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Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
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Woensdag 30 december 

Laatste werkdag 
MET  DJ 

Dennis Maarssen 
in het Grand Café  van Centennial 

Aanvang  14.00 uur    Toegang  is gratis 
 

U bent dus van harte welkom 
Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda 
Oosteinderweg 243 te Aalsmeer   tel. 0297-388144   www.centennial.nu 

Kom op de fiets of parkeer uw auto bij Colijn  Machineweg 
Ook kunt u zich melden  bij de ingang dan wordt uw wagen  geparkeerd 
en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze service is natuurlijk gratis 

Ook voor al uw 
feesten en partijen!

Keuken geopend tot 23.00 uur.

Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Tel. 0297-388144

www.centennial.nu

Dorpsstraat 4, aalsmeer • tel. 0297-329459
ZijDelwaarDplein 80, Uithoorn • tel. 0297-565291 

www.broeckmans.nl

deze week!De Stelling III
Uithoorn

www.wonenindestelling.nl

let op, 
binnenkort meer!
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 � appartementen
 � twee-onder-een-kapwoningen

 � herenhuizen

onderdeel van

T 0297-524124 T 0297-567863

www.profiletyrecenter.nl

* Prijs is geldig van 15 juni t/m 15 juli 2011. Deze actie is alleen van toepassing op personenwagens gevuld met koudemiddel R134a.

STUNTPRIJS

ABO
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28   T 0297 32 82 21
Nieuw-Vennep, Pondweg 2   T 0252 62 11 22

59,-* 

KLAAR VOOR DE VAKANTIE?

Bel ons voor een afspraak of maak online uw 
afspraak op www.profiletyrecenter.nl/afspraak

Nu complete airco-onderhoudsbeurt

           van 99,- voor

Hoofddorp Winkelstad  
in Vuur en Vlam

BBQ-festiVal op ZaterdaG 2  
en ZondaG 3 Juli + nederlands  

kampioensCHap BBQ op ZondaG 3 Juli

HoofddorpWinkelstad.nl

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Met vaderdag geen 
barbecue gekregen? 

Zondag wordt het mooi weer 
en wij hebben al barbecues 

vanaf e 5,95

1911 - 2011
100-jarig bestaanWethouder Ad Verburg trots op bedrijfsleven

Aalsmeer op één in ranglijst 
economische prestatie!
Aalsmeer - Qua economische groei 
stond Aalsmeer in 2010 bovenaan 
in Nederland. Aalsmeer staat ook 
op één in de ranglijst economische 
prestatie in de Regio Groot-Am-
sterdam. Deze economische pres-
tatie bestaat uit economische groei 
en economische kracht. Hierin zit-
ten weer variabelen als winstgroei, 
werkgelegenheidsfunctie en ar-
beidsproductiviteit. Deze cijfers ko-
men uit een onderzoek van de Ra-
bobank Regio Schiphol. Hierin staan 
de prestaties van het bedrijfsle-
ven in de regio. Wethouder Ad Ver-
burg van Economische Zaken: “Ik 
ben natuurlijk heel blij met deze cij-
fers en trots op ons hele bedrijfsle-
ven. Als we deze goede resultaten 
willen handhaven, dan moeten we 
blijven investeren in onze economie. 
Met name via het samenwerkings-
verband Greenport Aalsmeer. Onze 
internationale concurrentiepositie 
staat namelijk onder druk.” De wet-
houder Verburg vervolgt: “Hele be-
langrijke zaken spelen nu, waar zeer 
binnenkort beslissingen over geno-
men moeten worden. We moeten 
vooraan aan tafel zitten. Het is van 
groot belang voor de Greenport dat 
we blijven investeren in de econo-
mische kracht van de regio. Als ge-

meente kunnen we dat doen door te 
investeren in capaciteit en door te-
vens geld hiervoor vrij te maken. De 
besluiten die nu genomen moeten 
worden, kunnen in de toekomst veel 
voor onze en de Nederlandse eco-
nomie betekenen. Je moet dan den-
ken aan het ontwikkelen van Bloo-
min’ Holland, waar honderdduizen-
den bezoekers per jaar op afkomen. 
Maar ik denk ook aan grote subsi-
diestromen die vrijkomen. We con-
stateren ook een aantal minder po-
sitieve kanten. Het rendement op 
eigen vermogen blijft iets achter 
op het landelijk gemiddelde en we 
staan voor grote uitdagingen om de 
bereikbaarheid te verbeteren.”

Blijven investeren
De samenwerkende partners, Pro-
vincie Noord-Holland, zes gemeen-
ten en het bedrijfsleven in de Green-
port Aalsmeer, voeren het ontwik-
kelde beleid uit. Dit heeft tot op he-
den geresulteerd in de opzet van 
verschillende projecten, zoals Bloo-
min’ Holland (Promotie Sierteelt), de 
Ongestoorde Logistieke Verbinding 
(Bereikbaarheid Greenport), Warm-
tenet (Duurzaamheid), Herstructu-
rering van Glastuinbouw (bieden 
van Ruimte voor bedrijven) en Car-

rièreplaza (populariteit vergroten 
van sierteelt onder studenten). 

Wethouder Verburg: “Deze fase van 
uitvoering vergt veel meer tijd dan 
de fase van beleidsvorming. Dit 
geldt niet alleen voor het bedrijfs-
leven, maar ook voor de aan de 
Greenport deelnemende gemeen-
ten. De capaciteit van de verschil-
lende partijen, waaronder die van de 
gemeente Aalsmeer, is niet meege-
groeid met de vraag vanuit deze uit-
voerende fase. Daarom moet extra 
geïnvesteerd worden in een com-
pacte, maar slagvaardige Green-
portorganisatie. Dit is nodig om het 
doel van Greenport Aalsmeer te be-
reiken, namelijk het aan de top te 
blijven in de ranglijst van econo-
misch goed presterende regio’s.”

Rokende inbreker
Aalsmeer - Op woensdag 22 juni is 
rond zes uur in de ochtend ingebro-
ken in een woning aan de Oostein-
derweg, hoge nummering. Via een 
zijdeur hebben de dieven zich toe-
gang verschaft. De inbrekers zijn er 
vandoor gegaan met een compu-

ter en een camera. Een omwonende 
heeft in de nabijheid van de betref-
fende woning een onbekende man 
een redelijke tijd zien staan. Deze 
man is blank, ongeveer 40 jaar oud, 
1.80 meter lang en heeft een door-
leefd gezicht. Hij rookte veel. De 
man heeft grijzend haar. Hij droeg 
een donkere leren jas. Mogelijk dat 
deze man met de inbraak te maken 
heeft. Meer getuigen kunnen zich 
melden bij de politie via 0900-8844.
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Waar is Tijger?
Aalsmeer - Sinds dinsdagochtend 
21 juni wordt kater Tijger vermist. Hij 
loopt mogelijk in de omgeving van 
het Wellant College in de Linnaeu-
slaan. Misschien is het beestje abu-
sievelijk vanuit woonplaats Uithoorn 
meegereden naar Aalsmeer en tij-
dens het uitladen van spullen al-
daar, uit de auto gesprongen. Tijger 
heeft een donkere gestreepte vacht, 
groene ogen, witte sokjes en een 
witte bef en kin. Wie Tijger heeft ge-
zien, wordt verzocht te bellen naar 
06-48592440.

INFORMATIEF
COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

VERLOsKuNdIgEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

OLgA
overleg lichamelijk 
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk 
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op 
afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Hartenwensen voor ouderen
Aalsmeer - De Riki Stichting en het 
Nationaal Ouderenfonds vervullen 
deze zomer totaal 780 hartenwen-
sen van ouderen. Deze aandacht 
voor ouderen is noodzakelijk om-
dat in de zomermaanden bijna ie-
dereen geniet van een vakantie of 
dagjes uit. Dit zijn de tijden waarin 
ouderen vaak helemaal alleen ach-
terblijven. Velen hebben een klein 
budget of lichamelijke beperkingen 
waardoor ze niet alleen op pad kun-
nen. Ook blijven welzijnsactivitei-
ten in deze maanden vaak achter-
wege. De eenzaamheid is dan groot. 
Niet minder dan 200.000 ouderen 
zijn extreem eenzaam. Zij krijgen 
slechts eens per vier weken bezoek. 
38 Verzorgingshuizen en 40 afdelin-
gen van de Zonnebloem, waaronder 
de afdeling Aalsmeer en Kudelstaart 
doen mee met de ‘zomerhartenwen-

sen’ actie. Hierbij krijgen per huis of 
afdeling 10 vrijwilligers de kans een 
‘zomerhartenwens’ van één van de 
ouderen te vervullen. Het gaat bij 
deze actie om individuele één op 
één activiteiten. Juist die exclusie-
ve aandacht maakt het zo bijzon-
der. Het uitje kan variëren van een 
visje eten op het strand, winkelen, 
een ver weg wonend familielid be-
zoeken, bezoek aan de buurt waar 
men is opgegroeid, een rondvaart 
maken, gezellig lunchen op een ter-
rasje of een musical bezoeken. Alle 
wensen worden in de eenzame zo-
mermaanden vervuld. De Riki Stich-
ting en het Nationaal Ouderenfonds 
zetten met de ‘zomerhartenwensen’ 
actie ouderen ‘in het zonnetje’ en la-
ten zo weten dat er aan hen wordt 
gedacht. Kijk voor meer informatie 
op www.rikistichting.nl.

Rode Kruis boottocht super!
Aalsmeer - Voor het vijfde achter-
eenvolgende jaar organiseerde het 
Rode Kruis Aalsmeer een boottocht 
voor ouderen, mensen met een be-
perking en chronisch zieken uit 
Aalsmeer. Vorige week woensdag 
22 juni werden een kleine 100 gas-
ten van het Rode Kruis naar het Am-
sterdamse Bos gebracht om daar in-
gescheept te worden op de door het 
Rode Kruis ‘gecharterde’ boot. Sa-
men met 15 Rode Kruis vrijwilligers 
konden zij genieten van een he-
le dag varen naar en door Amster-
dam. Het duurde even voordat de 
boot kon vertrekken omdat de mu-
zikant en twee dames uit Aalsmeer 
de aanlegplaats niet konden vinden. 
Maar toen de muzikant aan boord 
was en de twee dames nog steeds 
niet waren gearriveerd, werden 
toch de trossen losgegooid en kon 
de boot weg. Maar na nog geen 50 
meter te hebben gevaren ontwaar-
den de gasten de twee dames aan 
de wal en ging de boot in zijn ach-
teruit, terug naar de aanlegplaats. 
De dames kwamen onder luid ap-
plaus aan boord en pas toen kon de 
tocht echt beginnen. Eerst over de 
Ringvaart naar de Nieuwe Meer en 
via de sluizen verder richting Am-
sterdam. De tocht voerde door Oud-
West (Zijlbrug, Kinkerbrug)en veel 
mensen kenden deze wijk van vroe-
ger en vielen van de ene verbazing 
in de andere dat er zoveel nieuw-
bouw en renovatie heeft plaats ge-

vonden. De prachtige, sfeervolle 
pleintjes met lindebomen sierden 
de omgeving van deze huizen en 
appartementen. Bij het doorvaren 
van de vele bruggen in de stad ston-
den veel mensen langs de kant te 
zwaaien naar de mensen op de Ro-
de Kruis boot. De Rode Kruis banner 
aan de voorkant van de boot trok 
veel aandacht en ook daarom was 
het een mooie promotie tocht door 
de stad Amsterdam. Het weer viel 
jammer genoeg tegen. Het was be-
wolkt en erg fris en daarom waag-
den maar enkele gasten zich op het 
buitendek. Vrij snel gingen ze dan 
weer terug naar het warme bene-
dendek en dat was maar goed ook, 
want daar waren inmiddels de tafels 
gedekt en konden de gasten genie-
ten van een heerlijke maaltijd.Rond 
16.00 uur meerde de boor weer af 
bij de aanlegsteiger in het Amster-
damse Bos waar de vrijwilligers en 
chauffeurs weer klaar stonden om 
de gasten naar huis te brengen. 
Hulde aan deze groep vrijwilligers 
die steeds weer voor het Rode Kruis 
klaar staat om mensen van huis op 
te halen om ze, in dit geval, naar de 
boot te brengen. En natuurlijk ook 
petje af voor de 15 Rode Kruis vrij-
willigers die ook nu weer klaar ston-
den om de gasten een heerlijk dag-
je uit te bezorgen.Zoals een van de 
gasten zei toen ze uit de boot stap-
te: “Dit was weer een superdag voor 
ons allemaal.”

KERKDIENSTEN
lecte Ruth Mirabel Cruz uit Hondu-
ras. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst zondag om 19u. br. C. Terp-
stra uit H.I. Ambacht. 

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zon-
dag om 10u. en 16.30u. Donder-
dag 30 juni 19.30u. dienst, ds. A. van 
Voorden.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. dienst, ds. M. v/d 
Zwaag-de Haan, Ter Aar.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. A.J. Fraan-
je uit Drachten. Organist W. Spaar-
garen.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 
14.30u. speciale dienst, dominee 
Cees Graafland, 25 jaar predikant. 
Vg. dhr. W. Dekker, Oosterwolde.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Van 
Borsselenweg 116.
Zondag 10u. ds. F. van Roest, Noord-
wijk en 18.30u. ds. A. van Vuuren. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. 
Aparte bijeenkomst voor kinde-
ren. Zondag 10u. dienst, spreker 
Gor Khatchilyan en 19u. Baan 7 met 
Geert Balder.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. C.A. Ver-
sluis, Ermelo 18.30u. gez. dienst met 
CGK, ds. N.A. Viss, Heemstede.

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zondag om 10.30u. 
in Karmelkerk gezinsviering, ds. L. 
Seeboldt m.m.v. De Mirakeltjes. Om 
14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst, 
vg. Christoff.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag om 16u. concert met Piet 
van der Steen op harmonium. Col-
lecte voor behoud van kerk.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag dienst om 10u. ds. J. van 
Veen. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. D.J. Lager-
weij uit Blokzijl. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag om 10.30u. communievie-
ring. Vg. ds. A. Blonk.

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. 

Zondag 3 juli
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst zondag 10u. Crèche, peuter-
dienst en metamorfose. 

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. 
Dienst zondag om 10u. Spreker 
Maarten van Eck. 
Speciale dienst voor de kinde-
ren. Avond In Hes Presense-avond, 
aanv. 19.30u.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. dienst, ds. 
D. Westerkamp, Houten en 18.30u. 
gez. dienst met NGK in ‘t Lichtba-
ken, ds. N.A. Viss.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u. 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Extra col-

Vermist:
- Baanvak: Diesel, een rood/witte kater met een licht blauwbandje.
- Leeghwaterstraat, Kudelstaart: Cypers grijze grote kater. Bij zijn 

kin wat lichter. Piet is zijn naam.
- Mijnsherenweg: Beer, een cyperse kater van 1 jaar.
- Bennebroekerweg, Rijsenhout: Groene parkiet. Is tam maar niet 

makkelijk te benaderen. 
- Machineweg: Noorse boskat. Langharig en cypers gekleurt. 
 Is 13 jaar oud en heet Saphira. 
- Clantstraat, Kudelstaart : Zwart/witte poes. Rechter voorpoot wit
 doorlopend in een witte streep over de rug. Ze heet Tina en is 2 
 jaar oud. 

Gevonden:
- Legmeerdijk, bij Hornmeerpark: Klein zwart katje met wit vlekje
 op de borst
- Hellendaalstraat: Bruine langharige kat met pluimstaart. Heeft 
 zwarte streep over de rug en 4 witte voetjes en bef. 
- Herenweg, Kudelstaart: Cyperse poes. Grijs/zwart met zwarte
 voetjes.

Goed tehuis gezocht voor:
- Dwergkonijntjes met staande oren, zouden graag meer ruimte 

hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

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

ANBO Aalsmeer organiseert
Wandelen in stad Leiden
Aalsmeer - Op dinsdag 19 juli wil-
len leden van de ANBO een stads-
wandeling maken door de histori-
sche binnenstad van Leiden, onder 
leiding van een gids van het Leid-
sche gilde. De kosten zijn 3 eu-
ro per persoon. De wandeling start 
om 11.00 uur, op het trottoir voor 
het museum van volkenkunde in de 
Steenstraat 1. Het is ongeveer 5 mi-
nuten lopen vanaf het Station. De 
wandeling duurt zo’n 2 uur en er 
wordt een korte koffiestop gehou-

den. Om ongeveer 13.15 uur eindigt 
de groep bij pannenkoekenhuis de 
Schaapsbel. Wie met de auto komt 
wordt aangeraden te parkeren op 
parkeerterrein Haagweg 6. Vanaf 
hier brengt een gratis pendelbus-
je de deelnemers naar het startpunt 
voor het museum van volkenkunde. 
Aanmelden voor deze wandeling 
kan uiterlijk tot en met 9 juli bij Loek 
van Keulen (liefst per e-mail): loek-
vankeulen@hetnet.nl of anders via 
telefoonnummer 0297-328028.

Oud papier in Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 1 juli haalt de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart weer het oude 
papier op. Wie graag wil dat het pa-
pier naar de Supporters vereniging 
gaat, wordt verzocht de container 
pas aan de weg zetten na 16.00 uur. 
Gaarne op die plaatsen waar ook de 

vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart direct of in-
direct alle Kudelstaartse sportver-
enigingen. Dus, verzamel het papier 
voor de eerste vrijdagavond van de 
maand.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 ju-
li houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw De Spil aan de Spilstraat, zij-
straat Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur, iedereen is 
welkom en de koffie en thee staan 
klaar. De toegang is gratis. Er zijn 
mogelijkheden om een kaartje te 
schrijven voor zieke mensen of om 
een gesprek van mens tot mens te 
hebben. U komt toch ook?! Neem 
eens iemand mee.

Film Aalsmeer op YouTube
Aalsmeer - De videofilm ‘Aalsmeer 
in de 20e eeuw’, geproduceerd door 
Ton Könst in samenwerking met 
“Stichting Oud Aalsmeer’ in 2000 is 
op YouTube gezet. Deze 75 minuten 
durende film is in zeven delen van 
10 à 11 minuten gesplitst. “Gezien 
er nog steeds belangstelling bestaat 

voor deze video, die alweer 11 jaar 
oud is en juist daarom meer histo-
rische waarde krijgt, heb ik beslo-
ten om hem op het web te zetten”, 
legt maker Ton Könst uit. Op de si-
te www.konstant.nl zijn de linken te 
vinden die verwijzen naar de zeven 
verschillende delen.

Garageverkoop voor KWK
Rijsenhout - De strijd van Thea 
tegen de vreselijke ziekte kanker 
heeft haar familie geïnspireerd iets 
terug te doen in de vorm van geld 
bijeen brengen voor kankeronder-
zoek. 

Aanstaande zaterdag 2 en zondag 
3 juli wordt beide dagen van 12.00 
tot 18.00 uur een garageverkoop 
gehouden. Naast spullen van Thea 

worden ook veel gekregen artikelen 
voor het goede doel te koop aange-
boden. De familie hoopt dat velen 
deze dagen een kijkje komen ne-
men en iets kopen zodat een mooi 
bedrag overgemaakt kan worden 
op de rekening van de Kankerbe-
strijding. De verkoop is bij de fami-
lie de Graaff aan het Heermanszwet 
29 in Rijsenhout. Verdere informatie 
via 0297-340196.



Nieuwe Meerbode - 30 juni 2011 pagina 3

Muziek
Vrijdag 1 juli:
* Summer Break Party voor jeugd 
voortgezet onderwijs (1-3) in Bon 
Ami, Dreef van 20.30 tot 00u.
* Praamavond met dj Henk in café 
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Texaanse singer en songwrite-
re Dusty Stray in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Vanaf 21.30u. Open 21u.
1 en 2 juli:
* Dansspektakel Omnia ‘Viva la 
Fuif’ in Studio’s Aalsmeer, Centrum. 
Voorstellingen vrijdag 20u., zaterdag 
14u., 16.15u. en 20u.
Zaterdag 2 juli:
* Houseclassics feest in N201, Zwar-
teweg. Open: 21u.
* Nieuw: Plaspop op Westeinder-
plassen met optredens van Rietveld, 
De Klucht, Kadoband en Smartlap-
penkoor. Drie sets 21-21.30u., 22-
22.30u. en 23-23.30u.
* Praamclassics met dj René Piet in 
café de Praam, Zijdstraat v/a 21u.
* Band Dark Rosie live in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 3 juli:
* Klassiek concert in Oud Katholie-
ke kerk, Oosteinderweg 394 v/a 16u. 
Maandag 4 juli:
* Zomeravond buitenconcert Flo-
ra in Boomgaard, Oosteinde, 19.30u.
Zaterdag 9 juli:
* Summer Dance Party op surfeiland 
Vrouwentroost, 20-01u.

Exposities
Zaterdag 2 juli:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Elke zaterdag van 
11 tot 16u.
2 en 3 juli:
* Historische Tuin open. Ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 16.30u. Expositie ‘60 
Jaar brandweer Aalsmeer’ in Histo-
risch Centrum. 
Tot en met 31 juli:
* Expositie met glassculpturen, teke-
ningen, foto’s, schilderijen en beel-
den in Het Oude Raadhuis, Dorps-

straat. Open: donderdag tot en met 
zondag 14-17u. 
* Zomerexpositie met glaskunst en 
schilderijen in galerie Sous Terre, 
Kudelstaartseweg, tegenover water-
toren. Open iedere zaterdag en zon-
dag van 13 tot 17u.
Zondag 3 juli:
* Huismuseum Janna van Zon met 
Mokum collectie geopend van 10 tot 
17u. Zaterdag gesloten.

Diversen
Vrijdag 1 juli:
* Zeilsensatie: Regenboog Evene-
ment in Aalsmeer. 12-13.30u. ope-
ning en diverse activiteiten op sur-
feiland Vrouwentroost. Wedstrijden 
14-16u. te volgen op groot scherm.
* Zomerschaakcompetitie Schaak-
club Aalsmeer in ‘t Stommeerkwar-
tier, Baccarastraat. Vanaf 20u.
Zaterdag 2 juli:
* Zwemloop voor jeugd in Het Oos-
terbad, Mr. Jac. Takkade v/a 11u.
2 en 3 juli:
* Watertoren zaterdag en zondag 
open voor publiek, 13-17u.
4 tot en met 8 juli:
* Zwemvierdaagse in Het Ooster-
bad, Takkade. Start maandag v/a 
19u. ‘s Middags 13-17u.
* Zwem4Daagse in De Waterlelie, 
Dreef. Start maandag v/a 18u.
Dinsdag 5 juli:
* Fietstocht ANBO en PCOB naar 
Hoofddorp. Start 13.30u. bij Paro-
chiehuis, Gerberastraat.
Woensdag 6 juli:
* Koffie in de Spil, Spilstraat, Ku-
delstaart vanaf 10u.
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 19.30u. 
Donderdag 7 juli:
* OVAK-fietstocht. Start 13.30u. bij 
De Waterlelie, Dreef, Hornmeer.
Zaterdag 9 juli:
* Loodsverkoop met glaswerk, bro-
cante, etc. Opbrengst voor Deborah 
Harting die gaat werken in kinder-
tehuis in Mexico. Van 10 tot 17u. op 
De Oude Werf, Uiterweg 123-127.

Vergaderingen
Donderdag 30 juni:
* Bijeenkomst over baggeren sloten 
en vergadering wijkraad Hornmeer 
in buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.

AGENDA

De Dippers, van links naar rechts: Peter, Cor, Hans en Henk. met plaspop en 
bingo-apparaat. Op de foto ontbreekt Dipper nummer vijf, Henk-Willem.

Zaterdag 1e editie op Westeinder
Sfeervol en intiem: Plaspop!
Aalsmeer - De Dippers benne te-
rug na 25 jaar met een nieuw evene-
ment en aanstaande zaterdag 2 ju-
li vindt de eerste editie van Plaspop 
plaats. Net als de pramenrace, die 
door dit vijftal bedacht is waarvan zij 
tien jaar de organisatie op zich heb-
ben genomen, is Plaspop een acti-
viteit op het water, op de Westein-
derplassen. “Plaspop is uniek, wordt 
net als de pramenrace, nergens in 
Nederland georganiseerd. Een paar 
jaar terug borrelde dit idee al bij 
ons op. Een drijf-aan is het basis-
concept, een easy going evenement 
waar mensen muziek maken en the-
ater brengen. Een non-profit, sfeer-
vol en intiem gebeuren dat past op 
de Plas. We hopen watersportplaats 
Aalsmeer nog meer op de landelij-
ke kaart te krijgen”, vertelt het vijftal. 
Op vier verschillende, vaste locaties 
treden drie bands en een smart-
lappenkoor op. De Dippers hebben 
dekschuiten geregeld en varen de-
ze avond met twee bootjes rond om 
de artiesten te voorzien van drinken, 
etc. en verlenen assistentie als no-
dig. “Maar”, zo benadrukken de he-
ren: “Het publiek moet voor zich-
zelf zorgen. Zelf dus nadenken wat 
meegenomen wordt in de picknick-
mand. Naast rosé en stokbrood ra-
den wij ook wat lekkers voor ons, 
muggenspray of een muskieten-
net en een eigen bingokaart aan.” 
De Dippers sluiten deze eerste edi-
tie namelijk af met een bingo in het 
Koddespoeltje. In dit poeltje zorgt 
de Kadoband voor de muziek, in het 
Torregat gaat De Klught optreden, 
bij de Grote Brug gaat smartlappen-
koor Denk aan de Buren zingen en 
bij het eiland van Lobbes neemt de 
band Rietveld het publiek mee op 

een muzikale reis. Alle locaties zijn 
bereikbaar via de Westeinderdijk-
sloot. Iedereen kan drie optredens 
bijwonen. De sets zijn van 21.00 tot 
21.30 uur, van 22.00 tot 22.30 uur 
en van 23.00 tot 23.30 uur. Het pu-
bliek wordt de mogelijkheid gege-
ven om in een half uur naar de vol-
gende locatie te varen. Volgens het 
vijftal moet dit lukken, gemiddeld zit 
er zo’n 20 tot 25 minuten varen tus-
sen de vier locaties. Bezoekers kun-
nen zelf kiezen waar zij Plaspop be-
ginnen. Wie niet zo bekend is op de 
Westeinderplassen kan natuurlijk op 
de drukte afgaan, maar de Dippers 
raden aan zelf de waterkaart van 
Aalsmeer te kopen of in te kijken 
ter voorbereiding. Tot slot: Plaspop 
is gratis te bezoeken. Alleen eigena-
ren van bootjes en sloepjes kunnen 
overigens gaan genieten van deze 
activiteit op het water, grote krui-
sers kunnen de uitgezochte locaties 
niet bereiken omdat het te ondiep 
is. De Dippers doen overigens niet 
aan bootverhuur, andere bedrijven 
in Aalsmeer wel. En geluidsinstalla-
ties aan boord worden niet op prijs 
gesteld. “Je krijgt muziek, hoef jezelf 
niet mee te nemen”, aldus het vijftal. 
Bij harde wind of onweer met flin-
ke regenbuien gaat het evenement 
natuurlijk niet door. Volgend jaar is 
de eerstvolgende optie. Bij twijfel-
achtige weersomstandigheden kan 
zaterdag na 18.00 uur de site www.
westeinderrondvaart.nl geraad-
pleegd worden. Onder het kopje 
‘nieuws’ wordt gemeld als Plaspop 
niet doorgaat. Geen nieuws is dus 
goed nieuws en betekent wel zater-
dag de Westeinderplassen op voor 
een nieuw, muzikaal avontuur. 
Door Jacqueline Kristelijn

Combikaarten en vip-arrangement
Summer Dance op Eiland
Aalsmeer - Volgende week zater-
dag 9 juli vindt op surfeiland Vrou-
wentroost de jaarlijkse Summer 
Dance Party plaats. Van 12.oo tot 
18.00 uur presenteert de organisatie 
een gevarieerd programma met de-
monstraties en uiteraard swingen-
de dance-muziek. De Dance Party 
met onder andere de dj’s Tony Cha-
Cha, Franky Rizardo, Nicky Remero 
en Real El Canario is van 20.00 tot 
01.00 uur. Tickets kosten in de voor-
verkoop 18 euro, aan de deur wordt 
25 euro entree gevraagd. Ook zijn 

combikaarten te koop voor bezoek 
aan de Dance Party en de afterparty 
in de N201 met Groovenatics en de 
organisatie biedt twee soorten vip-
arrangementen. Voorverkoopadres-
sen zijn Big L en Deportivo in de 
Zijdstraat, het Westeinder Paviljoen 
op het surfeiland, de Readshop in 
de Ophelialaan, Annemieke’s Kra-
merie aan de Machineweg, de Pri-
mera winkel op het Poldermeester-
plein en Gall & Gall in winkelcen-
trum Kudelstaart. Voor meer infor-
matie: www.summer-dance.nl.

