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Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	06-54216222
✆	0297-341900
✉	VERkoopAAlsmEER@
 mEERboDE.Nl

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

nog tot 1 juli 
belastingvoordeel

w w w . v a n k o u w e n . n l

bespaar tot maar liefst € 3.500,-!

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Kijk op onze website.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m zaterdaG | tel: 0297 321177

biG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.biGl.Nl
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start  sale
Garcia/ONly/verO mOda/levi’s/ltb/edc/WraNGler
jack & jONes/G-star/cars/pall mall/esprit/dept

50%tOt

kOrtiNG
Op eeN deel vaN de cOllectie

vrijdaG 29, zaterdaG 30 juNi eN zONdaG 1 juli 

50%tOt
kOrtiNG

kids treNd vaN het mOmeNt
kids cOlOured

kOrtiNG(alleeN bij biGl)
5,-jeaNs

vaN 12.00 tOt 17.00 uur

zONdaG
GeOpeNd

Dorpsstraat 4, Aalsmeer. Tel. 0297-329459
Open: Woensdag t/m Zaterdag. Koopavond gesloten.

opheffings
uitverkoop
nieuWe AfprijZingen:
TOT

              70% 
KOrTing

Veel insprekers eerste ronde lentenota 2012 in beraad

Jongerenorganisaties pleiten 
voor behoud jongerenwerk
Aalsmeer - De lentenota is afge-
lopen donderdag 21 juni voor het 
eerst besproken in de vergadering 
van het beraad. Met name werd tij-
dens deze eerste presentatie het 
woord gegeven aan stichtingen en 
instellingen. Vooral in de kunst- en 
cultuursfeer willen de bestuurders 
de broekriem fl ink strakker trek-
ken en het jongerenwerk moet met 
minder subsidiegelden gaan draai-
en. Insprekers waren met name ver-
tegenwoordigers van deze secto-
ren. Tessa, Samuel en Michel, ver-
antwoordelijk voor het jongeren-
werk in Aalsmeer en Kudelstaart, 
wezen de fracties op het belang van 
een eigen accommodatie waar jon-
geren zich vrij kunnen bewegen in 
bijzijn van professionals. “Een inloop 
is niet alleen een middel om over-
last te beperken, maar ook een soci-
ale thermometer, zowel voor de ge-
meente als voor de jongeren zelf”, 
aldus het drietal. In deze wordt ge-
dacht aan een ruimte in de N201 en 
dit past prima in de wensen van de 
onlangs opgerichte stichting Jonge-
rencentrum Aalsmeer. De N201 or-
ganiseert laagdrempelige activitei-
ten voor jongeren en dit biedt het 
jongerenwerk de gelegenheid om 
contacten te leggen met de jeugdi-
ge bezoekers. Stichting CJA wil van 
de N201 een zelfstandig jongeren-
centrum maken, waar zelfredzaam-
heid, zelfontplooiing, talentontwik-
keling en jongerencultuur hand in 

hand gaan. Sander Jongkind gaf 
aan te begrijpen dat er bezuinigd 
moet worden. “Het kan ook voor 
minder, maar te snel en te dras-
tisch bezuinigen zou het jongeren-
werk de das om doen.” Het nog vrij 
nieuwe jeugdhonk The Future in Ku-
delstaart blijkt nu reeds een warme 
plek voor jongeren. Er zijn diver-
se projecten met succes georgani-
seerd, echter de vrijwilligers voelen 
zich in ‘hun werk’ niet serieus ge-
nomen door de gemeente. Op ter-
mijn dient The Future haar onder-
komen te moeten verlaten. Al nage-
dacht is aan een andere accommo-
datie en in deze wordt gedacht aan 
het SJOK-gebouw. Vrijwilligers, ou-
ders, buren en vrienden zijn bereid 
de handen uit de mouwen te steken 
om het pand met meerdere ruimtes 
een opknapbeurt te geven. The Fu-
ture gaf aan overigens best bereid 
te zijn het pand te delen met andere 
gebruikers, zoals de Binding en het 
Gilde. Op deze manier wordt toch 
aan kostenbesparing gedaan. 

Activiteiten continueren
Ook Leo Bakker, voorzitter van de 
Binding, zei te begrijpen dat er in 
een tijd van schaarste keuzes ge-
maakt moeten worden. De Bin-
ding is de afgelopen jaren op posi-
tieve manieren in gesprek geweest 
met de gemeente en op verzoek zijn 
vernieuwingen ingevoerd en acti-
viteiten opgepakt, zoals de inlopen 

voor tieners. Met de lentenota wordt 
door heel veel van deze activiteiten 
radicaal een streep gezet. De Bin-
ding wil haar verantwoordelijkheid 
nemen en gaat proberen activiteiten 
te continueren met hulp van vrijwil-
ligers en zonder gemeentesubsidie. 
Aan de fracties is gevraagd wel sub-
sidie te reserveren voor de inlopen 
voor tieners. De Binding, de N201, 
The Future en het jongerenwerk 
gaan gezamenlijk een plan maken 
waarmee een goede aansluiting 
voor ieders activiteiten wordt gecre-
eerd. 

Plannen voor cultuur
Onduidelijkheid was er overigens 
over KCA en De Hint. Directeur Sas-
kia Bruines van het kunstencentrum 
reageerde ontstemd. In de lenteno-
ta staat dat De Hint wordt ontman-
teld en dat er een nieuwe organi-
satie komt, die het ambulante mu-
ziekonderwijs ‘toegeschoven’ krijgt. 
“Als er een nieuwe organisatie komt 
en De Hint en KCA moeten ophou-
den te bestaan, wees dan klip en 
klaar”, aldus Bruines in haar betoog. 
Het lijkt te gaan om een misver-
stand. Er wordt van uit gegaan dat 
zowel De Hint als KCA in ‘cultuur-
land Aalsmeer’ hun plaats vinden. 
In de raadsvergadering van donder-
dag 12 juli gaat de lentenota 2012 
de tweede behandelronde in en ko-
men de plannen voor cultuur uitge-
breider aan bod.

Restauratie tweede fase van 
Boomkwekerskerkhof gestart
Aalsmeer - Vorige week is begon-
nen met de restauratie van de laat-
ste 33 grafzerken van het Boom-
kwekerskerkhof. De werkzaamhe-
den bestaan onder andere uit het 
ophogen van verzakte zerken, het 
verlijmen van gebroken zerken, het 
herstellen van de kettingen langs de 
zerken en het weer leesbaar maken 
van de teksten. Ruim 1½ jaar gele-
den zijn de eerste grafzerken geres-
taureerd. Nu volgt dus de tweede 
fase van de restauratie. Het Boom-
kwekerskerkhof is een gemeen-
telijk monument dat is gelegen 
aan de Stommeerweg naast num-
mer 13. Het kerkhof werd op 1 ja-
nuari 1875 in gebruik genomen en 
bijna 100 jaar later (op 1 januari 
1970) gesloten. Bij de aanleg is ge-
bruik gemaakt van het gevarieer-
de assortiment van sierbomen van 
de Aalsmeerse boomkwekers. Het 
boomkwekerskerkhof is een van de 
weinige ‘groene monumenten’ bin-
nen de gemeente. In het weekend 

van 8 en 9 september zal het Boom-
kwekerskerkhof worden openge-
steld voor het publiek in het ka-
der van de Open Monumentendag 
met als landelijk thema ‘monumen-
ten en groen’. Dan kan iedereen hier 
een kijkje komen nemen. “Aalsmeer 
is trots op z’n Boomkwekerskerk-
hof dat zulke nauwe banden heeft 
met de Aalsmeerse geschiedenis”, 
aldus Gertjan van der Hoeven, wet-
houder monumenten. Na de afron-
ding van de restauratie van de graf-
zerken, zal de komende jaren ge-
werkt gaan worden aan het gefa-
seerd vernieuwen van het bomen-
bestand op het kerkhof. Een aan-
tal bomen op het kerkhof verkeert 
inmiddels in slechte staat en moet 
worden vervangen. Het oorspron-
kelijke beplantingsplan vormt daar-
bij het uitgangspunt. Het herstellen 
van het bomenbestand zal in nauwe 
samenwerking en overleg met de 
Stichting Oud Aalsmeer en de His-
torische Tuin worden uitgevoerd.

Liefst 200 ruiten zijn uit de kassen van de Historische Tuin ‘geblazen’ door 
de windhoos. Met man en macht worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Windhoos ‘raast’ over Dorp
Aalsmeer - Noodweer met harde 
regen en onweer én een windhoos 
afgelopen donderdagavond 21 juni. 
Voor grote schade heeft deze wind-
hoos gezorgd, die zich ontwikkelde 
op de Uiterweg en bedaarde halver-
wege de Oosteinderweg. Op de Ui-
terweg is een botenhuis ‘weg gebla-
zen’, is een boom op een woning te-
recht gekomen en zijn glas en deu-
ren uit kassen gewaaid. Een spoor 
van vernielingen liet de hoos ach-
ter: Liefst 200 ramen van de Histo-
rische Tuin kapot, een plaat van het 
benzinestation aan de N201 los ge-

rukt, dakpannen van de Lijnbaan-
kerk meegenomen en onder andere 
isolatiemateriaal naar de overkant 
van de Ringvaart ‘vervoerd’. 

Een wonder eigenlijk wel dat er 
geen ongelukken zijn gebeurd. Het 
glas van de Historische Tuin is gro-
tendeels ‘gedumpt’ op het Praam-
plein. Enkele auto’s zijn doorboord 
door glaswerk. Dit hadden ook 
mensen kunnen zijn. Moeder na-
tuur heeft al met al voor forse scha-
de gezorgd. Gelukkig dat er geen 
gewonden zijn gevallen!

Uiterweg gestremd door ongeval

Trailer raakt gasleiding
Aalsmeer - Dinsdag 26 juni, een 
beetje aan het einde van de middag, 
was de Uiterweg opnieuw afgeslo-
ten. Dit keer niet vanwege bergings-
werkzaamheden door de windhoos 
op donderdag 21 juni, maar vanwe-
ge een eenzijdig ongeval. Een auto 
had een trailer verloren, die half in 
de sloot onder een brug kwam en 

de gasleiding meenam. De brand-
weer en politie besloten de weg af 
te sluiten tot de druk van de lei-
ding was. De Uiterweg is ruim een 
uur gestremd geweest. De bestuur-
der van de auto is overigens met de 
schrik vrij gekomen.

