kan 
steppen. Kortom, het hele fijne, veili-
ge spelen is in één keer over en uit.
Kapotte knieën krijg je er nu. De ou-
ders hebben direct contact opgeno-
men met de gemeente. De verant-
woordelijk ambtenaar was op va-

Wethouder Gertjan van der Hoeven neemt de 515 handtekeningen in ontvangst.

Het is duidelijk wat de kinderen willen: hun asfalt terug.

Stil op straat. Deze Oranjefans genoten van een fietstochtje tijdens de wed-
strijd afgelopen maandag. Ze hadden het rijk alleen...

Aalsmeer massaal achter oranje
Voetbalkoorts is stijgende!
Aalsmeer - Arjen Robben en We-
sley Sneijder hebben Nederland af-
gelopen maandag 28 juni de over-
winning op Slowakije bezorgd. De 
penalty in de laatste minuten van de 
wedstrijd maakte niet meer uit. Het 
werd 2-1. Oranje wist zich na winst 
op Denemarken, Japan en Kame-
roen in groep E te plaatsen voor de 
achtste finale en is nu door Slowa-
kije te verslaan door naar de kwartfi-
nale. Morgen, vrijdag 2 juli, gaan Ne-
derland en Brazilië uitmaken wie in 
Kaapstad op dinsdag 6 juli de halve 
finale speelt. 
Ook afgelopen maandagmiddag was 
het weer stil op straat. Zo’n half uur 
voor aanvang was heel veel oranje 
te zien op straat, maar daarna leek 
of ook heel Aalsmeer, net als zo’n 8 
miljoen andere Nederlanders, mas-
saal voor de buis had plaatsgeno-
men. Kroegen en gelegenheden 
waar gezamenlijk de voetbalwed-
strijden bekeken kunnen worden 
groeien in populariteit. Ook afgelo-
pen maandag kleurden de café’s in 
het Centrum, in Zuid en in Oost weer 

massaal oranje. De een komt ‘ge-
woon’ met een oranje shirt aan, een 
ander dost zich volledig uit, inclusief 
de Nederlandse vlag op de wangen 
geschminkt. De voetbalkoorts is stij-
gende. Iedereen, zowel mannen als 
vrouwen, kijkt uit naar de wedstrijd 
tegen Brazilië morgen en velen heb-
ben geregeld dat zij de wedstrijd 
kunnen zien. Het wordt vast weer stil 
op straat vanaf 16.00 uur...

Prijsvraag Meerbode
De stapel met deelnemers aan de 
WK-prijsvraag van de Nieuwe Meer-
bode is slinkende. Vier inwoners die 
gokten op Engeland hebben het 
mis, de enige inzender die koos voor 
Zuid-Korea ook. Japan, Italië, Frank-
rijk en Portugal zijn eveneens naar 
huis gestuurd en dus zijn degenen 
die deze landen kozen als toekom-
stige wereldkampioen van de stapel 
gehaald. Nog in de running in ieder 
geval zijn de inwoners die Neder-
land als de nieuwe wereldkampioen 
zien en dat zijn er overigens behoor-
lijk veel. 

Zij aan zij op Surfeiland
Aalsmeer - Van het vernieuwde 
Surfeiland is afgelopen weekend 
dankzij het mooie, zomerse weer 
flink gebruik gemaakt. Zij aan zij la-
gen de zonnenaanbidders, er was 
nauwelijks nog plek. Met name fa-
milies met kleine kinderen maken 
gebruik van deze schitterende lo-
catie waar heerlijk met zand en wa-
ter gespeeld kan worden. Sinds de 
nieuwe inrichting bestaat ook de 
mogelijkheid om lekker ‘in de boot’ 
te klimmen en te zwaaien aan de 
touwen. Wie (te) warm was gewor-
den, kon vervolgens een frisse duik 
nemen in de Westeinderplassen. 

Met boeien is een openlucht zwem-
bad ingericht. Het water wordt lang-
zaam dieper. Toezicht is er echter 
niet, ouders dienen zelf hun kroost 
in de gaten te houden. Half juni is 
het Westeinder Paviljoen geopend 
en kan plaatsgenomen worden op 
het terras voor een hapje en een 
drankje. Snacks zijn ook verkrijg-
baar. Het restaurant wordt omringd 
door een aanlegsteiger voor boten 
en veel booteigenaren hebben de-
ze aanmeerplek al ontdekt! Het sur-
feiland aan de Kudelstaartseweg, dé 
plek om te zonnen en te zwemmen 
tijdens mooie, zomerse dagen!

kantie en de wethouder wilde zich 
eerst van de situatie op de hoogte 
stellen. Op 28 juni had hij wel even 
tijd om met de verontruste ouders te 
praten.

Teleurgesteld
De ouders hebben in die tussentijd 
niet stil gezeten. Zij gingen de buurt 
in met een petitie waarin stond ver-
meld: “Hierbij willen we de gemeen-
te laten weten dat we zeer teleur-
gesteld zijn in de beslissing om in 
de Vissenwijk in Nieuw Oosteinde 
de asfaltpaadjes in de speelpar-
ken te bestrooien met een dikke 
laag steentjes. Hierdoor is het voor 
de kinderen niet meer mogelijk om 
te fietsen, skeeleren, waveboarden, 
enz. Verder is het ook gevaarlijk ge-
worden, want als de kinderen vallen 
hebben ze gelijk wonden door het 
grint. Wij snappen deze beslissing 
niet. Zeker niet in een tijd waarin 
er allerlei initiatieven worden ont-
wikkeld om kinderen in beweging 
te krijgen in de strijd tegen over-
gewicht. Wij, buurtbewoners, willen 
de gemeente verzoeken de asfalt-
paadjes zo snel mogelijk in gladde 
staat te herstellen, zodat onze kin-
deren weer veilig en gezond kunnen 
bewegen in hun woonomgeving.” 

Maar liefst 515 bewoners tekenden 
de petitie die afgelopen maandag 
aan de wethouder is overhandigd. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
heeft de handtekeningen in ont-
vangst genomen, maar gaf de ver-
ontruste ouders gelijk te kennen dat 
er weinig aan te doen is. 
“Zoals het nu is zal het blijven. Dat 
is zo afgesproken met de aannemer 
en daar is nu niets meer aan te ver-
anderen”, aldus de wethouder. 
Hij begreep dat er nu niet meer ge-
fietst en geskelterd kon worden, 
maar dat moesten de ouders hun 
kinderen dan maar goed uitleggen. 
Het enige wat hij wilde toezeggen 
was om zoveel mogelijk grint in de 
paden te laten walsen, waardoor de 
grintlaag minder scherp is. Maar zo-
als het was, zal het nooit meer wor-
den. De bewoners zijn teleurgesteld: 
“Onbegrijpelijk dit. 
We wachten af wat het wordt met 
die wals en dan zien we wel of we 
verdere stappen gaan onderne-
men.”

Zowel afgelopen zaterdag als zondag was het tropisch warm, het Surfeiland 
bood de mogelijkheid om te zonnen en te zwemmen en deze plek is inmiddels 
door velen ontdekt. Het was beide dagen ‘toppie’ druk.

Tot op het laatst spanning op de gezichten van de voetbalfans!

Toilethokje in 
brand gestoken
Aalsmeer - Op de Kudelstaart-
seweg is zaterdagochtend 26 ju-
ni rond half één een chemisch toi-
let in brand gestoken. De brand is 
geblust door omwonenden. Eén van 
hen raakte tijdens het blussen licht-
gewond aan haar voet. De 55-jarige 
vrouw is aan haar verwonding be-
handeld bij de huisartsenpost. De 
ter plaatse gekomen brandweer 
verrichtte nabluswerkzaamheden.
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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

INFORMATIEF
DOkTERs

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de 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.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. 
Tel. Centrale nachtapotheek 020-
5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma. 
tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
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
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

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
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 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
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.
Internetsite: www.aalsmeer.dierenbescher-
ming.nl

Vermist:
- Kudelstaartseweg: Iets langharig zwart poesje met klein wit vlek-

je onder haar kin. Ze heet Minous. 
- Clantstraat, Kudelstaart: Schildpadpoes, zwart met donkerrood. 

Haar naam is Bobsy. Is ongeveer 12 jaar oud. 
- Dahliastraat: Cypers fijn gestreepte poes van 1 jaar. Heel tenger. 

Haar naam is Luna.
- Leeghwaterstraat, Kudelstaart: Zwart/witte poes. Is 6 jaar, heet 

Spooky en mist linker voorpoot. Heeft zwart bandje met belletje. 
- Ophelialaan: Simba, zwarte ongecastreerde kater met een witte 

haartjes op zijn rug. 

Gevonden:
- Hoofdweg, Kudelstaart: Zwarte kat met witte poten en buik. 
- Hoofdweg: Lapjeskat vrij donker. 
- Karperstraat, Aalsmeer: Jack Russel. 
- Oosteinderweg: Vrij jonge rode kat met wit befje en voetjes.
- Ophelialaan: Witte langharige kat met zwarte rug, staart en een 

zwart petje, kop en nek wit. Erg schuw. 

Goed tehuis gezocht:
- Twee katers van 2 jaar. (broertjes) 1 kater is zwart/wit en heet 

Whisky. De andere kater is muis/grijs en heet Luna. Beide katten 
zoeken een rustig huis waar ze aandacht krijgen.  

- Tijdelijk opvang gezocht wegens ziekte voor twee honden voor 
een periode van 3 tot 6 maanden. Het zijn Beagles, zusjes en kun-
nen bij kinderen.

- Vier kittens geboren op 17 mei en vier kittens geboren op 30 mei. 
- Goed tehuis gezocht voor twee poezen van 3 jaar, deze zusjes wil-

len graag samen blijven.

Alphakerk houdt gemeentedag
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag, 
terwijl de thermometer de 30 gra-
den passeerde, werkten de leden 
van de Alphakerk Amstelland zich 
onder leiding van sportcoach Maar-
ten in het zweet. Op sportieve wijze 
werd bij de atletiekbaan het seizoen 
afgesloten. In teams namen de ge-
meenteleden het tegen elkaar op. Er 
werd fanatiek vergesprongen, touw-
getrokken en foamspeer geworpen. 
Voor de kinderen was er een levend 

ganzenbord opgezet met verschil-
lende opdrachten, zoals wie bouwt 
de hoogste suikerklontentoren, 
vouw een hoedje van papier, ring-
gooien, jeu de knikker en flessen-
voetbal. En voor ieder die zich jong 
voelt lag er een levensgrote buik-
schuifbaan. De dag werd afgesloten 
met een heerlijke barbecue. Na de-
ze intensieve maar zeer geslaagde 
dag verliet jong en oud tevreden en 
voldaan het terrein.

Koffie-ochtend 
in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 7 ju-
li houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw De Spil aan de Spilstraat, zij-
straat van de Bilderdammerweg. De 
aanvang is 10.00 uur, de toegang is 
gratis en iedereen is welkom. Koffie 
en thee staan klaar. Er zijn mogelijk-
heden om een kaartje te schrijven 
voor zieke mensen of om een ge-
sprek van mens tot mens te hebben. 
Neem eens iemand mee, want dit is 
de laatste koffieochtend voor de va-
kantie. De eerst volgende na de va-
kantie is woensdag 4 oktober.

Fietsen met de 
ANBO en PCOB
Aalsmeer - De fietsgroep van de 
ouderenbonden ANBO en PCOB 
organiseert dinsdag 6 juli de maan-
delijkse fietstocht. De start is weer 
om 13.30 uur vanaf het Parochie-
huis in de Gerberastraat. De route 
gaat deze keer via Kudelstaart en 
het tolhuis naar Bilderdam. Na het 
bereiken van Leimuiden gaat de 
terugtocht naar Aalsmeer via een  
ander deel van Kudelstaart.

Oud papieractie 
deze vrijdag!
Kudelstaart - De Supportersvereni-
ging legen iedere eerste vrijdag van 
de maand de blauwe papiercontai-
ners en halen oud papier op in de 
wijken in Kudelstaart. Op 2 juli gaan 
vrijwilligers weer op pad. Gaarne het 
oude papier en de containers vanaf 
16.00 uur op de plaats zetten waar 
de grijze container neergezet die-
nen te worden. De opbrengst is be-
stemd voor Kudelstaartse (sport)-
verenigingen.

Nuttige uitleg over mobiel
Aalsmeer - Drie middagen waren 
uitgetrokken om ouderen de moge-
lijkheid te geven deel te nemen aan 
de informatiebijeenkomsten met 
uitleg over de mobiele telefoon. De 
uitleg werd gegeven door jongeren, 
scholieren die maatschappelijk sta-
ge gaan lopen. De organisatie was 
in handen van de ANBO Aalsmeer, 
PCOB Aalsmeer in samenwerking 

met het Rode Kruis. Ouderen was 
gevraagd hun eigen mobieltje mee 
te nemen om uitleg op maat te kun-
nen geven. Het zijn geslaagde mid-
dagen geworden.
De senioren verlieten met meer wijs-
heid over hun mobiel de zaal en de 
jongeren gaven aan duidelijk plezier 
te hebben gehad om anderen iets te 
kunnen leren!

Schuwe kater zoekt baas!
Aalsmeer - Waar is het baas-
je van deze kat met een hele witte 
buik, borst, kop en nek en met een 
zwart petje, een zwarte rug van-
af de schouders en een forse zwar-
te staart. De kat loopt al enige we-

ken rond aan het einde van de Op-
helialaan. Het dier is erg schuw. Wie 
de kat herkent, wordt verzocht con-
tact op te nemen met de Dierenbe-
scherming Aalsmeer via tel. 0297-
343618.

Collecte voor behoud van kerk

Klassiek concert zondag 
in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 4 juli wordt 
een klassiek concert gegeven in de 
Oud Katholieke kerk aan de Oost-
einderweg 394. Jan van Mol op har-
moniums en de sopraan Sarah van 
Mol brengen werken van onder an-
dere César Franck, Alexandre Guil-

mant, Charles Gounod en Louis Le-
fébure-Wély ten gehore. De entree 
is vrij. Bij de uitgang wordt na afloop 
wel een collecte gehouden voor be-
houd van de kerk. 
Het concert begint om 16.00 uur. Al-
len welkom.

Zondag 4 juli
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, 
vg. Otmar Vrees. 

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. (Geen opgaven 
ontvangen.)

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag dienst 10u. drs. 
J.G. Brienen, (hfd). 18.30u. (zomer-
diensten) GD in NGK ds. C.J. van 
Rhijn, Amstelveen. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 
10u. met ds. Liesbet Geijlvoet. Ex-
tra collecte: doopsgezinde broeder-
schappen op Java. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag 19u. br. P. vd Lugt, Naald-
wijk. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. ds. J. van Po-
pering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst ds N. Raatge-
ver, Ede. 17u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer. Kampuitz. dienst. Kamp-
band.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Zondag 10u. dienst ds. J. de Goei, 
Amersfoort. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 

KERKDIENSTEN
Borsselenweg 116.
Zondag dienst om 10u. en 18.30u. 
ds. A. van Vuren. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertol-
king en vertaling in Engels. Apar-
te bijeenkomst voor kinderen. Zon-
dag 10u. Samenkomst met spreker 
Wilkin vd Kamp. 19u. Baan7, Sum-
mer Kick Off Party, seizoensafslui-
ting met Gor Khatchikyan. 

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst. ds. A. Beeftink. 
18.30u. dienst met ds. C.J. van Rhijn, 
Amstelveen. Gez. dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. Zondag 
10.30u. Karmelkerk woordcomm. 
viering met A. Blonk. 14.30u. Pool-
se dienst in Karmelkerk.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Vrijdag om 20u. euch. viering met L. 
Seeboldt en diaken J. Snoek.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst ds. A.J.O. van 
der Wal, Hoofddorp. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, M. van Laar, 
Rotterdam. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zaterdag: 19u. dienst met Fiore. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten 
vanaf 27 sept. 2010. 
 
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. Dirk winnaar 

OVAK-soos
Aalsmeer - In de maand juli wor-
den geen kaartmiddagen georgani-
seerd voor ouderen door de OVAK. 
De laatste vond afgelopen 23 juni 
plaats en het klaverjassen is gewon-
nen door Dirk Tromp met 5426 pun-
ten. Op twee is Stien Bosch geëin-
digd met 5348 punten, op drie An-
ton van de Polder met 5282 punten 
en op vier mevrouw Keller met 4944 
punten. Bij het pandoeren wist Tom 
Verlaan de hoogste eer te behalen 
met 640 punten, gevolgd door Dora 
Wittebol met 600, Wim Buskermolen 
met 590 en Kees van de Meer met 
570 punten.
De eerstvolgende soosmiddag is op 
woensdag 11 augustus, als vanouds 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat.

Cursus Mantelzorg Steunpunt
Aalsmeer - Het leven met de ziek-
te van Parkinson heeft niet alleen li-
chamelijke, maar ook psychologi-
sche gevolgen. 
Het Mantelzorg Steunpunt start in 
augustus met een cursus voor de-
ze groep patiënten en hun partners 
(mantelzorgers). Het programma 
heeft een positieve insteek: Is ge-
richt op wat nog wèl kan, ondanks 
de beperkingen. De cursus bestaat 
uit acht wekelijkse bijeenkomsten. 
Er zijn aparte groepen voor patiën-

ten en partners die tegelijkertijd 
plaats vinden. Ook als u geen part-
ner heeft, kunt u mee doen. Elke bij-
eenkomst heeft een eigen thema. 
Wie geïnteresseerd is in deze cur-
sus, met lotgenoten, kan zich aan-
melden bij het Mantelzorg Steun-
punt via 0900-1866. 
De cursus wordt gegeven in samen-
werking met de Parkinson Patiënten 
Vereniging. Startdatum is dinsdag 
31 augustus van 10.30 tot 12.00 uur 
in Amstelveen.

Voorlichtingsmiddag ANBO 
over gebruik OV-chipkaart
Rijsenhout - Sinds begin juni is het 
niet meer mogelijk om met de be-
kende strippenkaart in een Con-
nexxion bus te reizen. Vorig jaar 
april heeft de ANBO over de wer-
king van de OV-Chipkaart een voor-
lichtingsmiddag gehouden. Daarna 
zijn er folders verspreid, waarin veel 
informatie staat. Nu de strippen-
klaart definitief is afgeschaft, kun-
nen er toch nog onduidelijkheden 
bestaan. Als u slechts een enkele 
keer gebruik maakt van de bus, is 

dat goed voor te stellen. Het bestuur 
van de ANBO wil u van dienst zijn 
door nogmaals een voorlichtings-
middag te houden. Op woensdag 
14 juli wordt in de grote zaal van de 
Ontmoetingskerk aan de Werf vanaf 
14.00 uur een bijeenkomst georga-
niseerd. Met lichtbeelden wordt een 
toelichting gegeven over het nieu-
we systeem. De bijeenkomst wordt 
georganiseerd door de ANBO-afde-
ling Rijsenhout en is gratis toegan-
kelijk voor alle senioren.
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officiële mededelingen
1 juli 2010

t/m 16 juli Drank en Horecavergunning: Snaq, Van Cleeffkade 5; 
Straq, Marktstraat 38; 

t/m 16 juli Exploitatievergunning: Snaq, Van Cleefkade 5;
t/m 17 juli  Evenementenvergunning: de Open water 

zwemwedstrijd op zondag 15 augustus 2010; de 
zwemloop bij Het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade op 
zaterdag 3 juli 2010;

t/m 22 juli Kapvergunning: Anne Frankstraat 2, 2x Metasequoia; 
Westeinderplassen H2736, 2x populier;

t/m 29 juli Kapvergunning: Geerland 46, 1 cedrus Atlantica; 
Oranjestraat 22, 2 meidoorns, 1 vlierbes;   
IJsvogelstraat 25, 1 acer;

t/m 2 aug Evenementenvergunning: de Jordaanse Avond 
op 3 juli 2010;

t/m 3 aug Uitwegvergunning: Middenweg, Aalsmeer;
t/m 4 aug Kapvergunning: Herenweg 34K Kudelstaart, 

2 schietwilgen en 2 elzen;
t/m 4 aug Evenementenvergunning: Bandjesavond op 26 juni 

2010;
t/m 10 aug Terrasvergunning: Restaurant Wapen van Aalsmeer, 

Dorpsstraat 15.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, balie 5

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 9 juli 2010
• Oosteinderweg 189, het plaatsen van een technische ruimte 

t.b.v. de N201 tunnel.

inzagetermijn tot vrijdag 16 juli 2010
• Ampèrestraat 19, het plaatsen van een dakkapel; 
• Jac. P. Thijsselaan 18, het plaatsen van een hekwerk;
• Kas 10, het plaatsen van een dakopbouw;
• Maarse & Kroon Hof 35, het plaatsen van een dakopbouw.

inzagetermijn tot vrijdag 6 augustus 2010
• Robend, het plaatsen van een bouwbord.

inzagetermijn tot vrijdag 13 augustus 2010
• Oosteinderweg 25, het uitbreiden van een bedrijfshal met 

kantoren;
• Oosteinderweg 123, het oprichten van een botenshowroom.

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

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via 
het hoofdnummer: 0297-381777.