Bacchus sluit seizoen met 
2 avonden live muziek!
Aalsmeer - Als afsluiting van het 
seizoen 2010-2011 brengt cultu-
reel café Bacchus dit weekend twee 
avonden live muziek. Op vrijdag-
avond 1 juli de singer en songwri-
ter Dusty Stray en als echte afsluiter 
van het seizoen op zaterdag 2 juli de 
driemans formatie Dark Rosie.
Terugkijkend op een geweldig sei-
zoen sluiten de vrijwilligers van cul-
tureel café Bacchus het culturele 
seizoen af met een muzikaal week-
end. Iedereen wordt uitgenodigd om 
dit seizoen mee af te komen slui-
ten. Begin juli wordt het programma 
voor het seizoen 2011-2012 bekend 
gemaakt. De vrijwilligers hebben, 
mede in samenwerking met K.C.A, 
weer een mooi programma in elkaar 
weten te draaien. 

Vrijdag Dusty Stray
Dood, moord schuld en verzoe-
ning. Dit zijn de folk ballads over 
moord en misère die deel uitma-
ken van de CD Tales of Misfortu-
ne and Woe. Liedjes die zijn gewor-
teld in de donkere kant van de vroe-
ge Amerikaanse folk traditie, waar-
mee Jonathan Brown (geboren in 
Taiwan) als zoon van een predikant 
opgroeit in Texas. Als kind krabbelt 
Jonathan zijn eigen songteksten op 
de achterzijde van de gebedsvellen 
tijdens de vele uren die hij al wach-
tend doorbrengt op een kerkbank-
je.In dezelfde traditie schrijft hij nu 
liedjes over onfortuinlijke persona-
ges en hun weg naar een verschrik-

kelijk eind; een wanhopige moeder 
van drie kinderen, twee broers op 
een jacht, een onschuldig meisje dat 
dwaalt door het bos. Deze sombe-
re wereld die hij verkent wordt ech-
ter vaak verlicht door vonkjes dro-
ge humor. De zonnige vrolijke har-
monieën brengen het grimmige pad 
van het lot weer terug met een stap 
voorwaarts. Hierdoor klinken de folk 
ballads intiem, bijna gezellig en de 
arrangementen zijn ingenieus.

Zaterdag Dark Rosie
Dark Rosie staat voor verassende 
eigenzinnigheid. Dit klinkt niet al-
leen door in de eigen, maar ook in 
de bewerkingen van bekend en on-
bekend werk uit de pop/rock en 
jazz. Het akoestisch trio, Dark Rosie 
speelt eigen muziek, singersongwri-
ter met een vleugje wind uit de Ierse 
of Franse windstreken, alsmede ei-
genwijs bewerkte covers uit het op-
zwepende Piaf repertoire of uit de 
jazzy hoek. De Castricumse zange-
res/accordeoniste Miranda Zuur-
bier weet met haar intense zang 
en spel het publiek keer op keer te 
pakken. Zij wordt sfeervol en pro-
fessioneel begeleid door fingerstyle 
gitarist Ton Hemmen en contrabas-
sist Vincent Lamers. Op beide avon-
den: Zaal open: 21.00 uur, Aanvang: 
21.30 uur, Entree: Uw Gift! Meer in-
fo op www.cultureelcafebacchus.
nl . Ook voor het aanmelden op de 
nieuwsbrief van het culturele café in 
de Gerberastraat.

House- en dancefeest zaterdag
Stuiver: Houseclassics van 
1988 tot 1994 in N201
Aalsmeer - Begin jaren negenti 
was de N201 (toen nog Kaoetsjoek) 
als zaal één van de pioniers als het 
ging om het geven van house- en 
dance feesten. Menig inwoner van 
Aalsmeer en omstreken heeft deze 
feesten nog wel ergens in zijn herin-
nering opgeslagen. Om deze goeie 
ouwe tijd nog eens opnieuw te bele-
ven is er aanstaande zaterdag 2 juli 
een groot feest met alleen maar mu-
ziek en sfeer uit die tijd: Stuiver! Te-
rug naar nostalgie met de muziek, 
entreeprijzen en artiesten van wel-
eer. De volgende artiesten zullen op 
Stuiver! hun kunsten vertonen: De 
grootmeester DJ All Star Fresh (Mr. 
King Bee himself) is al vanaf 1979 
actief en heeft zijn sporen meer 
dan verdient. Deze man is werke-
lijk fenomenaal ‘on the decks’ met 
skills waar je kippenvel van krijgt. 
Hij is niet voor niets derde gewor-
den bij The World Mix Champion-
ships in London Royal Hall. Deze le-
gende heeft onder andere gewerkt 
met Public Enemy, Ice T en als sup-
porting act bij niemand minder dan 
Madonna opgetreden. Deze veelzij-
dige artiest mag natuurlijk ook de 
nostalgische megahit ‘Back by Do-
pe Demand’ achter zijn naam zet-
ten. En nog een grootmeester komt 
langs. De enige echte DJ Dano ver-
dient ook een flink pak respect. De-
ze bijzonder sympathieke Herman 

Brood van de house heeft ook een 
aardige CV opgebouwd in de laat-
ste 20 jaar. Wie kent hem niet! Voor 
Stuiver! stoft hij zijn aller-aller-aller- 
oudste plaatjes af. Jeroen Flamman 
en Abraxas a.k.a. Fierce Ruling Di-
va mogen niet ontbreken op de lijst 
van artiesten. Deze mannen waren 
er vanaf de allereerste house relea-
ses bij. Iedere old school liefhebber 
kent daarom ook hun hit Rubb it in. 
Een duo wat thuis hoort op een ou-
derwets feestje. Dan Miss Zelda. 
Een vrouwelijke DJ die haar manne-
tje staat achter de draaitafels. De-
ze topper is een zekere factor op 
het gebied van foutloos draaien. 
A true DJ. DJ Vox is uiteraard ook 
van de partij. Als pionier en één 
van de grondleggers van de house 
scene heeft hij de echte beginperi-
ode doen ontstaan. Met meer dan 
25 jaar ervaring waaronder resi-
dent van Multigroove. Del Scorpio 
en Ronny de Kuyper zullen Stuiver! 
waardig afsluiten met old school 
platen waarvan menigeen het be-
staan niet meer wist en een glim-
lach zal toveren op de gezichten van 
de feestgangers. De heimwee naar 
weleer zal weer even doen herleven.
En dit alles voor slechts 10 euro. 
Kaarten zijn alleen verkrijgbaar aan 
de deur van het jongerencentrum 
aan de Zwarteweg. Vol is vol. Info is 
ook te vinden op: www.n201.nl.

Flora geeft zomerconcert
Aalsmeer - Muziekvereniging Flora 
heeft een mooi seizoen achter zich 
en ter afsluiting stonden een tweetal 
concerten in de buitenlucht op het 
programma. Afgelopen maandag 
27 juni speelde Flora in de warm-
te in Kudelstaart tussen de Mid-
voordreef en de Rechtsbuitenstraat. 
Aanstaande maandag 4 juli van-
af 19.30 uur is Flora te beluisteren 
op het grasveld bij de Boomgaard in 
de wijk Nieuw Oosteinde. Indien de 
weersgesteldheid roet in het eten 
gooit, wordt het concert verplaatst 
naar het clubhuis aan de Wim Kand-
reef 1 te Kudelstaart. Het jeugdor-
kest bestaat uit een enthousiaste 
groep meisjes en jongens die weke-
lijks bij elkaar komt om te repeteren 
en het afgelopen seizoen is er veel 

geleerd en dat willen zij graag laten 
horen. Het uiteindelijke doel van het 
bespelen van een instrument is ten-
slotte om deel uit te maken van een 
orkest. Lessen hebben een indivi-
dueel karakter terwijl meespelen in 
een voltallig orkest een kwestie van 
samenspel is. Flora hoopt met de 
concertjes mensen te bereiken die 
zich aanmelden om een instrument 
te gaan bespelen en tevens te laten 
horen dat een modern fanfareorkest 
niet louter mars- en hoempapa-mu-
ziek speelt, maar van alle markten 
thuis is, van zeer intiem en ingeto-
gen tot uitbundig swingend en spet-
terend. Meer informatie over de ver-
eniging op www.muziekvereniging-
flora.nl. Nieuwe leden, jong of oud, 
zijn van harte welkom!

Zaterdag optredens in hofjes
Bindingkoor in Haarlem
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 2 
juli laat Het Bindingkoor, onder lei-
ding van Henk Trommel van zich ho-
ren tijdens de Internationale Koorbi-
ennale 2011 in Haarlem. In de Haar-
lemse binnenstad zijn van 24 juni 
tot en met 3 juli diverse concerten 
van professionele- en amateur ge-
zelschappen waaronder vocale en-
sembles uit de Balkan en een groot 
kinderkoor. Via www.koorbiennale.
nl is te lezen welke gezelschappen 
er optreden, kaartjes bestellen of 
ontdekken dat er ook veel concer-
ten in de open lucht vrij toeganke-
lijk zijn. Zo mag Het Bindingkoor op 
zaterdag 2 juli om 12.00 uur in het 
Hofje van Oorschot zingen aan de 

Kruisstraat en om 13.20 in het Pro-
veniershof aan de Grote Houtstraat 
in Haarlem. Het Bindingkoor zal een 
gedeelte zingen van het eerder uit-
gevoerde ‘Voorjaarsconcert’ over 
zingen en liefde voor muziek, on-
der de noemer; Muziek?, Zingen?, 
Wooowww! Onder andere canons 
en moderne- en klassieke liederen 
worden ten gehore gebracht. In de 
buitenlucht is er geen piano voor-
handen dus zingt het koor slechts 
die liederen die zonder de vertrouw-
de pianobegeleiding van dirigent 
Henk Trommel kunnen worden uit-
gevoerd. Meer informatie over het 
Bindingkoor is te vinden op www.
debinding.nl

Zomer in café de Praam
Aalsmeer - Na een zinderende, 
spannende en geslaagde bandjes-
avond maakt café de Praam zich 
op voor het zomerprogramma. Met 
natuurlijk elke week weer de bes-
te en gezelligste dj’s, onder ander-
ede vaste vrijdag praamavond met 
deze week dj Henk. Hij weet er vast 
en zeker weer een super gezelli-
ge disco avond van te maken voor 
jong en oud. De toegang is gratis, 
maar neem wel een legitimatiebe-
wijs mee, want de toegang is van-
af 18 jaar. Op zaterdagmiddag zul-
len de Bartenders John of Sven de 
gasten verwelkomen van 14.00 tot 
21.00 uur met gezellige muziek en 
natuurlijk een borrelhapje. De zater-
dagavond is gereserveerd voor the-
ma-avonden. Met deze week een 
Aalsmeerse bekende: Dj René Piet. 
Hij zal gevarieerde dans classics ten 
gehore brengen. Woensdag en don-
derdag is de praam van 16.00 tot 
01.00 uur geopend. Er kan dan altijd 
gesjoelt of gedart worden. Ande-
re ideeën? Meld het bij de bar. Wie 

weet wordt spijkerslaan wel een hot 
item! Meer informatie: www.cafede-
praam.nl.

Voorverkoop feestweek
Tot slot: De kaartverkoop voor de 
feestweek in september start op za-
terdag 16 juli van 20.00 tot 22.00 uur 
in café de Praam in de Zijdstraat..

Vrijdag en zaterdag in Crown Theater

Viva la Fuif van Omnia!
Aalsmeer - Dit weekend presen-
teert SV Omnia 2000 de dansvoor-
stelling Viva la Fuif in de Crown Stu-
dio aan de Van Cleeffkade. Choreo-
grafen van deze dansshow zijn Ma-
riëlle Buskermolen, Angelique Ka-
rijopawiro, Tessa de Vries en Mela-
nie van Leeuwen en gedanst wordt 
er vele leden van de Aalsmeerse 

sportvereniging. Vrijdag 1 juli begint 
om 20.00 uur een avondshow. Za-
terdag 2 juli worden liefst drie voor-
stellinen gegeven, om 14.00, 16.15 
en 20.00 uur. Wacht niet te lang met 
kaarten kopen, er is zaterdag zelfs 
al één show uitverkocht! Voor meer 
informatie en kaartverkoop: www.
svomnia.nl of bel 06-53363139.

STAGE
MUSIC SHOP

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

‘bOSTOn’ lESSEnAAr 
OPklIk-lAMPjES

E 12,95 

‘lEOnArdO’ 
vIOOlOUTfIT 
v/A E 169,- 

lICHTGEWICHT 
‘kOSS’ kOPTElEfOOn

E 10,95 

kAdOTIP: klEUrIGE 
PlECTrUMbOx 
6 STUkS E 3,- 



met ingang van vrijdag 1 juli 2011 gedurende zes weken ter 
inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 6. 
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aals-
meer, 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, handhaving en dienstverle-
ning via telefoonnummer (0297) 387 698.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
Week 26

t/m 6 juli De ontwerplegger regionale keringen (Rijnland);
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Dresscode Blue op het 

Raadhuisplein van 20.00–01.00 uur op 28 mei 
2011;

t/m 7 juli Evenementenvergunning: Multisupply zwemloop 
op de Dreef van 08.00–10.00 op 28 mei 2011;

t/m 7 juli Evenementenvergunning: Aalsmeer Roest Niet 
bij The Beach van 08.00–22.00 uur op 5 juni 
2011;

t/m 7 juli Evenementenvergunning: Junior Pramenrace 
bij Stokkeland van 12.00-17.00 uur op 25 juni 
2011;

t/m 7 juli Evenementenvergunning: 5-kmloop in het Horn-
meerpark van 10.00-13.00 uur op 3 juli 2011;

t/m 7 juli  Evenementenvergunning: Summer Dance Party 
van 12.00–01.00 uur op 9 juli 2011; 

t/m 7 juli Evenementenvergunning: Verjaardagsfeest bij 
Sweelinckstraat 58 van 16.00 – 23.00 uur op 16 
juli 2011;

t/m 7 juli De programmabegroting 2012 en het meerjaren-
perspectief 2012-2015 van het Samenwerkings-
verband Aalsmeer- Uithoorn, de G2;

t/m 7 juli  De jaarrekening 2010 van het Samenwerkings-
verband Aalsmeer- Uithoorn, de G2;

t/m 14 juli Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
t/m 19 juli Evenementenvergunning: Bandjesavond in Aals-

meer Centrum van 20.00–01.00 op 25 juni 2011;
t/m 19 juli Exploitatievergunning: De Spil, Spilstraat 3; 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 376-378, het bouwen van een woning; 
• Kudelstaartseweg 145, het slopen en nieuw bouwen van 

de woning; 
• Lakenblekerstraat 13. het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
• Mr. Jac. Takkade 40, het plaatsen van een geluidscherm 

en overkapping; 
• Rietwijkerdwarsweg 2, het slopen van 2 bijgebouwen;
• Uiterweg 113/115, het bouwen van een woning.

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, 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, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
• Koningsstraat 185, het plaatsen van een dakkapel;
• Machineweg 207, het plaatsen van een erfafscheiding;
• Uiterweg 113, het slopen van een dubbele woning;
• Zeemanhof 14, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 23 juni 2011.
• Aalsmeerderweg 249, het vergroten van de woning.
Verzenddatum omgevingsvergunning: 30 juni 2011.  

kennisgeving ontWerp beschikking, 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn vergunning te verlenen voor de bouw van een 
woning aan de Boomgaard 105 te Aalsmeer.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 23 juni 2011 
besloten om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
af te geven ten behoeve van de voorgenomen vergunning. De 
aanvraag, de ontwerpbeschikking en het ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
30 juni 2011

t/m 19 juli  Exploitatievergunning: De Chinese Muur, Ein-
steinstraat 79A;

t/m 20 juli Standplaatsvergunningen: de verkoop van vis, 
op donderdag bij winkelcentrum Nieuw-Oostein-
de; de verkoop van zuivel, op woensdag en za-
terdag bij winkelcentrum Nieuw-Oosteinde; de 
verkoop van vis, op donderdag bij het Pomp-
plein;

t/m 28 juli Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan 
“Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh;

t/m 26 aug. Vastgestelde ontwerp Vaarwegenverordening 
(Rijnland);

t/m 7 sept Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen 
(Rijnland).

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
balie 6

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

inzagetermijn tot vrijdag 15 juli 2011
• Herenweg 38, het creëren van een insteekhaven

inzagetermijn tot vrijdag 12 augustus 2011
• Boomgaard 105, het bouwen van een woning

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 stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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 contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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 afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning onder-
trouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak 
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen te-
lefonisch 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 be-
stuurssecretariaat. 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 geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 12 juli en 6 september 2011.

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
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Aalsmeerse geeft onderwijs en hoop aan kinderen 

Kindertehuis in Mexico wordt 
nieuwe plek voor Deborah Harting
Aalsmeer - Op 19 augustus ver-
trekt de in Aalsmeer geboren en ge-
togen Deborah Harting voor mini-
maal twee jaar naar Mexico. Daar 
gaat ze als leerkracht aan de slag 
in kindertehuis Pilar de Esperan-
za. Een tehuis waar gemiddeld zo’n 
dertig kinderen wonen en ook naar 
school gaan. Het tehuis is ruim tien 
jaar geleden gestart buiten de gro-
te stad Reynosa. De stad ligt tegen 
de grens van Texas, in het noor-
den van Mexico. Een gebied met 
veel corruptie en drugsproblemen. 
Veel kinderen leven er op straat, zijn 
verslaafd of worden gebruikt in de 
drugshandel of prostitutie. Juist met 
deze kinderen wordt gewerkt in Pi-
lar de Esperanza, wat ‘pilaar van 
hoop’ betekent. Een mooie beteke-
nis, want de kinderen krijgen er een 
beter leven. Ook worden kinderen 
opgevangen die thuis mishandeld 
of misbruikt zijn, wees zijn of geen 
stabiele thuissituatie hebben. Naast 
de voor ons zo normale primaire le-
vensbehoeften, krijgen de kinderen 
er sinds een paar jaar ook onder-
wijs. Deborah gaat onderwijs geven 
aan de oudste kinderen vanaf 12 

jaar. De nadruk ligt op Engels, want 
als ze deze belangrijke taal kunnen 
spreken, hebben ze meer kans op 
werk later. Daarnaast gaat ze kin-
deren leren lezen, want het komt 
vaak voor dat er in het tehuis kin-
deren komen, die nog nooit hebben 
leren lezen. Door de vervelende si-
tuaties waar deze kinderen in zaten, 
lukt het vaak niet om ze onderwijs 
te laten volgen op gewone scholen. 
Ze hebben vaak moeilijk gedrag of 
dragen een flinke zware last op hun 
schoudertjes mee. Daarom is de op-
richting van de school bij het tehuis 
zo belangrijk geweest. Nu zijn er 
zelfs plannen om een tehuis te star-
ten voor jongeren en jongvolwasse-
nen, die geen onderwijs meer vol-
gen. “Dit is heel moeilijk, want dan 
blijf je ze als het ware beschermen,” 
aldus Deborah. “Mogelijk is het sa-
menwerken met het bedrijfsleven 
voor stageplekken een optie, maar 
zover zijn ze nog lang niet.”

Weloverwogen keuze
Deborah is al vier keer eerder in 
Mexico geweest bij het kinderte-
huis, dus ze weet wat haar te wach-

ten staat. De eerste keer, in 2008, 
ging ze met een groep Aalsmeer-
ders mee, vanuit de Nederlands 
Hervormde Gemeente, om daar te 
gaan klussen. Dit op initiatief van 
de Aalsmeerse Paulien Naber, die 
al twaalf jaar bij het kindertehuis 
woont en werkt. Later is Deborah 
nog drie keer terug geweest, waar-
van de langste periode drie maan-
den in de winter van 2010. “Het is 
een weloverwogen keuze,” vertelt 
de gepassioneerde Deborah. “Ik heb 
meer ontwikkelingswerk gedaan en 
door mijn ervaring als leerkracht, 
weet ik dat ik van grote waarde zal 
zijn voor de kinderen van Reynosa.” 
Deborah heeft elf jaar voor de klas 
gestaan en heeft goede opleidingen 
doorlopen. De laatste jaren was ze 
leerkracht voor de Rijdende School, 
waar kinderen van kermis- en cir-
cusmedewerkers les krijgen. Daar-
voor werkte ze voor basisschool De 
Hoeksteen als leerkracht en IB-er. 
Maar Deborah zal veel meer doen 
dan alleen les geven, want samen 
met nog vier anderen is zij de steun 
en toeverlaat voor deze kinderen. Ze 
komt als het ware in een groot gezin 
terecht met alle leuke dingen, maar 
ook de nodige problemen. “Ieder-
een helpt mee om het tehuis draai-
ende te houden, van eten koken tot 
aan het opvangen van de jongste 
kinderen.” De kinderen en leiding 
leven in weinig luxe. 
Zo krijgen ze maar weinig eten via 
de overheid en halen ze de restan-
ten op van wat de supermarkt over 
heeft. “Toch proberen wij ervoor te 
zorgen dat de kinderen optimaal te 
eten krijgen, zodat ze gezond blij-
ven.” 
Veel te doen
Af en toe komen er groepen vrijwil-
ligers helpen bij het tehuis, met na-
me uit Amerika. Momenteel durven 
helaas maar weinig Amerikanen 
de grens van Mexico over te ste-
ken, omdat ze bang zijn dat er iets 
zal gebeuren. En er is altijd veel te 
doen, waarvoor vaak geld nodig is. 

“De keuken moet vernieuwd wor-
den, de douches van de jongens 
zijn aan vervanging toe en er moet 
een tweede auto gekocht worden. 
Dit kunnen wij niet allemaal beta-
len.” Deborah gaat met weinig geld 
richting Mexico en daar verdient ze 
niets. “Het zal nog een flinke uitda-
ging worden om er twee jaar te kun-
nen blijven. Luxe wil ik niet, maar 
af en toe moet ik weer energie op 
kunnen doen door bijvoorbeeld een 
keer naar de kapper te gaan of een 
nieuwe broek te kopen.” Vanuit Ne-
derland hoopt ze voldoende geld 
bijeen te brengen voor Pilar de Es-
peranza en misschien een beetje 
voor haarzelf, om daar te blijven. Ze 
wil onder andere spullen gaan ver-
kopen, een soort garage-sale. Dus 
als er mensen zijn die nog leuke, 
bruikbare dingen te koop hebben, 
dan houdt Deborah zich aanbevo-
len (hartingdeborah@gmail.com). 
Donaties zijn uiteraard ook altijd 
meer dan welkom. Giften kunnen 
gestort worden op Rabobanknum-
mer 30.01.42.307 ten name van D.H. 
Harting of op NGW rekeningnum-

mer 48.63.80.335 Hoenderloo onder 
vermelding van ‘Deborah Harting’. 
Door deze rekening van het Ne-
derlands Genootschap van Wereld 
Evangelisatie zijn donaties fiscaal 
aftrekbaar. Maarten Jongkind heeft 
ervoor gezorgd dat Deborah vanuit 

Mexico een weblog bij kan houden 
op haar eigen website, die binnen-
kort live zal gaan: www.deborah-
harting.nl. Deborah tot slot: “Ik zal 
in Aalsmeer gemist worden, maar ik 
ben in Mexico harder nodig.” 
Door Ilse Zethof
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Voor Stichting MS Research
Golfers slaan 47.500 euro 
bijeen in Amsterdamse Bos
Aalsmeer - Het was voor het eerst 
en het werd een groot succes. 
Nooit eerder was het Amsterdam-
se Bos voor één dag omgetoverd in 
een volledige achttien holes golf-
baan. Die uitdaging ging de Rotary 
Club Aalsmeer-Uithoorn aan om gel-
den bijeen te brengen ten behoeve 
van de Stichting MS Research. Aan 
het einde van de golfdag konden na-
mens de stichting MS Research een 
blij verraste Frits Deiters en Teddy 
van der Burg een cheque van maar 
liefst 47.500 euro in ontvangst ne-
men. Op dinsdag 21 juni klonk rond 
12.00 uur een shotgun en vertrok-
ken dertig flights van vier personen 
op een moeilijke baan in het verras-
send landschap van het Amsterdam-
se Bos. 
In de ruim vier kilometer lange baan 
waren ook waterhindernissen opge-
nomen. Daar moesten spelers hun 
bal volgen over een opblaasbare 
rubberbrug of op een vlot dat moest 
worden overgetrokken. Maar de be-
drijfsteams werden eveneens op drie 
plaatsen in de baan getrakteerd op 
heerlijke hapjes en lekker drankjes. 
En op plaatsen waar de holes pa-
den kruisten, leidden marshalls alles 
in goede banen. De reacties van de 
deelnemers waren dan ook eenslui-
dend positief. “Een topdag, geweldi-
ge ambiance, heel verrassend, mooi 
initiatief, uitstekend georganiseerd 
en culinaire klasse.” 
Dat laatste sloeg op de exquise buf-
fetmaaltijd die na afloop van dit First 

Amsterdam Rough Tournament werd 
aangeboden in het clubhuis. Voor 
deze speciale gelegenheid diende 
het fraaie clubhuis van Cricketver-
eniging VRA in het bos als thuisbasis 
voor de golfers. Hier organiseerde de 
Rotary Club ook nog een veiling met 
als doel de totale opbrengsten van 
het Amsterdamse Bos Golf te verho-
gen. Dat lukte uitstekend, waardoor 
later op de avond Laurent Beekwil-
der, voorzitter van de RC Aalsmeer-
Uithoorn, een bedrag van 47.500 eu-
ro bekend kon maken. Dat bedrag 
zal door de stichting MS Research 
worden gebruikt om onderzoek naar 
een gericht aspect van deze slopen-
de ziekte te verrichten.

Bosmobielen
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn 
onderhoudt al jarenlang een goe-
de relatie met het de organisatie van 
Amsterdamse Bos (dat aan Aalsmeer 
grenst). Dankzij deze service club rij-
den twee Bosmobielen door het bos 
om slecht ter been zijnde senioren 
een ‘elektrische boswandeling’ aan 
te bieden. 
De Bosmobielen, die aan zes per-
sonen plaats bieden, worden onder 
meer bemand door vrijwilligers van 
de Rotary Club. In het slotwoord van 
Laurent Beekwilder werden dan ook 
vooral Joop Breedvelt van het Am-
sterdamse Bos en Paul Polak van 
Cricketvereniging VRA bedankt en 
in de bloemen gezet vanwege de ge-
noten gastvrijheid.

1 Frits Deiters (l) en Teddy van der Burg (r) van de stichting MS Research zijn blij 
verrast met de cheque van Laurent Beekwilder van Rotary Aalsmeer-Uithoorn.

Flights worden met een pontje overgezet om hun bal in de baan te volgen.