Foto: Frans van Mierlo
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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

125e 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

KERKDIENSTEN

Unieke trouwdag op eiland
Aalsmeer - Als leden van de ver-
eniging Vrienden van het Aange-
spannen Paard in Noord-Holland, 
zochten en vonden Gerrit Kooy en 
Annuska Pellicaan uit Rijsenhout, 
een passende trouwlocatie om hun 
huwelijk te laten voltrekken. 

Zij vonden deze plek op het sur-
feiland bij de watertoren. Om-
ringd door een speciaal door Ger-
rit en Annuska geselecteerd aan-
tal leden van hun vereniging, wer-
den zij hier op donderdag 21 juni in 
de buitenlucht in het echt verbon-
den door buitengewoon ambtenaar 

van de burgerlijke stand, de heer Bé 
Bekkering uit het Groningse Wol-
dendorp. Bekkering, zelf vakkun-
dig jurylid bij de Nederlandse Ver-
eniging Traditioneel Gerij (NVTG), 
leidde deze speciale ceremonie, ten 
overstaan van de getuigen Nico van 
Veen uit Aalsmeer, Loek van Bronk-
horst uit Ursem en Ferry Mus-Staal 
uit Spanbroek. Na de huwelijksvol-
trekking ging het bruidspaar en ge-
volg richting Rijsenhout om in de 
daartoe ingerichte paardenstal het 
huwelijksfeest voort te zetten. 

Foto: Harm Huisjes.

Verkoopactie voor voedselbank
Streek - Tijdens de bijeenkomst op 
maandag 18 juni heeft de voorzitter 
van Rotary club Aalsmeer Mijdrecht 
Uithoorn ( AMU) , de heer John 
Zwarts, een bedrag van 2.000 eu-
ro overhandigd aan de drijvende 
kracht achter de Mijdrechtse voed-
selbank, de heer Bert Koen. Rotary 
AMU heeft het bedrag in december 
bij elkaar gebracht met de verkoop 
van Hema Rookworsten op de kerst-

markt in Mijdrecht. Bert Koen kwam 
in zijn dankwoord met de volgende 
conclusie: “Een voedselpakket kost 
gemiddeld 40 euro voor een gezin. 
Er zijn op dit moment zo’n 50 gezin-
nen afhankelijk van de Mijdrecht-
se voedselbank. Hij kan dus weer 
een week vooruit. Iets om over na te 
denken. Het is belangrijk dat ieder-
een zijn steentje bijdraagt om deze 
en andere - gezinnen te helpen.”

Karmel zingt Tom Parker
Aalsmeer - De katholieke gemeen-
schap in Aalsmeer, die de Karmel-
kerk aan de Stommeerweg als ont-
moetingsplaats heeft, kent een grote 
groep vrijwilligers, die allemaal over 
diverse commissies en werkgroepen 
zijn verdeeld. Zo is er sinds enkele 
jaren ook de Denktank, een groepje 
parochianen, dat probeert activitei-
ten te bedenken die niet per se kerk-
gerelateerd zijn. Zij hebben de inten-
tie om met name de jongeren wat 
meer bij de parochie te betrekken 
en zijn tegelijkertijd ook oecume-
nisch bezig. Al drie keer organiseer-
den zij in december de Kerst Sing-
in, die bij veel Aalsmeerders inmid-
dels al bekend is, en al twee maal is 
een kinderkerstmusical opgevoerd. 
Andere activiteiten zijn onder ande-
re het jaarlijkse dauwtrappen op He-
melvaartsmorgen en het organise-
ren van fietspuzzeltochten. Dit jaar 
ontstond tijdens een van de brain-
stormsessies het idee om een con-
cert met muziek van Tom Parker te 

organiseren. Tom Parker is onder an-
dere bekend van zijn arrangementen 
voor The New London Chorale, zoals 
The Young Verdi en The Young Mes-
siah. In de eigen gelederen werd di-
rigente Lous Zandvliet bereid gevon-
den om het geheel muzikaal te gaan 
leiden en gezamenlijk werd een koor 
samengesteld, ook weer grotendeels 
met eigen parochianen. Het Tom 
Parkerkoor (zoals het inmiddels ge-
doopt is) is in april begonnen met 
repeteren en zal op zaterdag 6 ok-
tober om 20.00 uur dus een optre-
den verzorgen in de Karmelkerk. Het 
koor wordt begeleid door de profes-
sionele pianiste Oksana Polman, Le-
on Doeswijk op keyboard, Moniek 
Eigenhuis-Zandvliet op dwarsfluit en 
Kasper Zandvliet speelt drums. Het 
belooft niet alleen een mooi, maar 
ook een vrolijk concert te worden, 
met veel bekende melodieën. Kaart-
jes à 5 euro kunnen al gereserveerd 
worden via e-mail: karmeldenk-
tank@gmail.com.

Muziek, dans en theater 
zondag in de LEG
Aalsmeerderbrug – De dans-
groep ArtsFactory treedt op zondag 
1 juli twee keer op met het theater-
stuk ‘Navigate’. De optredens zijn 

om 10.00 en om 19.00 uur en wor-
den gegeven in de Levend Evangelie 
Gemeente aan de Kruisweg 55. Jong 
en oud is van harte welkom! De toe-
gang is gratis. ArtsFactory bestaat 
uit twee dansgroepen in de leeftijd 
van 12 tot 20 jaar. 
Op 1 juli zullen de dertig, jonge dan-
sers een eigentijds optreden verzor-
gen waar meer dan een half jaar aan 
is gewerkt. Op muziek van onder an-
dere Marco Borsato en U2 brengen 
zij op indringende wijze het Bijbel-
se verhaal van de verloren zoon in 
beeld. Ook werkt een jongerenband 
mee. Het theaterstuk heeft de titel 
‘Navigate’ meegekregen. Dit verwijst 
naar de zoektocht in het leven. Via 
muziek, dans en theater zal ArtsFac-
tory de bezoekers meenemen langs 
de verleidingen en pijn van het leven 
en de hoop die er is. Meer weten? 
Kijk dan op www.leg.nl. 
Foto: Cor Meenderinck

Bijeenkomst over 
zorgvakanties
Amstelveen - Op dinsdag 3 ju-
li organiseert de Reumapatiënten-
vereniging Amstelland een bijeen-
komst over zorgvakanties. De le-
zing wordt gegeven in wijkcen-
trum Westend op het Westwijkplein 
3 door deskundigen op het gebied 
van zorgvakanties voor mensen met 
(en zonder) lichamelijke beperking 
en mensen die wel (of geen) extra 
zorg nodig hebben. Wilt u dus wel 
met vakantie, maar met een ma-
te van persoonlijke verzorging, kom 
dan deze avond uw licht opsteken. 
De zaal gaat open om 9.45 uur. 
De informatieavond begint om 
20.00 uur en duur tot circa 22.00 
uur. Toegang en koffie/thee gra-
tis. Geïnteresseerden worden ver-
zocht zich in verband met aantal 
stoelen en koffie of thee van tevo-
ren op te geven bij Marianne Kam-
stra via 023-5612675 of per e-mail:  
kamnes@quicknet.nl.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 4 juli 
houdt de SOW gemeente haar maan-
delijkse koffie-inloop in gebouw De 
Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilder-
dammerweg. De aanvang is 10.00 uur, 
de toegang is gratis en iedereen is 
welkom. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaartje te 
schrijven voor zieke mensen of om een 
gesprek van mens tot mens te hebben.
Kom ook en neem iemand mee.

Armband kwijt!
Aalsmeer - Verloren op woens-
dag 20 juni, waarschijnlijk tijdens de 
jaarmarkt ‘s avonds in Kudelstaart, 
een lederen armband, donkerblauw 
van kleur en met de tekst ‘Barcelo-
na’. Is vakantieherinnering. Hecht er 
veel waarde aan. Reacties gaarne 
via 06-25387303.

en 18.30u. ds. D. Visser uit Amers-
foort. Gez.dienst met CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. Woord communieviering 
in Kloosterhof met N. Kuiper. Zon-
dag 10.30u. in Karmelkerk eucharis-
tieviering met L. Seeboldt mmv Kar-
melkoor en 14u. Poolse dienst met 
Christoff in Karmelkerk.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag 10.30u. 
patroonsfeest H. Petrus en H. Pau-
lus met pastor Jacob Spaans. Orgel: 
Michael v/d Bergh.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. K.W. de 
Jong.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. G. van de 
Velde-Meyer.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-
dag 10.30u. Woord communievie-
ring met A. Blonk met mmv Ku-
delkwetters.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag dienst om 10u. Tevens crèche 
en peuterdienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
dienst om 10u. Spreker Esther Voster-
man. Speciale dienst voor kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Extra col-
lecte voor Wings of Hope.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10 en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag diensten om 10u. met ds. J. 
van Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met dhr. E.J. 
Bergman, Katwijk. Organist J. Piet.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-
vertolking en vertaling in Engels om 
10u. Aparte bijeenkomst voor kin-
deren.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. ds. J.W. Ploeg uit Gorichem 

Zondag 1 juli

Handicap.nl dankt gevers
Aalsmeer - In de week van 11 
tot en met 16 juni hield Handicap.
nl haar jaarlijkse nationale collec-
te voor mensen met een handicap 
of chronische ziekte in Nederland. 
De opbrengst van de collecte in 
Aalsmeer en Kudelstaart is 1823,45 
euro. Handicap.nl verzorgt de fond-
senwerving van de Algemene Ne-
derlandse Gehandicapten Organi-
satie (Ango). Het geld dat Handicap.
nl ophaalt met de landelijke collec-
te gaat onder andere naar het An-
go fonds. Vanuit dit fonds wordt in-
dividuele financiële hulpverlening 
betaald aan mensen die buiten el-
ke regeling van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (WMO) en 
zorgverzekeraar vallen. Ook wordt 
sociaal, juridisch, financieel en be-
lasting advies gegeven aan mensen 
met een beperking. Deze hulpver-
lening is hard nodig om de gehan-
dicapte medemensen een volwaar-
dig leven te geven met hun beper-

king of chronische ziekte. Eigen re-
gie en niet (altijd) afhankelijk te zijn 
van anderen. Dit kan met een sta-
op stoel of een matras, maar ook 
met een autoaanpassing, zodat ie-
mand zijn mobiliteit terugkrijgt en 
weer kan gaan werken en een ei-
gen inkomen kan verdienen. Ook 
kan een bijdrage gegeven worden 
voor de aanschaf van een compu-
ter om via het internet contacten te 
leggen of voor een hobby of (vrijwil-
ligers)werk. De Ango geeft ook juri-
disch en financieel advies aan men-
sen met een beperking. De Ango 
heeft hiervoor in het hele land ad-
viseurs, dit zijn vrijwilligers die door 
Ango worden opgeleid. Contactge-
gevens zijn te vinden op de websi-
te www.ango.nl. Handicap.nl dankt 
alle gulle gevers en in het bijzon-
der de 15.000 collectanten die een 
paar uur van hun tijd hebben gege-
ven om zich in te zetten voor men-
sen met een handicap. 