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

serViCePUnt beHeer en UitVoering
ProVinCie noord Holland
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

ontHeffingen ingeVolge de wet rUimtelijke ordening

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 
6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te 
Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil 
brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en 
handhaving via telefoonnummer (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing 
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen 
voor:
• Oosteinderweg 123 te Aalsmeer, het oprichten van een 

botenshowroom.

Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruim-
telijke ordening en artikel [ ] van het bestemmingsplan, maken bur-
gemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens 
zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de Wet 
ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan [ ] en 
bouwvergunning te verlenen voor:
• Oosteinderweg 25 te Aalsmeer, het uitbreiden van een bed
rijfshal met kantoren.

boUwVerordening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
6 weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij 
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op 
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Dorpsstraat 111, het verwijderen van asbest;
• Legmeerdijk 313, het verwijderen van asbest;
• Machineweg 5, het slopen van een bijgebouw;
• Sweelinckstraat 7, het verwijderen van asbest.
Deze besluiten worden op 1 juli 2010 verzonden.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, week 26

t/m 2 juli Drank en Horecavergunning: Westeinder Paviljoen, 
Kudelstaartseweg 22;

t/m 6 juli Kapvergunning: Dreef 7, 4 wilgen, 7 esdoorns en 
1 vleugelnoot; Beethovenlaan 120, 1 populus alba; 
Stichtse Pad 4, 1 berk; Kerkweg 34, 1 denneboom en 
1 den;

t/m 7 juli Exploitatievergunning: Westeinder Paviljoen, 
Kudelstaartseweg 22;

t/m 13 juli Kapvergunning: Darwinstraat 16, 1 blauwe 
atlasceder;

t/m 13 juli Evenementenvergunning: de toerrit “Aalsmeer Roest 
Niet” op zondag 13 juni 2010;

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 in-
loop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30-
20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is 
deze afdeling alleen open voor reisdo-
cumenten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 
8.30-17.00 uur.

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

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

fraCtiesPreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spre-
ken tijdens een fractiespreekuur, dat 
voorafgaand aan de fractievergade-
ringen plaatsvindt op de dinsdagen. 
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten 
duren. Voor een afspraak dient u mi-
nimaal één week voorafgaand aan het 
spreekuur contact op te nemen met de 
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 
0297-387660. De volgende fractie-
spreekuren vinden plaats op 6 juli en 
24 augustus 2010.

gemeente-info oP website
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de home-
page onder het kopje ‘actueel’ en ver-
volgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u 
daar de gemeente-info’s van de afgelo-
pen maanden raadplegen.

oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.
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werkzaamHeden oP legmeerdijk

Vanaf 28 juni tot en met 20 augustus laat de provincie Noord-Hol-
land op de Legmeerdijk werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van 
de nieuwe N201. Deze werkzaamheden veroorzaken ernstige ver-
keershinder. De aannemer probeert deze overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Tijdens de werkzaamheden is de Legmeerdijk vanaf Flora 
Holland tot aan de Machineweg volledig afgesloten. Dan geldt op 
de Legmeerdijk eenrichtingsverkeer vanaf de Machineweg tot aan de 
Marshallsingel. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. 
U kunt de omleidingsroute vinden op internet www.n201.info / om-
legging Aalsmeer-Uithoorn / Werk in Uitvoering.

Verordening dUUrzaamHeidleningen

Op 29 april 2010 heeft de raad de Verordening Duurzaamheidlenin-
gen vastgesteld. De Duurzaamheidlening is bedoeld voor eigenaren 
van bestaande woningen, om maatregelen voor energiebesparing 
en duurzame energie te financieren. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Yuri Klaver, tel. 0297-387642. 

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 tussen 9.00-
11.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handha-
ving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Citroenvlinderstraat 99, het vervangen van gevelbeplating;
• Kudelstaartseweg 22, het vergroten van een magazijn;
• Perronzijde 21, het plaatsen van een bouwkeet;
• Praamplein 3 t/m 69, het gedeeltelijk aanbrengen van 

betonverharding.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Mijnsherenweg achter 58, het bouwen van een woning;
• Oosteinderweg 287, het bouwen van een woning en kantoor.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van ar-
tikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• J. Schaperstraat 10, het wijzigen van een gevel;
• Ophelialaan 100a, het plaatsen van 2 dakkapellen;
• Ophelialaan 118-120, het gedeeltelijk vergroten van de C1000;
• Roerdomplaan 3, het plaatsen van een naambord;
• Uiterweg ter hoogte van 119, 139 en 155, het plaatsen van 3 

mixers om blauwalg te voorkomen;
• Zwanebloemweg 64, het plaatsen van een veranda;
Verzenddatum bouwvergunningen: 1 juli 2010.
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Nieuw boek: ‘Aalsmeer’
Aalsmeer - Een nieuw boek over 
Aalsmeer ligt vanaf deze week in de 
schappen bij de diverse boekwin-
kels. Drs. Jan H. Vinkenoog vertelt 
over de geschiedenis van het dorp 
Aalsmeer, vanaf het ontstaan er van 
tot en met de droogmaking van de 
Haarlemmermeer. ‘Aalsmeer. Ge-
wonnen op het veen, bedreigd door 
het water’ is de titel en het boek is 
ingedeeld naar de eeuwen waarin 
het dorp Aalsmeer heeft bestaan. 
Zo ongeveer in het jaar 1100 is 
Aalsmeer door de grote ontginning 
van het Hollandse veen ontstaan. 
De strijd met het water staat cen-
traal in het boek. Naarmate het land 
door de ontwatering inklonk, veran-
derden de bestaansmiddelen. Van 
het verbouwen van koren naar turf 

delven, visvangst en veeteelt naar 
boomkwekerijen met aardbeien-
teelt en iets later de teelt van bloe-
men. Maar ook wordt verteld over 
armoede, namen van Aalsmeerders, 
Aalsmeer en Jacoba van Beieren, de 
pest in Aalsmeer in de vijftiende en 
zeventiende eeuw, de  hervorming, 
vroegste Aalsmeerse familienamen, 
geloofsrichtingen en kerken door 
de eeuwen heen. Na  onderzoek als 
voorstudie van het boek ontdekte de 
schrijver overigens dat de wortels 
van zijn familie in Aalsmeer liggen. 
‘Aalsmeer. Gewonnen op het veen, 
bedreigd door het water’ is een aan-
rader voor iedereen die meer wil 
weten over het ontstaan en de ge-
schiedenis van nu bloemendorp aan 
het water!

Actie Band op Spanning 
zaterdag op Praamplein
Aalsmeer - Medewerkers van 
‘Band op Spanning’ komen op ver-
zoek van de gemeente aanstaande 
zaterdag 3 juli naar het Praamplein. 
Met behulp van professionele mo-
biele apparatuur wordt de banden-
spanning van de auto’s gecontro-
leerd en worden de banden als dat 
nodig is opgepompt. Rijden met een 
te lage bandenspanning maakt au-
torijden duurder dan nodig is. De 
auto verbruikt op jaarbasis 2 tot 5 
procent meer brandstof en de slijta-
ge van de banden neemt toe bij een 
te lage spanning. 
Het is ook gevaarlijk, want de ver-
keersveiligheid neemt af door een 
slechtere wegligging, een langere 
remweg en een grotere kans op een 
klapband. En dan is nog niet ge-
sproken over de enorme hoeveel-
heid extra CO2 en fijn stof dat wordt 
uitgestoten als gevolg van het hoge-
re brandstofverbruik. Kortom, rede-
nen genoeg om te zorgen voor goed 
opgepompte banden onder de au-
to. Toch rijden in Nederland 3,5 mil-
joen auto’s met een te lage banden-

spanning. Dat is ongeveer de helft 
van het hele Nederlandse wagen-
park. Die auto’s zorgen samen voor 
een verspilling van circa 150 tot 400 
miljoen liter brandstof, en zij stoten 
ca. 0,3 tot 1 miljoen ton extra CO2 
uit. Op zaterdag 3 juli wordt de ban-
denspanning van de auto’s gecon-
troleerd en worden de banden zo 
nodig opgepompt tot de door de fa-
brikant geadviseerde spanning (bij 
normaal gebruik). 
Als bewijs vinden auto-eigenaren 
een kaartje onder de ruitenwisser 
met zowel de oude als de nieuwe 
bandenspanning. Zelf hoeven in-
woners niets anders te doen dan te 
zorgen dat zij zaterdag 3 juli tussen 
9.00 en 17.00 uur met de auto aan-
wezig zijn op het Praamplein.

Liever niet?
Als u liever geen gebruik wilt ma-
ken van deze kosteloze bandenser-
vice, dan kunt u dit uiteraard ken-
baar maken bij de medewerkers van 
Band op Spanning. Zij zullen nooit 
ongevraagd aan uw auto komen.

NK Ritmische gymnastiek
Vijfde plaats gymnastes Omnia
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
19 en 20 juni waren de Nederland-
se kampioenschappen Ritmische 
Gymnastiek in de Sporthallen Zuid 
in Amsterdam. Zaterdag was het de 
beurt aan Melissa Lagerburg, Britt 
Wagenaar en Elise Wanner. Melissa 
mocht de spits afbijten in catego-
rie 3a. Zij liet een lint, knots en hoe-
peloefening zien. De knotsoefening 
liep niet helemaal zoals gepland, 
een aantal knotsen vielen helaas 
op de grond. Gelukkig kon Melissa 
zich herpakken voor lint en hoepel. 
In totaal haalde Melissa 40.975 pun-
ten wat goed was voor een tiende 
plaats. Daarna was het de beurt aan 
het duo in 3a,naast Melissa doet 
Britt hieraan mee. Het duo liet een 
redelijk goede oefening zien. Met 
een punten totaal van 9.850 haalde 
zij een achtste plek. Als laatste van 
de zaterdag was Elise Wanner aan 
de beurt. Elise is vorig jaar vanuit 
het C-niveau naar categorie 4 ge-
gaan en nu stond ze zelfs in de A-fi-
nale. Elise begon met een mooie lin-
toefening, echter halverwege haar 
oefening raakte haar lint in een gro-
te knoop, dit koste haar veel punten. 
Toch ging Elise goed door. Met haar 
oefening zonder materiaal heeft zij 
haar wraak genomen. Een bijna per-
fect uitgevoerde oefening van ruim 
voldoende voor een eerste plaats 
van de oefeningen zonder materiaal. 

In totaal werd Elise vijfde. Op zon-
dag mochten Ilse Huiskens, en de 
groep van Natasja Rommerts, Britt 
Wagenaar, Melissa Lagerburg en 
Elise Wanner hun oefeningen aan 
de jury tonen. Met Rosanne Verburg 
mocht Elise Wanner ook als duo 
deelnemen. Ilse was als eerste aan 
de beurt. Zij was echter zaterdag 
ziek geworden. Hierdoor ging haar 
oefeningen niet zoals ze de laatste 
weken in de training liet zien. Ilse 
eindigde op een tiende plaats. Hier-
na was de groep categorie 3 aan de 
beurt. Deze groep doet dit jaar voor 
het eerste een oefening samen. Zij 
lieten een mooie, gelijke oefening 
zien, die zelfs goed was voor het 
hoogste cijfer voor de D2 (materi-
aaltechniek).  In totaal behaalde de 
groep een vijfde plaats, wat de beste 
klassering van het jaar was. Als laat-
ste lieten Rosanne en Elise een duo 
oefening met touw zien. Rosanne zit 
dit jaar voor het eerst in de selectie 
en doet individueel mee in catego-
rie 4C. Het duo behaalde een tiende 
plaats met hun touwoefeningen.
De wedstrijd was de laatste van het 
seizoen. Volgende seizoen zal er 
weer hard worden getraind om op-
nieuw zoveel mogelijk meiden op 
het Nederlands Kampioenschap te 
krijgen. Ritmisch gymnastiek ook 
iets voor jou? Kijk op de website 
www.svomnia.nl voor meer info.

Heeft Natasja Rommerts 
beste idee van Nederland?
Kudelstaart - In mei van dit jaar 
had de 13-jarige Natasja Rommerts 
uit Kudelstaart zich  opgegeven bij 
het programma Het Beste Idee van 
Nederland. Bij de eerste ronde op 
22 mei bleek zij, uit ruim 8000 aan-
meldingen, één van de 350 gelukki-
gen te zijn welke door mochten naar 
de tweede ronde. Deze tweede ron-
de vond afgelopen dinsdag 29 ju-
ni plaats. In de tussenliggende tijd 
heeft Natasja samen met haar vader 
haar idee verder uitgewerkt. Met 
in hun achterhoofd het kartonnen 
prototype, waar Natasja de eerste 
ronde mee doorkwam, werkten zij 
nu aan een echte werkend houten 
exemplaar van Natasja haar idee.
Om 9 uur moest Natasja zich in Stu-
dio 1 in Hilversum met haar idee 
melden. Na buiten eerst de ‘op-
komst’ van Henk Jan en Tooske op-
genomen te hebben mochten de 

deelnemers naar binnen. Nog even 
de nodige formulieren onderteke-
nen en dan wachten tot je aan de 
beurt bent. Gelukkig was Natasja 
vrij snel aan de beurt en mocht zij 
haar idee presenteren aan het volle-
dige vierkoppige jurypanel. Wat het 
idee van Natasja is mag zij helaas, in 
verband met de verschillende bij de 
organisatie liggende rechten, niet 
verklappen. Is zij ook nu weer door 
naar de volgende ronde? Ook hier 
mag zij in verband met de rechten 
niets over vertellen. 
De uitzendingen van Het Beste Idee 
van Nederland zullen medio sep-
tember plaatsvinden. Wie weet ziet 
u Natasja bij één van deze uitzen-
dingen. Natasja verklapt wel dat ze 
alweer bezig is met een nieuw idee 
voor het volgende seizoen. Want dat 
het een leuke ervaring was, is ze-
ker.

Sjoelcompetitie 
in de Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
1 juli, vindt de tweede sjoelavond 
in de competitie van danscafé de 
Praam in de Zijdstraat plaats. Maxi-
maal tien teams kunnen deelnemen, 

dus geef je snel op achter de bar. 
Voor het winnende team staat aan 
het einde van de avond een gratis 
drankje klaar. Het sjoelen begint om 
20.30 uur. De andere sjoeldatums 
zijn: 29 juli, 26 augustus, 30 septem-
ber, 28 oktober, 25 november en 23 
december. De totaal winnaar wacht 
een verrassende prijs.
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AGENDA
Muziek
Donderdag 1 juli:
* Crazy piano’s, band speelt num-
mers op verzoek in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21u.
Vrijdag 2 juli:
* Ska-avond met bands Bazzookas 
en Andere Koek in N201, Zwarte-
weg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 3 juli:
* Ophelialaan in Jordaanse sfeer met 
optredens Ronald, Eddy Walsch, Ro-
bert Leroy e.a. Van 20 tot 01u. Met 
Hollandse afterparty in Blitzz.
* Mrs. Smit and the Boys from Brasil 
live in Bacchus, Gerberastraat. Van-
af 21.30u. Open 21u.
Zondag 4 juli:
* Blitzz voor kidzz (11 t/m 15jr) met 
dj vanaf 15u. Marktstraat.
* Klassiek concert door Jan en Sa-
rah van Mol in Oud Katholieke kerk, 
Oosteinderweg 394. Vanaf 16u.
Maandag 5 juli:
* Openlucht concert muziekvereni-
ging Flora op schoolplein De Riet-
pluim, Kudelstaart vanaf 19.30u.
Vrijdag 9 juli:
* Concert Sursum Corda bij molen 
De Leeuw, Zijdstraat vanaf 19u.

Exposities
3 en 4 juli:
* Huiskamermuseum Janna van Zon 
open. Van Cleeffkade 12a. Zaterdag 
en zondag van 12 tot 17u.
Tot en met 1 augustus:
* Foto’s van Pieter Schunselaar en 
schilderijen van Mantra in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open don-
derdag tot en met zondag van 14 tot 
17u. 
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 3 juli:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 

Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open 11 tot 16u. 
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 16.30u. 
Tot en met 29 augustus:
* Nieuwe beeldentuin bij galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag 13 tot 17u. 
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk 
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.

Diversen
Donderdag 1 juli:
* Sjoelcompetitie in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 20.30u.
Vrijdag 2 juli:
* Klaverjassen buurtver. Hornmeer  
in buurthuis Roerdomplaan 3, 20u.
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat. Vanaf 20u.
* Oosterbad, Mr. Jac. Takkade 1 ex-
tra open van 19 tot 23u.
Zaterdag 3 juli:
Triathlon in Oosterbad, Mr. Jac. Tak-
kade 1 voor jeugd. Start 10.30u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
Dinsdag 6 juli:
* Fietstocht ANBO en PCOB. Start 
13.30u. bij Parochiehuis, Gerbe-
rastraat.
* Murphy’s kwis in café Joppe, We-
teringstraat vanaf 20.30u.
Woensdag 7 juli:
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat, Kudelstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 1 juli:
* Vergadering wijkraad Hornmeer 
in buurthuis Roerdomplaan 3. Aan-
vang 19.30u.
Donderdag 8 juli:
* Beraad en Raad in raadszaal, ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.

Nieuwe expositie
Oosterse mystiek en poëzie 
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Laat de woorden ‘Indo-
nesische kunst’ vallen en dan den-
ken de meeste mensen aan wajang-
poppen, houtsnijwerk en batik. Toch 
zijn ook daar veel eigentijdse kun-
stenaars actief, al zijn ze in Neder-
land nauwelijks bekend. Op Lom-
bok kwamen Marijke en Arie Buijs 
in contact met Mantra en zijn werk 
sprak hen meteen aan. Ze hebben 
ook gelijk hun eerste schilderij ge-
kocht. Bij een volgend bezoek in 
2003 besloten ze een aantal schilde-
rijen van Mantra naar Nederland te 
laten komen. Mantra is zijn kunste-
naarsnaam. Geboren op Bali in 1973. 
In zijn jeugd polio gehad en daarom 
verplaatst hij zich in een rolstoel. Hij 
komt uit een kunstenaarsgezin. Zijn 
vader, Pengsong, is ook een bege-
nadigde schilder die hem les heeft 
gegeven. Mantra volgde een op-
leiding aan het Indonesian Institu-
te of Art in Yogyakarta waar hij in 
1998 afstudeerde. Sindsdien woont 
en werkt hij op het eiland Lombok. 
Zijn losse penseelstreek en lyrisch 
kleurgebruik geven de figuren een 
expressieve kracht en scheppen een 
sfeer van Oosterse mystiek en poë-
zie. Voor de jongste generatie Indo-
nesische kunstenaars, zoals Man-
tra, is de eigen identiteit een van-
zelfsprekendheid. Zij zoeken van-

uit dat vertrekpunt inspiratie bij de 
internationale culturele stromingen. 
Mantra verbeeldt op die manier zijn 
droomwereld. De liefde staat cen-
traal en krijgt vorm in een ingeto-
gen erotiek. De doorgaans kleurrij-
ke doeken en zijn talent vallen ve-
le kunstliefhebbers en kenners op. 
Mantra’s onderwerp is duidelijk: De 
sterk gestileerde figuren zijn ele-
mentair en tijdloos. Hij exposeert re-
gelmatig in Jakarta, Singapore, Bel-
gië en nu ook in Nederland. Veel van 
zijn werk gaat naar particuliere ver-
zamelingen in Azië, de Verenigde 
Staten en Australië.
 
Kinderkunstzolder
Behalve werk van Mantra is er nog 
meer Indonesische kunst te zien. In 
2008 hebben Marijke en Arie voor 
de Kinderkunstzolder kinderen van 
een dorpsschool in Noord-Bali te-
keningen laten maken van het da-
gelijkse leven daar.  De mooiste te-
keningen zijn tegelijk met deze ex-
positie op de Kinderkunstzolder van 
Het Oude Raadhuis te bewonderen. 
Beslist ook een bezoekje waard en 
dit kan tot en met 1 augustus iedere 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. De toegang 
tot de expositieruimte in de Dorps-
straat is gratis.

Veel publiek, maandag in Kudelstaart

Zomeravondconcert Flora
Aalsmeer - Muziekvereniging Flo-
ra gaf afgelopen maandag 28 juni 
haar eerste van de twee openlucht 
concerten. Op het schoolplein van 
De Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan in Oosteinde genoot het pu-
bliek van de vrolijke klanken van zo-
wel het jeugdorkest als van de ‘gro-
te’ muziekvereniging. 
Aanstaande maandag 5 juli van-
af 19.30 uur is Flora te beluisteren 
op het schoolplein van Scholen-
complex De Rietpluim aan de Zon-
nedauwlaan 65 in Kudelstaart. In-
dien het weer roet in het eten gooit 
wordt het concert verplaatst naar 
het clubhuis aan de Wim Kandreef 

1 te Kudelstaart. Muziekvereniging 
Flora hoopt met de concertjes meer 
mensen te bereiken die zich aan-
melden om een instrument te gaan 
bespelen en tevens te laten horen 
dat een modern fanfareorkest niet 
louter mars- en hoempapa-muziek 
speelt, maar van alle markten thuis 
is, van zeer intiem en ingetogen tot 
uitbundig swingend en spetterend. 