Vrouwenkoor Vivace brengt 
muziek in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Uitgerekend op één 
van de heetste dagen van dit 
jaar stond een optreden van het 
Aalsmeers vrouwenkoor Vivace ge-
pland in Zorgcentrum ’t Kloosterhof. 
Terwijl buiten de lucht steeds drei-
gender werd, stonden de 50 dames 
van Vivace in de zeer warme recrea-
tiezaal van het Kloosterhof een deel 
van hun uitgebreide repertoire ten 
gehore te brengen. De liedjes gin-
gen van het romantische ‘Lippen 
Schweigen’ via musical songs uit 
My Fair Lady naar het zigeunerlied 
‘Wenn Zigeuner Hochzeit machen’. 
Voor de pauze kwam dirigente Ir-
ma Hoogenboom, verkleed als Zus-
ter Clivia, zowel het koor als de gas-
ten dirigeren. Zichtbaar genoten de 
gasten van de medley uit ‘Ja Zuster, 
Nee zuster’ en liedjes als ‘Een stek-
kie van de Fuchsia’ en ‘In een rijtuig-
je’ werden uit volle borst meegezon-
gen. Tijdens de pauze dromde het 
hele koor naar buiten om even een 
luchtje te scheppen en het was een 
leuk gezicht om al die in het groen 
en wit geklede dames met een kop-
je koffie in de hand voor het Kloos-

terhof te zien zitten. Na de pauze, 
toen de temperatuur nog wat verder 
was opgelopen en zowel de gasten 
als de dames van het koor met nog 
meer verhitte gezichten zaten en 
stonden, werden nog een 
zestal liederen gezongen waarvan 
‘I dreamed a dream’ op voortreffe-
lijke wijze solo door Elly van Nieu-
wenhuizen werd gezongen. Ter af-
sluiting van het mooie concert werd 
een medley uit de operette ‘Im weis-
sen Rössl’ gezongen en enthousi-
ast zongen en klapten de aanwe-
zige bewoners van ’t Kloosterhof 
mee. Vandaag, donderdag 30 juni, 
treedt Vivace op in het zorgcentrum 
Aelsmeer waarna de vakantie voor 
de koorleden kan beginnen. 

Hopelijk zijn er mensen die ook in 
een vrouwenkoor zouden willen zin-
gen. Na de vakantie is een ieder 
welkom om een keer te komen kij-
ken en luisteren bij de repetities die 
dinsdagmorgen in het Dorpshuis 
Kudelstaart plaatsvinden. Inlichtin-
gen omtrent het koor bij: mevrouw 
T.Arendse, tel 325511.

William heeft prooi, Kate vliegt!
Nieuws over Slechtvalken
Aalsmeer - Nieuws over de jon-
ge slechtvalken: Tijdens het Pink-
sterweekend hebben leden van de 
Slechtvalken Werkgroep Aalsmeer 
eerst Pippa en vervolgens William, 
die op de grond waren gestrand,, 
weer boven op de Watertoren moe-
ten brengen. Pippa was zeer goed 
gevoed en kerngezond, dus was er 
goede hoop op dat zij boven op de 
toren voldoende zou kunnen oefe-
nen en een tweede poging tot vlie-
gen succesvoller zou zijn. William 
was er echter een stuk minder aan 
toe en afgevraagd werd of hij het 
daarboven wel zou redden en sterk 
genoeg zou zijn om werkelijk uit te 
vliegen. En dan Kate. Nog altijd in de 
kast of op de plank alles aankijkend. 
Ze was duidelijk de zwaarste van de 
vier jongen en dat maakt uitvliegen 
niet makkelijker en zeker ook risico-
voller. Hoe zou het ze in de weken 
na Pinksteren vergaan? Harry ging 
steeds vaker met een van de ou-
ders mee op pad, hij moest natuur-
lijk de kunst van het jagen afkijken. 
Als één van de ouders dan uitein-
delijk met prooi bij de toren terug-
keerde, vloog Harry er luid schreeu-
wend achteraan en probeerde zelfs 
in de lucht de prooi al van pa of ma 
over te nemen. 

Alle vier in de lucht
Maar Harry is niet de enige meer die 
zelfstandig rondvliegt. In de week 
na Pinksteren vlogen alle vier de 
jongen rond de toren. Pippa was na 
het terugplaatsen op de toren bin-
nen 2 dagen vliegklaar en een dag 
later was ook William op de vleu-
gels. Het was goed om te zien dat 
hij, toen hij op de plank voor de kast 
landde, in prima conditie bleek te 
verkeren. Kate heeft in die dagen 
ook de sprong gewaagd en bleek in 
één keer in staat om zich op de to-
ren van plateau naar plateau te ver-
plaatsen. Allemaal heel omzichtig, 
maar wel veilig en ze is geen mo-
ment in de problemen gekomen. 
Vanaf dat moment zijn alle vier de 
jongen de ouders gaan volgen bij 
het jagen. De leden van de werk-
groep zagen regelmatig één van de 

ouders terugkeren met prooi, ge-
volgd door twee of soms wel drie 
zeer luidruchtige jongen. Een prach-
tig gezicht, dat door velen op di-
verse plaatsen boven Aalsmeer is 
waargenomen, want de leden kre-
gen meerdere meldingen van der-
gelijke vluchten binnen.
 
Jonge haas
Inmiddels zien de leden af en toe 
ook één van de jongen terugkeren 
met een prooi. Er wordt van uit ge-
gaan dat ze die dan ook zelf heb-
ben gevangen. Verrassend was wel 
dat de eerste die een prooi de plank 
op zagen trok (hij had er veel moei-
te mee) zorgenkind William was. Zo 
mogelijk nog verbazender was zijn 
prooi. Tot op heden hebben de le-
den de Slechtvalken op de Waterto-
ren uitsluitend met vogels als prooi 
gezien. Als ‘kroonprins’ zit William 
de jacht kennelijk in het bloed, wat 
zijn prooikeuze zou kunnen verkla-
ren: een (jonge) haas! Op dit mo-
ment worden weer werkzaamheden 
op het dak van de Watertoren uitge-
voerd. Als de werklui boven de trans 
opstappen, staan ze plots oog in 
oog met een paar reusachtige val-
ken. Beiden schrikken ze zich dan 
een hoedje, maar tot dusver blijven 
de valken gelukkig op de Waterto-
ren terugkeren als de rust is weer-
gekeerd. Komend weekend zullen 
de valken nog wat meer bezoek krij-
gen omdat vanaf dan de toren weer 
open mag zijn voor publiek. Uiter-
aard houden de leden van de werk-
groep goed in de gaten hoe de val-
ken hier op gaan reageren, maar 
daar ze het tot nu toe zo goed wor-
den eigenlijk geen problemen ver-
wacht.
 
Geslaagd broedseizoen
Wat de werkgroep betreft is het een 
zeer geslaagd broedseizoen ge-
weest met dank aan de Gemeente 
en de Stichting Aalsmeer 2000. De 
leden kijken uit naar volgend jaar en 
raden iedereen aan om de website 
te blijven volgen alwaar het wel en 
wee van de valken te zien en te le-
zen is: www.slechtvalkaalsmeer.nl

Zwem4daagse in Waterlelie
Aalsmeer - Vanaf aanstaande 
maandag kan iedereen, van jong tot 
oud in het bezit van een zwemdi-
ploma zich in de vroege avonduren 
komen uitleven tijdens de Zwem-
4Daagse in zwembad De Waterlelie. 
Dit zwemevenement wordt gehou-
den van maandag 4 tot en met vrij-
dag 8 juli van 18.00 tot 19.30 uur, op 
vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur. De 
beide diepe baden zijn dan geopend 
om zoveel zwemmers de ruimte te 
geven om zoveel mogelijk meters in 
het water af te leggen. Iedereen die 
liever overdag zijn of haar baantjes 
zwemt, kan de deelnemerskaart af-
geven aan de receptie, waar na af-
loop het aantal baantjes genoteerd 
zal worden. De organisatie is ook dit 
jaar weer een samenwerking tussen 
zwemvereniging Oceanus en het 
personeel van zwembad De Water-
lelie. Inschrijfkaarten zijn vanaf he-
den al te koop aan de receptie van 
het zwembad. Ook op maandag 4 
en dinsdag 5 juli is het nog moge-
lijk om inschrijfkaarten voor de Vier-
daagse te kopen. Tijdens de zwema-
vonden maakt iedereen kans op een 
gezinskaart van het zwembad om 
nog eens met de hele familie te ko-
men tijdens het vrij zwemmen in het 
binnen- en/of buitenbad. Natuur-
lijk is er voor iedereen na afloop een 
medaille als bewijs van deze spor-
tieve activiteit en voor alle kinderen 

tot en met 15 jaar trakteert de ho-
reca van De Waterlelie op een lek-
ker waterijsje.

Swim for the roses
Tijdens de Zwem4Daagse herhaalt 
De Waterlelie de succesvolle actie 
Swim for the Roses. Al in april is er 
door vele zwemmers ruim 6000 eu-
ro bij elkaar gezwommen voor het 
KWF. 

Tijdens de vierdaagse kan ieder-
een zijn of haar zwemprestatie la-
ten sponsoren door familie en vrien-
den. Men kan een vast bedrag af-
spreken, maar ook elke baan la-
ten belonen. Elk bedrag, van klein 
tot groot is welkom. De Waterlelie 
hoopt aan het einde van de Vier-
daagse weer een mooi bedrag over 
te kunnen maken. Elke zwemmer 
voor Swim for the Roses krijgt na 
afloop een mooie oorkonde. Swim 
for the Roses is een pre-event naar 
aanloop van de Ride for the Roses, 
het grootste fietsevenement in Ne-
derland, welke op zondag 4 septem-
ber van start gaat vanuit Aalsmeer. 
Meer informatie op: www.ridefor-
theroses.nl Voor alle informatie over 
de Zwemvierdaagse en de actuele 
openingstijden van buiten- en bin-
nenbaden kan gebeld worden met: 
0297-322022 of kijk op de website: 
www.esa-aalsmeer.nl.

Aanstaande vrijdag 1 juli:
Zeilsensatie:  Regenboog 
evenement in Aalsmeer!
Aalsmeer - De nieuwe zeilsen-
satie van de Randstad, het Natio-
naal Regenboog Evenement in het 
groene hart van Nederland. Dins-
dag 28 juni is in Leiden het start-
sein gegeven voor deze spannende 
zeilwedstrijden tussen en in de ge-
meenten Teylingen, Kaag en Braas-
sem, Aalsmeer, De Ronde Venen en 
Nieuwkoop. Het team uit Aalsmeer 
bestaat uit stuurman Marc Blees, 
middenman Joost Houweling en 
voordekker Hilbert van Dijk. De drie 
zijn watersporters in hart en nieren. 
Ze groeiden op in de zeilsport en al-
le drie zijn ze werkzaam met en op 
het water. Samen vormen ze een 
echt zeilteam dat goed op elkaar is 
ingespeeld. 
Vrijdag 1 juli komen de Regenbogen 
via de Ringvaart naar de Westein-
derplassen. De zeilschepen worden 
trokken door nostalgische sleep-
boten. Vanaf circa 10.00 uur is de 
aankomst. Rond het zeilevenement 
worden diverse activiteiten georga-
niseerd. Zo zijn er deze dag van 9.00 
tot 11.30 uur zeilactiviteiten voor 
120 kinderen uit groep 7 van ver-
schillende basisscholen. Om 12.00 
uur is de spectaculaire opening van 
de zeilwedstrijd bij surfeiland Vrou-
wentroost. Bezichtiging van de Re-
genbogen kan hier van 12.00 tot 
13.30 uur. Tegelijkertijd kan geke-

ken worden naar demonstraties van 
de brandweer en de waterskiver-
eniging. En er is ter omlijsting vanaf 
12.30 uur muziek. De officiële ope-
ning om tussen 12.45 en 13.15 uur 
op het water is voor publiek te vol-
gen vanaf schermen op het recre-
atie-eiland. Van 14.00 tot 16.00 uur 
zijn de Regenboog zeilwedstrij-
den en deze zijn eveneens op gro-
te schermen te bekijken. De wed-
strijden worden voorzien van pro-
fessioneel commentaar. De prijsuit-
reiking is gepland om 17.00 uur en 
de bekers worden overhandigd aan 
de winnaars door commissaris van 
de Koningin van Noord-Holland, de 
heer J. Remkes. 
Zaterdag 2 juli gaat het evenement 
verder in De Ronde Venen en ver-
zamelen de boten zich in Mijdrecht, 
Wilnis, Vinkeveen en Abcoude. Ook 
hier veel extra activiteiten tussen 
9.00 en 17.00 uur. De nieuwe zeil-
sensatie van de Randstad wordt 
zondag 3 juli afgesloten in Nieuw-
koop. Naast de Regenboogwedstrij-
den van 14.00 tot 16.00 uur, ook hier 
diverse extra’s waaronder een nau-
tisch plein en optredens van shan-
tykoren. Kijk voor het complete pro-
gramma op www.nationaalregen-
boogevenement.nl. Publiek is vrij-
dag in Aalsmeer uiteraard van har-
te welkom.

Midgetgolf zaterdag dicht
Aalsmeer - Op zaterdag 2 juli or-
ganiseert midgetgolfclub Aalsmeer 
haar jaarlijks 12 uurs koppeltoer-
nooi voor leden van de NMB. 

Het toernooi start om 10 uur, sluiting 
vermoedelijk rond 22 uur. Een 15-tal 
koppels spelen allen acht maal een 
omloop. Zestien scores per koppel 
vormen het eindklassement. De ge-
hele dag zal de baan daarom geslo-

ten zijn voor recreantiegolf. Zondag 
is de baan weer gewoon geopend. 
In de maanden julie en augustus el-
ke dag open tussen 13.00 en 17.00 
uur. 
Op zondag 17 juli organiseert de 
vereniging het Open Aalsmeers 
kampioenschap voor leden en re-
creanten. Over drie omlopen. Opge-
ven kan op de baan Beethovenlaan 
116, tel. 0297-340433

Aalsmeer - De pendalen gaan weer 
rond bij de ANBO en PCOB op dins-
dag 5 juli . 
Om 13.30 uur gaan de fietsers van 
start. Verzamelpunt is het Parochie-
huis in de Gerberastraat. De tocht 

gaat naar Hoofddorp en is circa 30 
kilometer lang. De fietscommissie is 
er weer in geslaagd om een nieuw 
route uit te zetten. Dit onder het 
motto: Veilig en gezond fietsen voor 
ouderen. 

Fietsen met de ANBO

Vrijwilligers gezocht!
The British Pop Invasion in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Het Crown Thea-
ter Aalsmeer presenteert op vrij-
dag 14 oktober The British Pop In-
vasion met de beste Britse popmu-
ziek uit de jaren zestig. Met muziek 
van The Beatles, The Kinks, Dus-
ty Springfield, Gerry & The Pacema-
kers, The Hollies en vele anderen. 
Uitgevoerd door de allerbeste tribu-
te acts uit de U.K onder begeleiding 
van een spetterende live band. Deze 
is samengesteld uit diverse originele 
topmuzikanten uit verschillende be-
kende Britse bands uit de jaren zes-
tig. In de slipstream van The Beatles 
wisten vele Britse popartiesten en 
bands grote successen te behalen 
in Amerika. In de States staat deze 
golf van Brits muzikaal succes in de 
Amerikaanse hitlijsten te boek als 
The British Invasion. Deze invasie en 
plotselinge populariteit van de Brit-
se Beat in Amerika speelde zich af 
tussen 1964 en 1969. 

Van de makers van Rockin’ On Hea-
vens Door, Elvis In Concert en A Tri-
bute To Cliff Richard & The Shadows 
komt nu deze swingende tribu-
te show die de roerige jaren zestig 
muzikaal weer helemaal laat herle-
ven! The British Pop Invasion schiet 
bezoekers terug in die tijd! Beleef de 
jaren zestig opnieuw met deze wer-
velende muzikale show!

Vuile Huichelaar 2 
Zaterdag 15 oktober kunnen bezoe-
kers in Crown Theater Aalsmeer ge-
nieten van ‘Vuile Huichelaar-2, ‘t Zal 
je kind maar wezen!’ Raap je sok-
ken van de grond! Doe het dopje op 
de tandpasta! Doe de wc bril naar 
beneden! Komt dit u bekend voor? 
Dan heeft u een man in huis. Eigen-
lijk zouden vrouwen het over hun 
kinderen hebben. En dat doen ze 
ook. Maar wie is het grootste kind in 
huis en wie is niet meer op te voe-
den? Juist. De man. Na het enorme 
succes van ‘Vuile Huichelaar’ is een 
nieuwe selectie gemaakt van schit-
terend meezingrepertoire en na-
tuurlijk gaan de dames zich weer 
heerlijk druk maken over de halve 
wereld en zichzelf. Want dat zij er 
een potje van kunnen maken, is wel 
duidelijk! Kom naar ‘’t Zal Je Kind 
Maar Wezen!’ voor fijne ergernis-
sen, diep leed en grote vreugde..... 
Met op zang Saskia van Zutphen en 
Paulette Willemse, toetsen en ac-
cordeon Nicolaas Duin en op gita-
ren en bas Astrid Akse.

Kijk voor het volledige programma 
op www.crowntheateraalsmeer.nl en 
klik door op Programma en kaarten. 
Voor meer informatie en/of aanmel-
ding als vrijwilliger, mail naar info@ 
crowntheateraalsmeer.nl
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Woninginbraken
Aalsmeer - Op woensdag 22 juni 
is in de ochtend, tussen zes en elf 
uur, ingebroken in een woning in de 
Gloxiniastraat. Via een raam aan de 
achterzijde heeft de dief zich toe-
gang verschaft. De ‘klus’ heeft de 
inbreker niet afgemaakt, er is niets 
ontvreemd. Dezelfde dag, tussen 
half vier en half acht in de avond, is 
ook ingebroken in een woning in de 
nabij gelegen Geraniumstraat. De 
buit hier was onder andere een lap-
top, een tomtom en een fototoestel. 
Een tweede middaginbraak heeft de 
volgende dag, donderdag 23 juni, 
plaatsgevonden in dezelfde buurt, 
in de Cyclamenstraat. De dief heeft 
het gehele huis doorzocht. Onder 
andere is een videocamera gesto-
len.

Jongen tikt ruit 
van auto in
Aalsmeer - Op vrijdag 24 juni rond 
de klok van drie uur ‘s middags 
heeft een onbekend gebleven jon-
geman een ruit van een in de Teel-
manstraat geparkeerde auto kapot 
geslagen. De vernieling werd ge-
zien door een medewerker van een 
bedrijf. Agenten hebben de omge-
ving met een politiehond afgezocht, 
maar de vernieler is niet gevonden.

Sigaretten en 
parfum weg
Kudelstaart - Op dinsdag 28 juni is 
rond drie uur in de middag ingebro-
ken in een pand aan de Marconi-
straat waar meerdere buitenlandse 
werknemers wonen. De politie ver-
moedt dat de daders zich toegang 
hebben verschaft middels een (val-
se) sleutel. De dieven zijn er van-
door gegaan met sigaretten, par-
fum, laptops en waardevolle papie-
ren. 

Naar ziekenhuis 
na aanrijding
Aalsmeer - Op zaterdag 25 ju-
ni rond drie uur in de middag heeft 
een eenzijdige aanrijding plaatsge-
vonden op de rotonde bij de Dreef. 
Een 38 jarige vrouw uit Kudelstaart 
was met haar bromfiets tegen een 
trottoirband gereden en ten val ge-
komen. De politie, de ambulance en 
veel kijkers zijn ter plaatse geweest. 
De vrouw is zelf met haar echtge-
noot naar het ziekenhuis in Amstel-
veen gereden vanwege een pijnlij-
ke enkel.

Woonruimte 
dicht getimmerd
Aalsmeer - Bij de politie is bekend 
dat in enkele leegstaande schu-
ren en woonruimtes in en achter de 
Zijdstraat regelmatig personen ver-
blijven van buitenlandse afkomst. 
Afgelopen dinsdag 21 juni rond 
acht uur in de avond is in een pand-
je een 28 jarige man zonder vaste 
woon- of verblijfplaats aangetrof-
fen. Hij is uit de ruimte gezet. Het 
pand is nu dicht getimmerd en er 
zijn borden geplaatst.

Ruit ingeslagen
Aalsmeer - Op woensdag 22 juni is 
tussen vijf uur in de middag en acht 
uur ‘s avonds geprobeerd in te bre-
ken in een bij een bedrijf aan de Ui-
terweg geparkeerde auto. Een ruit 
van de wagen is ingeslagen. Moge-
lijk zijn de daders gestoord tijdens 
deze ‘klus’, want er is niets uit de au-
to ontvreemd.

Alarm bij garage
Kudelstaart - Op woensdag 22 ju-
ni is ‘s nachts bij een garagebe-
drijf aan de Hoofdweg het alarm 
afgegaan. De eigenaar is gaan kij-
ken, maar ontdekte niets. Gedacht 
werd aan vals alarm. Toch is gepro-
beerd in te breken in het bedrijf. 
Met grof geschut is geprobeerd de 
toegangsdeur te openen. Er wordt 
niets vermist.

Poging inbraak
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 22 op donderdag 23 juni is ge-
probeerd in te breken in een in de 
Azaleastraat geparkeerde auto. De 
ruit rechtsachter is door de daders 
geopend. Er is niets uit de auto ge-
stolen. De inbraak heeft plaatsge-
vonden tussen elf uur ‘s avonds en 
half elf in de ochtend.

BB-motor weg 
uit jachthaven
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 24 op zaterdag 25 juni is van-
af een jachthaven aan de Uiterweg 
een buitenboordmotor gestolen. Het 
betreft een zogenaamde kortstaart 
motor en is van het merk Yamaha. 
Alle kabels zijn door de dieven door 
geknipt Ook de brandstoftank is 
ontvreemd, evenals het slot van de 
motor meegenomen is.

Echtpaar Stelt-Rijk: Zestig 
jaar door dik en dun!
Aalsmeer - Toen het echtpaar W. 
Stelt-Rijk elkaar zestig jaar gele-
den het ja-woord gaf, was het koud 
en guur weer, is ‘s avonds zelfs nog 
de kachel aangezet. Het weer tij-
dens de viering van het diamanten 
huwelijk afgelopen maandag 27 ju-
ni was honderd procent anders: Tro-
pisch warm! Burgemeester Pieter 
Litjens kwam het echtpaar persoon-
lijk feliciteren en bood namens het 
gemeentebestuur een boeket bloe-
men aan. De eerste burger had zelf 
ook iets te vieren. 27 Juni is namelijk 
ook de dag dat hij zelf in het huwe-
lijk trad met zijn Saskia, nu acht jaar 
geleden. De heer en mevrouw Stelt 
zijn inmiddels 86 en 83 jaar. Echte 
doorzetters, die elkaar door dik en 
dun steunen. Het tweetal ontmoette 
elkaar in de baas z’n tijd. Hij werk-
te op de kwekerij van Hilverda en zij 
was als naaister op bezoek bij de 
vrouw van de baas. Om in contact 
te komen ging hij even een emmer 
water halen in het kantoor. Water 
kwam op de kwekerij toen nog niet 
uit de kraan. De planten werden be-
sproeid met slootwater. Een collega 
had ook wel een oogje op de naai-
ster, maar de heer Stelt kreeg de eer. 
Ze wilde wel afspreken op een zon-
dag, ze zou komen met een vriendin. 
De heer Stelt nam zijn collega mee 
en het viertal had een heel gezellige 

middag. Het stel Stelt-Rijk bleef bij 
elkaar, tussen het andere stel is het 
overigens niets geworden. Voordat 
de heer Stelt met zijn vriendin in spé 
op stap ging, moest hij eerst nog z’n 
andere verkering uitmaken. Hij deed 
dit graag voor haar. Het werd ‘dik-
ke’ verkering en na enige tijd werd 
besloten te trouwen. Woningen wa-
ren schaars in 1951. Eerst heeft het 
stel bij mevrouw Stelt op de boerde-
rij gewoond, daarna werd een klei-
ne bovenwoning betrokken. Na vier 
jaar kwam een ‘ruilhuis’ van Hilver-
dag vrij en werd Aalsmeer, de We-
teringstraat, de nieuwe woonplaats 
voor het stel. Het echtpaar kreeg 
twee dochters en heeft inmiddels 
vier kleinkinderen, twee meiden bij 
de ene dochter en twee jongens bij 
de andere dochter. 

Bijna veertig jaar bij Hilverda
Bijna veertig jaar heeft de heer Stelt 
bij Hilverda gewerkt. “Toen vond ik 
het mooi geweest, voor mij geen ju-
bileumfeestje.” Ongeveer een half 
jaar geleden is het echtpaar wel 
naar het eeuwfeest van Hilverda ge-
weest. Destijds had het bedrijf ze-
ven werknemers, de heer Stelt is 
als enige nog in leven. Veertien jaar 
heeft het stel in Kudelstaart ge-
woond, aan de Bilderdammerweg, 
en sinds twee jaar zijn ze weer te-

rug in het centrum, aan het Molen-
pad. Het echtpaar zegt hier heerlijk 
te wonen. De kinderen en kleinkin-
deren wonen allemaal in de buurt, 
evenals de broer en de zussen van 
de bruidegom. “M’n broer woont 
hier ook en m’n twee zussen zitten 
in het zorgcentrum.” De bruid moet 
verder reizen voor familiebezoek. 
Hoofddorp is het dichtste bij, Em-
meloord en Amerika zijn heel wat 
verder weg! Vissen en het volkstuin-
tje waren de hobby’s van de heer 
Stelt. Mevrouw Stelt deed graag aan 
borduren en handwerken. Beiden 
kunnen dit, vanwege gezondheids-
problemen, niet meer. Maar ach, ze 
hebben elkaar en zijn blij hun huwe-
lijksfeest te kunnen vieren. Een druk 
programma wachtte de jubilarissen 
en hun familie: Een bezoek met re-
ceptie en maaltijd op de Historische 
Tuin, een rondvaart over de West-
einderplassen en een optreden van 
de Dippers als ‘toetje’. Vast en zeker 
dat hiervan genoten is op deze zon-
overgoten huwelijksdag. Het bezoek 
van burgemeester Litjens werd ove-
rigens ook op prijs gesteld, evenals 
het echtpaar trots is op de felicita-
tie van de Koningin en de vele kaar-
ten van een groot aantal mede-be-
woners van de aanleunwoningen in 
het Centrum. 
Door Jacqueline Kristelijn

Geldkistje en 
zilver gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 25 juni is 
tussen elf uur in de ochtend en half 
vijf ‘s middags ingebroken in een 
woning aan de Machineweg. Via de 
achterzijde hebben de dieven zich 
toegang tot het huis verschaft. De 
gehele woning is doorzocht. Ook 
zijn kasten en laden open getrok-
ken en leeg gehaald. In de slaapka-
mer zijn spullen op het bed gegooid. 
De inbrekers zijn er vandoor gegaan 
met tafelzilver en een geldkistje.