Fietsmiddag OVAK
Aalsmeer - Op donderdag 5 juli 
is de volgende fietsmiddag van de 
OVAK. De rit gaat richting Amster-
damse Bos. De groep vertrekt van-
af een vertrouwde plek, het par-
keerterrein bij het zwembad aan de 
Dreef om 13.30 uur.

 

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

Vermist: 
- Rietgorsstraat: Zwarte Noorse boskat. Felgele ogen. Terughoudend 

naar vreemden.
- Legmeerdijk thv nr. 287: Zwart-witte gacastreerde kater. Staart is ge-

amputeerd. Hij heet Junglee of Madi. Geel halsbandje. 
- Rijsenhout, Verlaatweg: Rode Poes met witte bef, buik en sokken. Zij 

heeft een chip en haar naam is Fleur.
- Legmeerdijk thv nr. 287: Zwart-witte poes. Ze heeft witte poten, kop, 

buik en wit puntje aan staart. Zwart is rug, bef en bovenkant kop.

Gevonden:
- Oosteinderweg thv 57: Grijs beige half lang harige kat.
- Bovenkerkerweg: Boskat, bontgekleurd.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Waar is Madie?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is de zwart met wit-
te kater Madie. Het dier is schuw, 
heeft een half geamputeerde staart 
en is 2 jaar oud. Madie wordt ver-
mist vanaf de Legmeerdijk ter hoog-
te van nummer 287. Wie de kat heeft 
gezien, wordt verzocht contact op te 
nemen met de Dierenbescherming 
via 0297-343618.



Definitieve Beschikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de 
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienst-
verlening. Op grond van artikel 7: 1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de 
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Bandjesavond op het Praamplein op 30 juni van 14.00-

01.00 uur;
- Buitenconcert muziekvereniging Flora in de Snoekbaars-

straat op 2 juli van 19.30-20.45 uur;
- Buitenconcert muziekvereniging Flora in de Romeijn-

straat op 9 juli van 19.30-20.45 uur;
- Openluchtconcert Trumpets of the Lords in de Kar-

perstraat op 4 juli van 20.00-21.00 uur;
- Regenboogevenement op het surfeiland op 6 juni van 

09.00-00.00 uur.
Datum verzending vergunningen: 28 juni 2012

Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Begoniastraat 32, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Fuutlaan 5, het plaatsen van een dakkapel;
- Hornweg 178, het bouwen van een woning;
- L.A. Braakstraat, het plaatsen van 2 dakkapellen;
- Linnaeuslaan 74, het plaatsen van een dakkapel;
- Machineweg 16, het wijzigen van het gebruik.

verleenDe omgevingsvergunningen, reguliere 
proceDure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8: 30 en 14: 00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 7: 1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van ver-
zending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

omgevingsvergunning te verlenen:  
- Aalsmeerderweg 247, het kappen van een boom;
- Aalsmeerderweg 422, het realiseren van een inrit/uitweg;
- Begionastraat 26, het kappen van een boom;
- Dorpsstraat 83, het kappen van een boom;
- Korfstraat 110, het aanleggen van een uitrit;
- Oosteinderweg 247, het wijzigen van de gevels;
- Uiterweg 94, het kappen van twee bomen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 28 juni 2012   

WelstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8: 30 en 14: 00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

puBlicatie melDing artikel 8.40 Wet 
milieuBeheer

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

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam :  AWT-Gemaal Blaauwstraat 
Adres :  Linnaeuslaan 90
Plaats :  Aalsmeer
Datum  :  18 juni 2012

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening.

ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening, 
Balie 5 ( Week 26)

t/m 6 juli Vastgesteld uitwerkingsplan “3e Partiële herzie-
ning Uitwerkingsplan Nieuw-Oosteinde 3, deel 
1”;

t/m 13 juli Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aals-
meer en Amstelveen;

t/m 18 juli Evenementenvergunning:  Het plaatsen van vier 
statafels voor café Sportzicht op 9, 13 en 17 ju-
ni 2012 i.v.m. EK 2012; Boekenmarkt in de Zijd-
straat op 6 oktober 2012; Decembermarkt in de 
Zijdstraat en op het Molenplein op 14 december 
2012;

officiële mededelingen
28 juni 2012

t/m 19 juli Kennisgeving/Koninklijk Besluit Onteigening 
van onroerende zaken in de gemeente Aalsmeer 
ten behoeve van de uitvoering van het bestem-
mingsplan “Noordvork”;

t/m 19 juli Participatie- en Communicatieaspecten, het 
toekennen van namen, registratienummer 
2012/8366;

t/m 20 juli Programmabegroting 2013 van de G2;
t/m 25 juli Evenementenvergunningen:  Fitness Aalsmeer 

nabij Hornmeerpark op 30 juni van 10.00-11.00 
uur; Barbecue op het Surfeiland op 8 juli 2012 
van 16.00-23.00 uur; Muziek op de Westeinder 
op 25 augustus 2012 van 18.00-22.30 uur; Wes-
teinderhavendagen op de Uiterweg op 1 sep-
tember 2012 van 09.00-21.00 uur; GPA op de 
Westeinderplassen nabij het surfeiland op 7 ok-
tober 2012 van 09.00-18.00 uur; 

t/m 2 aug Hervorming Maaltijdvoorziening 19 juni 2012;
t/m 3 aug APV Vergunning:  tijdelijk afsluiten fietspad 

Legmeerdijk, ter hoogte van Mijnsherenweg/
Vuurlijn, van 25 t/m 29 juni 2012 tussen 09.00-
15.00 uur; APV Vergunning:  tijdelijk afsluiten 
v/d Oosteinderweg t.h.v. huisnr. 258 op 26 juni 
2012, van 10.00-13.00 uur;

t/m 6 aug Legger van secundaire keringen in Westeramstel 
met de daartoe behorende kunstwerken;

t/m 10 aug Bandjesavond op het Praamplein op 30 juni 
van 14.00-01.00 uur; Buitenconcert muziekver-
eniging Flora in de Snoekbaarsstraat op 2 juli 
van 19.30-20.45 uur; Buitenconcert muziekver-
eniging Flora in de Romeijnstraat op 9 juli van 
19.30-20.45 uur; Openluchtconcert Trumpets of 
the Lords in de Karperstraat op 4 juli van 20.00-
21.00 uur; Regenboogevenement op het surfei-
land op 6 juni van 09.00-00.00 uur.

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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur:  op afspraak.

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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling 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 3 juli en 4 september 2012.

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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Winkels wel bereikbaar!
Zoeken en ‘zandhappen’ 
in en rond Ophelialaan
Aalsmeer - Op maandag 4 ju-
ni is aannemingsbedrijf BAM Re-
gio Noordwest in opdracht van de 
gemeente Aalsmeer gestart met 
de werkzaamheden aan de krui-
sing van de Ophelialaan, het Spoor-
lijnpad en een deel van de Spoor-
laan. De werkzaamheden bestaan 
uit het verkeersveiliger maken van 
de fietsoversteek, het aanleggen 
van een plateau en het uitbreiden 
van het aantal parkeerplaatsen aan 
de Spoorlaan. De ondernemers in 
de Ophelialaan waren blij met de 
komst van de extra parkeerplaatsen 
nabij hun winkelcentrum en trak-
teerden op taart. 
Waarschijnlijk is deze vrolijkheid in-
middels overgeslagen op frustra-
tie, want wat duurt het lang. En is 
de beslissing om twee ‘zaken’ tege-
lijkertijd aan te pakken wel de juis-
te geweest? De parkeerplaatsen ko-
men tot slot in de Spoorlaan en de 
fietsoversteek veiliger maken wordt 
iets verderop gerealiseerd. Door ge-
lijk alles open te gooien is de Op-
helialaan bijzonder slecht bereik-

baar. Er zijn borden geplaatst voor 
omleidingen, maar deze leiden door 
smalle woonstraten. Het blijft nog 
even zoeken en ‘zandhappen’, ze-
ker nog drie weken. “Naar verwach-
ting zijn de werkzaamheden 20 ju-
li klaar”, aldus de gemeente in haar 
persbericht.

Feestelijke actie
De ondernemers in de winkelstraat 
weten uiteraard dat de laatste tijd 
de Ophelialaan niet altijd even mak-
kelijk te bereiken is. Maar, zo la-
ten de winkeliers in een reactie we-
ten: “Wij zijn wel open, er zijn par-
keerplaatsenen en publiek kan ‘ge-
woon’ boodschappen doen. En over 
een paar weken nog gemakkelijker, 
want dan heeft de Ophelialaan er 20 
parkeerplaatsen bij. Om dit feit te 
vieren is er een feestelijke actie op 
vrijdag 20 en zaterdag 21 juli. Wat 
het precies is houden we nog even 
geheim, maar het zal niet tegen val-
len als u uw auto tijdens deze dagen 
op de nieuw aangelegde parkeer-
plaatsen parkeert.”