Wie meer informatie over de ver-
eniging wil, kan kijken op www.mu-
ziekverenigingflora.nl. Op deze si-
te staan tevens foto’s van de diver-
se concerten. Nieuwe leden, jong of 
oud, zijn van harte welkom!

Met Eddy Walsh en Robert Leroy
Ophelia in Jordaanse 
sfeer deze zaterdag!
Aalsmeer - Voor de vijfde maal 
wordt aanstaande zaterdag 3 juli 
Ophelia in Jordaanse sfeer georga-
niseerd in de Ophelialaan.
Het evenement vol live muziek is 
gratis toegankelijk en vindt van 
20.00 tot 01.00 uur plaats. Op het 
podium neemt onder andere zan-
ger Ronald plaats, die ongetwijfeld 
zijn grote hits ‘Gooi je schoonmoe-
der uit het raam’ en ‘Transsexueel’ 
ten gehore zal brengen. Ook ge-
boekt zijn de Amsterdamse zangers 
Eddy Walsh en Robert Leroy. 
Eddy Walsh is al 10 jaar één van de 
vaste zangers van café Bolle Jan in 
Amsterdam. Eddy zingt veel Neder-
landstalige covers, maar ook Engel-
se hits, Rock ‘n Roll en andere mu-
zieksoorten zijn geen probleem. De-
ze topentertainer zet binnen een 
mum van tijd de hele hut op z’n kop. 
Van Eddy is de kroegenhit ‘Naar 
m`n zin’ en ‘Op m’n perzisch tapijt’. 
De single ‘Zijn het je ogen’ is mis-
schien wel de bekendste single en 
deze plaat heeft ook een notering 
behaald in de top 100.
Robert Leroy nam op 17-jarige leef-
tijd voor het eerst de microfoon ter 
hand. Inmiddels verzorgt hij op-

tredens door het hele land. Zijn 
naamsbekendheid en populariteit in 
de laatste jaren fors gegroeid en er 
zijn al diverse singles en albums van 
hem uitgebracht. Zeker niet zonder 
succes en hoge noteringen in de al-
bum top 100 zijn niet van de lucht. 
Robert Leroy heeft een indrukwek-
kende lijst met optredens en gro-
te evenementen waar hij zijn mede-
werking aan heeft verleend.
Het jaar 2003 was een topjaar voor 
Robert. Hij werd vader en singles 
als ‘Bel me niet meer op’ en ‘Zonder 
jou’ deden het uitstekend in de hit-
lijsten! Met als gevolg een overvol-
le agenda al vele jaren, maar voor 
het jaarlijkse feest in de Ophelialaan 
heeft hij ruimte gemaakt.
“Heerlijk om in Jordaanse sferen te 
zingen”, aldus de altijd vrolijke zan-
ger. Iedereen is zaterdagavond van 
harte welkom in de Ophelialaan. 

Afterparty in Blitzz
En voor wie niet genoeg krijgt van 
Nederlandse hits: In Blitzz in de 
Marktstraat wordt na het festival 
een Hollandse afterparty gehou-
den. Eveneens is het gratis toegang, 
maar vol is vol.

Met de Bazzookas en Andere Koek
Vrijdag ska in de N201
Aalsmeer - Een aantal jaren ge-
leden was de N201 zo’n beetje het 
ska-mekka van de randstad. Onder 
regie van de Aalsmeerse organisa-
tie ska-people heeft menig beken-
de skaband de tent destijds flink op 
zijn kop gezet en de belangstelling 
was altijd groot. Maar trends komen 
en gaan en zodoende is het ook een 
tijdje stil geweest op ska-gebied. In-
middels begint het weer wat te jeu-
ken en daarom vond de N201 het 
tijd worden om weer eens flink uit te 
pakken met leuke ska-bands van de 
nieuwe generatie. Op vrijdag 2 ju-
li word het meteen groot feest, want 
Nederlands nieuwste ska-sensatie 
de Bazzookas staan op het podium, 
met in het voorprogramma de Zuid-
hollandse lang leve de lol ska-band 
Andere Koek. Bazzookas is een sa-
menwerking tussen de Nederland-
se skarock formatie The Palookas 
en frontman Bazz van de bekende 
Nederlandse rockband Van Katoen.  

Deze samenwerking resulteert in 
Een heftige combinatie van explo-
sieve uptempo ska met Bazz van 
Van Katoen als vlammende front-
man. The Palookas hebben de bes-
te Van Katoen nummers tot aanste-
kelijke ska-versies omgebouwd: op-
zwepende teksten nu ondersteund 
door opruiende ritmes. De stijl van 
de Bazzookas laat zich het best om-
schrijven als Nederska. Afzonderlijk 
hebben deze bands al menig fes-
tival op zijn kop gezet, maar nu ze 
hun krachten gebundeld hebben is 
geen enkel podium meer veilig! En 
het houdt pas op als iedereen loos 
is, want dat is de enige bedoeling 
van de Bazzookas: Aanleggen, rich-
ten en vuur! Iedereen bedelven on-
der een explosie van goeie energie 
en een krater achter laten waar nog 
lang over gesproken zal worden. De 
zaal van het jongerencentrum aan 
de Zwarteweg is vrijdag open vanaf 
21.00 uur en de entree is 6 euro. 

Zaterdag tijdens Bachus da Musica
Mrs. Smit and the boys 
from Brasil in Bacchus
Aalsmeer - Mrs. Smit and the boys 
from Brasil verzorgt aanstaande za-
terdag 3 juli een optreden tijdens 
Bacchus da Musica in het culture-
le café Bacchus in de Gerberastraat. 
Mrs. Smit and the boys from Bra-
sil is een vierkoppige band uit Am-
sterdam. De band werd in 2008 ge-
vormd in de vooropleiding van het 
conservatorium van Amsterdam. 
Met liefde voor, maar zonder erva-
ring met, Braziliaanse muziek begon 
het viertal wekelijks te repeteren. Al 
dat harde werk resulteerde in een 
te gek optreden in het openlucht-
theater in het Amsterdamse Vondel-
park. Sfeervol, zomers met de fees-
telijke Braziliaanse klankkleur. Na 
dit optreden was het lange tijd stil 
rond Mrs. Smit en ook the boys lie-
ten weinig van zich horen. Maar die 
stilte is voorbij, en hoe! Mrs. Smit 
and the boys from Brasil zijn back in 
business en de band heeft een ge-
heel Braziliaanse EP uitgebracht. De 
gitaar wordt bespeeld door Jesse 
Buitenhuis, de basgitaar is in han-
den van Nathan Klumperbeek, het 

drumstel wordt bewerkt door Daan 
van Kasteren en in charge off the 
microphone is Femke Smit. Bacchus 
da Musica begint om 21.30 uur, de 
zaal is open vanaf 21.00 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt: Uw gift! De-
ze activiteit wordt geïnitieerd door 
stichting Cultureel Café Bacchus.

Zondag Blitzz4kidzz voor 
jeugd tussen 11 en 15 jaar
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
1 juli, presenteert Blitzz de inmid-
dels vertrouwde pianoshow, waarbij 
publiek nummers mogen aanvragen 
aan de muzikanten van de band. De 
band heeft wekelijks een wisselen-
de samenstelling, maar vast gege-
ven is dat allen een breed repertoi-
re ten gehore kunnen brengen. Vrij-
dag is het clubnight met swingen-
de dansmuziek door de huisdj. Za-
terdag staat in Blitzz een Hollandse 
afterparty op het programma na het 
festival Ophelia in Jordaanse sfeer. 
Zondag 4 juli is Blitzz weer voor 

de jeugdige inwoners. Jongens en 
meisjes tussen de elf en vijftien jaar 
worden uitgenodigd te komen klet-
sen en dansen tijdens Blitzz4kidzz. 
Uiteraard wordt er deze middag 
geen alcohol geschonken. De en-
tree is 10 euro per persoon en deze 
prijs is inclusief drankjes. “All in”, al-
dus eigenaar Chris Bosse ter verdui-
delijking. De aanvang is 15.00 uur in 
Blitzz in de Marktstraat. Een goede 
gelegenheid om met vrienden af te 
spreken of als groep acht van de ba-
sisschool met z’n allen als een soort 
afscheidsfeest te bezoeken!

Slotconcert mannenkoor!
Aalsmeer - De laatste repetitie-
avond van het seizoen sluit man-
nenkoor Con Amore altijd af met 
een concert. Deze keer werd er ge-
zongen in het Kloosterhof. Op een 
selectie uit het huidige repertoire 
werden de bewoners getrakteerd. 
Klassiekers als Domine sal fam vac, 
Veni jesu en My lord what a mor-
ning werden ten gehore gebracht, 
gevolgd door Russische liedjes met 
Theo van der Hoorn op accordeon 
en Rob Goudkuil achter de piano. 

Het tweede deel bracht Con Amore 
nostalgische nummers als Het Dorp, 
De oude school ,Op een mooie pink-
sterdag, en 24 Rozen.
Het mannenkoor besloot het optre-
den met het lied Mooi Aalsmeer. Na 
een dankwoordje van de activitei-
tenleidster ging het koor naar Ire-
ne, het repetitielokaal, voor een koel 
drankje en nog even uitzingen. Con 
Amore heeft nu vakantie, op 16 au-
gustus start voor het mannenkoor 
het nieuwe seizoen.

Kijkje in het verleden met 
‘Dag van de architectuur’
Aalsmeer - Het afgelopen, zomer-
se weekend werd ook de ‘Dag van 
de architectuur’ gehouden. Doel is 
om het Nederlandse publiek te be-
trekken bij het werk van architecten 
en bij architectuur door gebouwen 
open te stellen voor het publiek. Het 
thema van 2010 was architectuur en 
hergebruik, voor Aalsmeer zeer ac-
tueel. Oude gebouwen worden op-
nieuw in gebruik genomen, vaak 
met een heel nieuwe functie. Ook 
in Aalsmeer wordt veel ‘hergebruikt’. 
De werkgroep monumenten en ar-
chitectuur van Kunst en Cultuur 
Aalsmeer vroeg bijzondere aan-
dacht voor het veilingwezen, voor 
de veilinggebouwen, zo kenmer-
kend voor Aalsmeer als bloemen-
dorp. In de veilinggebouwen Bloe-
menlust aan de Oosteinderweg van 
architect De Klerk met uitbreidingen 
van Staal en Berghoef en de CAV 
aan de van Cleeffkade van architect 

Staal met uitbreidingen van archi-
tect Berghoef werden zowel zater-
dag als zondag rondleidingen ge-
geven en in De Oude Veiling aan de 
Marktstraat kon een foto tentoon-
stelling over de geschiedenis van 
deze plek bewonderd worden. Best 
jammer dat het weer zo mooi was, 
dat menigeen in de zon liggen ver-
koos boven een bezoek. Maar de-
genen die geweest zijn, hebben ge-
noten van de koelte, maar nog meer 
van de mooie architectuur. 

Bijzonder boekje
KCA heeft een bijzonder boekje uit-
gegeven over de architectuur en 
de geschiedenis van Bloemenlust, 
de Oude Veiling en de CAV geïllu-
streerd met oude foto’s. Dit boekje 
is gratis en te verkrijgen bij de VVV 
en de verschillende boekhandels in 
Aalsmeer, zolang de voorraad strekt, 
op is op.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Zaterdagaanbieding:
Cobra gitaarsnarenset

 3,75

WK-aanbieding: 
Oranje filter! 

(t/m vrijdag 16.00 uur)

Western gitaar Greg Bennett
(met massief bovenblad) 

van  195,- voor  169,-

Mini electrische gitaar 
Silverstone

(incl. hoes) voor  149,-
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Aalsmeer - Het heeft toch gauw 
een half jaar geduurd, maar ein-
delijk is er nette verlichting op het 
Praamplein. Afgelopen dinsdag 
29 juni is het parkeer- en verblijf-
plein achter de Zijdstraat voorzien 
van lantaarnpalen. Heel bijzonde-
re exemplaren, misschien wel de re-
den dat het zo lang heeft geduurd: 
De ontwerper had eerst nog enkele 
andere klussen te klaren! Al maan-
den lag de bekabeling klaar. In de 
winter werd de vorst als boosdoe-

ner aangewezen, de wisseling van 
de wacht bij de wethouders deed 
misschien vervolgens de aandacht 
verslappen. Tijdens het evenement 
‘Aalsmeer Roest Niet’ merkte oud-
wethouder Berry Nijmeijer, verant-
woordelijk geweest voor de recon-
structie van het Praamplein, op dat 
hij nog iets miste. Nu niet meer, het 
Praamplein is letterlijk in de schijn-
werpers gezet. Nu nog de finishing 
touch: De realisatie van een recrea-
tief watersportcentrum.

Verlichting op Praamplein

Nieuwe site voor Centrum 
Jeugd en Gezin Amstelland
Aalsmeer - De nieuwe website van 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) is afgelopen week de lucht in-
gegaan. Op de site staan antwoor-
den op allerlei vragen zoals: Mijn 
kind lust geen groente. Is dat erg?, 
maar ook: “Mijn zoon is betrapt op 
winkeldiefstal. Hoe ga ik daarmee 
om?” Of een vraag over zwanger-
schap en borstvoeding. Daarnaast 
is er ook aandacht voor actuele the-
ma’s. Zo staan er in juli en augus-
tus op de site ook coole vakantie-
tips voor kinderen. Mochten ou-
ders of opvoeders vragen hebben 
die niet op de website staan of be-
hoefte hebben aan een persoon-
lijk gesprek dan kunnen zij telefo-
nisch contact opnemen met me-
dewerkers van het CJG via 0900-

1001060 (7.5 cent per gesprek). Ook 
kunnen zij een bezoek brengen aan 
één van de lokale inlooppunten. Zie 
www.cjgamstelland.nl voor de ope-
ningstijden. CJG Amstelland is een 
samenwerkingsverband tussen de 
gemeenten Amstelveen, Ouder-
Amstel, Aalsmeer en Uithoorn. Het 
is de plek waar regionale en loka-
le organisaties op het gebied van 
jeugd(gezondheids)zorg, opvoe-
ding, onderwijs en welzijn samen-
werken om ouders te ondersteu-
nen bij het opvoeden en opgroei-
en van hun kinderen. Het CJG ver-
zorgt basisinformatie, beantwoordt 
vragen, helpt bij het vinden van de 
juiste instanties en biedt een over-
zicht aan cursussen op het gebied 
van opvoeden.

Lichtbak Schoolstraat in stukken
Uithangbord vernield na 
bandjesavond in centrum
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 26 op zondag 27 juni, bandjes-
avond, is één van de uithangbor-
den van muziekwinkel Stage Music 
Service in de Schoolstraat vernield. 
Vandalen hebben met een vuistslag 
of een voorwerp de lichtbak in stuk-
ken geslagen. Een behoorlijke scha-
depost waar eigenaar Leen Mul-
der uiteraard niet blij mee is. “Krijg 
je een leuke avond met live muziek 

aangeboden, sluit je deze af met 
een vernieling. Onbegrijpelijk. Ik 
baal flink. De dader of daders wor-
den bedankt. Ze durven zich vast 
niet te melden. Heel laf. Blijf van an-
dermans spullen af!” Mulder hoopt 
dat er getuigen zijn, zodat de da-
ders mogelijk nog achterhaald kun-
nen worden. Wie iets gezien heeft, 
wordt verzocht te bellen naar tel. 
0297-328044. 

Handhaving webcam na 
restauratie watertoren
Aalsmeer - Ook de restauratie van 
de watertoren en het realiseren van 
een sanitaire voorziening, alsme-
de het autoriseren van het college 
tot het doen van uitgaven ten las-
te van het krediet restauratie water-
toren en het aanpassen van de ver-
lichting stond op de agenda en de 
PACT-fractie verzocht om naar de 
aspecten duurzame verlichting en 
horizonvervuiling te kijken. 
De VVD-fractie vroeg of de web-
cam gehandhaafd kon blijven en 
of de sanitaire voorziening geschikt 

is voor mensen met een lichamelij-
ke beperking en dat is het geval. De 
AB-fractie maakt zich zorgen om 
de fundering van de watertoren en 
wijst er op dat de pantry dienst moet 
doen voor de vrijwilligers en niet als 
horecafunctie ingezet mag worden. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
zegt toe de fundering regelmatig te 
laten monitoren en een eventuele 
scheefstand van de watertoren in de 
gaten te houden. Definitieve besluit-
vorming voor de restauratie vindt in 
de Raad van 8 juli plaats. 

Maandag laatste kans afhalen!
Blije gezichten na prijs in 
handballoterij van FIQAS
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
konden de prijswinnaars van de 
grote FIQAS handbal loterij hun prij-
zen in ontvangst komen nemen. De 
totaal 110 prijzen stonden uitgestald 
in de showroom van Multi Supplies. 
Leden van het team ‘positief saldo’ 
onder leiding van Benno Schock-
man waren aanwezig om de prijzen 
te overhandigen. 
Onder andere de 42 televisies, 2 lap-
tops, het weekend Maastricht, een 
transportfiets, 2 minuten gratis win-
kelen  en vele andere mooie prijzen 
werden meegenomen door de ge-

lukkige winnaars. Echter nog niet 
alle prijzen zijn opgehaald. “Mis-
schien omdat mensen nog niet ge-
keken hebben of hun lot een prijs 
opgeleverd heeft”, denkt Benno. 
Nakijken kan nog steeds, want alle 
winnende nummers staan op de site 
www.hvaalsmeer.nl. 

Afhalen prijzen
De laatste kans om de prijzen af 
te halen is aanstaande maandag 5 
juli van 20.00 tot 21.00 uur bij het 
pand van Multi Supplies aan de  
F.A. Wentstraat 6.

Aalsmeer - Een bende is het bij de appartementen op het Poldermeester-
plein in Nieuw-Oosteinde. Bij de vuilnisbakken is heel veel papier gestort en 
dit heeft waarschijnlijk omwonenden uitgenodigd om ook karton te lozen en 
inmiddels worden er ook allerlei afgedane spulletjes bijgelegd. “Geen pretje 
om hier op uit te moeten kijken”, aldus de bewoners van de appartementen. Zij 
hopen op een grote schoonmaakactie door De Meerlanden en daarna regel-
matig bezoek van een veeg- en/of vuilwagen om de boel netjes te houden!

Bende Poldermeesterplein

Bosjes N201 vatten vlam
Aalsmeer - Dinsdag 29 juni rond  
negen uur in de avond is brand uit-
gebroken in de bosjes tussen de 2e 
J C Mensinglaan en de N201.

De brandweer was snel ter plaat-
se en heeft het vuurtje geblust. Er 

is veel rook vrij gekomen. Hoe de 
brand is ontstaan, is onbekend. De 
brandweer laat weten dat de kans 
op een buitenbrand groot is door 
het warme, droge weer.

Foto: Ronald van Doorn

Plan Stommeerkade Oost 
tot 8 juli ter inzage
Aalsmeer - Tot en met donderdag 
8 juli ligt het ontwerp bestemmings-
plan Stommeerkade Oost ter inzage 
met het bijbehorende ontwerp ex-
ploitatieplan. Het bestemmingsplan 
zal waarschijnlijk in september of 
oktober worden vastgesteld door de 
gemeenteraad. Het plangebied van 
het bestemmingsplan Stommeer-
kade Oost wordt begrensd door de 
Burgemeester Kasteleinweg (N201) 
aan de westzijde, de Stommeerkade 
aan de noord- en oostzijde en het 
oude spoordijklichaam (het Bielzen-
pad) en het talud van het spoorem-

placement Baanvak aan de zuidzij-
de. Het digitale bestemmingsplan 
Stommeerkade Oost kan bekeken 
worden op www.ruimtelijkeplannen.
nl. De papieren versie is in te zien in 
het gemeentehuis. 

Gedurende de termijn van ter inzage 
ligging kan een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren ge-
bracht worden over het ontwerp be-
stemmingsplan en/of het ontwerp 
exploitatieplan. Voor verdere infor-
matie: www.aalsmeer.nl en door-
klikken naar bestemmingsplannen. 

Van uitzicht genieten in parabounce
Vandaag onthulling van 
eeuwboom in Brasemstraat
Aalsmeer - Woningcorporatie Ei-
gen Haard bestaat 100 jaar. Om dit 
te vieren plaatst de woningcorpora-
tie op verschillende plekken in Am-
sterdam en omstreken een zoge-
naamde ‘eeuwboom’. In de Brasem-
straat in Nieuw-Oosteinde zal op 1 
juli de vierde en laatste boom aan-
geboden worden. 

Vleugelnootboom
Eerder werden bomen geplant in 
Amsterdam op het IJplein, in Geu-
zenveld en in Venserpolder. Nu dus 
in de Brasemstraat. Hier is, in nauw 
overleg met de gemeente, geko-
zen voor een Vleugelnootboom die 
goed past in het tuinontwerp van de 
buurt. De boom staat symbool voor 

ontwikkeling, een goed milieu en 
prettig wonen en leven in de wijk. 
Vandaag, donderdag 1 juli, onthult 
Eigen Haard, samen met wethou-
der Ulla Eurich, de eeuwboom. Al-
le buurtbewoners zijn voor de ont-
hulling uitgenodigd. Op deze spe-
ciale dag zal behalve het officië-
le gedeelte, ruimschoots de tijd zijn 
voor een hapje en een drankje en 
kan iedereen genieten van een ge-
weldig uitzicht over de buurt vanuit 
de parabounce. (Een mini luchtbal-
lon). De ontvangst is tussen 16.00 
en 16.30 uur, de officiële onthulling 
vindt vervolgens van 16.30 tot 17.00 
uur plaats en tot slot worden tussen 
17.00 en 18.00 uur hapjes en drank-
jes geserveerd.