Collegeprogramma en Lentenota eerste termijn

Inwoners denken mee met 
bezuinigingsoperatie!
Aalsmeer - Nadat eerder in de 
week maar liefst zeventien inspre-
kers zich gebogen hadden over de 
aangekondigde bezuinigingen was 
het donderdag 23 juni aan het Be-
raad om zich in eerste instantie uit 
te spreken over de diverse onder-
werpen. Nauwelijks 48 uur na het 
inspreken was het voor de fracties 
nagenoeg niet te doen hier al re-
acties op te geven. Duidelijk is wel 
dat Collegeprogramma en Lente-
nota nauwelijks los van elkaar ge-
zien kunnen worden. De VVD-frac-
tie spreekt over te detaillistisch. 
De AB-fractie geeft aan blij te zijn 
met het gegeven dat het ontwikkel-
de accent richting regiogemeente 
gaat. De CDA-fractie laat de diver-
se inspreekbijdragen de revue pas-
seren en heeft daar de nodige vra-
gen bij. De PACT-fractie geeft aan 
dat de mate van concreetheid nog-
al verschilt van elkaar en wacht op 
de tweede termijn, inclusief even-
tuele moties. In de editie van vori-
ge week zijn reeds enkele reacties 
vanuit het veld gepubliceerd. Al-
le fracties hebben al aangekondigd 
dat zij veel waarde zullen hech-
ten aan deze reacties die niet alle-
maal als negatief werden uitgelegd. 
Zo geeft René Boer aan dat op het 
gebied van jongerenbeleid de N201 
slechts met één zinnetje wordt ge-
noemd. De geschiedenis heeft ge-
leerd dat het een van oudste jonge-
rencentra in Nederland is. Inmiddels 
worden er plannen gesmeed om de 
zaak op een andere manier te finan-
cieren en te exploiteren. Met Car-
danus is overleg gepleegd over de 
wijze waarop dit eventueel kan. Mi-
chael van der Laarse spreekt na-
mens FIQAS Aalsmeer en geeft aan 
dat bezuinigingen mensen crea-

tief maakt. Want het kan anders, er 
zijn tal van plannen waarbij samen-
werken met gemeente en bedrijfsle-
ven belangrijke gegevens zijn. Zon-
der sponsoring gaat het in sport niet 
goed. De krachten bundelen en op 
korte termijn met elkaar in gesprek 
komen met alle sportverenigingen. 
De boodschap aan het adres van de 
sportverenigingen is duidelijk niet 
tegen dovemansoren gezegd. RK-
DES geeft aan helemaal niet ge-
hoord te zijn in het voortraject en in 
hoeverre krijgt de vereniging te ma-
ken met bezuinigingen? De vereni-
ging heeft een belangrijke maat-
schappelijke en sociale functie en 
zeer belangrijk is de inzet van hon-
derden vrijwilligers, zo laat secreta-
ris Peter Lentjes weten. 

Talentontwikkeling
Namens Stichting Tiflo Scouting 
brak Carlo Renne een lans voor ta-
lentontwikkeling bij de jeugd en be-
langrijk is de invulling van de vraag: 
welk beleid heb je voor met je jeugd? 
De huur van een stukje eiland wordt 
ook steeds duurder en uitgangspunt 
is selfsupporting in een maximale 
vorm. De balans moet wel aanwezig 
blijven. De Rijnlandse Molenstich-
ting werd vertegenwoordigd door 
Arie Meerburg en hij wees er op 
dat onderhoud aan molens van le-
vensbelang is. Dat geldt ook voor de 
Stommeermolen en gezien de gerin-
ge hoogte van het bedrag hoopt hij 
toch op de financiële steun. De heer 
Kieft vraagt aandacht voor het leer-
lingenvervoer waarbij de afstand van 
3 kilometer naar 6 kilometer is uitge-
breid en dat is met name voor kinde-
ren die aangewezen zijn op speciaal 
basis onderwijs toch een behoorlij-
ke afstand. 

Oude Raadhuis en KCA
KCA telt diverse werkgroepen en 
namens de werkgroep Monumen-
ten en Architectuur gaf Berry Philip-
pa aan dat de werkgroep met ont-
steltenis kennis heeft genomen van 
de voorgenomen bezuinigingen. De 
gemeente kent wel de prijs maar 
niet de waarde van KCA. Het hart, 
de ziel, de phi van KCA is het Ou-
de Raadhuis, inclusief de unieke 
Kinderkunstzolder. De bezuinigin-
gen behelzen twee aspecten: Het 
Oude Raadhuis kan niet meer door 
KCA gebruikt worden en de mede-
werker wordt niet meer betaald via 
de gemeente en zal de activiteiten 
moeten staken. Mocht de gemeen-
te haar bezuinigingsplannen door-
voeren zal er een stichting Behoud 
Oude Raadhuis worden opgericht 
waarin de hele Aalsmeerse bevol-
king zal worden gemobiliseerd. 

Ook beeldend kunstenaar Ka-
rin Borgman verwees naar de spe-
ciale plaats die het Oude Raad-
huis inneemt. Ook bestuurslid Be-
rend Vollmuller sprak namens KCA 
in en daarbij werden diverse teleur-
stellingen uitgesproken. Daarnaast 
werd voorgesteld om een subsidie-
deskundige in dienst te nemen. De-
ze te benoemen specialist zou aan 
het college en aan KCA in het cul-
tuurbeleid van onschatbare waar-
de kunnen zijn. De komende we-
ken zal er bij zowel college als poli-
tieke fracties zwaar nagedacht wor-
den over de te ondernemen stappen 
in deze grootschalige bezuinigings-
operatie. 

Op donderdag 14 juli komt de lente-
nota met de bezuinigingsvoorstellen 
in tweede termijn aan de orde.

Aalsmeer - Op verzoek van de 
VVD-fractie stond afgelopen don-
derdag 23 juni in de Raad een me-
mo van het college naar aanleiding 
van een brief van de heer Frans Vos 
inzake bouwactiviteiten in Proosdij-
Noord op de agenda. Namens een 
aantal bewoners van de Middencir-
kelstraat in Kudelstaart blijkt dat de 
voorgestelde fasering veel te vrijblij-
vend is gedefinieerd. De herontwik-
keling van de wijk zou in één keer 
worden afgebouwd. De ontwikke-
laar verklaarde onlangs dat de bouw 
van slechts een deel van de wijk zal 
beginnen en dit werd medegedeeld 
in een informeel overleg. De voor-
gestelde, tamelijk vrijblijvende fa-
sering is voor de bewoners ech-
ter volstrekt onacceptabel. Het ar-
gument dat de fasering noodzake-
lijk is, omdat de huizenmarkt op slot 
zit, kunnen de bewoners niet echt 
serieus nemen. De makelaars heb-
ben zorgvuldig marktonderzoek ge-
daan en waren enthousiast over de 
plannen en de bewoners beschou-
wen het daarom als een onderne-
mersrisico dat opdrachtgever Gr-
ontmij Real Estate bewust heeft ge-
nomen. De bewoners vrezen dat de 

overlast nog jaren zal duren en vin-
den het een bestuurlijke blunder 
dat er helemaal geen limiet wordt 
gesteld binnen welke tijd de bouw 
moet worden afgerond. 
Het college heeft in een memo aan-
gegeven dat het uitgangspunt blijft 
dat de overlast voor de huidige be-
woners tot een minimum moet wor-
den beperkt. De AB-fractie gaat ak-
koord met het voorstel van het col-
lege en de CDA-fractie geeft aan 
met het voorstel mee te gaan en 
merkt op dat het niet goed is dat dit 
zo gebeurd is. Er is slecht gecom-
municeerd. De PACT-fractie spreekt 
over dealen met de omstandighe-
den. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven heeft er begrip voor dat er 
zorgen bij de bewoners leven. 

Feestelijke start
In ieder geval was de wethouder 
wel bij de feestelijke bouwstart af-
gelopen dinsdag 28 juni. Om half 
vier werd op de bouwplaats aan de 
Korfstraat symbolisch door Gertjan 
van der Hoeve een funderingspaal 
de grond ingeslagen. In het project 
Proosdij-Noord worden totaal 77 
woningen gebouwd.

Vrees nog jaren last van overlast
Bewoners boos over fasering 
bouwproject Proosdij-Noord

Open Tuinen ondanks één 
regendag toch een succes
Aalsmeer - Water geven hoefde za-
terdag jl in elk geval niet, maar dat 
hield wel in dat er minder bezoekers 
waren op de eerste Open Tuinen-
dag. Toch namen diverse mensen de 
moeite om, al dan niet in regenkle-
ding, tuinen te bekijken van trotse 
eigenaren. “Wat een groen, wat een 
mooi ontwerp en wat een bijzonde-
re soorten...” Sommige bezoekers 
kunnen wel uren in een tuinpara-
dijs blijven. Alles bekijken, fotogra-
feren en natuurlijk even van (tuin-)
gedachten wisselen met de tuinier. 
“Het is keuzes maken, want er is zo-
veel te zien. Drie tuinen op een dag 
kan wel...”, zo zegt een bezoekster 
die zich verwonderde over het feit 
dat achter een woonhuis soms een 
waar paradijs schuil kan gaan...
De deelnemende tuinen waren ook 
dit jaar weer zeer divers. Steeds 
meer zie je dat de tuinier des huizes 
ook plantjes verkoopt of kruiden en 
in het geval van Wenny Combee aan 
de Oosteinderweg 352 zelfs servie-
zen. “Ik struin graag op marktjes op 
zoek naar oud glaswerk en servies-
goed”, vertelt ze. In haar achtertuin 
staat een gezellig houten schuurtje 
waar al dit fraais in uitgestald is. Ze 
verkoopt het ook. Haar tuin, met een 
mooi, rustig ontwerp met veel bloei-
ende struiken, kenmerkt zich door 
verschillende hoekjes en doorkijk-
jes. Achterin is er zelfs een boom-
gaard! Wie denkt dat regen tuin-

liefhebbers tegenhoudt, heeft het 
mis. “Vandaag (zaterdag) zijn toch 
al zo’n 35 mensen geweest”, aldus 
Wenny.
Uit zo’n groot deelnemersveld aan 
tuinen een keuze maken is niet een-
voudig, maar een nieuw adres op de 
lijst, maakt nieuwsgierig. Een van de 
nieuwe deelnemers is de tuin van 
Leny en Ger van Alphen aan de He-
renweg te Kudelstaart. Op een ar-
kenpark ligt die van hen recht-
streeks aan de Westeinder, een 
mooier uitzicht is nauwelijks denk-
baar. Hier onder meer veel grote, 
goedgevulde terraspotten met af-
wisselende soorten planten. Ze kre-
gen veel bezoek; het was zondag 
dan ook geen straf om hier aan het 
water lekker van het zonnetje te ge-
nieten! 

Watertoren weer 
verlicht èn dit 
weekend open
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
en zondag opent de watertoren zijn 
deuren voor publiek dat ook naar 
boven wil gaan. Het nieuwe sei-
zoen van openstellingen gaat dan 
van start. Beide dagen is de toren 
geopend tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Anders dan vorige week vermeld, is 
de entree voor kinderen beneden 
de 12 jaar niet gratis, maar beta-
len zij 1 euro. Volwassenen kunnen 
voor 2 euro naar boven en genieten 
van het uitzicht over de Westeinder-
plas. Beneden in de toren is de fo-
to-expositie ‘Renovatie Watertoren’ 
te bekijken. Fotobewonderaars kun-
nen tevens de vijf mooiste uitkiezen. 
De vijf beste komen in aanmerking 
voor de Publieksprijs. 
De renovatie van de watertoren, die 
vorig jaar oktober is gestart, nadert 
nu echt zijn voltooiing. Als één van 
de laatste klussen is deze week de 
nieuwe verlichting aangebracht. 
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Wethouder Gertjan van der Hoeven:

“Geef uw mening als een bestemmingsplan wordt herzien”

“Het Aalsmeerse college van B&W wil snel orde op zaken stellen 
wat betreft de gemeentelijke bestemmingsplannen. Het beant-
woordt daarmee aan een belangrijke belofte uit het gezamenlijke 
coalitieprogramma. We hebben als gemeente actuele bestemmings-
plannen nodig voor een adequate en snelle vergunningverlening en 
als juridische basis voor ons handhavingsbeleid en de uitvoering 
daarvan. Het college wil deze inhaalslag bovendien benutten voor 
het verder uitwerken en verankeren van de Aalsmeerse Gebieds-
visie. Het doel is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het 
tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. De steeds verdergaande 
verrommeling van het buitengebied is een groot probleem dat 
vraagt om een doelgerichte aanpak.

De komende jaren gaat de gemeente Aalsmeer dan ook nagenoeg 
alle bestemmingsplannen herzien. We zullen voor 31 gebieden in 
Aalsmeer een nieuw bestemmingsplan maken. Daarbij voegen we 
gebieden samen, zodat er uiteindelijk 11 bestemmingsplannen 
overblijven. 

Als u in een gebied woont waarvan het bestemmingsplan binnenkort wordt herzien, is 
het belangrijk dat u hiervan tijdig op de hoogte bent. Om die reden zal de gemeente u 
actief blijven informeren. Een wijziging in een bestemmingsplan kan immers conse-
quenties hebben voor u als inwoner van Aalsmeer of voor uw bedrijf. Daarom zullen wij 
tot 2015 elk halfjaar via een advertentie in de Nieuwe Meerbode aangeven met welke 
plannen we bezig zijn en hoe ver we zijn met de uitvoering. 

Daarnaast adviseer ik alle Aalsmeerders om de wekelijkse pagina Offi ciële Mededelingen 
van de Nieuwe Meerbode nauwlettend te volgen. Zo blijft u goed geïnformeerd en weet 
u wanneer u een plan kunt inzien en uw reactie kunt geven. De gemeente streeft er im-
mers naar goed naar u te luisteren en uw belangen mee te laten wegen. Samen kunnen 
we er dan voor zorgen dat er bestemmingsplannen komen waarmee we de komende tien 
jaar vooruit kunnen.”

Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan regelt hoe de grond mag worden gebruikt en wat er 
op mag worden gebouwd. Alle gemeenten zijn verplicht om voor hun hele 
grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Dit is vastgelegd in de Wet 
ruimtelijke ordening. Deze wet bepaalt dat de gemeenteraad elke tien jaar het 
bestemmingsplan opnieuw vaststelt. 

Drie onderdelen
Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: regels, een verbeelding 
en een toelichting. Op de verbeelding, ook wel plankaart genoemd, is met 
kleurcoderingen te zien waar welke bestemming geldt. Per bestemming 
worden regels gegeven hoe de grond mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor 
wonen, bedrijven, tuin etc. Ook wordt in de regeling aangegeven hoe groot 
een bouwwerk mag zijn en waar het mag worden geplaatst. In de toelichting 
worden de bestemmingen en regels uitgelegd.

Toetsing
Als u iets wilt bouwen, moet dit passen binnen de regels van het bestem-
mingsplan. Past het niet, dan moet door de gemeenteraad een nieuw bestem-
mingsplan worden vastgesteld of kan een afwijkingsbesluit worden genomen. 
De gemeente moet dan uiteraard zorgvuldig afwegen of ze medewerking kan 
en wil verlenen. Vandaar dat een uitgebreide procedure met de mogelijkheid 
van rechtsbescherming wordt doorlopen.

Twee vormen: conserverend plan en ontwikkelingsplan
Een bestemmingsplan kent globaal twee vormen: een conserverend plan 
en een ontwikkelingsplan. In een conserverend plan worden de bestaande 
functies vastgelegd. In een ontwikkelingsplan worden nieuwe bestemmingen 
mogelijk gemaakt. Sommige plannen zijn een mengvorm.

bestemmingsplannen en procedures
Procedure
De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is wettelijk bepaald. In 
totaal worden in het planproces vier fasen onderscheiden:

Fase 1: Nota van Uitgangspunten
Bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten worden belangenorgani-
saties nauw betrokken. Vaak maken zij deel uit van de projectorganisatie. De 
gemeenteraad stelt de nota vast.

Fase 2: Inspraak en overleg
Het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter 
inzage gelegd, zoals in de inspraakverordening staat. Iedereen kan dan een 
inspraakreactie indienen. Gelijktijdig overlegt de gemeente met alle betrokken 
overheden en partijen.

Fase 3: Ontwerpbestemmingsplan
De resultaten uit het overleg en uit de inspraak worden verwerkt in het 
ontwerpbestemmingsplan. Daarmee geeft de gemeente inzicht in de wijze 
waarop zij gronden wenst te bestemmen. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt 
ook zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen schriftelijk of 
mondeling een zienswijze kenbaar maken. 

Fase 4: Vaststelling
De gemeenteraad maakt een afweging op basis van alle zienswijzen en stelt 
het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde plan wordt opnieuw zes weken 
ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan beroep tegen het plan worden in-
gesteld bij de Raad van State. Dit kan uitsluitend wanneer ook een zienswijze 
tegen het ontwerp is ingediend of tegen die onderdelen die de gemeenteraad 
gewijzigd heeft vastgesteld.

Meer informatie
Meer informatie over de bestemmingsplannen kunt u krijgen bij het omgevingsloket in het gemeentehuis. Het loket is elke werkdag geopend van 09:00 tot 
11.30 uur. Ook kunt u op deze tijden telefonisch contact opnemen met het loket via telefoonnummer 0297 - 387575. 24 uur per dag kunt u terecht op onze web-
site www.aalsmeer.nl/actueel/bestemmingsplannen

De volgende bestemmingsplannen worden de komende tijd herzien:
Woonarken
Het bestemmingsplan Woonarken heeft 
betrekking op alle woonarken binnen de 
gemeentegrenzen van Aalsmeer. Dit betreft 
dus zowel recreatieve arken als woonschepen 
voor permanente bewoning. In december 
2010 is de Nota van Uitgangspunten door 
de raad vastgesteld. Daarin is aangegeven 
dat er een duidelijk woonarkenbeleid met 
een helder handhavingskader moet komen. 
In het nieuwe bestemmingsplan zullen 
ligplaatsen worden aangewezen voor zowel 
recreatieve als permanente arken. Ook zullen 
regels worden gegeven voor maatvoering en 
beeldkwaliteit. Er worden geen nieuwe arken 
toegestaan, dit is dus een conserverend plan. 
Stand van zaken: beleid over de maatvoering 
is in behandeling
Geplande activiteiten voor de tweede helft 
2011: fase 2, opstellen voorontwerp en in-
spraak/vooroverleg

Uiterweg Plasoevers
Het plangebied betreft globaal het gebied van 
de Kleine Poel en de Grote Poel van de Wes-
teinderplassen, met het lint en de Bovenlan-
den van de Uiterweg en de overige plasoevers 
met uitzondering van Calslagen en Vrouwen-
troost. Het huidige bestemmingsplan dateert 
van 2005 en is niet meer actueel. Daarnaast 
zijn de regels moeilijk toepasbaar. Er wordt 
eerst nieuw beleid voor het plangebied 
opgesteld, waarin alle ruimtelijke belangen 
integraal worden afgewogen. Daarbij wordt 
onder andere aandacht besteed aan recreatie, 
natuur, jachthavens, agrarische percelen en 
woningen. Voor de ontwikkelingen Calslagen 
en Vrouwentroost zullen aparte bestemmings-
plannen worden opgesteld. Daarmee wordt 
het nieuwe bestemmingsplan conserverend.
Stand van zaken: voorbereiding beleidsvisie
Geplande activiteiten voor de tweede helft 
2011: opstellen beleidsvisie

Hornmeer
Het plangebied omvat het woongebied, 
het sportpark en het bedrijventerrein van 
Hornmeer. De geldende bestemmingsplannen 
uit 1979 en 1983 voor het woongebied en het 
sportpark zijn sterk verouderd. De bestem-
mingsplannen voor het bedrijventerrein date-
ren van 1976 en 1999. Het is de bedoeling om 
het bedrijventerrein Hornmeer te modernise-
ren (herstructureren). Hiervoor zal ook nieuw 
beleid opgesteld worden. Daarmee wordt het 
nieuwe bestemmingsplan een mengvorm van 
een conserverend en een ontwikkelingsplan.
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog 
niet gestart
Geplande activiteiten voor de tweede helft 
2011: Nota van Uitgangspunten

Stommeer
Het plangebied komt overeen met de be-
bouwing van de woonkern Aalsmeer, tussen 
de Stommeerkade en de Zwarteweg. Het nu 
geldende bestemmingsplan uit 1964 is sterk 
verouderd. Het plangebied is grotendeels in 
gebruik voor woondoeleinden. Voor ontwik-
kelingen in het kader van de omlegging van 
de N201 worden aparte bestemmingsplannen 
opgesteld. Het bestemmingsplan Stommeer 
is een conserverend plan, daarom is besloten 
om geen integrale beleidsvisie op te stellen. 
Stand van zaken: de inventarisatie is gestart
Geplande activiteiten voor de tweede helft 
2011: fase 2, opstellen voorontwerp en in-
spraak/vooroverleg

Bloemenveiling Aalsmeer
Het plangebied betreft de Bloemenveiling van FloraHolland, zowel Loca-
tie Centrum als de nog te ontwikkelen Locatie Oost. Voor Locatie Oost 
zijn in december 2010 twee vrijstellingsbesluiten genomen om hier een 
uitbreiding te realiseren van het veilingcomplex. De voorbereidingen zullen 
volgens het actualisatieprogramma pas eind 2013 starten. De voorkeur is 
uitgesproken dit plan met spoed op te pakken gezien de mogelijk beperkte 
houdbaarheid van de vrijstellingsbesluiten. Met FloraHolland wordt over-
legd over het bestemmingsplan voor het bestaande en het nieuwe veiling-
complex. 
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog niet gestart
Geplande activiteiten voor de tweede helft 2011: nog niet bekend

Oosteinderweg
Het plangebied is globaal gelegen tussen de 
Hoge Dijk en de Ringvaart van de Haarlem-
mermeer. Het huidige bestemmingsplan 
dateert grotendeels van 2005. Het is de vraag 
of het huidige gemeentelijke beleid herzien 
moet worden. Dit wordt eerst onderzocht, 
voordat het bestemmingsplan wordt opge-
steld. Het Lijnbaangebied zal als woongebied 
betrokken worden bij Aalsmeer-Dorp. 
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog 
niet gestart
Eerstvolgende geplande activiteit: Nota van 
Uitgangspunten eerste helft 2013

Aalsmeer-Dorp
Het plangebied komt overeen met de 
bebouwing van de oude kern van Aalsmeer. 
Hiervoor is in 2006 een nieuw bestemmings-
plan vastgesteld. Daarnaast wordt nagedacht 
over de functie van het studiocomplex. Voor 
de percelen tussen Molenpad-Zijdstraat is 
momenteel een nieuwe bestemmingsplan-
procedure gestart. Deze ontwikkeling zal in 
het nieuwe bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 
worden opgenomen. Daarmee wordt het 
bestemmingsplan grotendeels een conserve-
rend plan.
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog 
niet gestart
Eerstvolgende geplande activiteit: Nota van 
Uitgangspunten tweede helft 2013

Kudelstaart op onderdelen
In 2008 is een nieuw bestemmingsplan vast-
gesteld voor Kudelstaart. De provincie heeft 
daaraan gedeeltelijk goedkeuring onthouden. 
Dat betekent dat bepaalde delen van dit 
nieuwe bestemmingsplan niet in werking zijn 
getreden. Voor deze gebieden gelden daarom 
nog de oude bestemmingsplannen uit 1949, 
1969 en 1992. Het nieuwe bestemmingsplan 
heeft betrekking op de onderdelen die nu 
buiten het bestemmingsplan Kudelstaart 
vallen. Voor eventuele ontwikkelingen zullen 
afzonderlijke plannen worden opgesteld. Dat 
betekent dat het nieuwe bestemmingsplan 
grotendeels een conserverend plan zal zijn.
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog 
niet gestart
Eerstvolgende geplande activiteit: Nota van 
Uitgangspunten, eerste helft 2012
Het overgrote deel van Kudelstaart zal gezien 
de leeftijd van het plan pas uiterlijk in 2019 
herzien worden en valt daarom buiten het 
actualisatieprogramma 2011-2015.

Schinkelpolder
Het plangebied ligt tussen de Oosteinderweg, 
de Mr. Jac. Takkade en de Bosrandweg. Op dit 
moment gelden vier sterk verouderde plannen 
uit de periode 1949 tot 1969. Voor dit gebied 
zal eerst nieuw beleid worden geformuleerd, 
zodat helder is wat de ontwikkelingsrichting 
is. Daarna zal een bestemmingsplan wor-
den opgesteld. Aangezien er geen concrete 
nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien in dit 
gebied, zal het een conserverend plan zijn.
Stand van zaken: Nota van Uitgangspunten is 
in behandeling
Geplande activiteiten voor de tweede helft 
2011: fase 2, opstellen voorontwerp en in-
spraak/vooroverleg

Landelijk gebied Oost
Het plangebied wordt gevormd door het 
omliggende gebied rond de woonkern Nieuw- 
Oosteinde. Het gebied wordt begrensd door 
de Machineweg, Hoge Dijk, Bosrandweg en 
Legmeerdijk. Ook de woonlinten van de Horn-
weg en de Aalsmeerderweg horen bij dit plan-
gebied. De geldende bestemmingsplannen 
zijn allemaal gedateerd, sommige zijn van 
1968. Voor een groot deel van het plangebied 
dient nieuw beleid ontwikkeld te worden dat 
in het bestemmingsplan zal worden verwerkt. 
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen die 
met een apart plan mogelijk worden gemaakt. 
Daarmee wordt het bestemmingsplan Lande-
lijk gebied Oost grotendeels conserverend.
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog 
niet gestart
Geplande activiteiten voor de tweede helft 
2011: opstellen Nota van Uitgangspunten

Nieuw-Oosteinde
Het plangebied komt globaal overeen met de 
bebouwing van de woonkern Nieuw-Oostein-
de. De ontwikkeling van Nieuw-Oosteinde is 
mogelijk gemaakt aan de hand van verschil-
lende uitwerkingsplannen. Nu de verschil-
lende woonwijken zijn gerealiseerd, is het de 
bedoeling om het hele gebied van een heldere 
en eenduidige regeling te voorzien. Daarbij 
wordt uitgegaan van het vastleggen van de 
huidige situatie. Dat betekent dat het nieuwe 
bestemmingsplan een conserverend plan zal 
zijn.
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog 
niet gestart.
Eerstvolgende geplande activiteit: Nota van 
Uitgangspunten tweede helft 2012
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Wethouder Gertjan van der Hoeven:

“Geef uw mening als een bestemmingsplan wordt herzien”

“Het Aalsmeerse college van B&W wil snel orde op zaken stellen 
wat betreft de gemeentelijke bestemmingsplannen. Het beant-
woordt daarmee aan een belangrijke belofte uit het gezamenlijke 
coalitieprogramma. We hebben als gemeente actuele bestemmings-
plannen nodig voor een adequate en snelle vergunningverlening en 
als juridische basis voor ons handhavingsbeleid en de uitvoering 
daarvan. Het college wil deze inhaalslag bovendien benutten voor 
het verder uitwerken en verankeren van de Aalsmeerse Gebieds-
visie. Het doel is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het 
tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. De steeds verdergaande 
verrommeling van het buitengebied is een groot probleem dat 
vraagt om een doelgerichte aanpak.

De komende jaren gaat de gemeente Aalsmeer dan ook nagenoeg 
alle bestemmingsplannen herzien. We zullen voor 31 gebieden in 
Aalsmeer een nieuw bestemmingsplan maken. Daarbij voegen we 
gebieden samen, zodat er uiteindelijk 11 bestemmingsplannen 
overblijven. 

Als u in een gebied woont waarvan het bestemmingsplan binnenkort wordt herzien, is 
het belangrijk dat u hiervan tijdig op de hoogte bent. Om die reden zal de gemeente u 
actief blijven informeren. Een wijziging in een bestemmingsplan kan immers conse-
quenties hebben voor u als inwoner van Aalsmeer of voor uw bedrijf. Daarom zullen wij 
tot 2015 elk halfjaar via een advertentie in de Nieuwe Meerbode aangeven met welke 
plannen we bezig zijn en hoe ver we zijn met de uitvoering. 

Daarnaast adviseer ik alle Aalsmeerders om de wekelijkse pagina Offi ciële Mededelingen 
van de Nieuwe Meerbode nauwlettend te volgen. Zo blijft u goed geïnformeerd en weet 
u wanneer u een plan kunt inzien en uw reactie kunt geven. De gemeente streeft er im-
mers naar goed naar u te luisteren en uw belangen mee te laten wegen. Samen kunnen 
we er dan voor zorgen dat er bestemmingsplannen komen waarmee we de komende tien 
jaar vooruit kunnen.”

Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan regelt hoe de grond mag worden gebruikt en wat er 
op mag worden gebouwd. Alle gemeenten zijn verplicht om voor hun hele 
grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Dit is vastgelegd in de Wet 
ruimtelijke ordening. Deze wet bepaalt dat de gemeenteraad elke tien jaar het 
bestemmingsplan opnieuw vaststelt. 