AB houdt weer inloop
Aalsmeer - Komende zaterdag 30 
juni is het weer de laatste zaterdag 
van de maand en dit betekent dat 
Aalsmeerse Belangen in de Oude 
Veiling in de Marktstraat haar frac-
tie-inloop-uurtje organiseert. Men-
sen die opmerkingen hebben ten 
aanzien van de ontwikkelingen in de 
plaatselijke politiek, maar ook men-
sen met vragen, zijn van harte uitge-
nodigd om deze met de fractie van 
AB te delen. “Wij kunnen ons goed 
voorstellen dat mensen meer wil-
len weten over het nu gevoerde be-
leid. Het is niet altijd even makkelijk 
om de ontwikkelingen rond bijvoor-

beeld kunst en cultuur te volgen. 
Waarom wordt er zoveel geld geïn-
vesteerd in fusie van de Aalsmeer-
se voetbalverenigingen? Hoe zit dat 
nu precies met het bestemmings-
plan woonarken? Waarom moet 
Aalsmeer het komende decennium 
zoveel geld uittrekken voor het on-
derhoud van bruggen, duikers en 
beschoeiingen?”, legt de fractie uit.
Met deze, en andere, vragen kun-
nen inwoners komende zaterdag 
tussen 15.00 en 17.00 uur terecht in 
de Oude Veiling of in het zonnetje 
op het terras of achter de ruiten met 
een kopje thee.

ingezonden
Boete fout parkeren in Rietlanden!
Enkele dagen geleden werd ik door 
de gemeente Aalsmeer beloond met 
een mooie gele prent achter m’n 
voorruit. Een boete voor fout parke-
ren in de Rietlanden in Kudelstaart. 
“Welkom in de Rietlanden”, zou ik 
haast willen zeggen. Ik heb als be-
woner van de Zwanebloemweg sim-
pelweg geen andere keuze dan mijn 
auto op de stoep te parkeren, om-
dat alle parkeerplekken al bezet 
zijn. Doordat de bewoners van de 
Lisdoddestraat in hun koopcontract 
hebben staan dat ze hun auto op ei-
gen terrein ‘moeten’ plaatsen, maar 
hier niet verplicht toe zijn, is het 
parkeerprobleem al jaren een gro-
te bron van ergernis in de Rietlan-
den. De gemeente Aalsmeer heeft 
al een moreel appel gedaan bij de 
bewoners van de Lisdoddestraat of 
ze hun auto alsjeblieft op eigen ter-
rein willen plaatsen, maar deze ge-
ven hier geen gehoor aan. Een beet-
je naïef ook in deze ‘ikke, ikke, ikke 
en de rest kan stikke’-maatschap-
pij. Op zich neem ik het de bewo-
ners van de Lisdoddestraat geen-
eens kwalijk. Natuurlijk is het erg 
egoïstisch, maar misschien had ik 

hetzelfde gedaan. Zo’n auto in de 
tuin, op eigen terrein, staat niet 
echt mooi en neemt al snel een zes-
de van de tuin in beslag. En als het 
daarnaast bovendien niet eens ver-
plicht is… De gemeente Aalsmeer 
neem ik het echter wel kwalijk. Doe 
eerst eens netjes onderzoek voor-
dat je een nieuwbouwwijk in elkaar 
flanst. Laat dit een wijze les zijn voor 
de volgende keer. Het is wel leuk om 
in koopcontracten op te nemen om 
auto’s op eigen terrein te parkeren, 
maar als dit juridisch nergens op 
slaat en je beroep moet doen op het 
moreel van de inwoners dan ben je 
niet echt slim bezig. Wanneer de ge-
meente Aalsmeer vervolgens haar 
eigen fouten moet gaan compense-
ren door parkeerboetes uit te delen, 
dan raakt het helemaal haar geloof-
waardigheid kwijt. Ik zou hierbij dan 
ook een moreel appel willen doen 
aan de gemeente Aalsmeer om niet 
meer zo kinderachtig met gele bon-
netjes te strooien. Kijken of hier wel 
gehoor aangegeven wordt.
J. Groot
Zwanebloemweg, Kudelstaart
groot.john@gmail.com

Kudelstaart - Na vele jaren in het 
bestuur van Dorpsraad Kudelstaart 
in de functie van secretaris en pen-
ningmeester doen Ria Boon en 
Metty Voorn een stapje terug. Tij-
dens de afgelopen Dorpsraadver-
gadering is geen afscheid genomen 
van de dames, maar beiden zijn in 
de bloemetjes gezet als bedank-
je voor hun inzet in het bestuur. De 
Dorpsraad bestaat bijna 48 jaar en 
Ria en Metty zitten samen bijna net 
zoveel jaar in de Dorpsraad, heel 
veel ervaring dus. Ria vanaf 1985 
en Metty enkele jaren later, eerst 
als lid en daarna bijna onafgebro-
ken in het bestuur. Zij kwamen in 
de Dorpsraad nog voordat de com-
puter zijn intrede had gedaan. Dus 

Bloemen voor Ria en Metty van Dorpsraad

Niet stoppen, stapje terug

Aalsmeer - In de rondvraag van het 
Beraad van 31 mei is de toezegging 
gedaan dat in overleg met de Schip-
hol Groep, de Luchtverkeersleiding 
Nederland en de Stichting Leefom-
geving Schiphol, na de zomer zal 
worden gestart met het vastzetten 
van de dakpannen in het gebied 
waar zich regelmatig schadegeval-
len voordoen. De AB-fractie heeft in 
de rondvraag van de Raad op 21 ju-
ni een motie ingediend waarin het 
college wordt opgeroepen aan de 
rechter per direct een verbod te vra-
gen om gebruik te maken van de 
Aalsmeerbaan door Schiphol zolang 
de onveilige situatie, met kans op 
persoonlijke ongelukken blijft be-
staan.

Eenmalig aanbod
Onlangs heeft er op 12 juni weder-
om een dakpannenincident plaats-
gevonden in de A.H. Blaauwstraat 
en er bestaat een grote kans op 
herhaling van dit soort incidenten 

met kans op persoonlijke ongeluk-
ken. De gemeente heeft een gro-
te verantwoordelijkheid om te zor-
gen voor een veilige leefomgeving 
van de bewoners. De CDA-frac-
tie begrijpt de aard van de motie, 
maar acht de inhoud onrealistisch 
en geeft er dan ook geen steun aan. 
Er gaat een enorme signaalfunctie 
van uit volgens de PACT fractie en 
hier wordt wel steun gevonden. De 
VVD-fractie daarentegen kan de-
ze steun niet geven. Er moet inhou-
delijk wel met iets aankomen als je 
de rechter iets vraagt volgens deze 
fractie. De motie wordt derhalve met 
tien stemmen tegen en negen stem-
men voor (twee raadsleden ontbra-
ken bij de vergadering) verworpen. 
Bewoners in het rampgebied heb-
ben een eenmalig aanbod gekregen 
om de dakpannen direct na de zo-
mer vast te laten zetten. Dit is voor 
de eerste keer overigens, dat er nu, 
waar last wordt ondervonden, een 
concrete oplossing is bereikt.

Motie AB over Schiphol 
haalt het net niet!

geen digitale verslagen, maar ar-
chiefdozen van zolder vol met ver-
slagen, besturen en activiteiten. 
Nieuwe leden in het bestuur zijn 
Elien Haspel, Hendrik Derlagen en 
Hans Vonk, gebleven zijn Lex Mar-
kestein en Robert Uytenbogaardt.
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Muziek/Film
Vrijdag 29 juni:
* Afsluiting seizoen Bacchus, Ger-
berastraat met optreden mr. boogie 
woogie Erik Jan Overbeek v/a 21u.
* Praamavond met dj in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Postmetalavond met live 3 bands 
in N201, Zwarteweg. Open v/a 21u.
Zaterdag 30 juni:
* Korendag op Praamplein met So-
nority, Denk aan de Buren, Amstel 
Gospel Choir, Brulboeien, kinder-
koor, Soundsation en Con Amore. 
Van 14 tot 18u.
* Klassiek concert met werken van 
Bach en Vivaldi in Oud katholieke 
kerk, Oosteinderweg 394 v/a 16u.
* Bandjesavond nieuwe stijl op het 
Praamplein met Wildcat, Too Simple, 
Lemon Curry en topband Beat It van 
21 tot 01u.
* Afterparty’s bandjesavond in cafés 
de Praam en Joppe met dj’ v/a 01u.
Zondag 1 juli:
* Voorstelling met theater en zang in 
watertoren, Kudelstaartseweg. Ope-
ratie Noord-Holland. Vanaf 15u.
* Aalsmeerse band Rietveld live in 
The Shack, Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. Vanaf 15.30u.
Maandag 2 juli:
* Zomeravondconcert orkest Flora 
in Snoekbaarsstraat vanaf 19.30u. 
Bij slecht weer in clubhuis aan Wim 
Kandreef, Kudelstaart
* Film ‘The Road’ in ‘t Baken, Sport-
laan v/a 20u. Voor iedereen v/a 16jr.
Woensdag 4 juli:
* Openluchtconcert Trumpets of the 
Lord op Rozenplein in Nieuw-Oost-
einde (Koningsstraat), 20 tot 21u.
Vrijdag 6 juli:
* Zomeravondconcert Sursum Cor-
da bij molen De Leeuw, Zijdstraat 
vanaf 19.30u.
* Discoavond voor mensen met be-
perking in Bon Ami, 19.30-22.30u.
Zaterdag 7 juli:
* Plaspop op Westeinderplassen. 
Live muziek en theater op verschil-
lende locaties. Vanaf 21u.

Exposities
Zaterdag 30 juni:
* Crash museum aan Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug open 
van 11 tot 16u. 
30 juni en 1 juli:
* Zomerexpositie met beelden, 

schilderijen en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke 
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
Tot en met 29 juli:
* Expositie Amazing amateurs in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open 
do. t/m zo. 14-17u. 
Tot en met  oktober
Op Kinderkunstzolder van Oude 
Raadhuis bloementekeningen van 
schooljeugd. 

Diversen.
Donderdag 28 juni:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg 
open. Van 15 tot 22.30u. Iedere 
woensdag, donderdag en vrijdag.
Vrijdag 29 juni:
* Buurtbarbecue jeugdhonk The 
Future, Graaf Willemlaan 3 in Ku-
delstaart, 19 tot 21u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 30 juni:
* Historische Tuin open v/a 13.30u. 
Veiling om 15u. Ingang Praamplein.
Dinsdag 3 juli:
* Fietstocht ANBO. Vertrek 13.30u. 
bij Parochiehuis, Gerberastraat.
Woensdag 4 juli:
* Koffie in de Spil, Spilstraat, zijstraat 
Bilderdammerweg v/a 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Ire-
ne, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrij-
ven: 19.30u.
Donderdag 5 juli:
* Fietstocht OVAK. Start 13.30u. bij 
zwembad aan Dreef, Hornmeer.
Zaterdag 7 juli:
* Proef varen met Lions Ophelia op 
Westeinderplassen, varen en lek-
ker eten voor goede doelen. Start 
15.30u. bij Starteiland.