Middels het project GreenRail zijn de snelle verslogistiek en de minder snel-
le spoorvervoer bij elkaar gebracht. Rens Buchwaldt, directeur Logistiek van 
FloraHolland, overhandigt het boekje GreenRail waarin alle know-how van het 
afgelopen jaar is vastgelegd aan Max Philips, directeur van het voorlichtings-
bureau Rail Cargo Information Netherlands.

Aalsmeer - GreenRail heeft de af-
gelopen jaar bewezen dat er een 
duurzaam en economisch perspec-
tief is voor intermodaal vervoer in de 
verssector. De ruim 170 logistieke 
dienstverleners, kennisinstellingen, 
exporteurs, kwekers en wereldwij-
de verladers uit diverse sectoren be-
zochten het eindseminar donderdag 
24 juni en onderschreven het belang 
van deze logistieke ontwikkeling. De 
resultaten, de opgedane kennis en 
vooral de toekomst van treintrans-
port met vers- en tijdkritische pro-
ducten kwamen uitgebreid aan bod. 
“Zes exporteurs uit het consortium 
GreenRail zetten met gebundelde 
krachten spoorvervoer van sierteelt-
producten door. De doorstart staat 
op 1 september gepland”, kondigde 
Marco van Delft, commercieel ma-
nager Vida Verde aan. Vida Verde, 
Quattroplant, Waterdrinker, Hami-
plant, OZ Planten en FPP slaan de 
handen ineen om het spoorvervoer 
van planten op het traject naar Ita-
lië te continueren. Er is genoeg sen-
se of urgency om barrières te over-
winnen en samen te werken op lo-
gistiek vlak voor de handelaren. 

Betrouwbaar en economisch
Het vervoeren van sierteeltproduc-
ten per spoor werd in juni 2009 een 
feit toen de eerste containers de 
eindbestemming in Italië bereikten. 
Sindsdien heeft GreenRail wekelijks 
vervoer per spoor van sierteelt- (en 
AGF-) producten naar Italië en Roe-
menië gerealiseerd. “Spoorvervoer 
biedt een oplossing voor de groei-
ende behoefte aan duurzaam on-
dernemen bij retail en groothandel, 
de vastlopende infrastructuur en de 
op termijn stijgende brandstofprij-
zen. Tegelijk verlegt het de gren-
zen van bereikbaarheid”, aldus Mi-
chiel van Veen, ketenadviseur Flo-
raHolland en projectleider Green-
Rail. GreenRail heeft aangetoond 
dat railtransport milieuvriendelij-
ker (-50% CO2-uitstoot), goedko-
per en betrouwbaar is. 95 Procent is 
op tijd geleverd, de kwaliteit van de 

dienstverlening en de productkwa-
liteit is van hetzelfde niveau als bij 
wegtransport. De sierteeltsector is 
sterk in beweging en heeft daarbij 
de uitdaging om de concurrentie-
positie van Nederland als sierteelt-
land te versterken. Het optimalise-
ren en innoveren van het logistieke 
systeem is hierin essentieel. Green-
Rail heeft aangetoond dat railver-
voer met planten en andere verspro-
ducten een reële optie is als onder-
deel van het logistieke systeem. Er 
is definitief een brug geslagen tus-
sen de ‘minder snelle’ railgoederen-
sector en de ‘snelle’ handel van ver-
sproducten. “Het onthaasten van de 
keten is één van de sleutelwoorden. 
Een betere afstemming tussen han-
del en afzetorganisaties maakt rail-
vervoer een zeer geschikte modali-
teit voor versproducten”, aldus Prof. 
Dr. Lorike Hagdorn die werkzaam is 
bij TNO en bijzonder hoogleraar bij 
de VU.

Belang van samenwerking
Initiatiefnemers bloemenveiling Flo-
raHolland en de VGB, branche-or-
ganisatie voor de groothandel in 
bloemen en planten, richtten begin 
2009 een consortium op van 34 be-
drijven. Het consortium bestaat uit 
sierteeltbedrijven, logistieke dienst-
verleners, kennisinstellingen, een 
railoperator en een onafhankelij-
ke ketenregisseur. Dit bleek een in-
tensief, pragmatisch en constructief 
samenwerkingsverband. Het trein-
transport naar Italië wordt het ko-
mende jaar door een aantal con-
sortiumpartijen gezamenlijk voort-
gezet. Het benutten en breder in-
tegreren van railtransport is de vol-
gende stap. FloraHolland en de VGB 
hebben naast het project GreenRail 
ook een actieve rol in een aantal an-
dere railinitiatieven zoals HST Car-
go (onderdeel van Amsterdam Con-
necting Trade) en Sneller Spoor. Flo-
raHolland heeft ook een actieve rol 
in de ontwikkeling van een Green-
Rail-terminal. Voor meer informatie 
over GreenRail: www.greenrail.nu.

Spoorvervoer sierteeltproducten
GreenRail werpt vruchten af

Aalsmeer - De werkzaamheden in 
de Waterhoenstraat zijn dan einde-
lijk afgerond. De straat is lekker op-
geknapt, zo ook het pleintje tussen 
de nummers 11 en 13. Mooie plan-
ten en struikjes zijn er gepoot. “Wij 
werden er helemaal blij van”, laat 
bewoonster Nel van der Ven we-
ten. Maar, deze blijdschap was van 
korte duur. “Terug gekomen van 
een poosje afwezigheid, schrokken 
we ons een hoedje. Waar zij al die 

mooie planten en struikjes  geble-
ven? Inderdaad helemaal overwoe-
kert door vuil. Het lijkt inmiddels wel 
een koolzaadveld. Zonde. Hoogste 
tijd om het onkruid te lijf te gaan”, 
aldus de bewoonster in een schrij-
ven aan de wijkraad Hornmeer en 
de gemeente Aalsmeer. 

Nel van der Ven, 
Waterhoenstraat 13, 
nelvanderven@kabelfoon.nl.

Plantjes overwoekerd door onkruid

Aalsmeer - Onderwijswethou-
der Ulla Eurich gaat morgen, vrij-
dag 2 juli, diploma’s uitreiken aan 
de Aalsmeerse studenten van het 
VAVO, het Voortgezet Algemeen 
Volwassenen Onderwijs. Een aantal 
Aalsmeerse cursisten is geslaagd 
voor hun vmbo-tl, havo of vwo di-
ploma en het felbegeerde papier-
tje krijgen zij persoonlijk uit handen 
van de Aalsmeerse wethouder. Wet-
houder  Jacqueline Koops van Am-

stelveen zal een korte toespraak 
houden, evenals de directeur van 
het Nova College. Het VAVO is on-
derwijs voor (jong)volwassenen, het 
leidt op voor een regulier diploma/
certificaat. 
Als iemand bijvoorbeeld gezakt is 
voor zijn eindexamen, kan hij de 
ontbrekende vakken op het VAVO 
alsnog halen. Het merendeel van de 
VAVO studenten is dan ook onder 
de 20 jaar.

Wethouder reikt diploma’s uit
ingezonden

Aalsmeer - Een 17-jarige jongen 
uit Aalsmeer is dinsdagavond 22 ju-
ni gewond geraakt bij een aanrij-
ding. De jongen reed rond 17.00 uur 
op zijn fiets over het fietspad van de 
Kruisweg in Hoofddorp. Bij een uitrit 
van een erf van een woning kreeg 

17-Jarige gewond na aanrijding
hij geen voorrang van een auto be-
stuurd door een 47-jarige Hoofd-
dorper. 
De jongen is voor behandeling naar 
een ziekenhuis gebracht. De politie 
onderzoekt de precieze toedracht 
van de aanrijding.  

Scooter in brand 
Uithoorn - Zondagochtend 27 juni 
rond vijf uur is een scooter in brand 
gestoken op de Arthur van Schen-

dellaan te Uithoorn. De brandweer 
was snel ter plaatse om het vuur te 
blussen.
Er zijn nog geen verdachten aange-
houden.
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Schoonmaakactie ‘tocht’
Aalsmeer - In Amsterdam centrum is het heel gewoon: de grachtenschoon-
maakacties waar van alles en nog wat uit het water wordt gevist. Dat daar al-
tijd de nodige fietswrakken bij zitten, daar haalt niemand meer zijn schouders 
van op. Het is de stad... Maar in Aalsmeer blijkt het niet anders te zijn! Onlangs 
werd de kop van de ‘tocht’ aan de Machineweg bij de Hornweg schoonge-
maakt. En wat is de ‘buit’? Jawel, afgedankte (of gestolen?) fietsen. Ook een 
‘te koop’ bord van een makelaar, een grote ijzeren plaat en een complete ver-
keerszuil zijn daar voor het gemak gedumpt. 

Eventueel in ‘de Rietpluim’
Nieuwe bibliotheekvestiging 
Kudelstaart niet uitgesloten
Kudelstaart - Vorige week werd 
bekend dat in het nieuwe huizen-
project ‘Mijnsheerlijckheid’ in Ku-
delstaart-centrum geen ruimte 
wordt gereserveerd voor een nieu-
we bibliotheekvestiging.
De gemeente, bij monde van voor-
lichter Laura Tas, laat weten dat dit 
niet betekent dat een nieuwe bieb 
van de baan is. Volgens Tas moet 
een nog op te stellen bibliotheek-
visie aantonen of uitbreiding van 
de huidige bibliotheek noodzaak is. 
“De bibliotheek in Kudelstaart kan 
inderdaad wel een opknapbeurt ge-
bruiken. En een eventuele nieuwe 
vestiging, indien die wenselijk zou 
blijken te zijn, zou ook heel goed op 
een andere locatie ingepast kunnen 
worden, bijvoorbeeld de vrijkomen-
de ruimte in Brede School de Riet-
pluim.”

Visie voor lange termijn
Er is dus afgezien van het reserve-
ren van vier woningen in het Mijns-

heerlijckheidproject (nieuwbouw op 
het voormalige scholenterrein tus-
sen winkelcentrum en flat Edison-
straat). Het is financieel verstandi-
ger om de visie af te wachten. Mocht 
uit de visie blijken dat de huidige 
ruimte aan de Graaf Willemlaan vol-
doet, dan zou het zonde zijn om du-
re grond  voor niets te hebben ge-
claimd. De vraag om de bibliotheek 
te verplaatsen is overigens niet van 
de bibliotheek zelf gekomen, maar 
van andere externe partijen. Ook al 
omdat er een enorme vraag naar so-
ciale huurwoningen is, zou het on-
verstandig zijn een locatie te reser-
veren waarvan niet eens zeker is 
dat deze wordt gebruikt. De biblio-
theekvisie waar Tas het over heeft, 
zal duidelijkheid moeten verschaf-
fen over het aanbod en de dienst-
verlening van Amstelland Bibliothe-
ken op de lange termijn. Dus wel-
licht voor Kudelstaart op termijn wel 
een nieuwe bibliotheek, maar zeker 
niet in het zorgwoningencomplex.

Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Duivels dilemma”

Bewoners Proosdij-Noord niet 
uitgenodigd voor vergadering
Aalsmeer - Het agendapunt ge-
deeltelijke herontwikkeling Proos-
dij-Noord beleefde donderdag 24 
juni een eerste termijn en grote af-
wezigen op de publieke tribune wa-
ren belanghebbenden zoals de om-
wonenden van de Korfstraat en de 
Middencirkelstraat. Zij waren, on-
der andere gezien het gekozen tijd-
stip van de vergadering, niet uitge-
nodigd en de fracties noemden dit 
op zijn zachtst gezegd geen goede 
ontwikkeling. Het nieuwe plan bevat 
42 herenhuizen (rijwoningen) en 35 
daarvan afgeleide tweekappers. De 
herenhuizen zullen naar verwach-
ting gemiddeld net onder de drie 
ton gaan kosten met een groot aan-
tal woningen onder de 290 duizend 
euro vrij op naam. De tweekap-
pers zullen gemiddeld op rond de 
335 duizend euro vrij op naam uit-
komen. De vormgeving van de her-
ontwikkelde woningen ligt in dezelf-
de lijn als de oorspronkelijk geplan-
de woningen. 
De belangrijkste veranderingen ten 
opzichte van het oorspronkelijke 
plan zijn terug te vinden in de dicht-

heid. Er is en toename van 43 wo-
ningen en het plan blijft binnen de 
maximale dichtheid van 30 tot 35 
woningen per hectare. Met de par-
keernorm van 1 staat tot 1,9 wordt 
ruimschoots voldaan aan de mini-
maal vastgestelde norm van 1 staat 
1,5. De verhoging van het aantal 
woningen heeft marginale gevol-
gen voor de verkeersintensiteit op 
de omliggende wegen. Met betrek-
king tot het geluid aan de Hoofd-
weg en de Mijnsherenweg dient een 
hogere waardeprocedure te worden 
aangevraagd en het plan voldoet op 
het gebied van duurzaamheid aan 
de wettelijke kwaliteitseisen. Om de 
verkoop van de woningen te stimu-
leren heeft de Grontmij aan de ge-
meente het verzoek gedaan om op 
verschillende punten medewerking 
te verlenen en het college heeft aan-
gegeven dit in overweging te nemen 
en aan de Raad ter besluitvorming 
voor te leggen.

Cadeautje projectontwikkelaar
De VVD-fractie merkte op dat dit al 
de derde poging is en dat er van het 

oorspronkelijke groen en water veel 
is terug gedrongen in verband met 
de verdichting. Het groen is groten-
deels verdwenen. De kwalificatie 
hoogwaardig is wat de fractie be-
treft niet meer aan de orde. De om-
wonenden leven al een jaartje of vier 
in een zandwoestijn en zij zullen als-
nog in de gelegenheid gesteld moe-
ten worden om in te spreken en de 
vraag is of dat kan in eventueel een 
tweede ronde Beraad. Verder zette 
de VVD vraagtekens bij de parkeer-
norm en de stimuleringsregeling 
van vijf duizend euro per woning 
noemde de fractie een soort van or-
dinaire subsidie. “Dit bedrag trekt 
de mensen echt niet over de streep”, 
aldus de VVD. De AB-fractie haak-
te een klein beetje aan bij de VVD 
en gaf aan eveneens bedenkingen 
te hebben bij de verdichting. AB zei 
het bedrag van de stimuleringsre-
geling een soort van cadeautje voor 
de projectontwikkelaar te vinden. 
Verder gaf de fractie aan zich zor-
gen te maken over de wijze waarop 
het project afgemaakt moet worden. 
De CDA-fractie gaf aan geen voor-

Fracties lopen niet warm voor 
initiatiefvoorstel van de VVD
Aalsmeer - Het laatste agendapunt 
tijdens de vergadering van de Raad 
op donderdag 24 juni was een ini-
tiatiefvoorstel Projectbesluit van de 
VVD. De Wet op de ruimtelijke or-
dening (Wro) gaat er primair van uit 
dat activiteiten die door de gemeen-
te positief worden beoordeeld, maar 
strijdig zijn met het geldende be-
stemmingsplan, mogelijk gemaakt 
kunnen worden door een bestem-
mingsplanwijzigingsprocedure. Het 
projectbesluit voorziet in het gefa-
seerd doorlopen van die bestem-
mingsplanprocedure. 
Dat besluit maakt het dus moge-
lijk een start te maken met activitei-
ten die strijdig zijn met het bestem-
mingsplan vooruitlopend op de wij-
ziging van dat bestemmingsplan en 
is tevens de basis van de verlenging 
van een bouwvergunning. Een pro-
jectbesluit moet bestaan uit een be-
schrijving van doelstelling project, 
motivatie planafwijking, ruimtelijke 
onderbouwing en inzicht in gevol-
gen voor omgeving.

Toetsingskader
Door een projectbesluit blijven de 
bepalingen van het geldende be-
stemmingsplan die de realisatie van 
het project in de weg staan, voor dat 
project buiten toepassing. Het pro-
jectbesluit vormt het toetsingska-
der voor de verlenging van de ver-
gunningen, zoals een bouwvergun-
ning. Aan het projectbesluit kunnen 
ook voorschriften worden verbon-
den. De Wro waarborgt dat een pro-
jectbesluit altijd wordt gevolgd door 
een aanpassing van het bestem-
mingsplan, waarbij het projectbe-
sluit in het plan wordt ingepast.
Aan een project met een grote 
ruimtelijke impact of met grote ge-
volgen voor andere belangen moet 
een goede motivering gebaseerd op 
analyses ten grondslag liggen. De 
totstandkoming van het projectbe-
sluit gebeurt op basis van de proce-
dure voor de wijziging van het be-
stemmingsplan. Binnen een jaar na-

dat het projectbesluit onherroepe-
lijk is geworden, moeten B&W een 
nieuw bestemmingsplan in ontwerp 
ter inzage leggen waarin het pro-
jectbesluit is ingepast. 
Die termijn kan bij het projectbesluit 
met maximaal vier jaar worden ver-
lengd. In 2008 heeft de Raad beslo-
ten niet te gaan werken met project-
besluiten omdat er nogal wat onze-
kerheden in zaten voor de gemeen-
te. Deze onzekerheden zijn er nu 
uitgehaald en er is dan ook geen 
beletsel meer om te gaan werken 
met een projectbesluit. De VVD-
fractie gaf als voorbeelden  het bou-
wen van kinderdagverblijven binnen 
een bepaald bouwvak en Greenpark 
Aalsmeer aan. De CDA-fractie had 
een meer uitge
werkt voorstel verwacht en geeft als 
formele reactie aan om een advies 
naar het College te zenden en het 
onderwerp in het eerstvolgende Be-
raad te agenderen inclusief het ad-
vies van het College. De PACT-frac-
tie kan totaal geen argumentatie in 
het voorstel vinden en sluit zich wat 
de behandeling betreft aan bij de 
CDA-fractie. De AB-fractie volgt de 
CDA- en PACT-fractie en daar waar 
gedacht wordt aan het behalen van 
tijdwinst geeft de AB-fractie aan dat 
de nieuwe Wabo (Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht) per 1 ok-
tober 2010 wordt ingevoerd en dat 
deze wet hier al voor zorgt. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven zal 
eerst een ambtelijke memo voorbe-
reiden en vervolgens bespreken met 
het College en dan kan het initiatief-
voorstel Projectbesluit Wet Ruimte-
lijke Ordening vermoedelijk in het 
Beraad van 8 juli in behandeling 
worden genomen. 

Het initiatiefvoorstel vormde het 
sluitstuk van de vergadering en om 
20.18 uur klonk de laatste droge ha-
merslag om plaats te maken voor 
het aanzwellende geluid van de vu-
vuzela’s bij de ontmoeting tussen 
Oranje en Kameroen. 

Aalsmeer - Op het ongebruikelij-
ke tijdstip van 18.00 uur en met de 
belegde broodjes binnen handbe-
reik opende voorzitter Joop van der 
Jagt (AB) donderdagavond 24 juni 
het Beraad. Besloten was de bijeen-
komst van het Beraad en de Raad te 
vervroegen teneinde de raads- en 
collegeleden in de gelegenheid te 
stellen de verrichtingen van Oranje 
tegen Kameroen in het kader van het 
WK voetballen in Zuid -Afrika te vol-
gen. De raadsleden Ton Smit (CDA) 
en Martine Hoogma (PACT) hadden 
zich afgemeld en burgemeester Pie-
ter Litjens zou een half uurtje later 
verschijnen, zoals ook was aange-
kondigd. Het voorstel betreffende 
het vaststellen van de Erfgoedver-
ordening gemeente Aalsmeer 2010 
en het intrekken van de Monumen-
tenverordening Aalsmeer 2005 en 
het voorstel betreffende het vast-
stellen van de Beleidsnota archeo-
logie Aalsmeer, alsmede het intrek-
ken van de op 28 augustus 2008 
vastgelegde archeologiecriteria on-
dervonden geen enkele weerstand 
waardoor besluitvorming later op de 
avond in de Raad kon plaatsvinden. 
De behandeling gericht op het vast-
stellen van de Lentenota 2010, jaar-
schijf 2010 (in eerste termijn) on-
dervond eveneens weinig tot geen 
weerstand en ook voor dit onder-
werp gold dat besluitvorming kon 

plaatsvinden en wachten tot 8 juli 
niet nodig bleek. 