Drie onderdelen
Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: regels, een verbeelding 
en een toelichting. Op de verbeelding, ook wel plankaart genoemd, is met 
kleurcoderingen te zien waar welke bestemming geldt. Per bestemming 
worden regels gegeven hoe de grond mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor 
wonen, bedrijven, tuin etc. Ook wordt in de regeling aangegeven hoe groot 
een bouwwerk mag zijn en waar het mag worden geplaatst. In de toelichting 
worden de bestemmingen en regels uitgelegd.

Toetsing
Als u iets wilt bouwen, moet dit passen binnen de regels van het bestem-
mingsplan. Past het niet, dan moet door de gemeenteraad een nieuw bestem-
mingsplan worden vastgesteld of kan een afwijkingsbesluit worden genomen. 
De gemeente moet dan uiteraard zorgvuldig afwegen of ze medewerking kan 
en wil verlenen. Vandaar dat een uitgebreide procedure met de mogelijkheid 
van rechtsbescherming wordt doorlopen.

Twee vormen: conserverend plan en ontwikkelingsplan
Een bestemmingsplan kent globaal twee vormen: een conserverend plan 
en een ontwikkelingsplan. In een conserverend plan worden de bestaande 
functies vastgelegd. In een ontwikkelingsplan worden nieuwe bestemmingen 
mogelijk gemaakt. Sommige plannen zijn een mengvorm.

bestemmingsplannen en procedures
Procedure
De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is wettelijk bepaald. In 
totaal worden in het planproces vier fasen onderscheiden:

Fase 1: Nota van Uitgangspunten
Bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten worden belangenorgani-
saties nauw betrokken. Vaak maken zij deel uit van de projectorganisatie. De 
gemeenteraad stelt de nota vast.

Fase 2: Inspraak en overleg
Het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter 
inzage gelegd, zoals in de inspraakverordening staat. Iedereen kan dan een 
inspraakreactie indienen. Gelijktijdig overlegt de gemeente met alle betrokken 
overheden en partijen.

Fase 3: Ontwerpbestemmingsplan
De resultaten uit het overleg en uit de inspraak worden verwerkt in het 
ontwerpbestemmingsplan. Daarmee geeft de gemeente inzicht in de wijze 
waarop zij gronden wenst te bestemmen. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt 
ook zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen schriftelijk of 
mondeling een zienswijze kenbaar maken. 

Fase 4: Vaststelling
De gemeenteraad maakt een afweging op basis van alle zienswijzen en stelt 
het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde plan wordt opnieuw zes weken 
ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan beroep tegen het plan worden in-
gesteld bij de Raad van State. Dit kan uitsluitend wanneer ook een zienswijze 
tegen het ontwerp is ingediend of tegen die onderdelen die de gemeenteraad 
gewijzigd heeft vastgesteld.

Meer informatie
Meer informatie over de bestemmingsplannen kunt u krijgen bij het omgevingsloket in het gemeentehuis. Het loket is elke werkdag geopend van 09:00 tot 
11.30 uur. Ook kunt u op deze tijden telefonisch contact opnemen met het loket via telefoonnummer 0297 - 387575. 24 uur per dag kunt u terecht op onze web-
site www.aalsmeer.nl/actueel/bestemmingsplannen

De volgende bestemmingsplannen worden de komende tijd herzien:
Woonarken
Het bestemmingsplan Woonarken heeft 
betrekking op alle woonarken binnen de 
gemeentegrenzen van Aalsmeer. Dit betreft 
dus zowel recreatieve arken als woonschepen 
voor permanente bewoning. In december 
2010 is de Nota van Uitgangspunten door 
de raad vastgesteld. Daarin is aangegeven 
dat er een duidelijk woonarkenbeleid met 
een helder handhavingskader moet komen. 
In het nieuwe bestemmingsplan zullen 
ligplaatsen worden aangewezen voor zowel 
recreatieve als permanente arken. Ook zullen 
regels worden gegeven voor maatvoering en 
beeldkwaliteit. Er worden geen nieuwe arken 
toegestaan, dit is dus een conserverend plan. 
Stand van zaken: beleid over de maatvoering 
is in behandeling
Geplande activiteiten voor de tweede helft 
2011: fase 2, opstellen voorontwerp en in-
spraak/vooroverleg

Uiterweg Plasoevers
Het plangebied betreft globaal het gebied van 
de Kleine Poel en de Grote Poel van de Wes-
teinderplassen, met het lint en de Bovenlan-
den van de Uiterweg en de overige plasoevers 
met uitzondering van Calslagen en Vrouwen-
troost. Het huidige bestemmingsplan dateert 
van 2005 en is niet meer actueel. Daarnaast 
zijn de regels moeilijk toepasbaar. Er wordt 
eerst nieuw beleid voor het plangebied 
opgesteld, waarin alle ruimtelijke belangen 
integraal worden afgewogen. Daarbij wordt 
onder andere aandacht besteed aan recreatie, 
natuur, jachthavens, agrarische percelen en 
woningen. Voor de ontwikkelingen Calslagen 
en Vrouwentroost zullen aparte bestemmings-
plannen worden opgesteld. Daarmee wordt 
het nieuwe bestemmingsplan conserverend.
Stand van zaken: voorbereiding beleidsvisie
Geplande activiteiten voor de tweede helft 
2011: opstellen beleidsvisie

Hornmeer
Het plangebied omvat het woongebied, 
het sportpark en het bedrijventerrein van 
Hornmeer. De geldende bestemmingsplannen 
uit 1979 en 1983 voor het woongebied en het 
sportpark zijn sterk verouderd. De bestem-
mingsplannen voor het bedrijventerrein date-
ren van 1976 en 1999. Het is de bedoeling om 
het bedrijventerrein Hornmeer te modernise-
ren (herstructureren). Hiervoor zal ook nieuw 
beleid opgesteld worden. Daarmee wordt het 
nieuwe bestemmingsplan een mengvorm van 
een conserverend en een ontwikkelingsplan.
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog 
niet gestart
Geplande activiteiten voor de tweede helft 
2011: Nota van Uitgangspunten

Stommeer
Het plangebied komt overeen met de be-
bouwing van de woonkern Aalsmeer, tussen 
de Stommeerkade en de Zwarteweg. Het nu 
geldende bestemmingsplan uit 1964 is sterk 
verouderd. Het plangebied is grotendeels in 
gebruik voor woondoeleinden. Voor ontwik-
kelingen in het kader van de omlegging van 
de N201 worden aparte bestemmingsplannen 
opgesteld. Het bestemmingsplan Stommeer 
is een conserverend plan, daarom is besloten 
om geen integrale beleidsvisie op te stellen. 
Stand van zaken: de inventarisatie is gestart
Geplande activiteiten voor de tweede helft 
2011: fase 2, opstellen voorontwerp en in-
spraak/vooroverleg

Bloemenveiling Aalsmeer
Het plangebied betreft de Bloemenveiling van FloraHolland, zowel Loca-
tie Centrum als de nog te ontwikkelen Locatie Oost. Voor Locatie Oost 
zijn in december 2010 twee vrijstellingsbesluiten genomen om hier een 
uitbreiding te realiseren van het veilingcomplex. De voorbereidingen zullen 
volgens het actualisatieprogramma pas eind 2013 starten. De voorkeur is 
uitgesproken dit plan met spoed op te pakken gezien de mogelijk beperkte 
houdbaarheid van de vrijstellingsbesluiten. Met FloraHolland wordt over-
legd over het bestemmingsplan voor het bestaande en het nieuwe veiling-
complex. 
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog niet gestart
Geplande activiteiten voor de tweede helft 2011: nog niet bekend

Oosteinderweg
Het plangebied is globaal gelegen tussen de 
Hoge Dijk en de Ringvaart van de Haarlem-
mermeer. Het huidige bestemmingsplan 
dateert grotendeels van 2005. Het is de vraag 
of het huidige gemeentelijke beleid herzien 
moet worden. Dit wordt eerst onderzocht, 
voordat het bestemmingsplan wordt opge-
steld. Het Lijnbaangebied zal als woongebied 
betrokken worden bij Aalsmeer-Dorp. 
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog 
niet gestart
Eerstvolgende geplande activiteit: Nota van 
Uitgangspunten eerste helft 2013

Aalsmeer-Dorp
Het plangebied komt overeen met de 
bebouwing van de oude kern van Aalsmeer. 
Hiervoor is in 2006 een nieuw bestemmings-
plan vastgesteld. Daarnaast wordt nagedacht 
over de functie van het studiocomplex. Voor 
de percelen tussen Molenpad-Zijdstraat is 
momenteel een nieuwe bestemmingsplan-
procedure gestart. Deze ontwikkeling zal in 
het nieuwe bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 
worden opgenomen. Daarmee wordt het 
bestemmingsplan grotendeels een conserve-
rend plan.
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog 
niet gestart
Eerstvolgende geplande activiteit: Nota van 
Uitgangspunten tweede helft 2013

Kudelstaart op onderdelen
In 2008 is een nieuw bestemmingsplan vast-
gesteld voor Kudelstaart. De provincie heeft 
daaraan gedeeltelijk goedkeuring onthouden. 
Dat betekent dat bepaalde delen van dit 
nieuwe bestemmingsplan niet in werking zijn 
getreden. Voor deze gebieden gelden daarom 
nog de oude bestemmingsplannen uit 1949, 
1969 en 1992. Het nieuwe bestemmingsplan 
heeft betrekking op de onderdelen die nu 
buiten het bestemmingsplan Kudelstaart 
vallen. Voor eventuele ontwikkelingen zullen 
afzonderlijke plannen worden opgesteld. Dat 
betekent dat het nieuwe bestemmingsplan 
grotendeels een conserverend plan zal zijn.
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog 
niet gestart
Eerstvolgende geplande activiteit: Nota van 
Uitgangspunten, eerste helft 2012
Het overgrote deel van Kudelstaart zal gezien 
de leeftijd van het plan pas uiterlijk in 2019 
herzien worden en valt daarom buiten het 
actualisatieprogramma 2011-2015.

Schinkelpolder
Het plangebied ligt tussen de Oosteinderweg, 
de Mr. Jac. Takkade en de Bosrandweg. Op dit 
moment gelden vier sterk verouderde plannen 
uit de periode 1949 tot 1969. Voor dit gebied 
zal eerst nieuw beleid worden geformuleerd, 
zodat helder is wat de ontwikkelingsrichting 
is. Daarna zal een bestemmingsplan wor-
den opgesteld. Aangezien er geen concrete 
nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien in dit 
gebied, zal het een conserverend plan zijn.
Stand van zaken: Nota van Uitgangspunten is 
in behandeling
Geplande activiteiten voor de tweede helft 
2011: fase 2, opstellen voorontwerp en in-
spraak/vooroverleg

Landelijk gebied Oost
Het plangebied wordt gevormd door het 
omliggende gebied rond de woonkern Nieuw- 
Oosteinde. Het gebied wordt begrensd door 
de Machineweg, Hoge Dijk, Bosrandweg en 
Legmeerdijk. Ook de woonlinten van de Horn-
weg en de Aalsmeerderweg horen bij dit plan-
gebied. De geldende bestemmingsplannen 
zijn allemaal gedateerd, sommige zijn van 
1968. Voor een groot deel van het plangebied 
dient nieuw beleid ontwikkeld te worden dat 
in het bestemmingsplan zal worden verwerkt. 
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen die 
met een apart plan mogelijk worden gemaakt. 
Daarmee wordt het bestemmingsplan Lande-
lijk gebied Oost grotendeels conserverend.
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog 
niet gestart
Geplande activiteiten voor de tweede helft 
2011: opstellen Nota van Uitgangspunten

Nieuw-Oosteinde
Het plangebied komt globaal overeen met de 
bebouwing van de woonkern Nieuw-Oostein-
de. De ontwikkeling van Nieuw-Oosteinde is 
mogelijk gemaakt aan de hand van verschil-
lende uitwerkingsplannen. Nu de verschil-
lende woonwijken zijn gerealiseerd, is het de 
bedoeling om het hele gebied van een heldere 
en eenduidige regeling te voorzien. Daarbij 
wordt uitgegaan van het vastleggen van de 
huidige situatie. Dat betekent dat het nieuwe 
bestemmingsplan een conserverend plan zal 
zijn.
Stand van zaken: het bestemmingsplan is nog 
niet gestart.
Eerstvolgende geplande activiteit: Nota van 
Uitgangspunten tweede helft 2012
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“Conditie ouderen te verbeteren”
Wereldwijd kennis opdoen 
bij Paramedisch Centrum
Aalsmeer - Tijdens het wereldcon-
gres fysiotherapie was de workshop 
van PACA als eerste volgeboekt op 
woensdag 22 juni. Fysiotherapeuten 
van over de hele wereld wilden meer 
weten over de test- en trainingsme-
thode van Paramedisch Adviescen-
trum Aalsmeer en Fysiotherapie 
Dekker in Amstelveen. Nico Hof-
man, fysiotherapeut bij PACA, pre-
senteert het verhaal van een 68-jari-
ge mevrouw met hartklachten. Hof-
man: “Wij gebruiken de laatste in-
zichten uit de topsport om mensen 
te trainen. 

In de topsport is het van belang om 
niet te weinig én niet te veel te trai-
nen. Bij revalidatie en chronische 
aandoeningen trainen mensen om 
hun eigen top te verhogen. Door 
het vooraf testen en daarna een 

persoonlijk trainingsprogramma 
op te stellen, verbeterde de condi-
tie van deze mevrouw in 3 maanden 
met circa 25 procent. In haar eigen 
woorden vertelde ze mij dat ze daar-
mee het gevoel te heeft een nieuw 
leven te hebben gekregen.” 

Kwaliteit van leven
PACA biedt zorg aan ouderen en 
chronisch zieken op basis van de 
nieuwste wetenschappelijke inzich-
ten en technieken. Voor ouderen en 
zieken in Aalsmeer betekent dat ze 
dicht bij huis terecht kunnen voor 
het opbouwen of behouden van al-
gehele conditie en kracht. En dit 
hebben ouderen ook nodig om zelf-
standig te functioneren en de kwa-
liteit van leven te behouden. Kijk op 
de nieuwe website voor het comple-
te aanbod: www.paca.nu.

Nico Hofman aan het woord in de -voor deze gelegenheid- omgebouwde trai-
ningszaal in de Lakenblekerstraat.

Nieuwe Chevrolet Aveo in 
showrooms Van Kouwen
Aalsmeer - Sinds deze week staat 
het nieuwe model van de Chevro-
let Aveo in de showrooms van de 
Chevrolet Van Kouwen. De nieuwe 
Aveo combineert goede looks met 
uitstekend rijgedrag en een gunsti-
ge prijs. Hij is zeer praktisch met zijn 
grote laadruimte en zuinig brand-
stofverbruik. Voor de eerste 500 ko-
pers heeft Chevrolet een verrassing. 
Deze kopers krijgen 1.750 euro kor-
ting en dat is een flinke korting op 
deze toch als zeer scherp geprijs-
de auto. De introductiekorting geldt 

op de 500 Aveo’s die direct lever-
baar zijn! Een Aveo aanschaffen en 
ook graag extra korting ontvangen? 
Aanmelden kan vandaag nog aan 
bij chevroletdealer Van Kouwen aan 
de Oosteindeweg. 
Of maak direct een afspraak om de 
nieuwe Aveo in de showroom be-
wonderen, een proefrit te maken 
en de introductiekorting te ontvan-
gen. De nieuwe Chevrolet Aveo is 
leverbaar vanaf 11.695 euro voor de 
5 deurs hatchback en 12.095 euro 
voor de 4 deurs sedan. 

Complimenten van zorg 
voor Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Goede zorg wil ieder-
een, maar hoe weet je dat een or-
ganisatie goede zorg verleent? Cer-
tificering kan een hulpmiddel zijn: 
een zorginstelling moet aan allerlei 
eisen voldoen om een certificaat te 
behalen. In de zorg is het HKZ-cer-
tificaat gangbaar, waarbij HKZ voor 
‘harmonisatie kwaliteitsbeoordeling 
in de zorgsector’ staat. Ons Twee-
de Thuis, organisatie voor mensen 
met een handicap, heeft dit certifi-
caat in 2007 behaald. Een instelling 
kan na behalen van het certificaat 
echter niet op zijn lauweren rusten. 
Ieder jaar vindt namelijk weer een 
toetsing plaats om het certificaat te 
verlengen. Eén keer in de drie jaar 
moet het zelfs helemaal vernieuwd 
worden. Voor dit laatste was Ons 
Tweede Thuis vorig jaar al glansrijk 
geslaagd en ook dit jaar kwamen de 
verschillende voorzieningen, die be-
zocht werden, goed door de toet-
sing. Het certificaat is dan ook weer 
verlengd. Het aantal verbeterpun-
ten is afgenomen van zeventien in 
2007 naar één verbeterpunt in 2011. 
Een mooi resultaat van alle inzet 
van de medewerkers van Ons Twee-
de Thuis, die de zorg daadwerkelijk 
aan de cliënten verlenen. Ons Twee-
de Thuis kreeg veel complimen-
ten van de controleurs die de toet-
sing uitvoerden. Zo waren zij onder 
de indruk van de gedrevenheid en 
motivatie van de medewerkers. Ver-
der merkten zij op dat de zorgplan-

nen van de cliënten ‘heel degelijk en 
goed op orde’ waren. Ook de start-
plannen voor nieuwe voorzieningen 
werden positief ontvangen door de 
organisatie die het certificaat uit-
geeft, met name de afspraken over 
evaluatie van de nieuwe voorzie-
ning. Complimenten waar de mede-
werkers heel blij mee zijn. Belangrij-
ker nog zijn de twee externe onder-
zoeken naar tevredenheid van cli-
enten en ouders die beide een acht 
opleverden. Ook nu weer blijft er 
natuurlijk werk aan de winkel, want 
er zijn altijd wel zaken die beter 
kunnen. Bovendien is het belangrijk 
om kritisch te blijven over de zorg 
die verleend wordt. Een toetsing, zo-
als gebeurd is om het certificaat te 
verlengen, kan daarbij helpen. Ons 
Tweede Thuis is de afgelopen ja-
ren flink gegroeid in de regio Am-
stelland en de Meerlanden, Haarlem 
en Amsterdam. Door die groei kan 
het aanbod in zorg en begeleiding 
steeds meer aansluiten bij de vraag 
van mensen met een handicap. Ie-
dereen heeft immers de eigen wen-
sen, mogelijkheden en beperkingen. 
Ons Tweede Thuis probeert daarop 
aan te sluiten en blijft doorgaan met 
ontwikkelen van verschillende vor-
men in wonen, dagbesteding, wer-
ken of ondersteuning thuis voor zo-
wel kinderen en jongeren als vol-
wassenen en ouderen. Meer infor-
matie: 0297-353800 of kijk op www.
onstweedethuis.nl, 

Vierendertig bijzondere 
appartementen in Centrum!
Aalsmeer - 34 Schitterende ap-
partementen. Echt wat bijzonders… 
Zo presenteerde Van Berkel aan-
nemers afgelopen zaterdag 25 juni 
het nieuwbouwproject voor de Zijd-
straat, Dorpsstraat en het Molen-
pad. In de Rabobank vond de ver-
koopmanifestatie plaats en de be-
langstelling was, ondanks het re-
genachtige weer, groot. De eerste 
kopers hebben zelfs al hun handte-
kening gezet. Rina en Dik Vollmul-
ler zijn de eerste kopers en het echt-
paar is in deze niet over 1 nacht ijs 
gegaan. Tijdens de eerste presen-
tatie besloot het echtpaar zich in 
te schrijven. Rina en Dik wonen nu 
in de Ophelialaan, maar willen klei-
ner wonen. Wel in het centrum en 
dus is deze nieuwbouw op maat 
gesneden. “We kijken er naar uit. 
We zijn er helemaal klaar voor”, al-
dus de Vollmullers in koor. Ze moe-
ten nog even geduld hebben, want 
de nieuwbouw start weliswaar in 
september, maar de oplevering 
staat gepland vanaf twee jaar. Of 
de nieuwbouw ook daadwerkelijk 
in september zou starten, was nog 
even afhankelijk van de belangstel-
ling. Daar heeft Van Berkel niet over 
hoeven klagen. “Het is uitstekend 
gegaan”, laat Van Berkel in een re-
actie weten. “Wat ons betreft gaan 
we in september beginnen.” Eerst 
wordt aangevangen met de reali-
satie van de parkeergarage aan de 
kant van het Molenpad, in de loop 
van deze bouw wordt vervolgens ge-
start met de bouw van de apparte-

menten in de Zijdstraat. Het gedeel-
te bij de molen tot aan het Boek-
huis krijgt eerst een nieuwe ‘smoel’. 
Architect Richard Pannekoek heeft 
voor zijn ontwerp vast al vele com-
plimenten gehad. De nieuwbouw is 
divers, heeft een nostalgische uit-
straling met stijlvolle gevels en da-
ken. In totaal gaan 34 woningen ge-
realiseerd worden, waarvan 25 ap-
partementen, 5 penthouse, 2 spe-
ciale penthouse en 2 maisonnet-
tes. De bebouwing in de Zijdstraat, 
Dorpsstraat en Molenpad vormen 
met elkaar een hof, waardoor een 
binnentuin gecreëerd wordt. De be-
woners kunnen hier optimaal van 
genieten, het onderhoud gaat ge-
pleegd worden door een hovenier, 
aldus te lezen in de lijst met meest 
gestelde vragen. Alle bewoners krij-
gen een eigen parkeerplaats en aan 
de zijde van de Dorpsstraat worden 
openbare parkeerplaatsen aange-
legd. In totaal wordt het Centrum 
verrijkt met 89 parkeerplaatsen. De 
bebouwing sluit aan bij het huidi-
ge winkelgebied, want op de bega-
ne grond komen winkelruimtes. Een 
daarvan gaat opgevuld worden door 
drogisterij Van der Zwaard. Voor de 
overige ruimtes is belangstelling ge-
toond, maar, zo laat Van Berkel we-
ten: “We leggen ons vooralsnog pri-
mair op de verkoop van de apparte-
menten.” Geïnteresseerden kunnen 
een kijkje nemen op www.zijdstraat-
dorpsstraat-molenpad.nl. Verkoop-
makelaar is Van der Laarse aan de 
Stationsweg 1.

Foto: Rina en Dik Vollmuller zijn de eerste kopers!

Martine eerste winnaar van 
fiets AH en Balk rijwielen!
Aalsmeer - Balk rijwielen organi-
seert in samenwerking met Albert 
Heijn Kudelstaart een wekelijkse 
verloting van een fiets. 
De actie is heel simpel, de klant 
heeft boodschappen gedaan en 
doet de kassabon met naam en te-
lefoonnummer in de daarvoor be-
stemde doos bij Albert Heijn Ku-
delstaart. Elke week gaat een splin-
ternieuwe fiets naar een gelukki-

ge winnaar, deze week is Martine 
Duindam de gelukkige. Zij kreeg 
de fiets uit handen van Joop Fles 
van AH Kudelstaart en Robert v.d. 
Meer van Balk rijwielen. Uiteraard 
kan ook zij met deze nieuwe fiets op 
de service en kwaliteit van Balk rij-
wielen rekenen. Er zijn nu nog drie 
fietsen te verloten, dus ook u maakt 
nog drie weken kans op zo’n prach-
tige nieuwe fiets.

Aalsmeerse deelname aan 
NK barbecue in Hoofddorp
Aalsmeer - Aanstaand weekend 
wordt in Hoofddorp op het Burg. 
Stamplein voor de tweede keer het 
Nederlands kampioenschap barbe-
cue gehouden. Bij dit NK krijgen de 
veertien deelnemende teams drie 
weken van te voren te horen wat 
hun hoofdingrediënten zijn om er 
vervolgens een mooi menu mee sa-
men te stellen. Dit keer moeten de 
ingrediënten makreel, label rouge 
kip, livar lage ribstuk, Scotch beef 
staartstuk en vers zomerfruit ge-
bruikt worden. Er wordt ook door 
een team uit Aalsmeer deel geno-
men aan dit Nederlands Kampioen-
schap, namelijk door de Weber Club 
Aalsmeer. Deze vriendengroep, die 
al bijna tien jaar van hun liefde voor 
de barbecue geniet en al meerde-

re keren cursussen heeft gevolgd, 
gaat proberen een mooie prijs in de 
wacht te slepen. Daar er professio-
nele teams uit de hele Benelux mee-
doen, zou een plaats bij de eerste 
acht al een geweldig resultaat zijn 
voor dit team. Het team van Weber 
Club Aalsmeer bestaat uit 7 per-
sonen, te weten, Abdoel el Fatahi, 
Bob van der Laarse, Jan van Schup-
pen, John Grootscholten, Joost de 
Vries, Peter Cocu en Tom de Vries. 
Deze heren kunnen natuurlijk alle 
Aalsmeerse steun en aanmoediging 
gebruiken. Toeschouwers zijn zater-
dag 2 juli tussen 12.00 en 17.00 uur 
en zondag 3 juli tijdens de wedstrijd 
van 10.00 uur tot 17.00 uur van harte 
welkom. Er kan bij alle teams wor-
den geproefd.

Volop sale bij Big L Jeans
Aalsmeer - De zomer is nog maar 
net begonnen, maar bij Big L gaat 
het nieuwe najaarseizoen al bijna 
beginnen. De eerste nieuwe leve-
ringen van de diverse merken zijn al 
binnen. Om genoeg ruimte te ma-
ken voor de nieuwe collecties gaat 
Big L Jeans eerst afscheid nemen 
van de voorjaar- en zomercollec-
tie. Op dit moment is het zomerka-
de met kortingen tot maar liefst 50 
procent. Nog even de kledingkast 
aan vullen, met een leuk overhemd, 
een trendy t-shirt of een leuk rok-
je kan ‘voor weinig’ bij Big L. Big L 
is 500 vierkante meter shopplezier, 

dus voor iedereen moet er wel wat 
te vinden zijn. Een etage vol met de 
meest trendy mode voor de kids en 
dames op de eerste verdieping en 
beneden alles voor de heren. Het 
voordeel van Big L is dat klanten 
volledig aangekleed kunnen wor-
den, het assortiment is divers. Big L 
verwelkomt haar bezoekers graag. 
Wie op de hoogte gehouden wil 
worden van de laatste ontwikkelin-
gen en acties van Big L kan zich in-
schrijven voor de nieuwsbrief. Het 
enige wat er moet gebeuren is even 
surfen naar www.bigl.nl en de rest 
wijst zich vanzelf.

Thermometer Sint Jan stijgt!
Kudelstaart - De eerste reacties op 
de vorige week huis-aan-huis in Ku-
delstaart verspreide flyer ‘Laat onze 
toren niet vallen’ zijn zeer hoopge-
vend. Voorzitter Berry Philippa van 
de stichting Vrienden van het Mo-
nument Sint Jan: “Prachtig om te 
zien hoe heel het dorp reageert op 
onze oproep om de restauratie van 
de toren van de Sint Jan financieel 
te ondersteunen. In die eerste week 
ontvingen we al 14.000 euro van in-
woners.” De voorzitter van de stich-
ting wijst erop dat de stand tijdens 
deze actie nu ook door iedereen kan 
worden afgelezen op een thermo-
meter die aan de toren is bevestigd. 
“De actie is nog maar net begon-
nen en nu is al 44.000 euro opge-
haald.” De kerk heeft al een fiks deel 
van het totaal van 200.000 euro aan 
restauratiekosten voor haar reke-
ning genomen. Maar dan blijft er al-
tijd nog een bedrag van 120.000 eu-

ro (met een uitloop tot 150.000 euro) 
open staan. Daarvan zijn dus inmid-
dels 44.000 euro toegezegd. Philip-
pa is optimistisch gestemd over de 
nog ontbrekende gelden. “De ac-
tie onder de inwoners is nog maar 
net gestart. Maar de eerste signalen 
duiden erop dat het behoud van het 
Kudelstaartse baken sterk leeft bin-
nen de hele dorpsgemeenschap. Je 
kunt bijna spreken van een koorts-
achtige stemming. Ik hoop dat on-
ze thermometer straks verder om-
hoog schiet!” 
Hij benadrukt dat er niet alleen een 
bijdrage gevraagd wordt van inwo-
ners. “Als stichting ontwikkelen we 
nu tal van aanvullende initiatieven 
richting het bedrijfsleven en fond-
sen om te helpen het nog ontbre-
kende bedrag bijeen te brengen.” 
Bijdragen kunnen worden gestort 
op bankrekening 13 19.74.645 t.n.v. 
Vrienden Monument Sint Jan.
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Veilig fietsen Graankorrel 
Kudelstaart - Maandag 20 juni de-
den de leerlingen van groep 8 van 
basisschool De Graankorrel mee 
aan het project Dode Hoek en Fiets 
Seef. Ook de wethouders Ad Ver-
burg en Ulla Eurich kwamen kijken 
hoe de leerlingen het er af brachten. 
De kinderen kregen naast de theo-
rie in de klas ook praktijkinstructie 
om èn in een vrachtwagen. Zo kon-
den ze zelf ervaren wat een vracht-
wagenchauffeur wel en niet kan 
zien vanuit de cabine. De chauffeur 
moet de weg, zijn eigen grote voer-

tuig en andere verkeersgebruikers 
in de gaten houden en komt daar-
bij wel eens ogen te kort. 