Vergaderingen
Donderdag 28 juni:
* Informatief overleg B&W voor in-
woners over kunst en cultuur in ge-
meentehuis. Van 20 tot 20.30u.
Zaterdag 30 juni:
* Inloop fractie AB in Oude Veiling, 
Marktstraat, 15-17u.
Maandag 9 juli:
* Info-avond over inrichting speel-
plek in Beatrixstraat in Mikado, Ca-
th. Amalialaan. Aanvang: 18.30u.
Donderdag 12 juli:
* Beraad en raad in gemeentehuis. 
Aanvang: 20u.

AGENDA

Zaterdag Sab en Tiers gastdj’s
Red Night in café de Praam
Aalsmeer - Het was een stormach-
tig weekje in en om café de Praam. 
De party afgelopen vrijdag met dj 
Marco was super gezellig en za-
terdag de dansparty met dj Nista 
een groot succes. De Praam heeft 
met Nista geregeld dat één keer 
per maand op zaterdagavond een 
dansparty wordt georganiseerd met 
Nista en Friends. Dus, dat gaat ze-
ker een feestje worden! Het komen-
de weekend staat heel veel te ge-
beuren rondom het Praamhuis. Vrij-
dag 29 juni start rond 17.00 uur de 

vrijdagmiddag verrassing. Wat dit 
inhoud is natuurlijk een verrassing,  
ga dit meemaken! Vrijdagavond is 
het praamavond met als thema Red-
Night met dj Joost.
Zaterdagmiddag zijn Sab en Tiers 
de gastdj’s en zij zullen vanaf 17.00 
uur het publiek muzikaal vermaken. 
Zaterdagavond 30 juni is het tijd 
voor de traditionele jaarlijkse band-
jesavond, dit jaar op het Praamplein. 
De Praam geeft een afterparty van-
af 0.30 uur. Wees op tijd, want het zit 
heel snel vol.

Zaterdag op het Praamplein
Bandjesavond nieuwe stijl 
met Beat It en Too Simple
Aalsmeer - De traditie wordt voort-
gezet, wel in een andere vorm, maar 
bandjesavond blijft een begrip in 
Aalsmeer. Aanstaande zaterdag 30 
juni presenteren de vier overgeble-
ven horecaondernemingen in sa-
menwerking met de winkeliersver-
eniging bandjesavond nieuwe stijl. 
Op een deel van het Praamplein 
wordt een festivalterrein ingericht 
met twee podia en een horecage-
deelte voor hapjes en drankjes. Het 
publiek wordt getrakteerd op live-
muziek van vier bands, waaronder 
de nieuwe, sensationele band Beat 
It. Een energiek en een aantrekke-
lijk optreden brengen de heren en 
dames, die allen al menig gerenom-
meerde artiesten hebben begeleid. 
Beleef de spectaculaire show van 
Beat It en waan je bij een interna-
tionaal popconcert. Beat It gaat drie 
keer drie kwartier van zich laten ho-
ren, om 21.45, 22.30 en sluit af van 
00.15 tot 01.00 uur. Bandjesavond 
nieuwe stijl wordt om even over ne-
gen uur geopend door de drieman-
formatie Wild Cat uit Aalsmeer. Rein, 
Michael en Jan gaan het publiek la-
ten swingen op bekende rockco-
vers. Om half elf gaan de spots aan 
voor het optreden van de tweede 
Aalsmeerse band: Too Simple. Deze 
vrij nieuwe band brengt eveneens 
covers en neemt het publiek mee op 
een muzikale reis door de top veer-
tig. Ook ‘vers’ opgericht is de derde 
Aalsmeerse formatie: Lemon Curry. 
Om 23.45 uur zal het publiek verrast 
zijn over het talent van de twee zan-
geressen, die uitstekend begeleid 
worden door twee gitaristen, een 
bassist, een drummer en een pia-
nist. De toegang tot het festivalter-
rein bedraagt vier consumptiebon-
nen (10 euro) per persoon. Later op 
de avond gekochte consumptiebon-
nen kunnen overigens bij het verla-

ten van het terrein weer ingeleverd 
worden en hiervoor wordt geld te-
rug geven. Zin in een feestje? Dan 
snel een kaart kopen, want er mo-
gen maximaal 2.200 bezoekers het 
terrein op. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij de vier organisatoren, cafés de 
Praam en Joppe, ‘t Holland Huys 
en De Oude Veiling. Er is parkeer-
gelegenheid, maar bezoekers wordt 
aangeraden zoveel mogelijk op de 
fiets te komen. Er gaat een fietsen-
stalling ingericht worden. Bandjes-
avond nieuwe stijl is van 20.00 tot 
01.00 uur.

Ook korendag
Omdat het festivalterrein voor de 
bandjesavond nieuwe stijl al vrij-
dagavond op het Praamplein wordt 
opgebouwd, zijn de twee podia za-
terdag overdag vrij om activiteiten te 
organiseren. Besloten is om de ko-
rendag weer nieuw leven in te bla-
zen en de zeven deelnemende ko-
ren hebben veel zin om het publiek 
weer te vermaken met liedjes. Kom 
ook aanstaande zaterdag 30 juni kij-
ken, luisteren, meedeinen en mee-
zingen. Korendag 2012 is een geva-
rieerde presentatie van pophits, Ne-
derlandse muziek, gospels, smart-
lappen en shantys en is van 14.00 
tot 18.00 uur. De toegang is gratis. 
Ieder koor treedt  vijfentwintig mi-
nuten op. Het spits wordt 14.00 uur 
afgebeten door Sonority, om 14.35 
uur is het de beurt aan het Am-
stel Gospel Choir, om 15.10 uur 
gaan de spots aan voor Con Amo-
re, om 15.45 uur treedt het kinder-
koor van Irma Hogenboom op, om 
16.20 uur is het podium voor shan-
tykoor De Brulboeien, om 16.55 uur 
laat Soundsation van zich horen en 
afgesloten wordt vanaf 17.30 uur 
door smartlappenkoor Denk aan de 
Buren.

Live A Descending Seashore en Trip Trigger

Post-metal avond in N201
Aalsmeer - Het is weer tijd voor 
een lekkere post-metal avond, dus 
liefhebbers, verzamelt allen in de 
N201 aanstaande vrijdag 29 juni. 
Met A Descending Seashore, Trip 
Trigger en Semistereo in de line-up 
belooft het een memorabele avond 
te worden. De Aalsmeerse post-
rock band A Descending Seashore 
werd in 2008 oorspronkelijk opge-
richt onder de naam Definitions. Een 
lange periode van intensief oefenen 
en nummers schrijven, overigens in 
de oefenruimte van N201, heeft er-
toe geleid dat de stijl en de creativi-
teit van de band op een hoog niveau 
terecht gekomen is.  De stijl van de 
band kenmerkt zich door veelzijdig-
heid en vooral veel sfeer en span-
ning in elk nummer. In 2010 veran-
derde de band van naam en ging 
verder als A Descending Seashore 
omdat deze naam het gevoel van de 
muziek beter omschrijft. De band is 
klaar om een sterk optreden neer te 
zetten met veel variatie, spanning en 
muzikale hoogstandjes! Ook de uit 
Sassenheim (nabij Leiden) afkom-
stige rockers van Trip Trigger ko-
men naar de N201. De band combi-
neert verschillende genres en pro-
duceert daardoor een mix van pro-
gressive rock en metal. De progres-
sieve invloeden zijn duidelijk her-
kenbaar in de sound van de band. 

Trip Trigger neemt het publiek mee 
in een wereld van geluid en ver-
wondering, met pompende ritmes 
en rustgevende klanken en waar ie-
dereen zich kan identificeren met de 
inspirerende teksten. Als laatste zal 
de legendarische band Semistereo 
de N201 weer op zijn grondvesten 
laten schudden. De band is volgens 
Lordsofmetal.nl de post-rocken-
de Tool van Nederland. Het onlangs 
geproduceerde album laveert meer 
dan tevoren tussen mooie rustige 
passages en kamerbrede gitaar-
uitbarstingen, terwijl de nummers 
laag voor laag worden opgebouwd. 
Net als je dacht dat het daarbij blijft 
weet de band je vervolgens volko-
men te verrassen met poppy melo-
dieën of een monsterlijke groove die 
de basis vormt voor een heerlijke 
melodieuze gitaarpartij. Nu de band 
sinds eind 2011 wordt versterkt door 
een toetsenist zal Semistereo op het 
podium nog grootser, meeslepender 
en sfeervoller klinken! 
Door één van de bands te benade-
ren voor de kortingslijst kun je voor 
drie euro naar binnen, in plaats van 
de gebruikelijke zes euro aan de 
deur, dat is toch weer drie euro die 
je kan besteden aan een drankje! 
De deur van de N201 aan de Zwar-
teweg gaat vrijdag open om 21.00 
uur.

Rietveld live in The Shack
Oude Meer - Aanstaande zondag 
1 juli verzorgt de Aalsmeerse band 
Rietveld een optreden in The Shack 
aan de Schipholdijk 253b. De mix 
van onder andere Irish folk, country 
and western, rock and roll, pop en 
Texmex bepaalt de zonnige en op-
zwepende sound die de band vol 
enthousiasme brengt. Zang en ac-
cordeon leggen, aangevuld met 
drums, akoestische gitaar en bas-
gitaar, de basis voor een niet alle-
daags geluid. Neem daarbij viool-, 
mandoline- en banjoklanken en stil 
staan is er niet meer bij. De man-

nen van Rietveld weten een kroeg of 
feesttent al snel in beweging te krij-
gen met hun aanstekelijk gespeel-
de muziek. Het repertoire bestaat 
grotendeels uit - veelal eigenzinnig 
verbouwde - covers uit ver uiteen-
lopende richtingen. Net als afgelo-
pen weekend in Beinsdorp is Riet-
veld weer voornemens de boel mu-
zikaal flink op te zwepen. Kom ook 
genieten, dansen en feesten. Hans, 
Toine, Ron, Leen, Dick en Gerrit ho-
pen vele fans te mogen begroeten. 
De Rietveld ‘motor’ start om 15.30 
uur in The Shack in Oude Meer.