Op werkbezoek
De behandeling gericht op het ken-
nisnemen van de jaarrekening 2009, 
conceptbegroting 2011 en begro-
tingswijziging 2010-GR Werkvoor-
zieningschap Amstelland en De 
Meerlanden (in eerste termijn) was 
dermate duidelijk dat ook voor dit 
onderwerp gold dat wachten tot 8 
juli niet nodig was en later op de 
avond besluitvorming kon plaats-
vinden. Binnen niet al te lange ter-
mijn gaan de raads- en collegele-
den op bezoek bij het bedrijf in Rij-
senhout. Het vaststellen van het be-
stemmingsplan bedrijvenlocatie 
Aalsmeerderweg 249-251 gaf wei-
nig aanleiding tot een heftige dis-
cussie, omdat hiermee het laatste 
gedeelte van de Aalsmeerderweg 
gebruikt kan worden voor bedrijfs-
matige activiteiten. 
Het is een afronding en aandacht is 
er nog wel voor de afwikkeling van 
het verkeer en de karakteristieke 
lintbebouwing. Op korte termijn zal 
hier nog een discussie over plaats-
vinden. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven zegt toe dat er alsnog een 
aanvulling komt over de ruimte in 
het bestemmingsplan. Besluitvor-
ming vindt plaats in de Raad van 8 
juli. De behandeling gericht op het 

ingaan op het aanbod van de Stads-
regio Amsterdam om actuele reisin-
formatiepanelen op de bushaltes in 
Aalsmeer te plaatsen riep nog wat 
vragen op. Zo wilde de PACT-frac-
tie weten of de panelen tweezijdig 
leesbaar zijn en de VVD-fractie wil-
de weten hoe het met de vandalis-
megevoeligheid en de verzekering 
zat. De besluitvorming zal in de ver-
gadering van 8 juli plaatsvinden.

Leges en jaarstukken
De besluitvorming van het voor-
stel gericht op het vaststellen van 
de verordening tot eerste wijziging 
op de tarieventabel, behorende bij 
en deel uitmakende van de Leges-
verordening 2010 uit het beraad 
van 10 juni 2010 kreeg raadsbrede 
steun. Dat gold ook voor de behan-
deling en besluitvorming gericht op 
het vaststellen van de jaarstukken 
2009 en de toelichting daarop als-
mede het veiligstellen van budget-
ten, genoemd in het voorstel, voor 
besteding in 2010. De behandeling 
en besluitvorming gericht op het 
kennisnemen van de jaarrekening 
2009 en de begroting 2011 van de 
Veiligheidsregio Amsterdam-Am-
stelland alsmede het kenbaar ma-
ken van zienswijzen, eveneens af-
komstig uit het Beraad van 10 ju-
ni 2010 kreeg eveneens de goed-
keuring en dat gold ook voor de be-

Ook college en fracties kijken naar WK voetbal!

Broodjes bij de hand tijdens 
vroege start Beraad en Raad

Hoge Dijk ‘glad getrokken’
Aalsmeer - De Hoge Dijk is afgelopen week voorzien van een nieuwe deklaag. Het hobbelige wegdek achter de hui-
zen aan de Oosteinderweg is weer ‘glad getrokken’. De klus was hard nodig, stapvoets rijden werd al bijna onmogelijk. 
Het nieuwe asfalt kon gestort worden dankzij tien sponsors.

Getuigen van 
‘deuk’ gezocht
Aalsmeer - Op zaterdag 26 ju-
ni tussen kwart over tien en kwart 
voor elf in de ochtend is in de Op-
helialaan een deuk gereden in de 
linkerflank een Suzuki Swift. De ro-
de auto stond ingeparkeerd voor 
de snackbar. “Waarschijnlijk heeft 
de dader bij het wegrijden met zijn 
bumper het portier en achterscherm 
van mijn auto geraakt. Helaas heeft 
hij of zij niet de moeite genomen om 
een briefje achter te laten”, zegt ge-
dupeerde Janny Dekkers-van Zoe-
len. “Er zitten sporen van blauwe lak 
op mijn auto.” Heeft iemand iets ge-
zien? 
Laat het Janny weten via 0297-
325969 of 06-51056109 of neem 
contact op met de politie via 0900-
8844. Het liefst heeft Janny natuur-
lijk dat de dader zich meldt, zodat 
gezamenlijk de schade geregeld 
kan worden. 

stander te zijn van genoemde ver-
kapte subsidie. Dat de omwonen-
den niet zijn geraadpleegd wordt 
door deze fractie geen goede zaak 
genoemd. De PACT-fractie kon zich 
bij veel opmerkingen aansluiten en 
gaf aan met name moeite te heb-
ben met de stimuleringsmaatregel 
(subsidie). Wethouder Gertjan van 
der Hoeven omschreef de huidige 
situatie als een ‘duivels dilemma’. 
“Waar moeten we heen? Is het mo-
gelijk een andere koers in te slaan. 
Er is op ambtelijk en bestuurlijk ni-
veau veel gebeurd en de conclusie 
blijft: de gemeente heeft een mooie 
deal maar het afwikkelen blijft las-
tig. Het college moet een totaalaf-
weging maken en voorleggen aan 
de Raad om een oordeel te vellen 
en uiteindelijk een besluit te ne-
men.” Tot slot gaf de wethouder aan 
dat er inderdaad sprake is van een 
verdichting, maar het is nog steeds 
een aantrekkelijk plan en er is ze-
ker geen sprake van een verdubbe-
ling van het aantal woningen. Wat 
de gevolgen zullen zijn bij afschrij-
ving van het project is ongewis. Dat 
geldt eveneens als de ontwikkelaar 
er mee stopt. 

Alsnog zegje doen
De tweede termijn staat op de agen-
da voor 8 juli aanstaande en in het 
presidium zal bekeken worden hoe 
de omwonenden alsnog in de ge-
legenheid kunnen worden gesteld 
hun zegje te doen. 

stemmingsplan onteigening van een 
perceel aan de Dorpsstraat, kadas-
traal bekend gemeente Aalsmeer, 
sectie G, nummer 5149. Alle fracties 
spreken de wens uit dat dit alsnog 
in der minne geschikt kan worden. 
Uit het eerder op de avond gehou-
den Beraad stond de besluitvorming 
tot het vaststellen van de Beleids-
nota archeologie Aalsmeer nog op 
de agenda en buiten de beantwoor-
ding van technische vragen van de 
AB-fractie die nog wat vragen op-
riepen bij de fractie, onder andere 
over de maailijn, leverde dit geen 
problemen op. 

Aandachtsborden bij evenement
De PACT-fractie geeft in de rond-
vraag aan dat in het coalitiepro-
gramma is opgenomen dat er bij 
grotere evenementen gekeken zal 
worden naar de verkeersveiligheid. 
De Westeinderroute bijvoorbeeld op 
een hele mooie dag en in het der-
de weekeinde van september staat 
de KCA Kunstroute op het program-
ma en worden er door het college 
stappen ondernomen in dat kader 
om de Uiterweg autoluw te maken. 
Wethouder Ad Verburg geeft aan 
dat dit niet het geval is. Het com-
municeren met alle belanghebben-
den kost heel veel tijd en met wie 
moet je allemaal gaan communi-
ceren. Een doodlopende weg hele-
maal afsluiten kan niet, temeer daar 
de jachthavens nog steeds bereik-
baar moeten zijn. Het seizoen is im-
mers nog niet ten einde. Langs of-
ficiële weg ligt het dus moeilijk. De 
vraag is of de PACT-fractie zover wil-
de gaan. Een eenvoudig aandachts-
bord of een spandoek met daarop 
de juiste tekst zou mogelijk ook pre-
ventief kunnen werken. 
Door Jan Peterse

Aalsmeer - De aanleg van de nieu-
we weg, de Noordvork, is een be-
langrijke schakel in de nieuwe ver-
keersstructuur van Aalsmeer. De 
Noordvork zorgt ervoor dat de Bur-
gemeester Kasteleinweg (N201) kan 
worden ‘afgewaardeerd’ en zorgt 
voor goede bereikbaarheid van de 
verschillende delen van Aalsmeer. 
Voor de aanleg van deze weg moet 
de gemeente verschillende stukken 
grond aankopen. Inmiddels heeft de 
gemeente Aalsmeer met verschil-
lende grondeigenaren aankoop-
overeenkomsten afgesloten. Het is 
echter tot nu toe nog niet gelukt om 
met alle grond-eigenaren tot over-
eenstemming te komen en daar-

om heeft de gemeente een onteige-
ningsprocedure in gang gezet. De 
gemeente blijft er echter naar stre-
ven om zoveel mogelijk tot minnelij-
ke aankopen te komen. Voor meer 
informatie kan telefonisch contact 
opgenomen worden op dinsdag en 
woensdag van 9.30 tot 14.00 uur via 
0297-387687. Mailen kan via info@
detuinenvanaalsmeer.nl.  

Eerste aankopen zijn rond!
Onteigeningsprocedure 
voor aanleg Noordvork

“Als die onzinnige knip onverhoopt 
doorgaat, dan heb ik hier een voor-
stel voor een naamswijziging van de 
Ophelialaan”, laat Gerrit Jan van de 
Lagemaat kort maar krachtig weten. 
(Email: g.lagemaat2@kpnplanet.nl)

Werkzaamheden op 
Legmeerdijk van start 
Aalsmeer - Afgelopen maandag 28 
juni is aangevangen met de werk-
zaamheden die de provincie Noord-
Holland laat uitvoeren op de Leg-
meerdijk ten behoeve van de nieu-
we N201.
Deze werkzaamheden duren tot en 
met 20 augustus en veroorzaken 
ernstige verkeershinder. De aanne-
mer probeert deze overlast zoveel 
mogelijk te beperken. Tijdens de 

werkzaamheden is de Legmeerdijk 
vanaf FloraHolland tot aan de Ma-
chineweg volledig afgesloten. Dan 
geldt op de Legmeerdijk eenrich-
tingsverkeer vanaf de Machineweg 
tot aan de Marshallsingel. De omlei-
dingsroute wordt met borden aan-
gegeven.  De omleidingsroute is te 
vinden op internet www.n201.info 
/ omlegging Aalsmeer - Uithoorn / 
Werk in Uitvoering. 
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Bandjesavond: Superdruk!

Tropisch bij de kunst- en 
atelierroute Kudelstaart

Aalsmeer - Aalsmeer - De jaarlijk-
se bandjesavond stond afgelopen 
zaterdag 26 juni op het programma 
en de organisatie kan terug kijken 
op een zonovergoten en heel druk 
bezocht evenement zonder nage-
noeg incidenten. Wel wat later dan 
anders kwam de bandjesavond op 
gang, maar waarschijnlijk was het 
warme weer hier de oorzaak van. Bij 
zonnig weer wordt veelal later gege-
ten en het was voor de bouwers van 
de kramen, tappunten en geluids-
sets heftig zweten, zelfs nog aan het 
begin van de avond. Bij Blitzz en De 
Oude Veiling in de Marktstraat werd 
vrijdag al aangevangen met de bouw 
van een wel heel speciaal podium. 
Een stelling over de straat met op 
zo’n zes meter hoogte de plek waar 
de artiesten zouden gaan optreden. 
Een voor bandjesavond nieuwe pre-
sentatie en er zijn heel veel positie-
ve reacties opgekomen. Tot ver van 
het podium af waren Danny van de 
Terp, Sasja Brouwers, Chrizz en de 
topband ‘Tof’ te zien en te horen. 
Nieuw was dit jaar verder dat alle 
podia op hoeken van straten of op 
pleinen waren neergezet. De stra-
ten moesten doorgang blijven ge-
ven aan de politie, de brandweer 
en de ambulance als nodig. Een 
van de regels van het iets strengere 
handhavingsbeleid van de gemeen-
te.  Een rondje dorp kon gemaakt 
worden met live-muziek in de We-

teringstraat bij Joppe van de bands 
King Pelican en de Hucksters, in de 
Schoolstraat op het parkeerplein 
de band Got iT, in de Dorpsstraat 
bij ‘t Wapen van Aalsmeer, ook op 
het parkeerterrein, de Hein Meijer 
Bluesband, op het Molenplein na-
bij ‘t Holland Huys een dansparty 
met de band Dioomen en in de Zijd-
straat nabij de Praam de veelzijdi-
ge formatie The League. Aan de lo-
catie in de Schoolstraat leek het pu-
bliek nog even te moeten wennen. 
Hier geen hordes mensen die ge-
noten van elkaars gezelligheid en 
de muziek. Om een volledig rondje 
Centrum te kunnen bieden wel een 
‘plek’ om er bij te blijven houden! Bij 
alle andere locaties was het overi-
gens echt superdruk. Maar ondanks 
de grote drukte, bleven allen goed 
bereikbaar en blijkt de nieuwe opzet 
dus goed.  Na enkele rondjes, alle 
bands gezien en gehoord, kozen al-
le bezoekers uiteindelijk een ‘blijf-
plek’ naar keuze van de muziek of 
de aanwezigheid van bekenden. Pri-
ma verdeeld en goed verlopen. 
Na deze gezellige, warme bandjes-
avond kijkt menigeen vast al uit naar 
het volgende muziekevenement van 
de Winkeliersvereniging Aalsmeer 
Centrum in samenwerking met de 
horecagelegenheden in het dorp. 
Lang wachten is niet nodig, in de 
derde week van juli wordt getrak-
teerd op een tropical night. 

Kudelstaart - Het kan ook te zon-
nig en te warm zijn om een eve-
nement te bezoeken, zo heeft de 
organisatie van Kudelkunst afge-
lopen zaterdag 26 en met name 
zondag 27 juni ondervonden. Het 
was tropisch weer, lekker om op de 
fiets te stappen en op weg te gaan, 
maar bij een locatie was ‘scha-
duw’ veelal het toverwoord. Maar 
liefst vijftien locaties konden in Ku-
delstaart, De Kwakel en Leimuiden 
bezocht worden en de organisa-
tie bood een gevarieerd kijkje in de 
verschillende kunstkeukens.
Kennis maken met Raku en vilt-
techniek konden de bezoekers, 
evenals exclusieve kleding en sie-
raden werden getoond, heerlijke 
geuren konden opgesnoven wor-
den in het zeepatelier en natuurlijk 
was het aanbod schilderijen, teke-
ningen, beelden, potten en scha-
len in allerlei technieken, vormen 
en kleuren groot. Op de meeste 
locaties waren meerdere kunste-
naars aanwezig, maar ook privé-
deuren gingen open voor belang-
stellenden. In de Antoniusschool 
was het resultaat te zien van de 
crea-middagen voor de groepen 5 
en 6. Onder begeleiding van Hen-
riette Onderwater en Irene Kramer 
zijn door de kinderen tien schilde-

rijen gemaakt opgebouwd uit ge-
bruikte materialen en/of dagelijk-
se voorwerpen. Bijzonder! Uiter-
aard was aan de jeugdige bezoe-
kers gedacht, zij mochten onder 
andere schilderijen en kleien, en 
de innerlijke mens was niet verge-
ten, want op diverse locaties ston-
den koffie, thee en limonade met 
iets lekkers klaar. Maar goed ook, 
want het warme weer nodigde uit 
tot veel drinken. De kunst- en ate-
lierroute werd veelal per fiets be-
zocht en voor de Herenweg was 
dit  eigenlijk een must, alhoewel er 
wel parkeermogelijkheid was ge-
creëerd waar mogelijk.  Zondag 
was het nog warmer dan zaterdag 
en natuurlijk en gelukkig moch-
ten bezoekers verwelkomt worden, 
maar bij iets mindere tropische 
temperaturen hadden vast en ze-
ker meer belangstellenden de rou-
te bezocht. Het is niet anders, re-
gen is erger. Geen reden om Ku-
delkunst niet jaarlijks op de agen-
da te houden, het is tot slot een bij-
zonder en interessant evenement 
voor jong en oud! 
Voor wie het te warm was: Met fo-
to’s een impressie. Vast en zeker 
dat menigeen na het zien denkt: 
“Volgend jaar ga ik wel.” Zeker 
doen!
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Grootste beker voor Manon van Dijk
Windstilte spelbreker Combi 
weekend jeugdzeilen
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
troffen 141 jeugdzeilers het mooi-
ste weer wat je maar wensen kunt: 
Fijne temperatuur en strak blau-
we lucht, waar alleen geen wind 
uit kwam. Al de hele week werd er 
slechts een licht briesje van 1 of 2 
Beaufort voorspeld. 
Op de Westeinderplassen kan daar 
in de loop van de dag vaak wat wind 
uit zee bij komen en dat maakt wed-
strijdzeilen dan toch nog mogelijk, 
maar zelfs het laatste zuchtje bleef 
dit weekend uit. De vaak moeilijke 
luchtpartijen boven de grote Poel 
bleven totaal uit en voor het eerst 
in de Combi-geschiedenis kon er 
uiteindelijk voor de gevorderden 
Optimisten- en Splash-zeilers niet 
worden gestart. Ook voor de nieu-
we tweemansboot, de RSFeva, die 

Gratis Vakantie Doeboek 
voor kids bij de Hoogvliet
Aalsmeer - Bij de supermark-
ten van Hoogvliet is sinds gisteren, 
woensdag 30 juni, gratis het super-
leuke Vakantie Doeboek verkrijg-
baar. Met dit boek hoeven kinderen 
zich tijdens de zomervakantie geen 
minuut te vervelen, want het staat 
vol met leuke spelletjes, (voorlees)-
verhalen en kleurplaten. Het Vakan-
tie Doeboek staat deze keer hele-
maal in het teken van buitenspelen. 

Het grappige winkelwagentje Ver-
rie beleeft in het Vakantie Doeboek 
weer spannende avonturen! 

Met de kleurwedstrijd maken kinde-
ren kans op leuke prijzen, zoals een 
geweldige Mammoet skelter of een 
gave vlieger! De kleurplaten moeten 
voor 4 september ingeleverd zijn in 
de Hoogvliet supermarkt om kans te 
maken op één van de prijzen.

al snel aanspringt, was het dobbe-
ren geblazen. Er bleef wedstrijdlei-
der Robert van Werkhoven dan ook 
niets anders over dan met een aan-
houdend getoeter de niet uitwaaien-
de afgelastingvlag te ondersteunen, 
dit weer onder luid gejuich van de 
jeugd, die het lange wachten vaak 
zwemmen voor gezien hielden. 
Opvallend genoeg was er beide da-
gen op de kleine Poel nog enige 
wind. Hier kon wedstrijdleider Nico 
van Wirdum er voor de beginnende 
wedstrijdzeilers in de Otimisten-C 
klasse met behulp van de ochtend-
wind nog één geldige wedstrijd per 
dag uit toveren. 
En dat was vooral op zondag op het 
nippertje, toen viel de wind er nadat 
de eerste drie gefinisht waren weer 
uit en duurde het meer dan een half 

uur voordat alle zeilertjes gefinisht 
waren! Manon van Dijk uit Vinke-
veen zeilde met 3 en 1 in haar ‘Bik-
kel’ naar de hoofdprijs, voor Feike 
Tijsma van de WV Nieuwe Meer, 
die met 2 en 3 keurig tweede werd. 
Derde werd Ole Vriethof van de WV 
Aalsmeer met 1 en 6; keurige pres-
taties in een veld van maar liefst 56 
Optimistjes. 
Het Combi weekend werd op de wal 
omlijst met onder meer de traditi-

onele Combi bingo met veel nau-
tische prijzen. De organisatie was, 
zoals altijd, in handen van de WV 
Nieuwe Meer en de WV Aalsmeer. 
De inzet van maar liefst 56 vrijwil-
ligers voor onder meer bar en buf-
fetbezetting, parkeren, wedstrijd-
leiding, rescue en uitslagenverwer-
king en muziek werd zeer gewaar-
deerd. 

Theo van Mierlo

Afscheidsfeest Jozefschool 8b
Aalsmeer - Vier leerlingen van 
groep 8b van meester Martijn en 
juf Marja van de Jozefschool had-
den een afscheidsfeest georgani-
seerd op het Vier Winden Eiland op 
de Westeinderplassen. 
De weergoden waren de jongens en 
meisjes goed gezind. De kinderen 
werden op een originele tuinders-
vlet vervoerd naar het eiland.  De 
groep werd zelfs opgemerkt door 
Radio Aalsmeer, die de vier orga-
nisatoren aan het woord lieten. Op 
het eiland kon heerlijk gezwommen 
worden met surfplanken, banden 

en glijbaan. Om 16.30 uur startte 
een puzzeltocht met kleine bootjes 
langs verschillende eilanden waar 
een opdracht gedaan moest wor-
den. Bij terugkomst waren alle ou-
ders aanwezig voor een drankje en 
een hapje. Na een uurtje werden zij 
weer teruggebracht naar de vaste 
wal en genoten alle klasgenootjes 
nog van een heerlijke barbecue en 
een dansfeestje met dj Tico.
Terug gekeken wordt op een gezel-
lig afscheidsfeest. Volgt als laatste 
nog de eindmusical met elkaar op 
dinsdag 6 juli.

5e Oosterbad zwemloop
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 3 
juli wordt alweer voor de vijfde keer 
de Oosterbad zwemloop georgani-
seerd in samenwerking met Mul-
ti Triathlon Aalsmeer. Van 10.00 tot 
10.30 uur kunnen deelnemers zich 
aanmelden, om 10.45 uur vindt de 
briefing plaats en om 11.00 uur is de 
start. De kosten voor de triatlon zijn 
2 euro, maar iedereen krijgt sowie-
so een herinneringsmedaille. Voor 
de nummers 1, 2 en 3 liggen me-
dailles klaar. De triatlon is voor drie 
leeftijdscategorieën. Eerst 200 me-
ter zwemmen en daarna 2 kilometer 
lopen voor meisjes en jongens van  

6 tot en met 9 jaar (geboorte-
jaar 2000 tot en met 2003). Jon-
gens en meisjes van 10 tot en met 
13 jaar gaan 300 meter zwemmen 
en 3 kilometer lopen (geboortejaar 
1996 tot en met 1999) en de oud-
ste jeugd, 14 en 15 jaar, zwemt 400 
meter en loopt 4 kilometer (1994 
tot en met 1995). Het belooft weer 
een spannende wedstrijd te wor-
den. Ook voor dit jaar hoopt de or-
ganisatie op veel inschrijvingen. In-
schrijfformulieren verkrijgbaar en in 
te leveren bij Het Oosterbad of via 
de email: B.vanstam@tiscali.nl of  
Jwheysteeg@caiway.nl. 