Tevens kregen de jongens en mei-
den een fietsvaardigheidsoefening 
op een uitgezet hindernisparcours. 
Onder andere werd gefietst met en  
zonder een zware boekentas en met 
een mobieltje in de hand. De twee 
projecten samen moeten de veilig-
heid van de kinderen vergroten. Het 
was een zeer nuttige en leerzame 
activiteit!

Brownies en muffins bakken 
bij de BindingZolder
Kudelstaart - Buiten regende het 
maar binnen waren de tieners van 
de Binding Zolder heerlijke brow-
nies en muffins aan het bakken! Een 
gezellige activiteit op de woensdag-
middag. De kinderen gingen in klei-
ne groepjes aan de slag en het rook 
heerlijk op de Binding Zolder. Toen 
de brownies en de muffins de oven 
in gingen, had iedereen tijd om te 
doen waar hij of zij zin in had. De 

één ging lekker buiten spelen, de 
ander ging op Internet, twee meiden 
gingen wii ‘en op een groot scherm 
en weer anderen speelden een ge-
zelschapsspel. Na afloop kreeg ie-
dereen een stuk brownie en een 
muffin mee. Al met al een geslaagde 
middag. Wie wil weten wat er aan-
komende week te doen is bij Bin-
ding Zolder kijkt op www.binding-
zolder.nl.

Bekers voor Aalsmeerse 
jeugdschaakkampioenen
Aalsmeer - De jeugdcompetitie van 
Schaakclub Aalsmeer trok ook af-
gelopen seizoen weer veel enthou-
siaste kinderen naar het Stommeer-
kwartier in de Baccarastraat. Gezel-
lig was het zeker, er wordt veel over 
het schaken bijgeleerd en de kinde-
ren maakten er weer een spannen-
de competitie van. De begeleiding 
van de verschillende jeugdgroepen 
was prima in orde en gezamenlijk 
werd in één competitie gestreden 
om de jeugdprijzen. Net als vorig 
jaar wist Tom Korenwinder nu voor 
de tweede maal op rij jeugdkampi-
oen van Aalsmeer te worden. Een 
knappe prestatie! En ook nu was 
Daniël van Dijk weer zijn directe be-
lager en werd tweede. Hij komt ech-
ter dichterbij en wist dit seizoen al 
een keer van Tom te winnen. Meer 
concurrentie zit er echter aan te ko-
men, want de in een jongere groep 
uitkomende Gelled Hulsbos werd 
derde in de totaalstand. Al zitten er 
op schaken meestal meer jongens, 
op Schaakclub Aalsmeer spelen 
ook een aantal meisjes mee. Mari-
elle Hooijman was het beste meis-
je door in de totaalstand vierde te 
worden. Mariëlle won daarmee ook 
de Torengroep waarin Ruan Hee-
ren tweede werd en Joris Roos der-
de. De Lopergroep werd gewonnen 
door Tom Ottenhof gevolgd door 
Lars van Dijk en Mishi Oweden-
ski. De piongroep is voor de jong-
ste spelers en daar liet Raoul Nakad 
zien dat ook daar goed geschaakt 
wordt. Niemand ging met lege han-

den naar huis, want voor iedereen 
lag een medaille klaar. De volgende 
jeugdcompetitie start weer in sep-
tember. Door de jeugd tot en met 
11 jaar wordt gespeeld en lesgege-
ven van 19.00 tot 20.00 uur. De ou-
dere jeugd, 12 tot en met 16-jari-
gen, kan eerder beginnen om 18.45 
uur en de lessen duren tot ongeveer 
20.30 uur. Iedereen die volgend sei-
zoen mee wil doen kan zich aan-
melden door een mail te sturen naar 
info@schaakclubaalsmeer.nl.Voor 
meer informatie kan ook de websi-
te www.schaakclubaalsmeer.nl be-
keken worden.

De prijswinnaars:
Totaalstand:
1. Tom Korenwinder, 
2. Daniël van Dijk, 
3. Gelled Hulsbos.

Meisjes:
1. Mariëlle Hooijman.

Koningsgroep:
1. Alexander de Kok.
Torengroep:
1. Mariëlle Hooijman, 
2. Ruan Heeren, 
3. Joris Roos.

Lopergroep:
1. Tom Ottenhof, 
2. Lars van Dijk, 
3. Mishi Owedenski.

Piongroep: 
1. Raoul Nakad.

Prijswinnaars jeugdcompetitie schaakclub Aalsmeer 2010/2011.

Varkens op Boerenvreugd
Aalsmeer - Afgelopen zondag heb-
ben weer honderden Aalsmeerders 
aan de zomeractiviteit van kinder-
boerderij Boerenvreugd meege-
daan. 
Deze keer stond de middag in het 
teken van het varken. De kinde-
ren konden grabbelen in een mod-

derton, varkensblik gooien, var-
kenskoppen knutselen, varkentje 
prik doen en een informatieve ten-
toonstelling bezoeken. Ook trad 
Aalsmeers Harmonie op met een 
wervelende show. Kortom, weer een 
geslaagde middag op de kinder-
boerderij in de Hornmeer.

Zaterdag zesde Oosterbad 
zwemloop voor de jeugd
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 2 
juli wordt alweer voor de zesde keer 
de Oosterbad zwemloop voor de 
jeugd georganiseerd in samenwer-
king met Multi Triathlon Aalsmeer. 
Van 10.00 tot 10.30 uur kunnen 
deelnemers zich aanmelden, om 
10.45 vindt de briefing plaats en om 
11.00 uur is de start. De kosten voor 
de zwemloop zijn 2 euro, maar ie-
dereen krijgt sowieso een herinne-
ringsmedaille. Voor de nummers 1, 2 
en 3 liggen natuurlijk aparte medail-
les klaar. De zwemloop 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 (geboortejaar 2002 
t/m 2005). Jongens en meisjes van 
10 tot en met 13 jaar gaan 300 me-
ter zwemmen en 3 kilometer lopen 
(geboortejaar 1998 t/m 2001) en de 
oudste jeugd 14 tot en met17 jaar 

(geboortejaar 1994 t/m 1997) zwemt 
400 meter en loopt 4 kilometer. 

Het belooft weer een spannende 
wedstrijd te worden. Ook voor dit 
jaar hoopt de organisatie op veel 
inschrijvingen. Inschrijfformulieren 
verkrijgbaar en in te leveren bij Het 
Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade 
1 of via de email b.vanstam@tiscali.
nl of jwheysteeg@caiway.nl.

Leerlingen sluiten seizoen af
Spelenderwijs op wereldreis
Kudelstaart - Vrijdagavond 24 juni 
klonken vanuit de grote zaal van De 
Spil gezellige liedjes en mooie mu-
ziekklanken. Muziekschool Spelen-
derwijs sloot daar die avond het les-
seizoen af met een concert door al-
le leerlingen. Het thema was ‘Spe-
lenderwijs op Reis’ en de kinde-
ren namen het aanwezige publiek 
van bijna 300 mensen mee naar ve-
le landen over de hele wereld. Mu-
ziekdocente Irma Hogenboom-Zet-
hof had er samen met 48 leerlingen 
een echte musical van gemaakt. De 
meiden van de twee zing- en swing-
groepen zongen de sterren van de 
hemel, dansten en praatten de show 
aan elkaar. De leerlingen, die een 
muziekinstrument bespelen, lieten 
horen wat ze het afgelopen jaar ge-
oefend hadden. Het klonk goed! Zo 
kwamen de kinderen met de cim-
baal, piano, keyboard en blokfluit 
uitgebreid aan bod. De groep en-
thousiaste leerlingen bracht op lu-
dieke wijze liedjes ten gehore over 
verschillende landen, waaronder 
Amerika, Engeland, Frankrijk, Rus-
land, Italië, Egypte en Oostenrijk en 
ging zelfs met z’n allen kamperen. 
Het werd een geweldige show van 
anderhalf uur, waar ook het publiek 
bij betrokken werd. Want die moes-

ten ook meedansen op een paar 
nummers. Dat was eenvoudig, want 
stil blijven zitten was sowieso moei-
lijk bij dit swingende optreden. Irma 
Hogenboom is drie jaar geleden met 
haar muziekschool in het gebouw 
van het Showjachthoornkorps aan 
de Bilderdammerweg in Kudelstaart 
begonnen. 
Ze geeft les in toetsen, cimbaal, 
blokfluit en zingen (en swingen). In 
september start het nieuwe lessei-
zoen weer. Dan gaan ook muziek op 
schoot en muziek in de kring weer 
beginnen. Irma vindt het belangrijk 
dat kinderen spelenderwijs met mu-
ziek in aanraking komen en dat je 
er zo vroeg mogelijk mee kunt be-
ginnen. 
Ze vindt eigenlijk dat er meer mu-
ziekonderwijs op scholen gege-
ven zou moeten worden, maar vaak 
lukt dit niet door bezuinigingen. Ir-
ma is daarom blij dat er toch nog 
een flinke groep kinderen uit Ku-
delstaart de weg naar haar muziek-
school heeft gevonden. Ze is trots 
op al haar leerlingen, die steeds een 
stapje verder komen op muzikaal 
gebied. Ondanks haar zenuwen of 
alles die avond wel goed zou gaan, 
ging ze na het concert met een zeer 
tevreden gevoel naar huis. 

Vrolijke noten Melomanie 
Rijsenhout - Op donderdag 23 ju-
ni kwamen bij Winkelcentrum Ska-
gerhof in Hoofddorp alle lopers bin-
nen die hadden deelgenomen aan 
de avond 4-daagse. 
Vele scholen hadden hun stand op-
gebouwd op het grasveld nabij het 
Winkelcentrum. Vanaf 19.30 uur 
speelden de leden van Drumfan-
fare Melomanie uit Rijsenhout di-

verse muziekstukken. Dit werd ge-
daan in blokjes van vijf nummers. 
De majorettes gaven leuke show-
tjes . Het weer was uitmuntend, wie 
had dat gedacht na de weersvoor-
spelling die gedaan was. Door het 
mooie weer en de gezellige muziek 
bleef het publiek lang op het gras-
veld om te luisteren en nog gezellig 
na te kletsen.

Succesvol optreden Jong 
Sursum op jeugdfestival
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
heeft Jong Sursum, het opleidings-
orkest van Sursum Corda, meege-
daan aan een festival voor jeugd- 
en opleidingsorkesten in Oostzaan. 
Tijdens dit festival wordt een aan-
tal muziekstukken uitgevoerd waar 
een beoordeling voor wordt gege-
ven. Daarnaast is het de bedoeling 
dat de presentatie en/of aankleding 
zo origineel mogelijk is. Het optre-
den van Jong Sursum had volgens 
de jury een hoge entertainment-
waarde. Verder stonden in het ju-
ryrapport veel positieve geluiden, 
waarbij in het speciaal de trompet- 
en saxofoonsectie werden genoemd 
als zeer goed. Jong Sursum had vo-
rig jaar de beker gewonnen voor het 
meest originele optreden, en moest 
dit jaar dus de titel verdedigen. Dit 
deden zij door een droom van Va-
der Jacob uit te beelden. Vader Ja-
cob lag te slapen voor het orkest op 
zijn veldbed, maar beleefde in zijn 
dromen van alles zoals een reis naar 
Ierland, een tocht op een fiets door 

het publiek, en een dans met een 
mooie dame uit het publiek. Hoewel 
er veel lovende woorden kwamen, 
ging de titel dit jaar naar een ander 
orkest, maar Jong Sursum gaat ze-
ker volgend jaar weer terug om de 
titel te heroveren. 

Nieuwe leden welkom
Misschien wil jij daar dan ook bij 
zijn. En dat kan. Als je een instru-
ment bespeelt, kun je iedere vrij-
dagavond mee repeteren in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat. Mis-
schien bespeel je nog geen instru-
ment. Niet getreurd, want ook dan 
zijn er mogelijkheden genoeg. De 
vereniging stelt namelijk instrumen-
ten ter beschikking aan nieuwe as-
pirant-leden, en je krijgt ook nog 
korting op de muzieklessen bij de 
muziekschool. Nieuwe leden mo-
gen eerst een paar keer gratis mee 
komen doen om te kijken of ze het 
leuk vinden. Bel voor meer informa-
tie naar 0297-344334 en spreek de 
voicemail.
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Om de week op dinsdagavond

Murphy’s quiznight
Weteringstraat 8  Aalsmeer  3229497 
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Zijdstraat 14,
1431 EC Aalsmeer
Tel. 0297-344602

www.hollandhuys.nl

het adres voor uw lunch, 
diner of borrel

HELE JAAR
GEOPEND
van maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
en zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur

Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

info 0297-329168
www.bonami.nl

Summer break party
WWW.PARTYCENTRUMBONAMI.NL

Voor alle 1e, 2e en 3e jaars leerlingen
VRIjdAg 1 jULI AANVANg 20.30 UUR   EINdE 00.00 UUR

Marktstraat 19
1431 BD Aalsmeer
0297 368378
www.deoudeveiling.nl

EtEn En drinkEn

ProEf dE sfEEr van aalsmEEr
kleine of grote zaal gratis beschikbaar voor:

vergaderen, presentatie, bruiloft, feest

Pontweg 28, 1432 BX Aalsmeer
info@oudeveerhuys.nl
www.oudeveerhuys.nl

7 dagen per week geopend
Graag tot ziens.

Reserveren gewenst: 0297-324762

Wij bestaan 12,5 jaar en dat vieren we
met een 4-gangen keuze jubileum menu
•  Palingspecialiteiten gebakken, gestoofd en 3x gestroopt!
•  Bij mooi weer is ons terras geopend!
•  Dagelijks verse aanvoer zeetong en kreeft.
• Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 12 uur voor lunch en diner
•  Heeft u iets te vieren?  Vraag naar onze speciale arrangementen.
   Aarzel niet contact met ons op te nemen. Wij hebben ruimte tot 75 personen.

voor
33,50

p.p.

Tropical Night in 
Centrum
Aalsmeer - Na een gezellig, 
toch nog droge, bandjesavond 
organiseren winkeliersvereni-
ging Aalsmeer en de horeca-
gelegenheden in het Centrum 
nog een sfeervolle en swingen-
de buitenactiviteit in de Markt-, 
School-, Dorps- en Zijdstraat. 
Op zaterdag 30 juli staat een 
tropical night op het program-

ma. Muziekliefhebbers kunnen 
opnieuw hun hart ophalen tij-
dens dit tropische festijn. Het 
dorp gaat gehuld worden in 
een zomerse sfeer met palm-
bomen en vooral heerlijke zo-
merse muziek. Tropical night is 
van 21.00 tot 01.00 uur. Alvast 
een notitie in de agenda waard!

Heipalen met krijt versierd
Eerste paal voor laatste 
fase Proosdij-Noord
Aalsmeer - Wethouder Gertjan van 
der Hoeven heeft dinsdag 28 juni de 
eerste paal geslagen van de laat-
ste fase woningbouwproject Proos-
dij-Noord in Kudelstaart. De start 
van de bouw werd verricht in aan-
wezigheid van vele buurtbewoners 
en kinderen. De kinderen konden 
spelen op een springkussen en ge-
schminkt worden. Ze hebben ook 
de eerste heipaal met krijt versierd.

Bouw in fases
Er wordt nu gestart met de bouw 
van 21 herenhuizen aan de Doel-
straat en de Korfstraat en 10 twee 
onder éénkappers aan het zuide-
lijk deel van de Korfstraat. Aan de 
noordzijde (de kassenwoningen) 
wordt gestart met de bouw van 3 
twee onder een kapwoningen In to-
taal wordt 45 procent van het bouw-
plan nu uitgevoerd. 
Het woonrijp maken van het open-
baar gebied (Korfstraat en Doel-
straat) gaat gelijk op met de realisa-
tie van de bouwblokken. Aanvanke-
lijk was het de bedoeling om het he-
le bouwproject in één keer te reali-
seren als er 70 procent van de hui-
zen was verkocht. Door de moeilij-
ke woningmarktsituatie is het echter 
niet mogelijk gebleken om op kor-
te termijn 70 procent van de huizen 
te verkopen, vandaar dat besloten is 

om de bouw gefaseerd aan te pak-
ken. Er zijn nu 15 huizen verkocht 
en enkele opties afgegeven. Door te 
starten met de bouw is de verwach-
ting dat potentiële kopers worden 
aangetrokken. Oplevering van de 
huidige bouwfase wordt verwacht 
vanaf juni 2012.

Speeleiland 
Grontmij Real Estate heeft bewo-
ners en buurtkinderen ter gelegen-
heid van de eerste paal uitgenodigd 
om een ontwerp te maken voor een 
speeleiland in het gebied. Er zijn vijf 
heel creatieve ontwerpen ingediend 
en het winnende ontwerp: Het Be-
boste Beesten Speeleiland was van 
de tienjarige Lars Hoogveld. Het 
winnende ontwerp wordt uitgevoerd 
op het speeleiland. 
Gemeente en projectontwikke-
laar doen hun uiterste best om de 
overlast voor de huidige bewoners 
zoveel als mogelijk te beperken. 
Er wordt bijvoorbeeld een apar-
te bouwroute gerealiseerd en over 
de werktijden en de wijze van par-
keren van het bouwverkeer zijn af-
spraken gemaakt. Met omwonen-
den zijn goede afspraken gemaakt 
over hinderbeperking en beschik-
baarheid van een telefoonnummer 
waar klachten kunnen worden ge-
meld.

Vergaderavond tot een uur na middernacht!

‘Lange zit’ Beraad en Raad
Aalsmeer - Tijdens de bijeenkomst 
van het Beraad en de Raad afge-
lopen donderdag 23 juni leken de 
vier hamerstukken op de agenda 
een gelopen koers te zijn, maar dat 
bleek niet zo eenvoudig. Het voor-
stel betreffende het vaststellen van 
de Verordening Aansluitvoorwaar-
den Riolering Aalsmeer 2011 werd 
op verzoek van de AB-fractie een 
behandelstuk. De fractie miste hier-
in de wijze waarop handhaving kon 
plaatsvinden en of dit wel kosten-
dekkend gemaakt kon worden. Wet-
houder Ad Verburg gaf aan dat er 
toezicht wordt gehouden. Het voor-
stel betreffende het afgeven van een 
(ontwerp)verklaring van geen be-
denkingen voor de bouw van een 
woning op perceel Boomgaard 105 
werd eveneens omgebogen tot be-
handelstuk. De VVD-fractie geeft 
aan dat wordt afgeweken van de 
goothoogte van 8 naar 11 meter, 
waardoor het bouwblok groter is 
geworden of ziet de fractie dit ver-
keerd? Volgens de PACT-fractie zag 
de VVD-fractie het gewoon anders. 
De overige fracties zagen geen be-
zwaren en later op de vond besluit-
vorming plaats.

Woonvisie Aalsmeer
De behandeling gericht op het ken-
nisnemen van de inspraakreacties 
die zijn binnengekomen op het ont-
werp Woonvisie Aalsmeer 2011-
2020 beleefde een eerste termijn. 
Namens het Seniorenplatform was 
een reactie op de visie gestuurd. 
Om te kunnen reageren, moet je wel 
kennis hebben van de inspraakre-
acties volgens Berend Vollmuller die 
sprak namens de Seniorenraad. En 
die antwoordenlijst werd node ge-

mist. De diverse fracties geven aan 
dat de behandeling een beter tijd-
stip verdient. Gezien de volle agen-
da’s van de afgelopen week was er 
beperkte tijd beschikbaar. Dit werd 
door wethouder Ulla Eurich goed 
begrepen en zij geeft aan dat er een 
brainstormsessie opgezet zal wor-
den om te peilen wat de meningen 
zijn. De tweede termijn en de be-
sluitvorming vinden op 14 juli plaats.

Minimabeleid. 
De behandeling Evaluatie minima-
beleid Aalsmeer en Uithoorn lever-
de nog wel diverse vragen op maar 
er bleek weinig belangstelling bij de 
VVD-fractie om het bestaand beleid 
te veranderen. De PACT-fractie vindt 
de aanduiding minimabeleid minder 
geschikt en opteert voor de aandui-
ding armoedebeleid. De CDA-frac-
tie geeft aan dat ondanks de lan-
delijke bezuinigingen het budget 
de komende vier jaar vastgehouden 
kan worden. De AB-fractie noemt 
de klantvriendelijkheid groot en 
pleit ervoor dat mensen op afspraak 
hun verhaal kunnen komen doen. 
Besluitvorming hoefde wat de frac-
ties betreft niet te wachten tot 14 ju-
li aanstaande en dit werd later op de 
avond met een ferme klap hoorbaar 
gemaakt. 

Afvaardiging uit Uithoorn
De behandeling van de Program-
mabegroting 2012 en het meerja-
renperspectief 2013-2015 van het 
samenwerkingsverband Aalsmeer-
Uithoorn en het kennisnemen van 
de jaarrekening 2010 van de G2 
werd vanaf de publieke tribune ge-
volgd door een afvaardiging uit Uit-
hoorn en de dames konden na een 

zeer lange zit toch enigszins op-
gelucht de zaal verlaten. Ook voor 
dit onderwerp gold dat besluitvor-
ming niet tot 14 juli hoefde te wach-
ten, maar later op de avond plaats-
vond. De toekomst van de G2 is ein-
dig maar wanneer het einde daar is 
kan nog niet gezegd worden. Opval-
lend was bij dit onderwerp dat met 
name de ambtelijke samenwerking 
met Amstelveen nauwelijks nog een 
vraag lijkt te zijn. Ook bij diverse an-
dere onderwerpen wordt er regel-
matig vanuit gegaan dat de besluit-
vorming van medio november 2011 
zijn schaduw al vooruit heeft gewor-
pen. 

Nieuw Calslagen
De besluitvorming gericht op het 
vaststellen van de Nota van Uit-
gangspunten Nieuw Calslagen en 
het beschikbaar stellen van een 
krediet ondervond weinig tegen-
stand en aangegeven werd dat de 
zienswijze (aangegeven in het Be-
raad van 9 juni) van de heer Klaas-
sen zal worden meegenomen. Bij 
het Visiedocument worden belang-
hebbenden gehoord en kunnen er 
zienswijzen worden ingediend. De 
Nota van Uitgangspunten is daar 
niet geschikt voor, omdat dit slechts 
een globaal document is. In prin-
cipe komt het er op neer dat de 
heer Klaassen op een te vroeg tijd-
stip zijn zegje heeft gedaan tijdens 
het Beraad van 9 juni. Hij zal moe-
ten wachten op het Visiedocument. 
Ruim anderhalf uur na de geplan-
de eindtijd (het was inmiddels vrij-
dag 24 juni geworden want de klok 
stond op 1.07 uur) klonk de laatste 
hamerslag. 
Door Jan Peterse

Binnenbrand in schuur
Aalsmeerderbrug - Op donder-
dag 23 juni is even voor twee uur 
in de middag brand ontstaan in 
een schuur van een woning aan 
de Aalsmeerderdijk. Naast de twee 
tankautospuiten van Schiphol is ook 
de brandweer van Aalsmeer opge-

roepen om te komen blussen. De 
brandweerlieden hadden het vuur 
na een klein uur onder controle. De 
schuur raakte zwaar beschadigd. 
Niemand raakte gewond.

Foto: Yvonne van Doorn

Minder alcohol!
Aalsmeer - Het aantal jonge-
ren in Aalsmeer, Amstelveen, Ou-
der-Amstel en Uithoorn dat on-
der de zestien start met het drin-
ken van alcohol is fors afgenomen 
tussen de schooljaren 2005/2006 en 
2009/2010. Ook roken en drugsge-
bruik nemen af. De meeste jonge-
ren zitten lekker in hun vel en heb-
ben geen grote psychosociale pro-
blemen. Jongeren vrijen niet al-
tijd veilig en het grootste deel vol-
doet niet aan de landelijke richtlij-
nen voor bewegen en groente- en 
fruitconsumptie. VMBO-leerlingen 
scoren op alle punten ongezon-
der dan HAVO/VWO-leerlingen. Dit 
zijn enkele van de uitkomsten van 
het grootschalige gezondheidson-
derzoek dat de GGD in het school-
jaar 2009/2010 heeft gehouden on-
der jongeren van dertien tot en met 
zestien in de regio Amstelland. Dit 
is de tweede keer dat dit onderzoek 
heeft plaatsgevonden. 
Minder jongeren gebruiken alco-
hol, drugs of roken. Met name het 
aantal jongeren dat aan alcohol be-
gint, is tussen 2005 en 2009 sterk 
afgenomen. Onder tweedeklassers 
is in 2009 zowel de groep recente 
drinkers als de groep die overma-
tig dronk (binge drinking) in ver-
gelijking met 2005 gehalveerd. On-
der vierdeklassers is het alcoholge-
bruik met ongeveer een vijfde afge-
nomen. In klas vier van het VMBO 
rookte 30% van de jongeren, dronk 
ruim de helft (56%) recent overma-
tig en gebruikte 17% recent hasj of 
wiet. In klas vier van HAVO/VWO is 
dat respectievelijk 12% voor roken, 
34% voor overmatig alcohol gebruik 
en 10% voor hasj en wiet. De mees-
te jongeren (82%) in de regio Am-
stelland zijn tevreden met hun ge-
zondheid. Ook de relatie met de ou-
ders lijkt goed. Driekwart van de 
leerlingen voelt zich begrepen door 
de eigen ouders en een nog grotere 
groep (89%) zegt het gevoel te heb-
ben dat hun ouders van hen hou-
den. Het merendeel van de leerlin-
gen heeft genoeg vrienden. Slechts 
een kleine groep jongeren (11%) 
vindt het niet leuk of vreselijk op 
school. Op het VMBO hebben leer-
lingen het op school minder vaak 
naar hun zin dan op de HAVO/VWO. 
Ook wordt op het VMBO vaker van 
school verzuimd en wordt er vaker 
gepest. 
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Crown Theater Aalsmeer presenteert: 
Musical Klein Duimpje 
met Geert Hoes en Sita
Aalsmeer - Na de sprookjes Rood-
kapje, Hans en Grietje en De Ge-
laarsde Kat brengt Van Hoorne The-
aterproducties het bekende verhaal 
van Klein Duimpje tot leven. De ti-
telrol wordt gespeeld door acteur en 
tv-presentator Geert Hoes, die ook 
te zien was in de musical De Ge-
laarsde Kat. Zijn tegenspeelster Sita 
Vermeulen, kreeg bekendheid door 
haar deelname aan de popgroep 
‘K-otic’ en is tegenwoordig het ge-
zicht van de kinder tv-zender Disney 
Channel. Samen met een aantal be-
kende Van Hoorne gezichten zullen 
zij het sprookje van Klein Duimpje 
op geheel eigen wijze op de plan-
ken brengen. 