Bach en Vivaldi 
Aalsmeer - Op zaterdag 30 juni 
vindt in de Oud katholieke kerk aan 
de Oosteinderweg 394 het traditio-
nele, jaarlijkse concert plaats. Klas-
sieke muziek van J.S. Bach, A. Vival-

di en A. Piazzolla staat op het pro-
gramma. Het concert wordt ver-
zorgd door Eveline M. Jansen op pi-
ano en orgel en Vladimir Shobanov 
op accordeon en begint om 16.00 
uur. De toegang is vrij. Na afloop 
staan hapjes en drankjes klaar. 

Boogie Woogie in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 29 juni sluit 
cultureel café Bacchus het seizoen 
met een spetterend optreden van 
Mr. Boogie Woogie! Boogie Woo-
gie pianist Erik Jan Overbeek is in 
Aalsmeer allang geen onbeken-
de meer en heeft al menig maal op 
het Bacchus podium gestaan. Om 
de zomerstop feestelijk in te luiden, 
zal Erik Jan (figuurlijk) de pannen 
van de daken spelen. Het blijft lek-
ker lang licht, dus dat verhoogt de 
vreugde! 
Bacchus in de Gerberastraat gaat 
open om 21.00 uur. Aanvang con-
cert is 21.30 uur. Toegang: uw gift

Operatie Noord-Holland presenteert

Voorstelling in watertoren
Aalsmeer - Op woensdag 25 maart 
werd het officiële startschot voor 
Operatie Noord-Holland gegeven 
in Museum Broekerveiling. Op vier 
erfgoedlocaties gaan voorstellingen 
gepresenteerd worden en de laat-
ste in deze serie is in de Aalsmeerse 
watertoren. Getalenteerde jongeren, 
kunstenaars en bekende professio-
nals hebben, onder leiding van de 
coaches van Operatie Noord-Hol-
land, een uitvoering ontworpen en 
gaan deze aanstaande zondag 1 ju-
li presenteren. 
“Door jongeren meer te betrekken 
bij deze locaties en ze te laten zien 
wat er mogelijk is, brengt het ge-
schiedenis en toekomst bij elkaar”, 
aldus de initiatiefnemers van dit bij-
zondere project. Locatie vier is dus 
de watertoren aan de Westeinder-
plassen. Operatie Noord-Holland 
laat hier theater en zang het gevecht 
aangaan. Vrijdag 29 en zaterdag 30 
juni zijn de repetitiedagen, zondag 1 
juli is de uitvoering vanaf 15.00 uur. 
“Deze watertoren vraagt om aan-
dacht. Of je er nu voorbij rijdt, vaart 
of erover vliegt. De toren aan het 

water is een prachtig plaatje, sta-
tig en mooi. Het interieur is eigenlijk 
het tegenovergestelde. Een grijze 
betonnen constructie, wat het spel 
van het zonlicht dat door de ramen 
valt extra versterkt. In het midden 
een trappenstelsel - een spel van lij-
nen. Dit is een plek voor theater en 
zang. Zang zal hier het gevecht, of 
liever de synergie aan moeten gaan 
van deze toren en spelen met de 
galm, stilte en het geluid. Theater 
heeft de uitdaging zich hier in het 
postmoderne schilderij te bewegen. 
Te spelen met de lijnen, de trappen, 
de lichtinval. De inhoud ligt hier nog 
volledig open, de toren vraagt niet 
om een verhaal maar wel om be-
speelt te worden”, aldus coach He-
leen van Wiechen. 
De Watertoren in Aalsmeer is verko-
zen tot de mooiste watertoren van 
Nederland. De toren van ingenieur 
Sangster ligt aan het water van de 
Westeinderplassen en is in 1928 ge-
bouwd. Nieuwsgierig geworden? 
Kom kijken op zondag 1 juli naar 
Operatie Noord-Holland in de wa-
tertoren vanaf 15.00 uur!

Gedichtentuin in september
Aalsmeer - In september wordt het 
Boomkwekerskerkhof aan de Stom-
meerweg omgetoverd in een prach-
tige plek voor de jaarlijkse gedich-
tentuin van Aalsmeer. De werkgroep 
Podiumkunst en Literatuur van KCA 
nodigt eenieder uit te dichten op het 
thema ‘verwondering’. De geselec-
teerde gedichten zullen op A3 for-
maat op standaards geplaatst wor-
den tijdens de eerste drie weekends 
van september (dus ook tijdens de 
kunstroute). Van de geplaatste ge-

dichten wordt een bundel gemaakt. 
Het thema is het onderwerp voor het 
gedicht,maar hoeft niet als titel te 
fungeren. Verwonder uzelf om over 
dit thema te dichten. Vanwege het 
formaat mogen de gedichten niet 
langer zijn dan 14 regels. De uiter-
ste inleverdatum is 1 augustus. Ge-
dichten kunnen per email aangele-
verd worden via: HaremakerJCP@
hetnet.nl of per post aan: Marijke 
Haremaker, Uranusstraat 13, 1431 
XH Aalsmeer.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

€ 36,90

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Koptelefoon
 ‘Samson’ CH70

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
DÉ VIOOLSPECIALIST

Koptelefoon
AANBIEDING:

€ 38,00

‘Agner’
drumstokken€ 159,00 € 10,80

WEETJE:

TOPPERTJE:
‘Agner’

ACTIE:
setKlassieke gitaar

‘Salvador Cortez’

Flightcases
voor microfoons

en kabels
vanaf
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Miranda Bosman. Heeft al 2 schilderijen verkocht!

Tot en met 29 juli in Oude Raadhuis
Expositie Amazing Amateurs: 
Smeltkroes van kunstwerken
Aalsmeer - Met een prachtig op-
treden van zangeres Saskia Veens-
wijk en mooie openingswoorden 
van wethouder Gertjan van der 
Hoeven is de tentoonstelling Ama-
zing Amateurs zaterdag feeste-
lijk geopend in het Oude Raadhuis. 
De manifestatie, een nieuw initia-
tief van stichting KCA geeft een ver-
assend beeld van zondagschilders, 
opkomend talent en ruwe diaman-
ten uit ons schilderachtig dorp. Het 
doel is, zo benadrukte de wethou-
der om goede amateurkunstenaars 
te ontdekken en hen de kans te bie-
den hun werk in een professionele 
omgeving te presenteren aan een 
breed publiek. 
Toen KCA een jaar terug de inschrij-
ving opende, kon de organisatie 
niet vermoeden dat er weldra zes-
tig aanmeldingen zouden volgen. 
Zonder ballotage konden de deel-
nemers zelf in alle vrijheid kiezen 
uit hun beste werk en dat betekent 
een expositie met diversiteit. Geen 
thema was ook een belangrijk uit-
gangspunt: Het heeft een veelheid 
aan stijlen en onderwerpen opgele-
verd in voornamelijk schilderijen en 
tekeningen in een overvol Raadhuis. 
Fotografie en beeldhouwkunst zijn 
met een tiental werken helaas in de 
minderheid. Om een eenheid in de 
opstelling te brengen zijn de werken 
gepresenteerd op thema, kleur, stijl 
en techniek. Een wand met schilde-
rijen over de natuur en buiten zijn: 
mijn tuin ( Els Bakker), een praam 
met seringen (Nel Bruinsma), de 
Zwarte Ruiter (Annemarie Groene-

veld), Aalsmeer vanaf de Hitorische 
Tuin (Nels de Vries) en de Westein-
der met storm (Jan van Veen). De 
tuinzaal is gevuld met schilderijen in 
een duidelijk losse penseelvoering 
refererend aan popart kunstenaars 
(Sander Bosman) en expressionis-
ten (E. van de Berg-Smit en Betty 
Temme). Daarnaast abstract werk 
van de jonge Ida Snoek, net toege-
laten tot de kunstacademie. 

Stemmen op favoriet
Uit de vele deelnemers, werden bij 
de opening de 13 jarige Max Zet-
hof uit Kudelstaart en de 90 jari-
ge Jan De Vries (uit het Zorgcen-
trum Aalsmeer) genoemd. De jong-
ste en de oudste deelnemer naast 
elkaar in het fraaie Oude Raadhuis 
uit 1780. Amateurs komen elkaar te-
gen op deze historische plek en er 
ontstaan gesprekken over de lief-
de voor kunst. De bezoeker heeft 
ook een bepalende rol en kan stem-
men op een favoriet kunstwerk. Het 
werk met de meeste stemmen wint 
de eerste prijs. 
Amateurkunst staat anno 2012 niet 
aan de zijlijn dat is de belangrijkste 
boodschap van de tentoonstelling. 
Hopelijk een jaarlijks terugkerend 
evenement; de aanmeldingsformu-
lieren voor 2013 liggen al klaar. De 
expositie Amazing Amateurs is tot 
en met 29 juli te bewonderen in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. 
Iedere donderdag tot en met zon-
dag staat de deur open tussen 14.00 
en 17.00 uur.
Door: Annefie van Itterzon

Sander Bosman met twee van zijn werken.

Guda Markwat brengt een vrolijk schilderij.

Opening door wethouder Gertjan Van der Hoeven. Links de jongste deelne-
mer: Max Zethof.

Diverse uitzonderlijke optredens
Geslaagd seizoen Bacchus
Aalsmeer - Het seizoen 2011-2012 
is weer ten einde en Bacchus mag 
niet klagen. Het publiek werd ook dit 
jaar weer deelgenoot van een aan-
tal uitzonderlijke optredens op het 
Bacchus podium. Het seizoen be-
gon goed op 3 september met een 
zeer mooi optreden van Little Boo-
gie Boy Hein Meijer en later in de-
zelfde maand nog kon men genie-
ten van de Australische Toby Beard 
met band. Traditiegetrouw in okto-
ber was Harmony Glen weer op be-
zoek en zij kunnen rekenen op een 
vaste schare Aalsmeerse fans. De 
vrijwilligersgroep hoopt ze ook ko-
mend seizoen weer naar Bacchus te 
kunnen halen. Op 15 oktober was 
er een soort jazz reünie in Bacchus 
toen Aalsmeerder Marnix Busstra 
met z’n oude maten Norbert Solle-
wijn Gelpke en Eric van De Boven-
kamp even lekker kwamen grooven 
en funken met een ode aan John 
Scofield. In z’n algemeenheid kan 
gesteld worden dat de jazz concer-
ten dit jaar goed scoorden bij het 
Bacchus publiek. 
Dit jaar was ook het jaar van Pier-
re’s jazz bacchanaal ofwel Pierre’s 
jazz les waarin Pierre Tuning aan 
de hand van memorabele jazz con-
certen uitleg geeft over jazz muziek. 
Deze avonden vielen zo goed in de 
smaak dat komend seizoen Pier-
re een speciale jazz les in zes afle-
veringen organiseert voor de AN-
BO. Zoals elk jaar was het piano ga-
la weer iets om naar uit te kijken en 
ook dit jaar werd het ruim aanwe-
zige publiek niet teleurgesteld, dat 
gold ook voor de Mozart avond en 
het optreden van Kaaijk & Co op 16 
juni. Ook het cabaret was weer van 
niveau en de voorstelling van Emi-
lio Guzman memorabel. Ondanks 
de kwaliteit op het podium heeft 
cabaret wel iets ingeboet aan pu-
blieke belangstelling. Er zijn geen 
wachtenden meer in de gang voor 
de laatste kaartjes. De akoestische 
avonden deden het dit jaar weder-

om goed ondanks dat de laatste ja-
ren het accent iets verlegd is van 
overwegend lokale muzikanten naar 
meer regionale muzikanten. 