Afzwemfeest schoolzwemmers
Aalsmeer - Op zaterdag 26 juni zijn 
twee zwemdiploma’s van het Zwem 
ABC afgenomen in De Waterlelie 
voor ditmaal 119 kinderen van de 
schoolzwemlessen. 
Onder leiding van meester Martijn 
werd er afgezwommen voor het B 
en C diploma. Er werd met kleding 
gezwommen, door het gatenzeil ge-
doken, borst- en rugcrawl gedaan 
en tot slot natuurlijk een minuut ge-
watertrappeld. Gelukkig ging alles 
goed en kreeg iedereen het welver-
diende diploma. Na afloop kregen 
alle afzwemkinderen een gratis per-
enijsje aangeboden door het hore-
ca team van  het zwembad aan de 
Dreef. 
Het B-diploma is behaald door:
Chance Monsees, Jelle Hoogervorst, 
Dustin Olij, Luca Bacchis, Nina Dek-
kers, Patrick Weijers, Ramar van der 
Jagt, Milan Derlagen, Anber Be-
dan, Filip Ferdinandusse, Jelle Duijn, 
Daan Kessler, Beau Bergschneider, 
Dénilson Suiker, Benjamin Wessels, 
Gabriëlla van den Heuvel, Tessa Gi-
annakopoulos, Angeliek Doornbos, 
Davey Bogers, Stef Keijzer, Michel-
le de Boer, Jens Dekker, Tim Metz-
ler, Anouk Schouten, Jennifer Colijn, 
Vera Gerritsen, Jeremy Maas, Joran 
Colijn, Julia Hoekstra, Fleur ten Kle-
ij Polak, Quinty Tel, Anouk Dekkers, 
Shannon Boomgaard.
Geslaagd voor het C-diploma 
zijn:
Cornelis Punt, Corné Siebeling, Jet 
van Beek, Jesper Beelen, Sam van 

Berkel, Lars Biemond, Jessy Boon, 
Julia Döll, Roos Döll, Liv Duivesteijn, 
Marit de E., Boris Edeling, Dounia 
El-Mobarik, Anna Catharina van der 
Fluit, Tim van Geffen, Sam Groene-
veld, Denise Hoogervorst, Fréde-
rique de Jong, Merle de Jong, Saar 
Jongkind, Ling Klijn, Wilco Kool, 
Bram Korzelius, Yoeran de Lee-
de, Jay Lissenburg, Suze van Mast-
wijk, Pien Mensing, Joost van Mid-
delkoop, Bram Muller, Megan van 
Scheppingen, Annora Schoonman, 
Britt Sol, Noelle Spaargaren, Ysra 
Sprangers, Iza Stolp, Anissa Lyanne 
Minou Stronkhorst, Daphne Sophie 
van Veen, Stijn Vogel, Stefan van der 
Wal, Leyla Yügnük, Britt de Zeeuw, 
Suzanne van der Zwaan, Stan Boer, 
Romee v.d. Berg, Eefje Pannekoek, 
Chiméne van Baal, Nick van Bakel, 
Katinka Beek, Sara de Boer, Yana 
Bol, Danny Boom, Evelien Bos, Ju-
na van den Broek, Per Broekkamp, 
Myrthe Buijs, Sven Buskermolen, 
Hugo van Dam, Lisa Dol, Mègan 
van Duren, Tommy Eveleens, Duane 
Eveleens, Aidan Farrell, Fleur Hage-
doorn, Tim van Heertum, Lauren de 
Hertog, Tim Jilesen, Rens de Jong, 
Ilonca Jongkind, Lisanne Kok, Ru-
ben Maat, Marlou Mathijsen, Cody 
Moelker, Nikki Noordam, Job Oos-
tenbrink, Bridget te Paske, Dela-
no Peters, Anna-Christina Pos, De-
rek Reijm, Nikki Spaargaren, Dione 
Sterkenburg, Britt Stronkhorst, Nick 
Veelenturf, Jelle Verbeek, Babet We-
ij, Kim Zekveld, Simone Zuidgeest.

Kinderverwendag in Ophelialaan
Aalsmeer - Er bestaat een moeder-
dag, er bestaat een vaderdag, maar 
waar blijft de kinderdag? Sommige 
kinderen vragen zich dit al hun hele 
leven af. En ja, nu niet flauw zeggen 
dat sinterklaas een soort kinderver-
wendag is, want de sint komt altijd 
ook voor de volwassenen! De Op-
heliawinkeliers hebben dit signaal 
opgepikt en willen op hun maan-
delijkse actiedag aanstaande zater-
dag 3 juli cadeaus uitdelen aan kin-
deren die met hun vader of moeder 
komen winkelen in de Ophelialaan. 
Iedere maand laten de Opheliawin-
keliers blijken dat ze hun winkelend 
publiek hoog waarderen. Meestal is 
deze actie gericht op ouderen, maar 
nu wordt een leuke kinderverwen-
dag gehouden. Wie weet wordt jij 

wel aangesproken op straat, als je 
aan het winkelen bent met je vader 
en/of moeder en krijg je een leuk 
cadeautje, en wie weet word jij wel 
geselecteerd voor een foto in de 
krant met een mini-interview over 
hoe jij de Ophelialaan vindt. Bedenk 
alvast maar even wat je wilt gaan 
zeggen. Wat en wanneer er precies 
wordt uitgedeeld, is nog groot ge-
heim. Maar aankomende zaterdag, 
ergens op de dag, wordt een aantal 
kinderen uit Aalsmeer verwend door 
de winkeliers van de Ophelialaan. 
Dus neem je vader en/of  je moe-
der mee naar de Ophelialaan en laat 
je zaterdag verrassen tijdens de kin-
derverwendag! Op de website www.
opheliaplaza is meer informatie over 
de Ophelialaan te vinden.

Ter afsluiting van de competitie
Piratenuitje tennisjeugd TVK
Kudelstaart - Ieder jaar wordt de 
KNLTB jeugdcompetitie door Ten-
nisvereniging Kudelstaart afgeslo-
ten met een leuk evenement voor al-
le deelnemers van de jeugdcompe-
titie. Dit jaar had de Jeugdcommis-
sie bedacht om een barbecue met 
aansluitend een ‘piraten’ speurtocht 
door het Hornmeerpark te organise-
ren. Voor de kinderen, die competi-
tie hadden gespeeld, was een fles 
aangespoeld met daarin een uitno-
diging voor dit piratenfestijn.
Op 26 juni rond 18.00 uur kwamen 
de kinderen verkleed als piraat of in 
ieder geval met een piratenversie-
ring naar het complex in Kudelstaart 
alwaar de barbecue klaar stond en 
kon worden aangevallen. Vanaf 
20.00 uur vertrok er ieder kwartier 
een team met begeleider op de fiets 
naar het Hornmeerpark. De fiets 
werd geparkeerd op de parkeer-
plaats van de kinderboerderij. Van-
af daar begon de speurtocht deels 

door de wijk en deels door het Horn-
meerpark. Hier kregen de kinderen 
opdrachten (spellen) en moesten er 
letters worden verzameld wat weer 
een woord vormde. Zoek de kroko-
dil, het schip bevoorraden, vlot bou-
wen, dronken piraten estafette, zoek 
de schatkist en maak een verhaal 
waren spelonderdelen. 
Na het uitlopen van de speurtocht 
kwamen de kinderen uit op de par-
keerplaats alwaar de vuurkorven en 
fakkels waren aangestoken en een 
gezellig piratenmuziekje aan stond. 
Hier konden ze nog even lekker hun 
gevonden schat (marshmellows) 
boven het vuur roosteren. Onder-
tussen waren de ouders ook gearri-
veerd om hun kroost weer op te ha-
len en ook voor hen stond een lek-
ker drankje en hapje klaar. Rond 
22.30 was de gezellige afsluiting 
met tot slot de huldiging van de 
twee kampioensteams. De avond 
was een groot succes.

Obs Kudelstaart en water
Aalsmeer - Bij obs Kudelstaart 
stond het onderwijs de hele maand 
juni in het teken van het thema wa-
ter. De kleuters gingen onder be-
geleiding van de achtste groepers 
naar de sloot om eens te ontdekken 
wat er voor leven te vinden is. En er 
was nogal wat te zien daar in de vij-
ver en met je netje kun je nog aar-
dig wat meer leven ontdekken! De 
kinderen van groep 5 gingen naar 
de waterzuivering in Aalsmeer. En 
dat werd in de klas van kosteloos 
materiaal direct nagebouwd! Groep 
6 bezocht het Reinwaterschip, dat 
afgemeerd lag in de Amstel in Uit-
hoorn. Daar leerden ze van alles 
over water. En de docenten van de 
boot stonden van de goede voorbe-

reidingen wel even te kijken: Zelden 
kregen ze zulke goede vragen! De 
kinderen van groep 7 zochten het 
dichterbij. Zij gingen voor de jaar-
lijkse rondvaart naar Aalsmeer en 
genoten met volle teugen van  dit 
heerlijke uitje en leerden gelijk het 
een en ander over de geschiedenis 
van Aalsmeer. Overal in de klassen 
verschenen ware kunstwerken en 
tenslotte werd alles tentoongesteld 
voor de ouders. En die kwamen met 
bijzonder enthousiaste reacties. Wie 
vergeet ooit die zoetwatergarnaal-
tjes die in die prachtig nagemaak-
te sloot zwommen of waren het nou 
toch beesies? Een leuk thema, dat 
startte met ideetjes van de natuur-
ouders van de obs in Kudelstaart!
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Subsidie op zonneboilers 
bij Kreeft en Van Wissen 
Aalsmeer - Wie kiest voor een zon-
neboiler bespaart maar liefst 60% 
energie op warm water. Een slim-
me keuze, gezien de hoge energie-
prijzen en de behoefte aan duurza-
me oplossingen. Bovendien kan de 
overheidssubsidie op zonneboilers 
vele honderden euro’s voordeel op-
leveren. Maar let op: de subsidiere-
geling is tijdelijk. Alle reden om nú 
contact op te nemen met de zonne-
boilerspecialist van Aalsmeer: Kreeft 
en Van Wissen. In Nederlandse 
huishoudens gaat een steeds gro-
ter deel van de energiekosten naar 
de warmwatervoorziening. Wonin-
gen zijn steeds beter geïsoleerd, zo-
dat er minder energie nodig is voor 
de centrale verwarming. Maar aan 
de andere kant stellen mensen ho-
gere eisen aan warmwatercom-
fort. Het wordt steeds gewoner om 
een luxe bad of een stortdouche in 
huis te hebben. En hoe hoger het 
warmwaterverbruik, hoe meer gas 
een zonneboilersysteem bespaart. 
Duurzame zonne-energie is niet al-
leen prettig voor de energiereke-
ning. Het milieu profiteert mee. Wie 
een zonneboilersysteem aanschaft, 
bespaart zo’n dertig jaar lang 60% 
energie op warm water en stoot in 
die tijd bijna 12.000 kilo minder van 
het broeikasgas CO2 uit. Dat is niet 
niks: 400 bomen zouden die dertig 
jaar moeten groeien om deze hoe-

veelheid te compenseren! Vandaar 
dat de overheid op het ogenblik for-
se subsidie geeft op zonneboiler-
systemen. Een zonneboilersysteem 
bestaat uit een één of meerdere col-
lectoren, een SolarLine boiler en een 
HR-ketel. “De hoogte van die subsi-
die hangt af van de opbrengst van 
het zonneboilersysteem”, legt Piet 
Kreeft uit: “Op een systeem met één 
zonnecollector krijg je al 700 euro 
subsidie en de subsidie kan oplo-
pen tot meer dan tweeduizend eu-
ro bij drie zonnecollectoren. Wij in-
stalleren doorgaans systemen met 
één of twee zonnecollectoren. Dat 
is bij de meeste huishoudens ge-
noeg om maximaal te profiteren van 
de zon.” Piet Kreeft  wijst erop dat 
het rendement van een zonneboi-
ler vijf keer zo hoog is als het ren-
dement van zonnepanelen die elek-
triciteit opwekken. Maar ook tussen 
zonneboilersystemen onderling zijn 
er grote verschillen. “Wij adviseren 
altijd de Nefit SolarLine. Dat is ver-
uit het meest verkochte zonneboi-
lersysteem van Nederland, want het 
heeft een aantal unieke voordelen, 
zoals de beste prijs-prestatie en de 
meeste plaatsingsmogelijkheden. 
We kunnen het toepassen op prak-
tisch elke woning en het systeem 
werkt ook bij vrieskou. Onze klanten 
profiteren dus het hele jaar door van 
gratis zonne-energie.”

Win een Kia Picanto met 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Dit jaar kan een Kia Pi-
canto gewonnen worden met uw 
volle spaarkaart van de vereniging 
van Aalsmeerse Bloemenzegelwin-
keliers. Een volle spaarkaart is 2 eu-
ro waard. Een vol boekje kan ingele-
verd worden bij één van de deelne-
mende winkeliers en er wordt 2 eu-
ro korting op een aankoop gegeven. 
Alle boekjes die in 2010 ingeleverd 
worden, zijn bovendien een lot. In 
januari 2011 wordt één volle spaar-
kaart uit de stapel getrokken. Dege-
ne die deze spaarkaart heeft ingele-

verd wint een Kia Picanto. Vergeet 
dus niet alle gegevens in te vullen 
voordat de spaarkaart ingeleverd 
wordt. Deze fantastische actie is 
een samenwerking tussen Van Kou-
wen aan de Oosteinderweg en de 
vereniging van Bloemenzegelwinke-
liers. Wie de Kia Picanto wil bewon-
deren, kan dit aanstaand weekend 
doen op het Raadhuisplein of ‘ge-
woon’ gaan kijken bij Van Kouwen 
aan de Oosteinderweg. Deelnemen 
aan de actie van de Bloemenzegel-
winkeliers is overigens gratis.

Nieuwe VVV cadeaubon
Aalsmeer - De VVV Irischeque heet 
met ingang van vandaag VVV Ca-
deaubon. Met de naamswijziging en 
een nieuw ontwerp krijgt de bekend-
ste en breedst besteedbare cadeau-
bon van Nederland een nog duide-
lijker en herkenbaarder gezicht. Be-
halve een nieuwe naam krijgen de 
bonnen ook een ander gezicht. Voor 
de acht verschillende bonnen met 
waarden oplopend van 5 tot 50 eu-
ro is gekozen voor een fris en kleur-
rijk ontwerp.
Opvallend kenmerk hierin zijn de in 
een bolvorm geplaatste cadeauarti-
kelen die de brede besteedbaarheid 
accentueren. “De nieuw vormgege-
ven bonnen zien er uit als een ca-
deautje en dat maakt het geven van 
een VVV Cadeaubon juist zo leuk”, 
aldus Wenny van de Rijt, business 
manager cadeaubonnen bij VVV 
Nederland. Tegelijkertijd met de ver-

nieuwde bon is de nieuwe website 
www.vvvcadeaubon.nl gelanceerd. 
Op deze website kan de klant nog 
beter zoeken naar acceptanten en 
verkooppunten. Binnenkort wordt 
de mogelijkheid toegevoegd om een 
persoonlijk bericht voor de ontvan-
ger achterlaten in de vorm van een 
leuke e-card, aangevuld met een 
paar persoonlijke bestedingstips. 
Niet alleen is de VVV Cadeaubon te 
besteden bij de meeste grote win-
kelketens, maar ook bij duizenden 
lokale speciaalzaken. In totaal zijn 
er 23.000 acceptanten van de VVV 
Cadeaubon. 
De nog in omloop zijnde VVV Iris-
cheques blijven onbeperkt geldig en 
kunnen gewoon gebruikt worden. 
Natuurlijk is de vernieuwde cadeau-
bon ook verkrijgbaar bij de VVV 
in het gemeentehuis op het Drie 
Kolommenplein.

Kapsalon HairCreations 
bestaat al weer 12,5 jaar
Aalsmeer - Antoinette van Zwie-
ten en Lisette Spitse zijn hun kapsa-
lon op de hoek van de Oosteinder-
weg met de Bosrandweg op 3 janu-
ari 1998 begonnen. Destijds waren 
ze oud-collega’s en wisten dus pre-
cies wat ze aan elkaar hadden. Na 
een jaar kwam daar nog een oud-
collega bij, Jacqueline, die er nog 
steeds werkt. “In totaal zijn we met 
zijn zessen”, vertelt Antoinette. “Dat 
is ook het maximum, anders wordt 
het hier te vol.” De ruimte is inder-
daad niet erg groot, maar des te 
knusser. “Vier jaar geleden hebben 
we een flinke verbouwing gehad, 
we zaten vier weken in een porto-
cabin hier op het terrein.” Het pand 
heeft een frisse uitstraling gekregen 
met als blikvanger prachtige zilver-
grijze zonneschermen. De inrichting 
is met veel paarse accenten. “Dat 
kleinschalige is juist onze kracht, we 
hebben gelukkig veel terugkeren-
de vaste klanten. Je bouwt toch een 

band op met mensen en dat maakt 
het leuk om dit werk te doen. Daar-
om willen het graag laagdrempe-
lig houden.” Het boek met foto’s en 
kaarten van de opening wordt er bij 
gepakt en de dames roepen in koor 
dat ze er toen nog zo jong uitzagen 
en dat er zoveel veranderd is, maar 
ook dat het zo enorm snel gegaan is. 
“Die twaalf en een half jaar zijn om-
gevlogen, omdat we het zo gezellig 
hebben. Op dus naar de vijfentwin-
tig!” Op de website www.kapsalon-
haircreations.nl meer nformatie, in-
clusief de volledige prijslijst. 
De openingstijden zijn op dinsdag, 
woensdag en vrijdag van half ne-
gen tot vijf uur, op donderdag van 
half negen tot zeven uur en op za-
terdag van acht tot drie uur. Parke-
ren kan het beste aan de overkant 
op de parkeerplaats van het Am-
sterdamse Bos.

Door Miranda Gommans

Televisie van Marskramer 
voor mevrouw Van der Laan
Aalsmeer - Het was de afgelo-
pen maanden weer een drukte van 
belang bij de Marskramer in Ku-
delstaart, mede door de staatslote-
rijactie. Klanten die voor de trekkin-
gen van 30 april, 10 mei en 10 juni 
een staatslot kochten, kregen een 
stempel en bij inlevering van een 
volle kaart maakte men kans op een 
Philips flatscreen TV van 94 centi-
meter. Hoe meer loten men kocht, 
hoe meer kans men maakte.
De actie is zeker in de smaak geval-
len bij de klanten, want er zijn heel 
veel kaarten ingeleverd! De trek-
king vond plaats op 11 juni, de dag 
dat het WK voetbal begon, zodat de 

winnaar het WK op de nieuwe te-
levisie kon bekijken. De gelukkige 
winnaar is mevrouw Van der Laan 
uit Kudelstaart geworden, op de fo-
to krijgt ze de prachtige prijs over-
handigd. 
Op dit moment is het weer druk met 
de verkoop van zwembadjes, bar-
becues en ventilatoren, natuurlijk 
veroorzaakt door het mooie weer. 
Ook scholieren en studenten kun-
nen goed terecht bij de Marskra-
mer, want de collectie schoolartike-
len is enorm. Deze week valt er ook 
een schoolfolder bij de mensen in 
de bus met vele aantrekkelijke aan-
biedingen.

Rabobank Regio Schiphol doet 
mee aan wereldrecord Fiat 500
Aalsmeer - Zondag 27 juni vond op 
Circuitpark Zandvoort ‘Italia a Zand-
voort’ plaats. Het circuit was deze 
dag geheel omgetoverd in Italiaan-
se sferen. De Fiat 500 vereeuwig-
de zich met een nieuw wereldrecord 
door met 676 auto’s tegelijkertijd in 
colonne over het circuit te rijden. 
Rabobank Regio Schiphol reed mee 
in de stoet met twee Rabobank Fi-
at 500’s. Zodra bekend werd dat het 
evenement zou plaatsvinden opper-

den drie Rabobank medewerkers 
het idee om mee te doen aan de-
ze wereldrecordpoging met de twee 
Rabobank Regio Schiphol Fiat 500’s. 
Oude en nieuwe modellen 500 wis-
selden elkaar af op het circuit. 
Uiteindelijk bracht de notaris aan 
het einde van de middag het ver-
lossende woord: De wereldrecord 
poging is geslaagd: 676 Fiat 500’s, 
waaronder de twee van Rabobank 
Regio Schiphol.