Uiteraard ondersteund door indruk-
wekkende decors, prachtige kos-
tuums en swingende muziek. Een 
reusachtig mooie voorstelling voor 
groot en klein. In een vergeten 
dorpje, ergens ver weg woont Klein 
Duimpje met zijn vader en moeder. 
Het leven gaat zijn gang en er ge-
beurt weinig bijzonders. Tot er op 
een dag bericht van het Koninklijk 
Kasteel het dorp bereikt. De dochter 
van de Koning is gevangen door een 
gevaarlijke reus en de koning roept 
alle mannen uit het land op om haar 
te bevrijden. Wie het lukt, zal met de 
prinses mogen trouwen en de rest 
van zijn leven mogen wonen in het 

kasteel. Klein Duimpje twijfelt geen 
moment en gaat het grote avontuur 
tegemoet. Maar lukt het hem om 
de reus te verslaan, en zijn de be-
roemde zeven mijlslaarzen wel echt 
zo snel als men beweert! Te zien in 
Crown Theater Aalsmeer op zondag 
16 oktober. Kijk voor het volledige 
programma op www.crowntheate-
raalsmeer.nl, voor boekingen door-
klikken op programma en kaarten. 
Jeugdvoorstellingen zijn voor kin-
deren alleen toegankelijk als zij ko-
men onder begeleiding van een vol-
wassene.

Wedstrijdzeilen jeugd
Ole Vriethoff blijft winnen!
Aalsmeer - Omdat Ole Vriethoff vo-
rig jaar bij de beginnende wedstrijd-
zeilers in de Optimisten-C al direct 
in de top zeilde, mocht hij dit sei-
zoen door naar de Optimisten-B 
klasse. Afgelopen weekend werd op 
de Braassemermeer het slot week-
end van de Combi-Amsterdam ver-
zeild. 
Nadat Ole eerder dit jaar al een 
splinternieuwe Optimist op de His-
wa won voor zijn watersport ver-
eniging Aalsmeer, kaapte hij op de 
Braassemermeer de hoofdprijs in de 
B-klasse voor totaal 35 deelnemers 
weg. Zaterdag startten de zeilers 
met guur weer, het leek wel herfst. 
Bij regen en toenemende wind tot 
kracht 5 Beaufort, zeilde Ole naar 
een eerste en twee tweede plaatsen. 
Zondag was het vrijwel windstil. Na 

drie uur wachten zeilde Ole bij een 
zuchtje wind naar twee overwinnin-
gen, waarmee hij zijn directe con-
currenten ver achter zich liet. Goed 
starten, slim in het kruisrak en vlak 
voor de finish nog even een boot-
je voorbij waren goed voor slechts 
5 punten in totaal; nummer twee 
scoorde er 15 en nummer drie 22. 
Na een perfect zeilweekend kan Ole 
volgende seizoen direct al naar de 
A-klasse, waar hij alle Nederland-
se toppers zal ontmoeten. De Combi 
is een reeks van zes regionale zeil-
wedstrijden voor de Optimist, Spla-
syh en RS Feva klasse. Er zijn altijd 
zo’n 150 deelnemers in Loosdrecht, 
Vlietland, Vinkeveen, Aalsmeer, 
Haarlem en de Braassem. Voor meer 
info en foto’s surf naar www.opti-
mist.nl of www.wvaalsmeer.nl.

Clubkampioenschappen Funny Horse

Frits met Pandoer de beste!
Aalsmeer -Ieder jaar, aan het ein-
de van het seizoen, worden op ma-
nege en rijvereniging Funny Hor-
se de clubkampoenschappen verre-
den. Iedereen die les heeft op Fun-
ny Horse of lid is van de KNHS ver-
eniging mag hieraan meedoen. Er 
zijn deze dag 103 deelnemers aan 
de start gekomen. Omdat dit erg 
veel was, werd naast de eigen bin-
nen- en buitenbak en de grasbaan 
ook de buitenbak van de buren ge-
bruikt. Een hele leuke, feestelijke 
en vooral gezellige dag is de inzet, 
maar natuurlijk gaat het uiteinde-
lijk om de bekers en het clubkampi-
oenschap! Het weer was fantastisch 
en de sfeer super goed. De hele dag 
was een snackwagen, een paarden-
winkel en de EHBO Aalsmeer aan-
wezig. Ook was eeen aantal spon-
soren bereid gevonden zodat er ex-
tra leuke prijzen en een herinnering 
voor alle deelnemers konden wor-
den gekocht. 
De dag werd afgesloten door een 
kur op muziek door Leontien van 
der Touw op internationaal ni-
veau en een parade van alle deel-
nemende paarden en pony’s. Daar-
na kwam eindelijk de langverwach-
te prijsuitreiking.

Uitslagen:
Beginners
1. Tess Kleijberg –Snuitje
2. Tamar Kuijper –Snuitje
3. Breth Lanser –Bambi

Vaardigheid
1. Noa Joore –Okki
2. Melissa vd Kuijl –Simone
3. Renske Poldervaart –Simone

FH-B
1. Claudia Tas –Snuitje
2. Roos Postmus –Lady
3. Ruth Kuijper –Duco

Klasse B manege
1. Marinde Chin a Loi –Salliantha
2. Joelle van Steijn –Catootje
3. Vera Glas –Spotlight

Klasse L1 manege
1. Romy Burgering –Salliantha
2. Peri Ciddi –Sydney
3. Hilde Brands –Sedan

Klasse L2 manege
1. Melanie Meijer –Rocky
2. Kaja Cucic –Sydney

Klasse B pony’s KNHS
1. Frits van Leeuwen –Pandoer
2. Gijs Reurekas –Okki

Klasse B paarden KNHS
1. Laura Breetvelt –Be-Upp

Klasse L1 KNHS
1. Elisa Stroboer –Rocky

Klasse L2 KNHS
1. Samantha Wakker –Vite
2. Florence de Kok –Goliath

Klasse M1 KNHS
1. Jessica Poelman –Skippy 

Clubkampioen 2011 is Frits van 
Leeuwen geworden met Pandoer! 
Nog een paar weken les en dan 
sluit Funny Horse het seizoen af 
met een ponykamp. Voor informa-
tie kan de website bezocht worden:  
www.funnyhorse.nl.

Zweten bij Streetdance 
workshop Binding Oost 
Aalsmeer - Het was behoorlijk zweten tijdens de streetdance workshop. 
Een groep meiden kwam in sportieve outfit naar Binding Oost. De dans 
werd aangeleerd door Viola van de Binding Boven. Het nummer ’I am not 
afraid’ van Eminem werd gebruikt om de dans op te oefenen. Voor de erva-
ren meiden was het goed te doen en voor de meiden die nog niet zo vaak 
gedanst hadden, werd het best even zweten. Na 1,5 uur zat het dansje er in 
en konden de meiden met rode wangen het thuis laten zien. De komende 
weken zijn er nog een paar leuke, lekkere en gezellige workshops te doen 
bij Binding Oost. Heb je zin om ook eens mee te doen? Mail dan naar eve-
line@debinding.nl.

Workshop winnaars Kids in bizz
Kuddegedrag bij boer Bos
Aalsmeerderbrug - In de bus 
klinkt gejuich en worden liedjes ge-
zongen. Het is 14.30 uur en de leer-
lingen zijn op de terugweg naar 
school. Rode wangen en blije ge-
zichten. De Klassenreis 2011 zit er 
op voor groep 8 van basisschool De 
Fontein uit Krimpen aan den IJssel. 
Zij werd kids in bizz klas van 2011 
en kreeg de workshop kuddege-
drag bij schapen aangeboden. Zij 
leerde alles over de parallel met het 
gedrag van klanten bij Boer Bos in 
Aalsmeerderbrug. De groep won 
de Klassenreis omdat zij de hoog-
ste winst behaalde in het onder-
nemersprogramma kids in bizz van 
Jong Ondernemen. De jonge onder-
nemers boekten maar liefst 2.350,51 
euro winst en dat was meer dan vol-
doende om uitgeroepen te worden 
tot kids in bizz klas van het jaar. Ba-
sisschool De Fontein uit Krimpen 
aan den IJssel won de Klassenreis 
voor de tweede keer en is trots op 
het resultaat. De winst is geschon-
ken aan een regionaal doel de Pal-
lieterburght, een lokale voorzie-
ning voor chronische en zieke kin-
deren van 0 tot 18 jaar. De kinde-
ren gingen in groepjes het wei-
land in en kwamen alles te weten 

over groepsgedrag, de bewegingen 
in een groep en het nemen van de 
juiste beslissingen. Boer Bos geeft 
workshops aan kinderen en volwas-
senen over het gedrag van scha-
pen en hoe je daarin de gelijkenis-
sen kunt zien in het gedrag van een 
bedrijf en haar klanten. Iris: “Ik heb 
vandaag geleerd dat het belangrijk 
is om samen te werken en taken te 
verdelen. Zo kun je de schapen het 
beste begeleiden. Eigenlijk heb ik 
dat samenwerken ook in het kids in 
bizz programma geleerd, maar dan 
op een andere manier.”

Fair Trade Original 
Kids in bizz is een programma van 
Jong Ondenemen voor kinderen van 
groep 7 en 8 van het basisonder-
wijs. De kinderen kopen producten 
in bij Fair Trade Original en verko-
pen dat op marktdagen en andere 
bijzondere gelegenheden. De winst 
wordt aan een goed doel geschon-
ken. Dat kan een bekend goed doel 
zijn, maar ook een lokaal goed doel.
Kids in bizz bestaat 6 jaar en wordt 
door zowel de leerlingen, leraren 
en begeleiders beoordeeld als een 
leerzaam ondernemersprogramma 
met een grote glimlach.

Atletiek: AV Aalsmeer
Aalsmeerse jeugd op dreef 
op Midzomernachtcross
Aalsmeer - De afgelopen twee 
maanden is door middel van een 
loopclinic door een klein groepje 
Aalsmeerse jeugd hard getraind om 
zich voor te bereiden op de Midzo-
mernachtcross, die afgelopen vrij-
dag 24 juni in het Amsterdamse Bos 
werd gehouden. Deze leuke wed-
strijd, onder ideale weersomstan-
digheden gehouden, werd over al-
le afstanden bezocht door maar 
liefst een kleine tweeduizend deel-
nemers. Onder hen dus een acht-
tal Aalsmeerse sportievelingen die 
respectievelijk deelnamen aan de 
twee en vijf kilometer. En de presta-
ties mochten op zijn zachtst gezegd 
verrassend genoemd worden. Op de 
twee kilometer bijvoorbeeld streed 
Wessel Heil mee om de overwinning 
en moest uiteindelijk alleen een 
twee jaar oudere jongen voor la-
ten gaan. Een mooie tweede plaats 
en een scherpe tijd van 6.41 minu-
ten. Op dezelfde afstand nog twee 
Aalsmeerse atleetjes, die het ook 
fantastisch deden en beiden een 
toptien plaats behaalden. Pelle Stie-
kel finishte als zevende in een keu-
rige 7.08 minuten en Nick Ramdja-
namsingh overtrof zichzelf met een 

negende plaats in 7.22 minuten. Op 
de vijf kilometer (453 deelnemers) 
werd een dik persoonlijk record ge-
lopen door Evert Bunschoten. Met 
zijn negentiende plaats en een tijd 
van 20.22 zal ook hij meer dan te-
vreden zijn. Met dus slechts twee 
maanden training in de benen deed 
Jurre Stiekel het geweldig op deze 
vijf kilometer. Met een achtentwin-
tigste plaats en een snelle tijd van 
21.51 minuten liet hij duidelijk zien 
aanleg te hebben voor de langere 
afstanden. 
Datzelfde gold voor Chris Huis. Als 
een van de kleinste en jongste van 
het veld liet hij zich niet kennen met 
een vierenveertigste plaats en een 
hele mooie tijd van 23.21 minuten. 
Ook Brandon Sulser en Sebastiaan 
Ramp ‘piekten’ op het juiste mo-
ment en liepen deze avond hun bes-
te wedstrijd. 
Bijna gezamenlijk kwamen zij over 
de finish als respectievelijk zeve-
nenvijftigste en achtenvijftigste in 
23.51 en 23.52 minuten. Zo bewe-
zen deze jonge Aalsmeerders dat je 
met een stukje goede training, hard 
werken, inzet en enthousiasme heel 
wat kunt bereiken.

NK Ritmische Gymnastiek
Rebecca Rommerts zevende!
Kudelstaart - Afgelopen weekend, 
25 en 26 juni, vond in Sporthallen 
Zuid te Amsterdam het Nederlands 
Kampioenschap Ritmische Gym-
nastiek plaats. Rebecca Rommerts 
uit 4H4 is gymnaste bij SV Pax uit 
Hoofddorp en traint 9 uur per week. 
Vorig seizoen is zij Nederlands Kam-
pioene geworden in de categorie 2B 
(13 t/m 15 jaar) maar dit jaar moest 
zij een leeftijdscategorie hoger uit-
komen, te weten categorie 1B (16 
jaar en ouder) en doet dit hele sei-
zoen dus haar wedstrijden al in ca-
tegorie 1B. In deze categorie had-
den zich landelijk, via twee voor-
wedstrijden en een halve finale, de 
beste 10 van de 34 gymnastes we-
ten te plaatsen. Rebecca wist bij de 
halve finale gelukkig toch nog de 
10e plek te behalen waardoor ook 
zij uit mocht komen op het Neder-
lands Kampioenschap. Rebecca 
mocht een bal-, een hoepel-, lint- 
en knotsoefening laten zien. Res-
pectievelijk behaalde zijn hiermee 
de vijfde, zesde, achtste en zes-

de plaats. Met een totaal score van 
64.300 behaalde Rebecca na deze 
vier oefeningen uiteindelijk een hele 
mooie zevende plek!
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Toch droog tijdens

bandjesavond!

Aalsmeer - De hele dag heeft het zaterdag 
25 juni geregend, zelfs nog aan het begin van 
de avond, maar bandjesavond in het centrum 
is toch droog verlopen. Er is geen spatje ge-
vallen. Voor de organisatie, de winkeliers-
vereniging Centrum en de horeca in het dorp, 
was regen overdag wel enigszins een dom-
per. De karren plaatsen, de apparatuur neer-
zetten, het licht ophangen, de barren bouwen, 
etc. gebeurde allemaal onder ‘natte’ omstan-
digheden. De bandjesavond kwam, waarschijn-
lijk door de grijze dag, wat later dan anders 
op gang, maar er is veel publiek geweest. En, 
gezien het grote aantal vrolijke gezichten, is 
genoten van dit altijd gezellige muziek-eve-
nement in de straten van het centrum. Mutje 
aan mutje stond het vooral bij de Praam in de 
Zijdstraat en Blitzz en de Oude Veiling in de 
Marktstraat. Op deze twee locaties werd het 
publiek op topacts getrakteerd en dit werd ge-
waardeerd. Ook de combinatie dance en live-

muziek bij Holland Huys op het Molenplein 
lokte met name veel jeugdig publiek. Joppe 
in de Weteringstraat had de pech dat een band 
op het laatste moment had afgezegd wegens 
ziekte. “Klinkt goed”, was een veel gehoord 
compliment voor de band met de Aalsmeer-
ders Piet van Leeuwen en Rob Ruijter. Daarna 
zat er voor Joppe niets anders op dat dj’s ach-
ter de draaitafels plaats te laten nemen.  Op 
korte termijn een nieuwe band boeken, bleek 
niet gelukt. Minder druk is het geweest bij de 
Halve Maan in de Schoolstraat en bij ‘t Wa-
pen in de Dorpsstraat. Aan de entourage en de 
bands heeft dit niet gelegen. Beiden presen-
teerden aanstekelijke bands van goed niveau. 
Op zaterdag 25 juli veranderen de straten in 
het centrum in tropische paradijsjes tijdens de 
Tropical Night.  
Een herkansing voor degenen die de bandjes-
avond gemist hebben. Zeker alvast noteren in 
de agenda!

Voor het eerst regen!
Junior StoppieS winnen 7e Junior pramenrace

1. De Junior Stoppies (19)
2. Aprameja (34)
3. Blub Blub (15)
4. De Octopussy’s (27)
5. Kleine Keuregies (1)
6. The Funny Horses (11)
7. Bikinibroek (4)
8. Dobberende Diva’s (31)
9. Spongebob Team (10)
10. Covergirls (26)
11. Mini rokjes (33)
12. Tante Paaltjes (32)
13. Het Nuchtere End (29)
14. Tuuteblikkies (8)
15. De Snorkels (23)
16. Nemo en z’n vriendjes (28)
17. De Kleintjes uit het Oosten (9)

18. Bubbels (3)
19. Atlantis (2)
20. De Kikkers (16)
21. Praam van Piet van Pa (18)
22. TamTam Junior (24)
23. Pink Pearls (7)
24. De Drakies (13)
25. Junior Prutpraam (5)
26. W.A.L. Vissen (22)
27. De Schand Knaapjes (17)
28. De Zuidooster Racers (6)
29. Neptunes (25)
30. Abracahadiba (20)
31. De kids van Big Black and B. 

(14)
32. Kids van de Gemiste kans (12)

De volleDige uitSlag:

Aalsmeer - Voor het eerst in het 
zevenjarig bestaan van de junior 
pramenrace vond dit evenement 
op het water voor kinderen van 
6 tot 15 jaar plaats met regen. 
Na alle jaren zon, afgelopen za-
terdag 25 juni doorlopend, lich-
te regen. Het maakte de deelne-
mers overigens niet uit. Zij geno-
ten met volle teugen van dit ver-
kleedfeest, gingen helemaal op 
in alle opdrachten en moedig-
den elkaar aan om maar zo snel 
mogelijk de taken te vervullen. 
In totaal hebben 32 teams deel-
genomen aan de zevende junior 
pramenrace. Afzeggingen heeft 
het bestuur niet gehad en dit 
geeft duidelijk aan dat de deel-
nemers echt niet van plan wa-
ren om zich tegen te laten hou-
den door de regen. De voor-
pret vooraf was al geweldig ge-
weest met de sportmiddag voor 
de startvolgorde, de opdrachten 
op school en natuurlijk de aan-
kleding van de praam. Thema 
was onderwaterwereld en hier 
wisten de teams wel raad mee. 
De Snorkels kwamen zwaaiend 
langs, vriendelijke piraten na-
men deel, pinguïns meerden aan 
bij het Stokkeland, Mobi de wal-
vis gaf acte de presence en zelfs 
krokodillen begaven zich op het 
water van Aalsmeer. De zeven-

de editie van de junior pramen-
race is gewonnen door de Juni-
or Stoppies, een prima prestatie 
van dit team dat tijdens de sport-
middag startnummer 19 wist te 
behalen. Nog opmerkelijker is de 
opmars van nummer twee: Apra-
meja wist zich vanaf plaats 34 
naar 2 te werken. Beker nummer 
drie is uitgereikt aan Blub Blub, 
dat startnummer 15 toebedeeld 
gekregen had. De winnaars van 
de sportmiddag, de Kleine Keu-
regies, zijn op plaats vijf geëin-
digd, nummer twee Atlantis op 
negentien en nummer drie Bub-
bels op achttien. Het kan anders 
lopen… 

De mooiste inleveropdracht, dit 
jaar een scheepswrak knutse-
len, is gemaakt door het team 
The Funny Horses. Deze mei-
den krijgen een etentje aange-
boden in The Beach. De jury-
prijs is uitgereikt aan De Kikkers 
en dit leverde het team een coo-
le praammok op. De Drakies was 
het team met de meeste pech en 
aan deze kids is de wisseltrofee 
‘het gebroken trekkoortje’ over-
handigd. De Rode Lantaarn, ook 
een wisselprijs voor het team dat 
als laatste binnen komt, is als 
troost uitgereikt aan de Kids van 
de Gemiste kans. Foto’s van de drie winnende teams zijn gemaakt door Foto De 

Boer, Patrick Spaander. In de etalage van deze winkel in de Zijd-
straat hangen heel veel leuke en grappige foto’s van de junior 

pramenrace. Zeker gaan kijken of jij met je team ‘gekiekt’ bent!
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Promotie voor twirlsters 
Imca en Selina van Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 18 juni zijn 
negen twirlsters van SV Omnia 2000 
naar Zwijndrecht afgereisd om deel 
te nemen aan de majorette- en twir-
lwedstrijd. Trainster Maaike de Lan-
gen had het superdruk met het in-
trainen en begeleiden van alle op-
tredens. Ook bij een haperende CD 
tijdens een optreden moest Maai-
ke ingrijpen. Dit was nog niet eer-
der voorgekomen. Imca Pape liet bij 
het onderdeel super X-strut bij de 
junioren een zeer beheerste routine 
zien. De jury waardeerde haar op-
treden met de eerste plaats met 70 
punten en promotie! Na een minder 
goed 1-baton optreden liet Selina 
Kok de jury een vloeiende 2-baton 
routine zien. De jury beloonde haar 
met goud met 72 punten en pro-
motie naar de juvenile intermedia-
te klasse! Eefke v.d. Luit liet mooie 
shows zien, maar haalde mede door 
het grote aantal tegenstanders in 
haar categorie net niet het podium.
Amber Glebbeek behaalde met 66,5 
punten een bronzen medaille voor 
haar rhythmic twirl preteen begin-
ner. De jongste twirlster van SV Om-
nia 2000, Rachel Vianen, kreeg met 
8 punten een gouden medaille voor 
de Basic Strut en met 66,1 punten 
een zilveren medaille bij rhythmic 

twirl peewee beginner. Plaatsings-
punten voor het NK zijn gehaald 
door: Nikkie v.d. Luit bij het onder-
deel Super X-Strut junior beginner 
(plaats 2), Solenne Köhler bij de on-
derdelen 2-baton preteen interme-
diate (plaats 2) en rhythmic twirl 
preteen intermediate (plaats 2), Se-
lina Kok bij het onderdeel rhythmic 
twirl juvenile intermediate (plaats 
1), Kim Nederstigt bij het onderdeel 
rhythmic twirl preteen intermedia-
thee, Ramona Ezink bij het onder-
deel preteen beginner (plaats 2), 
Selina Kok en Kim Nederstigt bij het 
onderdeel duo twirling preteen be-
ginner (plaats 1) en definitief ge-
plaatst voor het NK is het small 
team preteen beginner bestaande 
uit Amber, Eefke, Solenne, Ramona, 
Kim en Selina. Met 68,4 punten be-
haalden ze de eerste plaats bij het 
onderdeel Dance twirl. Hetzelfde 
team haalde ook de eerste plaats bij 
het onderdeel small team twirling. 

Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Voor meer informatie over 
twirlen kan contact opgenomen 
worden met de Productgroep Coör-
dinatoren Sandra Kok of Linda Ne-
derstigt per e-mail: twirlen@svom-
nia.nl.

Imca Pape tijdens de X-Strut (groen) en Selina Kok : 2-baton (gekleurd pak).

Kim Zethof met Nederlands 
voetbalelftal naar Finland
Kudelstaart - De Kudelstaart-
se voetbalster Kim Zethof is door 
KNVB bondscoach Maria van Kor-
tenhof geselecteerd voor het Neder-
lands elftal voor speelsters onder de 
16 jaar. 
Dit team speelt van 3 tot en met 7 
juli in Finland het Nordic toernooi. 
Hier ontmoeten zij in de poule lan-
den als Zweden en Finland. In de 
ander poule zitten toplanden als 
Duitsland en Noorwegen. 
Kim speelt in de voorhoede als spits 
of rechtsbuiten. Kim speelt bij Leg-
meervogels in de C1 samen met 
jongens.

Loterij RKAV levert 3650,- 
op voor Ride for the Roses
Aalsmeer - De loterij, die gekop-
peld was aan de voetbalactiviteit 
eind mei, georganiseerd door RKAV 
heeft uiteindelijk maar liefst 3.650 
euro opgeleverd. De organisatie had 
van te voren al een goed doel vast-
gesteld: de Ride for the Roses die op 
4 september aanstaande zal starten 
in Aalsmeer. Alle opbrengsten uit 
de Ride for the Roses gaan naar de 
kankerbestrijding. Afgelopen dins-
dag heeft voorzitter Piet Boom van 
de projectgroep van de Ride uit 
handen van RKAV-organisator Pe-
ter Spring in ’t Veld het sponsorbe-

drag in ontvangst genomen (zie fo-
to). Weer een forse geldelijke bijdra-
ge voor het goede doel! Winnende 
nummers van de loterij zijn: 4574 (tv 
scherm), 4332 (laptop), 3258 (week-
end of midweek), 4815, 4571, 4239, 
4257, 4240, 4006, 3280, 3126, 2582, 
2521, 1931, 1782, 1719, 918, 595 en 
71. Het bestuur van de Club van 100 
van RKAV dankt alle sponsors en de 
medewerkers aan deze activiteit. De 
prijzen kunnen opgehaald worden 
bij RKAV in de Beethovenlaan. Bel 
voor een afspraak naar Kees van ‘t 
Schip, tel 328240 of 06-47922009.

Aanstaande vrijdag wedstrijdzeilen in Aalsmeer:

Wind in de zeilen voor 
Regenboog evenement
Aalsmeer - Er staat een stevige 
wind over de Westeinderplassen 
en verwaaid komt Norbert Douqué, 
voorzitter van de Stichting Westein-
der Zeilwedstrijden (de WZW), te-
rug van de Grote Poel. Daar werd 
het Klassenevenement gevaren voor 
de Flying Dutchman, de Contender 
en de Vrijheidsklasse. Als startschip 
heeft hij met zijn comitéleden aardig 
liggen te hobbelen in de typische 
Westeindergolven: Lange rollers en 
voor een binnenmeer aardig hoog. 
“De laatste wedstrijd kon niet meer 
worden verzeild en zelfs na de finish 
gingen er nog enige boten onder-
steboven, hard werken voor zeilers 
en onze rescueboten”, verhaalt hij. 
Samen met Herman van der Mey-
den, voorzitter van de Watersport 
Vereniging Aalsmeer, vertelt hij over 
de watersport, (wedstrijd)zeilen 
en het Nationaal Regenboog Eve-
nement op vrijdag 1 juli aanstaan-
de. “Gelukkig is er een al jarenlan-
ge hechte samenwerking tussen de 
WZW en de watersportverenigin-
gen, die samen de WZW vormen: 
W.V. Amsterdam, W.V. De Schin-
kel. W.V. De Koenen uit Amsterdam 
en W.V. Westend, W.V. De Nieuwe 
Meer, W.V. Aalsmeer en W.V. Schip-
hol uit Aalsmeer. Het initiatief hier-
toe stamt uit 1946, om het vooral de 
zeilers van de Nieuwe Meer in Am-
sterdam mogelijk te maken om op 
de voor hen zo grote Westeinder 
Plassen ook eens een wedstrijd-
je te zeilen. Met een sleepje ach-
ter een beurtvaarder kwamen ze er 
wel. Uiteindelijk heeft de WZW bij 
de W.V. Aalsmeer haar zetel onder-
gebracht en in de praktijk ook veel 
van haar materiaal, zoals de rescue-
boten. Ook worden veel evenemen-
ten vanaf de jachthaven van de W.V. 
Aalsmeer georganiseerd. In grote 
lijn kan je zeggen, dat de WZW de 
organisatie op het water verzorgt en 
de watersportvereniging die op de 
wal. We zijn inmiddels talloze zeil-
wedstrijden verder, ook klasseneve-
nementen, zoals de jaarlijkse Dra-
kenseries rondom Pasen en de jaar-
lijkse kampioenschappen. Het Nati-

onaal Kampioenschap voor de Re-
genboogklasse werd in 2006 nog op 
de Westeinder verzeild”, aldus Nor-
bert. Hij gaat verder: “Als Aalsmeer-
se watersportvereniging bevorderen 
wij actief de watersport. Naast het 
wedstrijdzeilen is de jeugdzeilerij 
een speerpunt. Er is een jeugdzeil-
commisssie van goed voorbereide 
ledeninstructeurs, die les geven vol-
gens het C.W.O.-systeem en ook de 
landelijk erkende zeildiploma’s mo-
gen toekennen.” 