Cabaret en kleinkunst
Tegenvallers waren er ook. De drie 
internationale acts (Canada en VS), 
Matthew de Zoete, Jon Bryant en 
Camille Bloom waren stuk voor stuk 
uitstekende muzikanten, maar kon-
den het Aalsmeers publiek niet be-
wegen om naar Bacchus te komen. 
Blijkbaar is het genre singer song-
writer niet populair genoeg onder 
de Aalsmeerders en zal dit genre 
komend seizoen niet of weinig ge-
programmeerd worden. Een tegen-
valler ook op het gebied van cabaret 
en kleinkunst. Bacchus heeft jam-
mer genoeg drie keer een try out 
moeten aflasten wegens te gerin-
ge publieke belangstelling. Ook hier 
gaat volgend seizoen spaarzamer 
mee omgegaan. Tot slot nog een 
positieve afsluiter. Eerder is aange-
kondigd dat gestopt werd met Bac-
chus Barrage, de pubquiz, omdat de 
makers van deze quiz aan het ein-
de van hun inspiratie waren geko-
men. Gelukkig is het stokje overge-
nomen door Bettine en Marian Her-
manns met de crew van zeilschool 
Aalsmeer. Zij zullen komend seizoen 
zorgen voor twee Bacchus Barra-
ges.

Vrijwilligers gezocht
Zoals iedereen wel weet is Bacchus 
een vrijwilligers organisatie en zo-
als dat gaat met vrijwilligers ‘ve-
le handen maken licht werk’, dus is 
men continu op zoek naar enthou-
siaste vrijwilligers die achter de bar 
willen staan, maar ook die interes-
se hebben in techniek en geluid en 
licht voor hun rekening willen ne-
men en enthousiastelingen die wil-
len helpen op gebied van marketing 
en communicatie. Leeftijd vanaf 18 
jaar. Voor meer informatie of opga-
ve: jazz@cafebacchus.nl.

Muziek op het 
Rozenplein
Aalsmeer - Op woensdag 4 ju-
li van 20.00 tot 21.00 uur, bij goed 
weer, geeft het koor Trumpets of 
de Lord een openluchtconcert op 

het Rozenplein, hoek Karper- met 
Koningsstraat, in Nieuw Oostein-
de. Het koor staat onder leiding van 
Rob van Dijk. Wie wil zitten, wordt 
aangeraden een (klap)stoeltje mee 
te nemen. Een half uur van tevoren 
zal de Oost-Inn-bus er staan voor 
een lekker kopje koffie of fris. 

Veiling in Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 30 juni wordt 
er weer geveild op de Historische 
Tuin. Het is immers de laatste za-
terdag van de maand. Veilingmees-
ter Dik Oussoren zal met behulp 
van opsteker Bernard Sparnaay 
weer een heel scala van bloemen 
en planten aan de man proberen te 
brengen. Een bezoek aan de Tuin is 
zeker de moeite waard op het mo-
ment, want naaste de rozen bloei-
en ook de hortensia’s weer goed dit 
jaar. De Tuin gaat om 13.30 uur open 
en de veilingklok uit veiling Bloe-
menlust gaat om 15.00 uur draai-
en. In het Historisch centrum is een 
tentoonstelling te bekijken over 100 
jaar Bloemenveilingen in Aalsmeer 
en het fotoboek is bij de kassa te 
koop. De opbrengst van de veiling 
is welkom. Dit om de schade aan de 
rozenkas te betalen. Donderdag 21 
juni werd de Tuin getroffen door een 

windhoos, waardoor circa 200 rui-
ten uit de sponningen vlogen en ge-
deeltelijk helaas op het Praamplein 
terecht zijn gekomen. De verzeke-
ring vergoed gelukkig wel iets, maar 
het eigen risico voor glasschade bij 
dit soort gebeurtenissen is helaas 
vrij hoog. Op 30 juni is er hopelijk 
niets meer van de schade te zien. 
Gelukkig valt de schade tussen de 
rozen ook wel mee. 
Er moet zaterdag wel rekening ge-
houden worden dat er minder par-
keerruimte op het Praamplein is. 
Vanwege de korendag en bandjes-
avond is het Praamplein juist ter 
hoogte van de Tuin gedeeltelijk af-
gesloten. Fietsers en voetgangers 
kunnen bij uitzondering gebruik 
maken van de entree aan de Uiter-
weg. Voor informatie: www.histo-
rischetuinaalsmeer.nl of bel 0297-
322562.

Livin’ at A in 1984 met van links naar rechts: Gijs de Vries, Peter Geleijn, Rem-
co de Hundt, Bert de Haan, André Alderden en Piet van Leeuwen.

Bestel snel ‘Haantje de voorste’ tickets

Livin’ at A eenmalig ‘on 
stage’ tijdens feestweek
Aalsmeer - De populaire Aalsmeer-
se band uit de jaren tachtig Livin’ 
at A zal nog eenmaal optreden en 
wel op wo 5 september tijdens de 
Feestweek in Aalsmeer. Na hun af-
scheidsoptreden in 1991 hebben 
zanger Bert de Haan, bassist Piet 
van Leeuwen, toetsenist Remco de 
Hundt, gitarist André Alderden en 
drummer Peter Geleijn nog slechts 
eenmaal gezamenlijk opgetreden 
en wel voor het laatst in 1993! Uniek 
dus dat de mannen nu weer eens 
het podium beklimmen. Livin’ at A 
werd in de zomer van 1982 als ge-
legenheids feestband gestart door 
Bert, Piet, André en Peter, maar al 
snel volgde het ene na het andere 
optreden en werd de band de meest 
gevraagde act in de regio. In 1984 
werd de band versterkt met Rem-
co op de toetsen. Livin’ at A speel-
den jaarlijks onder andere op het 
Aalsmeerse stratenfestival en de 
drukbezochte nieuwjaarsfeesten in 
Blieb en Kaoetsjoek. In de periode 
eind 1984 tot eind 1985 werd Piet 
vervangen door bassist Gijs de Vries. 
In die periode werden ook twee ei-
gen geschreven nummers op single 
opgenomen: ‘Change this world’ en 
‘I knew it’. Het merendeel van het re-
pertoire bestond echter uit beken-
de en minder bekende covers die 
de band soms op geheel eigen wijze 
‘verbouwde’.Ook nu zal het publiek 
weer als van ouds worden meege-
sleept door diverse muziekstijlen. 
Stampende blues wordt afgewisseld 
met swingende soul dan weer een 
subtiele reggae afgewisseld met 
stevige funky pop en tot slot natuur-
lijk de knallende rock & rol medley. 
Kortom, jong en oud zullen zich vast 
en zeker weer vermaken met deze 
Aalsmeerse band van wel!

Zondag start kaarverkoop!
Aanstaande zaterdag 1 juli start 
de kaartverkoop en dit kan uitslui-
tend via www.feestweek.nl. Uitslui-
tend zal een bedrag van 85 euro-
cent per bestelling in rekening wor-
den gebracht voor de transactiekos-
ten (Ideal). Of er nu één of tien en-
treekaarten besteld worden, het be-
drag blijft 85 eurocent. Kaarten zijn 
ook te koop via alle Primera win-
kels in Nederland. Hier worden ech-
ter wel servicekosten van 2,95 euro 

per kaart in rekening gebracht. Zon-
dag direct kaarten gaan bestellen, is 
een aanrader, want de feestweek 
lanceert ‘Haantje de voorste tickets’ 
tegen gereduceerde prijzen. Er is 
in deze slechts een beperkt aantal 
kaarten te koop, op is op. Een pas-
separtout kost als ‘Haantje de voor-
ste ticket’ 40 euro (daarna 49,50 eu-
ro) en snelle beslissers betalen voor 
de donderdag, vrijdag en zaterdag 
15,50 euro entree (daarna 17,50 eu-
ro) en de tent in om Aalsmeer Live 
te gaan zien en horen doen ‘Haan-
tje de voorsten’ voor 7,50 euro (daar-
na 8,50 euro).

Wolter Kroes en Ruth Jacott
De feestweek start op zondag 2 
september met een tentdienst door 
de gezamenlijke kerken. Op maan-
dag is de tent op het Praamplein 
voor SPIE, die een sportavond ter 
bepaling van de startnummers voor 
de pramenrace houdt. Nieuw is een 
nostalgische filmavond op dins-
dag met medewerking van smart-
lappenkoor Denk aan de Buren. Op 
woensdag 5 september presenteert 
de organisatie de Rabo kindermid-
dag met een actieve kidsshow en 
‘s avonds Aalsmeer Live met een 
uniek en eenmalig optreden van Li-
vin’ at A en The Stirrrs. Op donder-
dag staat de gehandicaptenmiddag 
op het programma, die wordt geor-
ganiseerd door de stichting Dag van 
je Leven. In de avond wordt de Miss 
Aalsmeer verkiezing gehouden. De 
winnares krijgt een cheque van 450 
euro uitgereikt. Opgeven (vanaf 17 
jaar), maximaal tien dames, kan via 
missverkiezing@feestweek.nl. Tij-
dens de Miss verkiezingsavond zijn 
er optredens van Sasja Brouwers, 
de topband Diep Triest en Ruth Ja-
cott. Vrijdag 7 september krijgen ou-
deren een gezellige seniorenmiddag 
aangeboden en ‘s avonds wordt het 
partytime met onder andere Danny 
Terp, het Feestteam, Charley Luske, 
Wolter Kroes en de Diva’s of Dance. 
De feestweek wordt zaterdag afge-
sloten met overdag de prijsuitrei-
king van de pramenrace in de tent 
en ‘s avonds een ‘Uit de Penta Par-
ty’ met op het podium Feestdj Joost, 
Rob Ronalds, Mike Peterson, Star-
koo, Dries Roelvink en Ronnie Ruys-
dael.