Vrijdag 2 en zaterdag 3 juli

Back to School dagen in 
Boekhuis Aalsmeer
Aalsmeer  - Om alle scholie-
ren (en hun ouders) alvast in de 
stemming te laten komen voor het 
schooljaar 2010/2011 houdt Boek-
huis Aalsmeer in de Zijdstraat aan-
staande vrijdag 2 en zaterdag 3 ju-
li twee Back to School dagen. Op 
deze dagen geldt voor alle school-
spullen een korting van 10 procent. 
Leuk als je bijvoorbeeld een voorde-
lige agenda, etui of multomap zoekt. 
En helemaal een mooie besparing 
als je een complete ‘uitrusting’ wilt 
aanschaffen. In het Boekhuis zijn 
schoolspullen van bekende merken 
verkrijgbaar, zoals Converse, Paul 
Frank, Mexx en Geronimo Stilton. 
Nieuw zijn de rekbare boekenkaf-

ten van Dresz, waarmee je boeken 
tot A4-formaat in een handomdraai 
hebt gekaft. Deze kaften zijn in ve-
le kleuren en motiefjes verkrijgbaar. 
Tijdens de Back to School dagen is 
een speciale aanbieding van toe-
passing. Bij besteding vanaf 30 eu-
ro aan schoolspullen mag een gratis 
rekbare boekenkaft ter waarde van 
2,95 euro uitgezocht worden! Reden 
genoeg om vrijdag 2 of zaterdag 3 
juli naar de Back to School dagen in 
het Boekhuis te komen. De winkel 
is gevestigd in Zijdstraat 12 in het 
Centrum en is vrijdag geopend van 
9.30 tot 18.00 uur, koopavond van 
19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 
9.30 tot 17.00 uur. 

C1000 Koster nu ook open 
op zaterdag tot 21.00 uur
Aalsmeer - Vanaf aanstaande za-
terdag 3 juli is C1000 Koster in de 
Ophelialaan ook op zaterdag tot 
21.00 uur geopend. Supermarkton-
dernemer Kees Jan Koster geeft aan 
dat hij de klanten graag ook op za-
terdag de tijd wil geven om bood-
schappen te doen. 
“Zaterdag is traditioneel toch ook 
een dag om in het huis te klussen of 
met de kinderen op pad te gaan en 

dan is het lekker als je ’s avonds nog 
extra tijd hebt om je boodschappen 
te doen.” En hij vervolgt: “Daarnaast 
is het wel zo handig voor de klan-
ten. Nu zijn we gewoon elke dag van 
8.00 tot 21.00 uur open. Dat onthoud 
je gemakkelijker.” 
Dus vanaf 3 juli kan eenieder op za-
terdag tot 21.00 uur bij de C1000 
in de Ophelialaan terecht voor alle 
boodschappen!

Aalsmeer - Brood en banketbakke-
rij Hulleman heeft na inspectie door 
het Nederlands Bakkerij Centrum op 
4 juni wederom haar Hygiene (HAC-
CP) certificaat weten te verlengen. 
“Wij hebben de afgelopen jaren be-
hoorlijk geïnvesteerd in ons hygië-
ne- en voedselveiligheidssysteem. 
Dit vraagt onder meer een enorme 
discipline van onze medewerkers. 
Wij zijn dan er dan ook trots op dat 
zij dit op juiste manier oppakken, 
zodat het certificaat wederom een 
feit is”, vertelt Marco Hulleman. En 
hij vervolgt: “Wij vinden het zelf heel 
belangrijk dat er permanent aan-
dacht aan hygiëne wordt besteed. 
En aangezien wij ook aan horeca-
, catering- en andere bedrijven le-
veren is dit ook naar deze hun toe 
een veilig idee.” Sinds begin 2009 
moeten alle bakkers voldoen aan de 
nieuwe Hygiënecode. 

Hiermee is ook de manier van certi-
ficeren herzien. 
Bakkers die in aanmerking (willen) 
komen voor het Hygiënecode certi-
ficaat en bakkers die er al één heb-
ben, krijgen te maken met nieuwe 
inspectielijsten. Voorheen moest 
een bakkerij aan acht hoofdeisen 
voldoen om de norm te halen. Vol-
gens het nieuwe systeem moet een 
bakkerij voldoen aan 25 hoofdeisen. 
Deze zijn vastgesteld op basis van 
voedselveiligheid. Brood en banket-
bakkerij Hulleman was in 2009 de 
eerste ambachtelijke bakkerij die 
zich in de omgeving van Aalsmeer 
en Uithoorn volgens deze nieuwe 
normering in één keer wist te cer-
tificeren. 
Met het Hygiënecode certificaat to-
nen bedrijven aan dat zij een goed 
werkend hygiëne- en voedselveilig-
heidssysteem hebben ingevoerd. 

Verlenging hygiëne-certificaat 
bij Bakkerij Hulleman

De nieuwe directie van De Vries, van links naar rechts: Bas Nederpelt, John 
Veldman, Dennis van Haasteren en Roderick en Rob de Vries.

Nieuwe directie De Vries
Aalsmeer - Vanaf vandaag, 1 juli, 
krijgt Koninklijke De Vries Scheeps-
bouw in Aalsmeer een nieuwe di-
rectie. Vijf directeuren nemen het 
stokje over van de huidige directie, 
bestaande uit Tom en Henk de Vries. 
De nieuwe directie wordt gevormd 
door Rob en Roderick de Vries, de 
jongere neven van Henk en Tom de 
Vries, John Veldman, Bas Neder-
pelt en Dennis van Haasteren. De 
vijf heren zijn allen al geruime tijd 
werkzaam in het bedrijf en zullen elk 
vanuit hun eigen expertise een bij-
drage leveren aan het nieuwe direc-
tieteam. Henk en Tom de Vries wer-

ken al vanaf de jaren tachtig bij De 
Vries in Aalsmeer en hebben vanaf 
de jaren negentig het bedrijf geleid. 
Met het aantreden van de nieuwe 
directie verdwijnen de heren niet uit 
beeld. Henk en Tom de Vries vormen 
samen de groepsdirectie van de in-
middels uit zes bedrijven bestaande 
De Vries Groep. Voor zowel de ou-
de als de nieuwe directie breekt een 
boeiende tijd aan. Een uitdaging die 
de mannen graag aangaan, want 
uiteindelijk hebben zij allemaal één 
doel voor ogen: dat De Vries ook in 
de toekomst prachtige boten kan 
blijven bouwen.
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Rijsenhouters eerste in Ermelo
Rijsenhout - Zaterdagavond 26 ju-
ni  hebben Gerrit en Annuska uit Rij-
senhout deelgenomen aan een ring-
steekwestrijd in Ermelo. Met 30 rij-
tuigen werd door de dorpskern ge-
reden en taak was om zo veel moge-
lijk ringen te steken. Na drie rondes 
waren er drie rijtuigen met twaalf 
ringen, waaronder die van Gerrit en 
Annuska. Wie van de drie zich uit-

eindelijk kampioen mocht noemen, 
hing af van de snelheid. Paard Ul-
tje  van Gerrit en Annuska had er 
heel veel zin in om zo snel mogelijk 
over de baan te gaan. Annuska zat 
klaar met de sabel en stak alle ring 
raak! De stuurkunst van Gerrit lever-
de de snelste tijd op. Het duo mocht 
de grootste beker mee terug naar 
Rijsenhout nemen.

Amstelveen College boekt 
goede resultaten eindexamen
Amstelveen - Het Amstelveen Col-
lege heeft goed gescoord tijdens de 
afgelopen examenperiode.De stij-
gende lijn in de eindexamenresul-
taten, enkele jaren geleden inge-
zet, is doorgetrokken. Alle gymna-
siumleerlingen zijn zonder herkan-
sing geslaagd. 
Het slagingspercentage van de 
mavo in het eerste tijdvak, dus vóór 
de herkansing, is 92,5%, van havo 
is dat 87% en van vwo 90%. Op ba-
sis van deze resultaten mag wor-
den verwacht dat uiteindelijk cir-
ca 94% van de examenkandidaten 
van vwo, havo en mavo slaagt. Dat 
is een uitstekend resultaat. Ook de 
cijfers mogen er zijn! Op het vwo is 

het gemiddelde zelfs 6,7. Bovendien 
zijn er geen grote verschillen tussen 
de cijfers van het centrale examen 
en het schriftelijk examen, dat door 
de school zelf is afgenomen. Het zijn 
dus eerlijke cijfers! 
Herbert Raat, de nieuwe wethouder 
onderwijs van de gemeente Am-
stelveen over de resultaten van het 
Amstelveen College: ”De leerlingen 
hebben goede resultaten behaald. 
Ik wil graag dat talenten van jonge-
ren een kans krijgen. Goed onder-
wijs is hierbij cruciaal.“ Met de goe-
de examenresultaten op zak en de 
nieuwbouw in zicht, gaat het Am-
stelveen College de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet.

Art van Duijn met het lintje dat burgemeester Hoekema hem zojuist opspeld-
de.

Koninklijke onderscheiding 
voor Art van Duijn van DFG
Aalsmeer - Vrijdagavond 25 ju-
ni is Art van Duijn van Dutch Flo-
wer Group (DFG) koninklijk onder-
scheiden. Dat gebeurde in de Grote 
Kerk in Den Haag tijdens het feeste-
lijke diner ter gelegenheid van zijn 
afscheid als voorzitter van de Raad 
van Bestuur van DFG. De onder-
scheiding voor Van Duijn, die be-
noemd is tot Officier in de Orde van 
Oranje Nassau, werd uitgereikt door 
burgemeester Hoekema van Was-
senaar. 
Van Duijn (59) heeft de koninklijke 
onderscheiding volgens Hoekema 
te danken aan zijn grote verdiensten 
voor Dutch Flower Group. De bur-

gemeester noemde de fusie van Van 
Duijn Groep en OZ Group Van Zij-
verden tot Dutch Flower Group in 
1999, de doorbraak naar de mon-
diale top in de internationale han-
del in snijbloemen en planten. Daar-
naast roemde hij Van Duijns overi-
ge activiteiten ten dienste van de 
sierteeltbranche, over een periode 
van ruim veertig jaar. Ook de diver-
se maatschappelijke activiteiten van 
Van Duijn, zoals op kerkelijk en cha-
ritatief gebied, stipte Hoekema aan. 
De uitreiking van de koninklijke on-
derscheiding was het hoogtepunt 
van het feestelijke afscheid van Art 
van Duijn.

Lekker vissen in Aalsmeer
Aalsmeer - Twee miljoen men-
sen gaan jaarlijks vissen in Neder-
land. Dat is niet verwonderlijk, want 
sportvissen is een heerlijke hobby. 
Het buiten zijn in de natuur, de da-
gelijkse zorgen ver weg en de mo-
gelijkheid van een mooie vangst:  
Vissen is spanning en ontspan-
ning tegelijk! Met zijn vele stads-
wateren, vaarten, rivieren, meren en 
plassen is Nederland een paradijs 
voor sportvissers. Er zijn altijd goe-
de stekken te vinden, zowel dicht bij 
huis als verder weg. Elk watertype 
kent zijn eigen visstand, waardoor je 
met allerlei technieken diverse vis-
soorten kunt vangen. Met de vaste 
hengel op voorn en brasem, actief 
met kunstaas achter baars, snoek 
en snoekbaars aan, vliegvissen op 
ruisvoorns of proberen een gigan-
tische karper te vangen. Je hebt 
de vissoorten, stekken en technie-
ken als het ware voor het uitkiezen. 
Ook in Aalsmeer en omstreken zijn 
er voor sportvissers tal van moge-
lijkheden. Hengelsportvereniging  
Vislust zorgt voor een gezonde vis-
stand, goed toegankelijke visplek-
ken en organiseert activiteiten. Jong 
en oud kan van alles leren over vis-
sen, nieuwe vistechnieken en mee-
doen aan viswedstrijden. Vangstga-
rantie geven is onmogelijk, maar de 
hengelsportvereniging doet er van 
alles aan om ervoor te zorgen dat 

er  plezierig gevist kan worden. On-
der meer staan de sierwateren van 
Aalsmeer, het Zwanenmeer en de 
Westeinderplassen op de lijst van 
viswateren.
 
Vispas noodzakelijk
Om te mogen vissen is voor de 
meeste wateren wettelijk een vis-
pas nodig. Deze is verkrijgbaar bij 
hengelsportvereniging Vislust. Bij 
dierenspeciaalzaken in Aalsmeer 
en Kudelstaart kunnen liefhebbers 
zich als lid aanmelden. Dit kost 30 
euro per jaar en eenmalig 2,50 eu-
ro inschrijfgeld. Na betaling wordt 
dan automatisch de vispas verstrekt 
waarmee met twee hengels en op 
roofvis gevist mag worden in alle 
wateren van de vereniging. Boven-
dien krijgen leden de landelijke lijst 
van viswateren waarmee toegang 
gegeven wordt tot 80% van alle Ne-
derlandse wateren. 
Voor de jeugdige sportvisser is de 
jeugdvispas in het leven geroepen. 
Deze kost slechts 10 euro per jaar 
en eenmalig 2,50 euro inschrijf-
geld. Naast jeugdcursussen krij-
gen de jongens en meisjes dan ie-
dere twee maanden het jeugdblad 
Stekkie Magazine van Sportvisserij 
Nederland thuisgestuurd. Meer in-
formatie is verkrijgbaar bij secreta-
ris Loek Pieterse via 0297-322187 of 
vislust@xs4all.nl

Warme boerenpicknick en 
farm fair Boerenvreugd
Aalsmeer - De boerenpicknick af-
gelopen zondag op het terrein van 
Boerenvreugd was ondanks het he-
te weer een succes. De hele mid-
dag hebben kinderen en volwasse-
nen zich op de kinderboerderij ver-
maakt met het bakken van hun ei-
gen broodjes, het picknicken en met 
de farm fair. Deze laatste was geor-
ganiseerd ten bate van een nieuw 
speeltoestel in de speeltuin. Op de 
farm fair konden de mensen fraai 
gedecoreerde gebruiksvoorwerpen, 

speelgoed en snoep kopen. Bezoe-
kers konden ook taart en pannen-
koeken eten. In een knapzakje zat 
een verrassingspakketje voor de 
kinderen. Dat veel mensen vanwege 
de hitte kozen voor thuisblijven of 
het surfeiland, was duidelijk te mer-
ken. Toch kunnen de mensen van 
Boerenvreugd met terugkijken op 
een fantastisch evenement. Later dit 
jaar kunnen bezoekers opnieuw de 
overgebleven artikelen van de farm 
fair aanschaffen. 

Samenspel  jonge muzikanten
Aalsmeer - Leerlingen van Hanne-
ke Maarse gaven vrijdagavond 25 
juni een concert in Amstelveen. Het 
thema was samen spelen. Stukken 
voor vier handen of twee piano’s 
werden afgewisseld met duetten 
voor zang en piano, fluit en piano 
en zelfs drum en piano. Ouders die 
bij eerdere optredens van hun kin-
deren nog veilig in het publiek kon-
den plaatsnemen, stonden nu sa-
men met hun zoon of dochter op het 
podium. Annemijn en haar moeder 
beten de spits af met het stuk Wal-
king van Vinciguera. Na solostukken 
van Lotte, Julia en Vivianne, zon-
gen Eline en juf Hanneke met Mar-
cel achter de piano The Moon van 
Beck. Nadat Laura My duck loves 
to quack had gespeeld, speelden 
Pepijn en zijn vader een swingen-
de Mr. Boogie. Femke bracht ver-
volgens een gevoelige Iberian noc-
turne ten gehore.  Daarna was het 
weer boogie time met Jelmer en zijn 
moeder die vierhandig Bouncin’-
Boogie van Martha Mier speelden. 
Eline en haar broer Marcel speelden 
daarna the Grand Finale. Het was 
vooraf nog spannend of Henk-Jan 
op tijd de drumstokken zou krijgen 
die hij vergeten was, maar in sa-
menwerking met zijn vader lukte het 
toch. En zo kon Henk-Jan op drums 
zijn zus Neeltje begeleiden bij het 
stuk Drummen in het bos. Neeltje 

en Henk-Jan speelden elk ook nog 
een solostuk. Eline en Catrien speel-
den op deze stralende zomeravond 
Song for a rainy day en een pittige 
Got those blues voor twee piano’s. 
Voor dezelfde combinatie speelde  
Suzanna  en Hanneke  een twee-
de deel uit een concert en ragtime 
man. Het deel voor de pauze werd 
afgerond door Paulina, Quinten 
en Robin die een mooie vertolking 
gaf van de prelude opus 3 no.2 van 
Rachmaninoff. Na de pauze speel-
den Fenne en Sophia de Valse sen-
timentale en daarna speelden Fanni 
en haar zus Lilo een duet voor fluit 
en piano, dat speciaal voor de gele-
genheid was bewerkt door Erica de 
Ridder, de fluitlerares van Lilo. Met 
Lars achter de piano zong Vivian-
ne de ballad Mad, van NeYo. Toen 
was het weer tijd voor een Boogie, 
en die werd verzorgd door Marcel. 
Voor een jazzy intermezzo zorgden 
Erik-Jan en zijn moeder die Lullaby 
of Birdland zong.  Ten slotte speelde 
eerst Bob de Wals in a mineur van 
Chopin en daarna Marije en Nien-
ke die het concert afsloten  met  een 
snel uitgevoerde Country rag van 
Martha Mier. Na afloop waren voor-
al de ouders, broers en zusjes die 
waren opgetrommeld om mee te 
doen zichtbaar opgelucht en trots. 
Als dank kregen alle muzikanten 
een zonnebloem uitgereikt.

‘Jeugd van vroeger’ op vakantie
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 
vertrok een groep van 40 oude-
ren (de jeugd van vroeger) van 
de Doopsgezinde Gemeente en 
4 begeleiders vanaf het Water-
lelieplein om een vakantieweek 
door te brengen in Zeddam in de 
Achterhoek.  
De groep was al vaker naar dit ho-
tel geweest en had er zin in. Direct 
na de eerste lunch werd er al vol-
op gefietst en gewandeld door de 
deelnemers. Anderen rustten wat uit 
van de reis of genoten op het terras. 
Zondag is de groep naar de kerk in 
Arnhem geweest, maandag is een 
droogbloemenboerderij bezocht 
waar de groep in onvervalst Achter-
hoeks een hele verhandeling kregen 

over het kweken, drogen en verwer-
ken van bloemen. Dinsdag is er door 
een deel van de groep gefietst en 
gepicknickt bij een recreatieplas. De 
anderen bleven thuis, maakten een 
wandelingetje, deden een spelle-
tje, handwerkten, lazen een boek en 
er werd weer veel gepraat. Kamp-
thema is ‘Praten zegt meer’ en dat 
wordt de hele dag in praktijk ge-
bracht. Woensdag stond een dag-
tocht op het programma met boot-
tocht over de Waal en rondrit door 
de Ooypolder. Vrijdag  gaan de ou-
deren de grens over naar Kevelaar 
in Duitsland. 
Aanstaande zaterdag hoopt de 
groep omstreeks 14.15 uur weer op 
het Waterlelieplein aan te komen.

YFU op zoek naar gastvrije 
gezinnen voor studenten
Aalsmeer - Op 14 augustus komen 
54 internationale studenten van over 
de hele wereld naar Nederland. De 
studenten van 15 tot 18 jaar komen 
de Nederlandse taal leren en de 
Nederlandse cultuur ontdekken. De 
jongeren verblijven één schooljaar 
(11 maanden) in gastgezinnen en 
volgen regulier onderwijs op mid-
delbare scholen. YFU (Youth for Un-
derstanding) is op zoek naar gast-
vrije Nederlandse gezinnen die hun 
huis en hart open willen stellen voor 
deze internationale studenten. Voor 
34 van de 54 dappere, enthousias-
te studenten, die naar Nederland op 
uitwisseling gaan, is al een gastvrij 
gezin gevonden. Voor 20 internatio-
nale studenten wordt nog een gast-
vrij gezin gezocht. Lijkt het u leuk 
om een Turkse jongen, die verzot is 
op volleybal en in Turkije al Neder-
landse les volgt, in huis te nemen? 
Of voelt u meer voor een Duits meis-
je? Zij is leidster bij een jongeren-
vereniging. Ook wordt nog een pas-
send gezin gezocht voor een jongen 
uit Noorwegen, die zeer sportief is 
en wel drie verschillende vechtspor-

ten beoefend. Hij wil later personal 
trainer worden. YFU is een non-pro-
fit organisatie die al 50 jaar uitwis-
selingen organiseert tussen deelne-
mers van over de hele wereld. Alle 
gastgezinnen en studenten genie-
ten gedurende het verblijf profes-
sionele begeleiding. Bij het koppe-
len van student en gastgezin wordt 
rekening gehouden met de interes-
ses, gewoonten en hobby’s van zo-
wel het gastgezin als de uitwisse-
lingsstudent. Niet alleen gezinnen 
met oudere kinderen, maar ook ge-
zinnen met kleine kinderen, een-
oudergezinnen of gezinnen zonder 
kinderen kunnen gastgezin zijn. De 
ouders van de student zijn zelf ver-
antwoordelijk voor zak-, kleed- en 
schoolgeld. Nederlandse gastgezin-
nen krijgen geen financiële vergoe-
ding, maar beleven wel een unieke 
ervaring. Een uitwisseling is niet al-
leen voor de student, maar ook voor 
u een unieke kans om een andere 
cultuur te ontdekken. Haal de we-
reld in huis! Neem contact op met 
YFU, telefoonnummer 0297-264850. 
Voor meer informatie: www.yfu.nl.