Schoolkinderen
Herman van der Meyden vult aan: 
“We hebben eigen Optimisten en 2 
boten van de nieuwe tweepersoons 
RSFeva-klasse. Vanzelfsprekend 
willen wij de Aalsmeerse jeugd ken-
nis laten maken met de watersport. 
Het Nationaal Regenboog Evene-
ment is er een mooi moment voor. 
De gemeente Aalsmeer heeft circa 
120 schoolkinderen uit groep 7 van 
drie basisscholen uitgenodigd om ’s 
ochtends bij ons in een Optimistje 
te stappen en even te varen. Daar-
voor hebben we de medewerking 
van de Zeilschool Aalsmeer uit Ku-
delstaart. Zij komen met zo’n 40 Op-
timistjes en een groep instructeurs. 
Vervolgens is er een puzzeltocht op 
de Kleine Poel met de rondvaart van 
Henk van Leeuwen en kunnen zij 
de Regenbogen van dichtbij bekij-
ken.” Later in de ochtend zeilen de 
15 Regenbogen gezamenlijk naar 
het Surfeiland Vrouwentroost, waar 
vanaf 12.00 uur de activiteiten be-
ginnen. De Regenboog is een puur 
Nederlands ontwerp van G. de Vries 
Lentsch junior uit 1917 met de be-
doeling de romp in allerlei kleuren 
te laten schilderen. Door de zeer 
nauwkeurige bouwvoorschriften 
zijn alle schepen nagenoeg even 
snel en dit heeft de nieuwbouw de 
laatste jaren erg bevorderd. Vanaf 
12.00 uur zijn de ‘Bogen’ aan pon-
tons afgemeerd en een uurtje voor 
het publiek te bezichtigen. Voor de 
zeilwedstrijden zelf komt Norbert 
Douqué weer aan het woord. “We 
hebben ons comité hiervoor ingezet, 

onder leiding van John Borsboom 
van de W.V. De Nieuwe Meer. Mijn 
eigen boot is startschip en Herman 
van der Meyden is op het schip van 
Con Struycken finishboot. Er wor-
den twee races gezeild. De startlijn 
wordt haaks op de wind uitgezet, de 
zeiler is vrij om zijn meest tactische 
positie te kiezen, mits de relevante 
voorrangsregels worden gevolgd en 
hij mag niet voor het startschot met 
enig deel van zijn boot over de start-
lijn komen. Dan is het opkruisen in 
het eerste kruisrak naar de boven-
boei, volgen er een 
bezeild rak en een voordewinds rak 
en weer een kruisrak. Dat herhaalt 
zich een of twee keer, afhankelijk 
van de windkracht. We streven naar 
twee races van circa drie kwartier.
We gaan de baan dicht bij het Sur-
feiland en de wal leggen, zodat het 
publiek de wedstrijden zo goed mo-
gelijk kan volgen. 

Te volgen op scherm 
Bovendien verzorgt de Stichting 
Walevenement Aalsmeer een zg. 
track-en-tracing-systeem, waardoor 
de hele wedstrijd op de wal in beeld 
wordt gebracht op 2 schermen van 
4 x 3 meter. Met speaker willen wij 
hierdoor het wedstrijdzeilen voor 
het publiek niet alleen begrijpelijk, 
maar vooral ook attractief maken!” 
Op de vraag hoe de kansen liggen 
voor het Aalsmeerse team om het 
Nationaal Regenboog Evenement 
te kunnen winnen, reageren bei-
den eensgezind. Marc Blees vormt 
met Joost Houweling en Hilbert van 
Dijk een zeer ervaren team. Zij kun-
nen zeker voorin zeilen, maar bij de 
Regenbogen weet je nooit wie er 
met een hoofdprijs vandoor gaat, 
de top van Nederland zeilt er in. 
En er valt meer te winnen dan een 
schitterend zilveren Regenboogmo-
del als wisselprijs. Het evenement 
geeft Aalsmeer de kans zich als wa-
tersportdorp nadrukkelijker op de 
kaart te zetten. Dat alleen al geeft 
wind in de zeilen bij allerlei nieuwe 
kansen!
Door: Theo van Mierlo.

Voorzitter Herman van der Meyden van WVA en Norbert Dougué (rechts), voorzitter stichting Westeinder Zeilwedstrijden.

Arie op één 
bij de OVAK
Aalsmeer - De OVAK heeft woens-
dag 22 juni de laatste soosmiddag 
van dit seizoen gehouden in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Van-
af 27 juli komen de kaarters hier 
weer wekelijks bijeen vanaf 14.00 
uur. De laatste soos is gewonnen 
door Arie Oliemans met 5557 pun-
ten, gevolgd door Anton van de Pol-
der met 5270, Steef Parti met 5243 
en mevrouw Keller met 5181 pun-
ten. 

Fietsen met de 
pedaalridders
Aalsmeer - Donderdag 7 juli wordt 
de maandelijkse middagtocht weer 
verreden door de pedaalridders van 
de ouderenvereniging Aalsmeer en 
Kudelstaart. De tocht gaat richting 
Haarlemmermeer en Badhoeve-
dorp. Vertrek vanaf de parkeer-
plaats van zwembad de Waterlelie 
aan de Dreef in de Hornmeer om 
13.30 uur.

Nico wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren 
en ook biljarten staan op het pro-
gramma. Mensen die graag willen 
rummikubben of hartenjagen zijn 
ook van harte welkom. Op donder-
dag 16 juni is het klaverjassen ge-
wonnen door Nico de Ron met 5734 
punten, gevolgd door Riet Pothui-
zen met 5622 punten en op drie is 
Han Raadschelders geëindigd met 
5615 punten. De hoogste eer bij het 
jokeren is behaald door Gerard de 
Wit met 118 punten. Tweede is Jan 
Bon geworden met 257 punten.

Winst Ies en Wil 
in Hornmeer
Aalsmeer - De laatste kaartavond 
van dit seizoen is afgelopen vrijdag 
gespeeld bij buurtvereniging Horn-
meer. Een koppelavond stond op 
het programma. In het buurthuis in 
de Roerdomplaan werd fanatiek ge-
streden. 
Terechte winnaars werden Ies 
Huijkman en Wil Piet met 5903 pun-
ten. Op twee zijn Anton van de Pol-
der en Marja van de Burg geëindigd 
met 5668 punten en op drie Ineke 
en Justin Woerden met 5441 pun-
ten. De poedelprijs ging naar het 
koppel Gees Hulshegge en Sonja 
Visser met 3355 punten. De hoogste 
eer bij het jokeren is behaald door 
Loes met 231 punten.

Suzuki-wedstrijd in Zandvoort
Plaats acht voor Jeffrey 
Aalsmeer -Bart van Os en Peter 
Schreurs hebben de 18.500 toe-
schouwers bij de Pinksterraces op 
Circuit Park Zandvoort een waar 
spektakelstuk geboden. De cou-
reurs knokten twee volledige man-
ches met elkaar, waarbij beide rij-
ders elk eenmaal aan het langste 
eind trokken. Terwijl Van Os heat 
2 won met een klein verschil van 
0,136 seconde, was de overwinning 
van Schreurs nog veel closer. Met 
de ultrakleine marge van 0,014 tel 
klopte hij Van Os op de meet. ”Wat 
was het spannend’’, zeiden de twee 
rappe Suzuki-piloten na afloop. Ook 
de Aalsmeerder Jeffrey Radema-
ker mocht aan de start verschijnen. 
Voor race één had hij een dertiende 

startplaats en bij race twee mocht 
hij als tweede starten. Uiteinderlijk 
eindigde Jeffrey in de eerste race op 
de negende plaats en bij race twee 
wist hij de elfde plek te bemachti-
gen. Deze lagere score kwam door 
een drive-trough, een ritje door de 
pitstraat voor straf. “Ik was name-
lijk best zenuwachtig bij de start en 
liet mijn koppeling slippen waar-
door ik enkele centimeters voor-
uit rolde. Helaas ver terug geval-
len, maar toch naar mijn zin gehad”, 
besluit de Aalsmeerder. In de eind-
stand, na vier van totaal veertien ra-
ces, bezet Jeffrey de achtste plaats. 
Het volgende raceweekend is aan-
staande zaterdag 2 en zondag 3 juli 
op Circuitpark Zandvoort. 

GEEN 
KRANT?
BEL: 0251-674433

Jeugdvoetbal bij RKDES

Mooie vijfde plek voor F9
Kudelstaart - De F9 Van RKDES 
heeft afgelopen weekend het voet-
balseizoen 2010–2011 in stijl afge-
sloten. 
Een seizoen van veel gezelligheid 
tussen spelers, ouders, broertjes 
en zusjes. Na een stroeve start van 
het seizoen is uiteindelijk toch een 

mooie vijfde plek bemachtigd door 
het team.
Team F9 bestaat uit: Ashley Kiburg, 
Bram ter Reehorst, Enzo Steenstra, 
Igal van Zwieten, Lars van Maris, 
Renzo Drost, Stef Strampel en Vin-
cent Groeneveld. Trianers zijn Hans 
Strampel en Jan-Willem Kiburg. 
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Prachtige onderlinge wedstrijd 
Ritmisch Gym bij Omnia 2000
Aalsmeer - Buiten een beetje 
grauw en grijs, maar binnen in de 
Proosdijhal was het kleurrijk. De 
meiden van SV Omnia 2000 Rit-
misch Gymnastiek hadden hun on-
derlinge wedstrijd. Meestal bete-
kent dit de afsluiting van het sei-
zoen, maar voor sommige gymnas-
ten is dat nog niet het geval. Voor 
hen staat een spannend week-
end voor de deur tijdens Neder-
lands kampioenschap en Amster-
dam Masters in de Sporthallen Zuid 
in Amsterdam. De selectie, die be-
staat uit 21 meiden, en de 4 meisjes 
van Jong Talent, lieten zien wat zij in 
huis hebben tijdens de onderlinge 
wedstrijd. Er werden veel verschil-
lende oefeningen getoond waar-
bij alle aspecten van Ritmisch Gym 
aan bod kwamen. Zo liet de jonge 
talenten Lisa Koopmans, Edita Oga-
nisjan, Joan Gerritsen en Jikke van 
der Meer een oefening zonder ma-
teriaal en een met touw zien. Jikke 
behaalde hier de eerste plaats, Jo-
an werd tweede, Lisa derde en Edita 
vierde. De 4C meiden, Sanne Cleve-
ringa, Manouk van de Hoven, Sanne 
Koopmans, Anahit Oganisjan, Marta 
Rentenaar en Fleur Redegeld lieten 
een oefening zonder materiaal en 
één met bal zien. De oefening van 
Sanne Koopmans was ook nu weer 
prachtig om te zien; zij is dan ook 
terecht Nederlands kampioen 4C. 
Zij werd eerste voor Marta en Ana-
hit. Dominque Roof en Juliet Oga-
nisjan van 3C deden ook een oefe-
ning zonder materiaal en één met 
bal. Kirsten van Gulik was helaas 
geblesseerd en kon niet aanwezig 
zijn. Dominique werd eerste en Ju-
liet tweede. Manon van de Ploeg, 
Romy Stokkel en Priscilla Rietheide 

zijn 2C dames en lieten twee mooie 
oefeningen zien, hoepel en knots. 
Kiki de Pau was wel aanwezig om 
mee te helpen maar kon niet mee-
doen aan de wedstrijd in verband 
met een blessure. Priscilla greep 
hier het goud voor Romy en Manon. 
In 1C ging de strijd tussen Fabienne 
Roof en Josje Buren. De touw- en 
knotsoefening van Fabienne waren 
beter en zij won het van Josje. Naast 
alle individuele oefeningen trai-
nen de meiden ook hard om sámen 
een mooie oefening te laten zien. Zo 
waren er duo’s met een hoepeloe-
fening en duo’s met een touw oe-
fening. Hierbij moet goed samenge-
werkt worden en dat is ook een leuk 
aspect van Ritmisch Gymnastiek. Op 
A/B niveau heb je soms maar 1 of 2 
meiden die een categorie vertegen-
woordigen zoals Ilse Huiskens (1B) 
en Natasja Rommerts (2B). Zij lie-
ten beide drie oefeningen zien. De 
baloefening van Ilse was prachtig 
om naar te kijken, gracieus en af-
gestemd op de muziek. Ilse haalde 
voldoende punten voor een eerste 
plaats en Natasja voor een tweede 
plaats. Britt Wagenaar en Elise Wan-
ner (3A) verblijdde het publiek met 
een oefening met lint en bal waar-
bij Britt eerste werd en Elise tweede. 
De twee meiden van 4B, Rosanne 
Verburg en Gabriëlle Boomhouwer, 
toonden een oefening zonder ma-
teriaal en één met knotsen. Rosan-
ne behaalde voldoende punten voor 
een tweede plaats en Gabrielle voor 
een vierde. De twee groepsoefenin-
gen, beide met vier meiden waar-
mee naar het NK wordt gegaan, lie-
ten de meiden ook nog zien. Het be-
looft een spannend toernooi te wor-
den. 

Aalsmeerders fietsen ook 
voor een goed doel!
Aalsmeer - Een ex-kankerpatient 
die enkele malen de Tour de France 
wint. Dat voorrecht is veel andere 
kankerpatiënten niet gegund. Dat 
heeft Lance Armstrong ertoe aan-
gezet geld in te zamelen voor kan-
keronderzoek, gericht op meer kans 
op genezing. De Ride for the Ro-
ses is geen fietswedstrijd om prij-
zen. Maar een fietstocht met voor 
iedere deelnemer aan de finish een 
roos. Een roos die symbool staat 
voor andere waarden in het leven 
dan geld; medemenselijkheid bij-
voorbeeld. Kanker raakt ons alle-
maal. Misschien dat daarom juist, in 
de strijd tegen kanker, medemense-
lijkheid zo’n belangrijke rol speelt. 
Sinds 1998 vindt dit fietsevenement 
plaats. Dit jaar in Aalsmeer, op zon-
dag 4 september. Duizenden fiet-
sers nemen deel, natuurlijk omdat 
zij graag fietsen, maar vooral van-
wege persoonlijke beweegredenen, 
om iets te willen doen tegen kanker. 
Jong en oud, getraind en minder ac-
tieve fietsers, iedereen kan deelne-
men. Er zijn twee fietstochten, van 
25 en 50 kilometer. 
De fietstochten zijn volledig uitge-
pijld. Gaan vooral over rustige we-
gen en fietspaden. Ze kunnen in ei-
gen tempo worden afgelegd. Er kan 

gefietst worden op gewone fiet-
sen, speciale fietsen, racefietsen 
maar ook op elektrische fietsen. U 
kunt alléén deelnemen, maar u kunt 
er ook een gezinsuitje van maken, 
met vrienden of kennissen, of met 
de kleinkinderen. Onderweg zijn er 
plaatsen waar wat gedronken of 
gegeten kan worden. Ook vindt u 
bankjes onderweg waar u even uit 
kan rusten c.q. van de omgeving 
kan genieten. Op 4 september kan 
er vanaf 11.00 uur gestart worden in 
de veiling aan de Legmeerdijk. Voor 
deelname kunt u zich inschrijven via 
www.AalsmeerFietst. 
Deelnemers die inschrijven via 
AalsmeerFietst dragen bij aan een 
gezamenlijk cheque welke namens 
de gemeenschap van Aalsmeer 
wordt aangeboden aan Ride for the 
Roses. Er wordt ook nog een Cy-
clo-tour gereden van 100 kilome-
ter. Hierbij is een valhelm verplicht. 
Deze groep (van ongeveer 6.000 
wielrenners) aaneen gesloten pelo-
ton vertrekt om 10.30 uur onder be-
geleiding van meer dan 150 moto-
ren. De snelheid ligt tussen de 27 
en 30 kilometer per uur. en de route 
wordt non-stop afgelegd. Fiets ook 
mee voor het goede doel! Voor info: 
www.aalsmeerfietst.nl.

Jeroen Kaslander tweede op 
NK Trampolinespringen
Aalsmeer - Tijdens de Nederland-
se Kampioenschappen trampoline-
springen in Oss heeft Jeroen Kas-
lander een tweede plaats behaald. 
De Aalsmeerder, die sinds 2009 
woonachtig is in Den Bosch om daar 
te kunnen trainen in het nationaal 
trainingscentrum, hoefde in de fina-
le alleen Fernando Gotschin voor la-
ten gaan en greep zo naar een zilve-
ren medaille. Het Nederlands Kam-
pioenschap was tevens een kwalifi-
catiemoment voor de Wereld Kam-
pioenschappen in Birmingham in 
november van dit jaar. Tijdens dat 
toernooi zullen de tickets worden 
verdeeld voor zowel het Olympisch 
test-event, als de Olympische spe-
len in Londen 2012. Voor Kaslander 
was deze prestatie, na een bewo-
gen periode, een bevestiging van de 
opwaartse lijn die ingezet is eerder 
dit jaar in voorbereiding op Olympi-
sche kwalificatie. “De afgelopen tijd 
heb ik heel wat tegenslagen gehad 
en is de voortzetting van mijn top-
sportcarrière zelfs in het geding ge-
weest. Momenteel begint alles re-
delijk op zijn plaats te komen, zodat 
ik me weer optimaal kan focussen 
op mijn passie”, aldus de sporter na 
afloop van het toernooi. Later deze 

week zal door de Koninklijke Neder-
landse Gymnastiek Unie bekend ge-
maakt worden, welke sporters er af-
gevaardigd zullen worden naar Bir-
mingham voor het Wereld Kampi-
oenschap.

Zwemvierdaagse deze 
week in het Oosterbad
Aalsmeer -Maandag 4 juli om 
19.00 start alweer de vierendertigste 
zwemvierdaagse van Het Oosterbad 
aan de Mr. Jac. Takkade 1. De zwem-
vierdaagse is voor iedereen vanaf 4 
jaar. Tot en met vrijdag 8 juli kunnen 
deelnemers iedere avond de beno-
digde banen zwemmen, om na vier 
keer de felbegeerde medaille te krij-
gen. Wie niet in de avonduren kan, 
mag ook ‘s middags tussen13.00 en 
17.00 uur een duik nemen. Op wis-
selende avonden worden ook leuke 
spelen voor de jeugd georganiseerd. 
Kinderen tot 12 jaar zwemmen 250 

meter per dag. Vanaf 12 jaar zwemt 
men 500 meter per dag. Inschrijven 
kan maandag en dinsdag. Deelne-
mers krijgen dan een kaart waarop 
de zwemtijden bijgehouden worden. 
Zo kunnen de zwemmers misschien 
wel iedere avond een betere presta-
tie leveren, maar kom vooral voor de 
gezelligheid, want dat is toch waar 
het om draait in Het Oosterbad. Voor 
meer informatie kunnen geïnteres-
seerden terecht bij de kassa van Het 
Oosterbad, badjuf Ellianne is iedere 
middag aanwezig, of kijk op www.
hetoosterbad.nl.

Aalsmeer - Door de slechte weers-
omstandigheden op zaterdag, werd 
de eendaagse fondvlucht vanuit 
Chateaurdux pas op zondagmorgen 
om 6.15 gelost. 

De afstand van de losplaats tot het 
hok bedroeg ongeveer 645 kilome-
ter. Hoe groter de te vliegen afstand, 
des te meer kans op wisselende 
weersomstandigheden. 
Dat was nu duidelijk het geval. Haal-
de de eerste prijsduif nog een ge-
middelde snelheid van 70 kilometer 
per uur, de laatste prijsduif deed er 
2,5 uur langer over. De bloemen wa-
ren wederom voor Johan en moe-
der Ackooij. Zij wisten met verve de 
overige 104 duiven voor te blijven.

De uitslag:
1 Comb. v. Ackooij
2 P. v.d. Meijden
3 J. v. Dijk
4 G. v.d. Bergen
5 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
6 J. en P. Spook
7 J. v. Duren

8 J. Vijfhuizen

Voor de specialisten stond verder de 
overnachtvlucht Cahors op het pro-
gramma. De snelste duis was weer 
van Jan v. Dijk.

 De uitslag:
1 J. v. Dijk
2 J. Vijfhuizen
3 J. Kluinhaar en Dr.
4 J. v. Ackooij
5 H. Spaargaren
6 Comb. v. Ackooij

De tussenstand in het 
Ploegenklassement
1 A.A. Sloopwerken
2 C. v. Vliet
3 Bos - E markt
4 Bosman Kassenbouw
5 Oerlemans confectie

Nog even geduld en dan beginnen 
de vluchten met de jongste duiven. 
Voor iedereen weer een nieuwe uit-
daging

P.V. de Telegraaf
Bloemen voor familie Ackooij

Aalsmeer Fietst in Limburg!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
24 juni hebben zeven leden van 
Aalsmeer Fietst deelgenomen aan 
de wielerklassieker Limburgs Mooi-
ste. Een prachtige maar loodzware 
uitdaging voor fietsrecreanten. De 
route van 160 kilometer liep over 
verkeersarme, toeristisch zeer aan-
trekkelijke wegen in Zuid-Limburg 
en aangrenzende gebieden in Bel-
gië en Duitsland. De gehele rou-
te was duidelijk met pijlborden ge-
markeerd. In het parcours zijn tal 

van bekende en onbekende beklim-
mingen opgenomen. Met 23 be-
klimmingen (1567 hoogtemeters) is 
een goede conditie voorwaarde voor 
deelname aan deze tocht. De Rode 
Lus was dit jaar met 160 kilometer 
liefst 10 moeilijke kilometers langer 
dan normaal. Het weer werkte niet 
helemaal mee, veel regen, maar de 
zeven leden van Aalsmeer Fietst zijn 
unaniem: “Weer of geen weer, vol-
gend jaar weer. Het was een prach-
tige tocht!”

Foto: V.l.n.r. Piet van Dongen, Piet Kant, Dirk Jansen, Hennie Bruine de Bruin, 
Klaas Maarsen, Henk van de Heuvel en Gerard Verbeek.

Handbal
Net geen promotie voor 
dames FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Na de 25-24 overwin-
ning van vorige week hadden de da-
mes van FIQAS Aalsmeer zondag bij 
Kwiek in Raalte aan een gelijkspel 
genoeg om te kunnen promoveren 
naar de Eredivisie. Halverwege lag 
de ploeg nog goed op koers (11-11), 
maar uiteindelijk lukte het toch niet, 
want Kwiek won met 25-21. FIQAS 
Aalsmeer kende wel een zeer sterke 
start en kwam met 0-3 en even later 
zelfs 2-6 voor. Trainer/coach Men-
no de Klerk: “We hebben die eerste 
helft zó goed gespeeld, dat was echt 
super. We hadden ons goed voor-
bereid en waren gewoon de baas 
in de bomvolle hal in Raalte in die 
fase. En dat terwijl we die ochtend 
pas hadden moeten beslissen dat 
Sarah Bartling ondanks alle goede 
medische zorgen van de afgelopen 
week, tóch niet kon spelen. Dat was 
een domper, voor haar én de ploeg, 
maar ik moet zeggen: haar vervang-
ster Ingrid Kuiper heeft het uitste-
kend gedaan! Ook keepster Bian-
ca Schijf was trouwens weer ont-
zettend goed. Ik zou zeggen: zelfs 
Oranje-waardig! En eigenlijk had-
den we bij rust ook een voorsprong 
van een punt of twee verdiend, het 
stond ook 9-11 met nog twee minu-
ten op de klok, maar door twee klei-
ne foutjes werd het toch nog 11-11.” 
Na de pauze was het opnieuw FI-
QAS Aalsmeer dat in eerste instan-
tie de betere ploeg bleef en weer uit 
liep: 12-14. “Een kwartier lang had-
den we alles nog onder controle. 
Toen was er ineens een hoop con-
sternatie met de tijdwaarneming. De 
wedstrijd werd zelfs een paar keer 
stil gelegd. En het tot dan goed lei-

dende koppel raakte daardoor even 
het spoor bijster en de wedstrijd 
kantelde volkomen: we kregen con-
stant te maken met tijdstraffen en 
strafworpen tegen en hebben bijna 
steeds met vijf tegen zes gestaan. 
Het werd vechten tegen de bier-
kaai. Natuurlijk, we hebben zelf ook 
open kansen gemist, zo eerlijk moet 
ik wel zijn. Wij vergaten te scoren en 
de hoekspeelster van Kwiek profi-
teerde steeds wél van de overtal si-
tuatie. Zij was in die fase echt erg 
goed. Maar ik heb van Kwiek vlak 
voor mijn ogen ook een komedie en 
schwalbe gezien en de scheidsrech-
ters trapten er nog in ook. Voor dat 
soort dingen zijn wij gewoon niet 
gehaaid genoeg. Het waren wel de 
belangrijke momenten en zo werd 
het uiteindelijk toch een afknapper.” 
Want Kwiek liep uit naar een ver-
schil van zeven en de wedstrijd was 
gelopen, ondanks de veerkracht van 
FIQAS Aalsmeer dat in de slotfase 
nog wel terug vocht maar niet ver-
der in kon lopen dan tot een mar-
ge van vier. Het werd 25-21 en de 
teleurstelling was groot. De Klerk: 
“We waren er allemaal doodziek 
van. Want we waren zó dichtbij en 
hebben nét de eindstreep niet ge-
haald. Het had zo mooi kunnen zijn. 
Toch alle lof voor de ploeg die me op 
deze manier een waardig afscheid 
heeft bezorgd. De jonkies hebben 
veel ervaring kunnen opdoen en ik 
denk dat FIQAS Aalsmeer hier het 
volgend seizoen haar voordeel mee 
gaat doen en hoge ogen kan gooi-
en. Ik heb in ieder geval een gewel-
dige tijd gehad bij FIQAS Aalsmeer.” 
Foto: Don Ran

Wedstrijdzeilen ONK Flying Juniors
Rolf op afstand kampioen 
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werd op de Westeinderplassen het 
Open Kampioenschap in de Fly-
ing Junior klasse verzeild. De Flying 
Junior is het kleine broertje van de 
grotere snelle Flying Dutchman en 
eveneens getekend door de Neder-
landse jachtontwerpers Coen Gül-
cher en Uus van Essen. Het ontwerp 
stamt al weer uit 1954, maar ook dit 
weekend was te zien hoe snel de 
Flying Junior nog op de wind rea-
geert. 
Zaterdag was een koude dag met 
regen en tamelijk veel wind, over-
wegend uit zuidwestelijke richtin-
gen. Hierdoor was een lang kruis-
rak mogelijk, waar de zeilers wel 
raad mee wisten. Zo konden er 
zelfs 4 races worden verzeild, waar-
door het minimum voor het kampi-
oenschap al was veilig gesteld. Een 
goede keuze van de wedstrijdlei-
ding, want zondag zag het er lang 
naar uit, dat er helemaal geen wind 
zou zijn. Maar na 90 minuten werd 
het wachten toch beloond en kwam 
men tot twee verdere races, waar-
van de laatste moest worden inge-

kort op een dreiging van opnieuw 
wegvallende wind. Rolf de Jong van 
de Rotterdamse Zeilverenging liet 
zien wat winnen is: Hij tekende voor 
4 overwinningen en een tweede 
plaats. Alleen in de vijfde race ont-
ging hem de eerste plaats, door een 
te vroege start. Daar maakte zijn di-
recte concurrent Guido Sol met een 
zevende plaats slechts matig ge-
bruik van, zeker toen hij in de laat-
ste race eveneens te vroeg startte.

Opvallend voor Rolf de Jong was dat 
hij met zijn FJ 961 steeds op het juis-
te moment in de goede wind zat met 
een sterke combinatie van bootsnel-
heid en hoog aan de wind zeilen.
Guido Sol (KNZ+RV) werd met zijn 
FJ 1341 tweede in totaal, voor Gre-
gor Müller van de Duisbruger Yacht-
club met de FJ GER 261. De organi-
satie was in handen van de Stich-
ting Westeinder Zeilwedstrijden, 
vanaf de jachthaven van de Wa-
tersport Vereniging Aalsmeer. Surf 
voor meer info en foto’s naar www.
stichtingwzw.nl
Door: Theo van Mie rlo