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

Oosterbad extra 
open vrijdag!
Aalsmeer - Om koel te blijven tij-
dens de hittegolf kan er vrijdag 2 ju-
li ook in de avond gezwommen wor-
den in Het Oosterbad aan de Mr. 
Jac. Takkade 1. 
Het natuurzwembad is open van 
19.00 tot 23.00 uur.  Daarna mag 
er niet meer gezwommen worden, 
maar is er wel voor iedere zwemmer 
een drankje te koop. Het Oosterbad 
sluit om 24.00 uur.

Vice-voorzitter Jaap Kranenburg sprak de aanwezigen toe tijdens de netwerk-
borrel van OVA.

Netwerkborrel bij OVA
Aalsmeer - Dinsdag 22 juni orga-
niseerde de Ondernemers Vereni-
ging Aalsmeer (OVA) een halfjaar-
lijkse netwerkborrel in het nieuwe 
Westeinder Paviljoen. Voor de bij-
eenkomsten van OVA is steevast 
veel belangstelling en ook nu wer-
den de organisatoren niet teleur-
gesteld. Ongeveer 75 personen wa-
ren aanwezig, waaronder onder-
nemers van de bedrijventerreinen, 
winkeliers, ondernemers uit de wa-
tersportsector en horeca-exploitan-
ten. Van de gemeente Aalsmeer wa-
ren diverse beleidsambtenaren aan-
wezig alsmede de nieuwe wethou-
der voor Economische Zaken, Ad 
Verburg, en enkele raadsleden. Ook 
enkele startende ondernemers had-
den de moeite genomen om de net-
werkbijeenkomst te bezoeken. De 

combinatie van ontmoeten en net-
werken in een informele sfeer blijkt 
dan ook duidelijk in een behoefte 
te voorzien. OVA is de overkoepe-
lende belangenorganisatie van on-
geveer driehonderd ondernemers 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Het be-
stuur bestaat uit vertegenwoordi-
gers van de diverse lokale winke-
liers- en bedrijvenorganisaties. OVA 
is op die manier een belangrijke 
gesprekspartner van de gemeente 
Aalsmeer op het gebied van econo-
mische ontwikkelingen. In novem-
ber organiseert de OVA weer de 
jaarlijkse grote netwerkbijeenkomst 
met een gastspreker. 
Wie lid wil worden van de OVA kan 
contact opnemen met het secreta-
riaat: karin@ctchoffscholte.nl of tel. 
0297-361669.
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Triatlon zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Op zondag 29 augustus 
wordt voor de 23e keer de Triatlon 
Aalsmeer georganiseerd. Dit sport-
evenement trekt elk jaar meer dan 
400 deelnemers uit de regio en ver 
daarbuiten. Met drie verschillende 
startseries, waaronder het NK voor 
aspiranten, is de Triatlon Aalsmeer 
een sportief spektakel voor jong en 
oud, topper en recreant. Iedereen 
kan bij de Triatlon Aalsmeer genie-
ten van zijn of haar sportprestatie. 
Het succes van de Triatlon staat of 
valt echter met de inzet van 200 en-
thousiaste vrijwilligers. Bestuurs-

lid John Heysteeg: “De organisa-
tie prijst zich zeer gelukkig met een 
grote groep vaste vrijwilligers die 
ook dit jaar weer klaar staan. Maar 
omdat het eind augustus nog va-
kantie is en omdat sommige vrijwil-
ligers na het zien van deze sport-
prestaties zelf willen deelnemen, 
zoeken wij dit jaar nog ongeveer 40 
vrijwilligers.”
Vrijwilligers ontvangen een lunch-
pakket, een t-shirt en zijn uitgeno-
digd voor de afsluitende barbecue. 
Kijk voor meer informatie en aan-
melding op www.triathlonaalsmeer.

Hardlopen in/met een team
Aalsmeer - Deze zomer biedt AV 
Aalsmeer de ideale mogelijkheid 
om op een leuke en gezellige ma-
nier in conditie te blijven of te ko-
men voor het nieuwe seizoen: Trai-
nen voor een estafette. Slechts wei-
nig mensen zullen bij een team-
sport aan atletiek of hardlopen den-
ken. Bij AV Aalsmeer is daar ver-
andering in gekomen! Deze zomer 
biedt AV Aalsmeer de mogelijkheid 
om te trainen voor een 4 x 1500 me-
ter estafette op 25 september. Met 
vier teamleden loop je dan om de 
beurt net geen 4 volle ronden op de 
atletiekbaan. Dames lopen een 4 x 
400 meter wedstrijd. Trainen voor 
een dergelijke estafette is veelzijdig 
en leuk: Behalve individueel, train 
je vooral ook samen. Verder wordt 
er in de trainingen niet alleen aan-
dacht besteed aan het verbeteren 
van je loopsnelheid, maar ook spe-

cifieke krachttraining, lenigheid, het 
verbeteren van de looptechniek en 
het verhogen van je duurvermogen 
komen aan bod. Voor hardlopers is 
het een leuke uitdaging om met een 
team voor een dergelijke afstand te 
trainen. Voor beoefenaars van an-
dere sporten zijn de estafette-trai-
ningen een ideale training. Je bent 
gegarandeerd in topconditie als het 
seizoen weer begint! De trainingen 
vinden plaats op donderdag van 
20.00 tot 21.30 uur op de atletiek-
baan aan de Sportlaan. Om deel te 
nemen aan de trainingen is een re-
delijke basisconditie vereist, maar 
iedereen is welkom om vrijblijvend 
een keer mee te trainen. Kom indivi-
dueel of stel een team samen. Voor 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met Dick Verhoef, 
via e-mail dverhoef@kpnmail.nl of 
telefonisch via 0297-344304.

Klaverjassen in Hornmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
zijn voor de een na laatste keer de 
kaarten geschud voor de wekelijk-
se speelavond van buurtvereniging 
Hornmeer. Elf tafels werden bezet 
voor het avondje koppelklaverjassen 
en de winst ging dit keer naar de he-
ren. Frits de Jong en Henk Been ein-
digden op één met 5799 punten, ge-
volgd door Ben Blom en Marco van 
de Jagt met 5698 punten, Mia en Ies 

Huijkman met 5261 punten en An-
toon van de Polder en Kees Kugge-
lijn met 5032 punten.
Aanstaande vrijdag 4 juli staat de 
laatste speelavond van dit seizoen 
op het programma. Klaverjassers en 
jokeraars zijn van harte welkom in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. De kaarten worden 
verdeeld vanaf 20.00 uur. Om 19.30 
uur staan koffie en thee klaar.

NK Zwemmen in Drachten
3 Clubrecords voor Chantal 
Aalsmeer - Het derde NK week-
eind achtereen was voor velen één 
teveel. De puf om voor een halve 
minuut zwemmen helemaal naar 
Drachten te reizen, sprak velen niet 
aan. Ook bij Oceanus was de be-
langstelling miniem. Alleen Chan-
tal Grove was daarom present voor 
haar 50 meter rugslag. Omdat ze 
de limiet maar net bedwongen had, 
zwom Chantal al in de eerste serie. 
Maar met haar tijd van 31.15 won 
ze haar serie en steeg zes plaat-
sen in het klassement. De halve fi-
nale bleef net buiten bereik, maar 
de tijd was goed voor een achtste 
plaats in het jeugdklassement en 
nieuwe clubrecords bij de meisjes 
16 en 17 jaar en dames. Het oude 
record stond al sinds 1997 op naam 
van toenmalig EJK zwemster Iris van 
Leeuwen.

Atletiek: AV Aalsmeer
Jordi Baars grijpt net naast 
medaille NK junioren 
Aalsmeer - In het bij tijd en wijle 
snikhete Zwolle, op de baan van AV 
PEC 1910, werd afgelopen weekein-
de het NK atletiek voor A en B juni-
oren gehouden. Op dit NK voor AV 
Aalsmeer Jordi en Tomas Baars en 
Shannon Lakerveld, die helaas in 
haar race over 3.000 steeple gebles-
seerd moest afhaken. 
Tomas Baars kwam zondag in ac-
tie op de 2.000 meter steeple en on-
danks dat hij zeker geen perfecte 
race liep deed hij het toch heel be-
hoorlijk. Een val in het laatste ge-
deelte van de wedstrijd speel-
de hem zeker parten, maar deson-
danks wist hij nog op een keurige 
negende plaats te finishen in een 
tijd van 7.28.87 minuten. Jordi Baars 
kwam op dezelfde zondag in actie 
op zijn favoriete afstand de 1.500 
meter. Jordi wist van tevoren dat het 
lastig zou worden een medaille te 
pakken, maar hij wilde er uiteraard 
toch voor gaan. Bij Jordi in de wed-
strijd onder andere het Nederland-
se toptalent van dit moment Jes-
per van de Wielen, een atleet die in-
middels ook al furore heeft gemaakt 
bij de senioren. En juist deze atleet 

maakte er een snoeiharde race van 
met rondjes van ongeveer zestig se-
conden. Jordi had moeite om te vol-
gen, maar wist zich toch kranig te 
weren en kort na winnaar Jesper 
te finishen. Met een vierde plaats 
en een dik persoonlijk record van 
3.55.92 minuten mocht hij zeker te-
vreden zijn. Met deze tijd begint ook 
het ruim dertig jaar oude clubrecord 
van Jan Zethof (3.51.3 minuten) in 
zicht te komen.

P.V. De Telegraaf
Derde maal op rij eerste 
prijs voor Jan en Johan
Aalsmeer - Op zaterdag 26 juni is 
de dagfondvlucht Tours gevlogen. 
Het werd door het warme weer en 
de noordoosten wind weer een pit-
tige opgave voor de duiven. Gelost 
om 6.45 uur op een afstand van 618 
kilometer werd de snelste duif om 
16.12 uur geklokt door Jan en Jo-
han van Ackooy in Hoofddorp. Voor 
de derde maal op rij werd de eerste 
prijs binnnegehaald in deze catego-
rie door dit duo. De uitslag:
1. Comb. v. Ackooy. 2. J. v. Dijk. 3. 
Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 4 J. 
Vijfhuizen. 5. P. v.d. Meyden. 6. J. en 
P. Spook. 8. A. Kok. 9. M. de Block. 
10. Comb. Wiersma. 11. J. v. Duren.

Bloemen voor Hans en Annika
Ook stond op het programma de 

overnachtfondvlucht Cahors. Op 
een afstand van 932 kilometer wa-
ren deze keer de bloemen voor 
Hans en Annika Kluinhaar. Deze 
vader-dochter combinatie is altijd 
meldpost van de vereniging. Vaak 
gebeurt het dat er al diverse duiven 
gemeld zijn voordat er zelf geklokt 
wordt. Deze keer dus niet, een mooi 
resultaat. De uitslag:
1. H. Kluinhaar en dr. 2. H. Spaar-
garen. 3. J. v. Dijk. 4. J. Vijfhuizen. 
5. J. v. Ackooy. 6. C. v. Vliet. 7. P. v.d. 
Meyden.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan 7656 pnt
2. A.A. Sloopwerken 6950 pnt
3. Bosman Kassenbouw 6883 pnt
4. Oerlemans Confectie 6819 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet 6358 pntJeugd mix tennisteam van 

All Out districtkampioen
Aalsmeer - Sten Piet, Stijn Meyer, 
Stef Korenwinder, Sterre van Halm 
en Tessa Rus, het woensdagmid-
dag mix tennisteam van All Out, is 
op woensdag 9 juni districtkampi-
oen geworden van de regio Noord 
West. Nadat het team zes van de ze-
ven competitiemiddagen had ge-
wonnen, mocht ze meedoen aan 
de districtkampioenschappen op 
Sportpark de Kegel. Op woensdag-
middag 9 juni heeft het team drie 
wedstrijden gespeeld tegen Zand-
voort 1. Zandvoort 1 had net als het 
All Out team weinig tegenstand in 
de competitie gehad. Na uitleg van 
de bondsgedelegeerde begon Tessa 
met de meisjesenkel. De wedstrijd 
was heel spannend, de tegenstand-
ster van het Zandvoort team sloeg 
enorm harde ballen. Maar de wed-
strijd werd wel door Tessa gewon-
nen met 6-0 en 6-4. Op de andere 
baan was Stijn bezig aan zijn jon-
gens enkel. De eerste set werd door 

Stijn gewonnen, de tweede set werd 
door Zandvoort. De bloedstollende 
tiebreak die volgde werd gewonnen 
door Stijn. Zijn tegenstander sloeg 
enorm harde ballen, maar Stijn bleef 
gewoon terugslaan. Daarna volg-
de de gemengd dubbel van Sterre 
en Sten. Deze was ook weer enorm 
spannend, inmiddels was er ook 
heel veel publiek aan het kijken op 
de tribunes, de oooh en aaah vlogen 
door de lucht. De eerste set werd 
gewonnen met 6-4, daarna werd de 
set verloren met 1-6. Daarna volg-
de weer een hele spannende tie-
break die uiteindelijk werd gewon-
nen door Sten en Sterre. Het team 
heeft de afgelopen weken enorm 
goed gespeeld en de toeschouwers 
hebben genoten van het spel van de 
kinderen. 
Na deze verdiende 3-0 overwinning 
kregen de tennissers een mooie be-
ker en een beker voor het clubhuis 
van All Out.

Oosterbad zwemvierdaagse 
in zonovergoten sfeer
Aalsmeer - Het was een gezelli-
ge sfeer in het zonovergoten Oos-
terbad vorige week tijdens de al-
weer 32e Oosterbad zwemvierdaag-
se. Jong en oud kwam trouw iedere 
avond zijn of haar ‘verplichte’ baan-
tjes zwemmen, maar het water was 
zo heerlijk dat er daarna ook nog 
doorgezwommen en gespeeld werd. 

Juf Elianne verzon iedere avond een 
leuk nieuw spel voor de kinderen, 
van watervolleybal tot touwhang-
gen. Vrijdagavond zijn de felbegeer-
de vierdaagse medailles uitgereikt. 

Ook zwemmen in natuurwater? Ga 
dan naar Het Oosterbad aan de Mr. 
Jac. Takkade 1.

Een groep deelnemers aan de zwem4daagse

Nieuwe jeugdzeilbootjes 
bij WV Aalsmeer gedoopt
Aalsmeer - Voor de eerste start van 
afgelopen combi-weekend jeugd-
zeilen zijn ze op het jachthaventer-
rein van de W.V. Aalsmeer gedoopt: 
Twee fonkelnieuwe RS-Feva’s.
De (Racing Sailboat) RS-Feva is een 
nieuwe tweepersoons jeugdzeilboot 
en wordt gevaren met een zgn. gen-
naker, een halve ballonfok zonder 
uithoudboom, waardoor overstag 
gaan of gijpen erg snel kan worden 
gedaan.
Hiermee kan de RS-Feva vooral op 
half windse koers snel vrij komen 
van de gewone waterweerstand en 
planeren, waardoor het een snelle 
en voor de jeugdige zeilers specta-
culaire boot is. Als de Optimist ont-
groeid is, was er tot nu toe de keuze 
voor de eenmans Splash. 

Met de RS-Feva kan het (wedstrijd) 
zeilen als teamsport worden opge-
pakt.
De Watersport Vereniging Aalsmeer 
heeft al vele jaren een zeer actie-
ve afdeling jeugdzeilen, met onder 
meer eigen Optimisten en Rescue-
boten en eigen leden als gediplo-
meerde instructeurs, waarvan som-
migen het zeilen ooit bij de vereni-
ging zelf leerden! Voor het beden-
ken van een naam had men le-
den gevraagd met suggesties te 
komen. Uiteindelijk viel de keu-
ze op ‘De eerSTe’ en ‘efFEVAren’, 
als woordspelingen op de klas-
se- naam zelf. Voor meer informatie:  
www.rs-feva.nl / www.wvaalsmeer.nl.

Theo van Mierlo

Sportvereniging Omnia 2000
Spetterende demonstratie ter 
afsluiting wedstrijdturnseizoen
Aalsmeer - Op vrijdag 2 juli slui-
ten de wedstrijdgroepen turnen van 
SV Omnia 2000 het seizoen af met 
een spetterende demonstratie. De-
ze wordt gegeven in de Proosdijhal 
in Kudelstaart, begint om 19.00 uur 
en duurt ongeveer tot 21.00 uur. De 
entree is gratis. 

Onder leiding van Anneke Nap, Ma-
riët Tas en Gerda Kockelkorn laten 
de turnsters op een ludieke wijze 
zien wat zij het afgelopen seizoen 
hebben geleerd. Iedereen is wel-
kom, maar wees op tijd, want vol 
is vol. Voor meer informatie: www.
svomnia.nl.

Beachvolleyballen met Binding 
Aalsmeer - Volgende week vinden 
er allerlei activiteiten plaats bij de 
Binding in Aalsmeer en Kudelstaart. 
De activiteiten zijn gratis, tenzij an-
ders vermeld. Alle informatie staat 
op www.debinding.nl. 
De BindingBoven in de Zijdstraat, 
de Binding Oost aan de Machine-
weg 12 en de BindingZolder aan 
de Haya van Somerenstraat 35c 
gaan gezamenlijk het seizoen af-
sluiten met een sportieve activitei-
ten. Op woensdag 7 juli wordt een 

groots beachvolleybaltoernooi ge-
organiseerd voor alle kinderen die 
in de groepen vijf tot en met acht 
zitten en de leerlingen uit de eer-
ste twee brugklassen van het voort-
gezet onderwijs. Het toernooi be-
gint om 14.30 uur en duurt tot rond 
16.30 uur. De kosten zijn 2,50 euro 
per persoon. Opgeven kan bij len-
neke@debinding.nl, eveline@de-
binding.nl, manon@debinding.nl of 
bij inge@debinding.nl. Verdere in-
formatie volgt bij opgave!

Willem wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Mensen die 
graag willen rummikubben zijn ook 

van harte welkom. Op donderdag 24 
juni is het klaverjassen gewonnen 
door Willem Buskermolen met 4999 
punten, gevolgd door Geertje Koop-
stra met 4921 punten, Henk van Wi-
chen met 4879 punten en Marry Ak-
se met 4825 punten. Bij het joke-
ren wist Jaap Weij de hoogste eer 
binnen te halen met 149 punten. Op 
twee is Gré Bon geëindigd met 320 
punten.

Handbaltoernooi in Tilburg
Jongens C1 FIQAS derde
Aalsmeer - Afgelopen zondag 27 
juni moest de jongens C1 van FIQAS 
Aalsmeer nog een keer alles uit de 
kast halen om het seizoen op een 
mooie wijze af te sluiten. Om ne-
gen uur vertrok de bus richting Til-
burg waar vijf wedstrijden gespeeld 
moesten worden. De eerste wed-
strijd was tegen BFC uit Limburg. De 
eerste helft begonnen de jongens 
goed en kwamen op voorsprong, 
maar in de tweede helft lieten ze 
het zowel aanvallend als verdedi-
gend liggen waardoor er uiteindelijk 
met 10-8 verloren werd. De tweede 
wedstrijd werd gespeeld tegen Vo-
lendam. De jongens van Volendam 
konden niet veel tegenstand bieden 
en FIQAS Aalsmeer won deze wed-
strijd dan ook met 13-6. De derde 
wedstrijd werd gespeeld tegen In-
ternos. Een leuke gelijk opgaande 
wedstrijd die uiteindelijk gewonnen 
werd met 10-7. De vierde wedstrijd 
werd gespeeld tegen Quintus. De-
ze tegenstander waren de jongens 
al eerder in het seizoen tegengeko-

men op het Jac. Stammestoernooi 
in de finale. De jongens van Quintus 
waren toen een maatje te groot. Dus 
de mannen wisten dat dit een zware 
pot zou worden. Quintus bleek ook 
dit toernooi duidelijk weer een maat 
te groot voor FIQAS Aalsmeer en er 
werd verloren met 15-5. De vijfde en 
tevens laatste wedstrijd voor deze 
dag werd gespeeld tegen Fulmen 
Fidelitas. Deze wedstrijd moest ge-
wonnen om nog kans te maken op 
de derde plaats. 
Na een wervelend begin zakte het in 
de tweede helft verdedigend hele-
maal in elkaar. Ook aanvallend werd 
er bijna niet meer gescoord waar-
door het tot de laatste minuut span-
nend bleef. Na het laatste fluitsig-
naal stond er een eindstand van 
13-12 in het voordeel van FIQAS 
Aalsmeer op het scorebord en kon-
den de jongens de derde prijs in 
ontvangst nemen. De vakantie kan 
nu ook voor deze jongens beginnen. 
De C1 kan terug kijken op een mooi 
seizoen.

Van links naar rechts: Coach Mark van de Ban, Roy Stevens, Dan Hageman, 
Emiel Koehler, Koen Penha, Sven van Vuren, Kaj Hoogervorst en coach Mar-
cel Stevens. Onderste rij: Daan Markman, Jannick van de Ban, Dion Piet en 
Bas van de Merbel.