Muziek en theater op zes locaties
Rock, pop, swing en jazz 
tijdens tweede Plaspop
Aalsmeer - Op zes locaties vindt 
de tweede editie van Plaspop plaats 
op zaterdag 7 juli. De Dippers trak-
teren deze avond op watertheater 
met vooral veel muziek op de West-
einderplassen. Omdat veel drukte 
wordt verwacht, is dit maal geko-
zen voor meerdere kijk- en luister-
punten. De optredens zijn om 21.00, 
om 22.00 en om 23.00 uur en dus 
wordt het kiezen. Niet voor de slot-
act, want die is alleen bij het Kod-
despoeltje om 00.00 uur. Hier kan 
ook drie keer genoten worden van 
de rockcovers van de vijfmansfor-
matie de Hucksters. Op veel beken-
de nieuwe en oude classics met een 
stevige gitaarsound trakteren Hans, 
Michael, Remco, Ron en Ed. Bij het 
eiland Vissersvreugd kan een pri-
meur meegemaakt worden. Voor het 
eerst in het openbaar verzorgen de 
Aalsmeerse mannen van The Mood, 
Mad and Music drie keer een mini-
concert. De muziek van bassist Re-
ne, drummer Arie, toetsenist Jan, gi-
tarist Cees, de blazers Maureen en 
Kim en de zangers Teunie en Wil-
lem is een mengelmoes van aller-
lei genres uit de jaren zestig en ze-
ventig tot de modernere tijden. Het 
plezier in muziek maken, met elkaar 
oefenen en alles daar omheen vin-
den de bandleden het belangrijk-
ste! Bij schuilhaven De Winkel kan 

kennis gemaakt worden met de eni-
ge niet-Aalsmeerse deelname: Het 
Amstel Gospel Choir uit Uithoorn en 
omstreken. Moderne popliedjes en 
soulnummers met een gospeltint-
je brengt de enthousiaste groep van 
dertien leden. Plaspop wordt ge-
bruikt om lekker te zingen en om 
nieuwe zangers en zangeressen te 
werven. Bij het Torregat brengen 
de Djembikkels opzwepende klan-
ken op hun Afrikaanse trommels. 
Bij schuilhaven Grote Brug ligt een 
schuit klaar voor de band Ten Beers 
After en reken maar dat deze he-
ren en dames met toeters (Nienke, 
Pieter en Anne Kee), gitaren (Jan-
Willem), keyboard (Jacko), drums 
(Cees), bas (invaller Job) en zang 
(Dorien) een gezellig feestje gaan 
bouwen. Ook Ten Beers brengt co-
vers, van zomerse soul, en dromeri-
ge disco tot zwoele swing. De zesde 
locatie is het poeltje van Meijer en 
hier gaat drie maal het geluid en het 
licht aan voor Katelijne van Otterloo 
en haar popjazz kwartet. 
Ook voor Plaspop twee geldt weer: 
Bij slecht winderig en regenach-
tig weer gaat het watertheater niet 
door. Er wordt geen andere datum 
geprikt, ‘gewoon’ een jaar overge-
slagen. Duimen voor mooi weer en 
vergeet niet alvast de boot vaarklaar 
te maken!
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Film ‘The Road’ in ‘t Baken
Aalsmeer - Op maandag 2 juli 
wordt in Het Baken in de Sportlaan 
de post-apocalyptische film ‘The 
Road’ uit 2009 vertoond voor ieder-
een vanaf 16 jaar. Op een dag om 
01 uur 17 staat de klok stil. De he-
mel is hel verlicht en er worden har-
de dreunen gehoord. Er is een ramp 
gebeurd, wat voor ramp is niet dui-
delijk. Apocalyptische films heb-
ben vaak met oorlog, aliens, hu-
man decline, de zon, supernatural, 
ziekte of ecologie te maken. Bij de 
film ‘The Road’ is het niet gedefini-
eerd. De film begint heel vredig, laat 
de prachtige lente met haar natuur 
zien. Alles, dier, mens en natuur lijkt 
in harmonie. Dan sluit een deur en 
wordt ook die ogenschijnlijk vredi-
ge periode afgebroken. Na de harde 
dreunen is het leven op aarde ver-
nietigd. Geen dier of gewas heeft 
het overleefd zo wordt als commen-
taar in de film aangegeven. De aar-
de is verduisterd, de zon heeft er 
geen kracht, over de aarde klinkt 
een verward gezang. Er groeit niets 
meer, de bomen zijn kaal en vallen 
om. Voedsel is schaars en alleen hier 

en daar nog in geheime plaatsen te 
vinden. Elke vorm van zinvol leven 
lijkt ten einde. Apocalypse geeft 
aan dat er een einde aan de wereld 
wordt verwacht. Het gaat om verha-
len van mensen die in wanhoop ver-
keren. Hun verhalen zijn een pro-
test tegen de wereld en zij willen er 
aan ontkomen. Hoe vreemd dit soort 
theorieën ook mogen zijn, ze komen 
meer voor dan gedacht wordt. Het 
gaat om een idee van een betere 
wereld. Mensen wensen een beeld 
te hebben van een wereld die be-
gint en eindigt. Apocalypse is reli-
gieus geladen. In de verhalen zie je 
vaak dat het lijkt dat God de wereld 
in een bijzonder moeilijke periode 
heeft verlaten. De strijd ontbrandt 
tussen goed en kwaad. Er blijft een 
hoop op de overwinning van het 
goede op het kwade. Mensen zoe-
ken dan een uitweg, een creatie-
ve oplossing. De Protestantse Ge-
meente Aalsmeer stelt 2 juli haar 
deuren open voor iedereen, onge-
acht levensbeschouwing, die geïn-
teresseerd is in deze film. Aanvang 
is 20.00 uur.

Uniek zomerconcert in bieb
Uithoorn – Donderdag 5 juli vindt 
er een uniek zomerconcert plaats 
in de bibliotheek van Uithoorn. De 
Nederlandse concertpianiste Ariel-
le Vernède, die later dit jaar ook in 
het concertgebouw Amsterdam zal 
spelen, is ‘s avonds te bewonderen 
in de bieb. Arielle zal werken spelen 
van onder andere Granados, Debus-
sy, Schubert en Mendelssohn. Tij-
dens het zomerconcert geeft zij ook 
een korte toelichting bij de muziek. 
Een optreden van de Nederland-
se concertpianiste Arielle Vernède 
wordt door het publiek vaak ervaren 
als een verhaal met een duidelijke, 
inhoudelijke boodschap. Zij ontra-
felt de muzikale vorm, de plaats en 
de periode waarmee een muziek-

stuk is omgeven. Arielle Vernède 
geeft concerten in binnen- en bui-
tenland, waarin ze bekende en min-
der bekende muziek uit de pianoli-
teratuur combineert. Ook maakte ze 
een aantal cd-opnames, onder an-
dere van de Images van Claude De-
bussy. 
Vorig jaar speelde ze de Goyescas 
van Granados in het Concertge-
bouw in Amsterdam en bracht dit 
werk integraal uit op een cd. Het 
concert begint om 20.15 uur. De 
toegang bedraagt voor pashouders 
10 euro, niet-leden betalen 12,50 
euro. In de voorverkoop wordt 1 eu-
ro korting gegeven. Kaarten zijn te 
koop in de bibliotheek of online via 
www.debibliotheekamstelland.nl.

Onderduiken in Oud Nuus
Margaretha van Calslagen 
was nationale heldin
Aalsmeer - De nieuwe Oud Nuus 
komt met een verhaal over Mar-
garetha van Calslagen, een ver-
geten heldin uit de tijd van Wil-
lem van Oranje. In 1574 verborg zij 
in Antwerpen, met gevaar voor ei-
gen leven en onder de ogen van de 
Spaanse bezetters, getrouwen van 
de ‘Vader des Vaderlands’ toen hen 
daar de grond te heet onder de voe-
ten werd. Jan Willem de Wijn be-
schrijft in Oud Nuus hoe Marga-
retha van Calslagen na haar optre-
den in de Scheldestad uitgroeide tot 
een nationale heldin. Er werden vrij-
wel meteen zilveren penningen met 
haar afbeelding geslagen, er ver-
schenen boeken en gedichten over 
haar heldendaad en haar daad werd 
ook in een gravure en een schilde-
rij vastgelegd. Schilder Valentin Bing 
legde ‘De onverschrokkenheid van 
Margaretha van Calslagen’ in olie-
verf vast op doek. Dat schilderij siert 
(met dank aan de Gerrit van Hou-
ten Stichting uit Groningen) de om-
slag van Oud Nuus. Margaretha was 
de dochter van Jacobus Copier, de 
Heer van Calslagen, naar wie in Ku-
delstaart nog een straatnaam is ver-
noemd. Haar vader bezat buiten-
verblijven in Leiden en Boskoop en 
een aantal hoeves in dorpen bin-
nen zijn Heerlijkheid. Waarschijnlijk 
ook eentje in Calslagen. Het is de 
vraag of Margaretha ooit in het dorp 
is geweest; door haar huwelijk ver-
huist ze naar Antwerpen dat door de 
Spanjaarden wordt bezet. De prins 
van Oranje belegert de stad en zorgt 
dat er een paar duizend man als een 
soort Paard van Troje in de stad ‘on-
derduiken’, wachtend op de aanval 
door de prins. Maar het plan valt in 
duigen met een zware razzia door 
de Inquisitie tot gevolg. In die situ-
atie stond Margaretha haar manne-
tje.

Houtsnijwerk en CTAV
Kees van Veen verhaalt over de 
Waddinxveense houtbewerker Ge-
rard de Wit die werd ingehuurd door 
de Scheepswerf ‘De Vlijt’, later de 
Koninklijke De Vries Scheepsbouw 
uit Aalsmeer. Opdrachtgevers voor 
de bouw van grote motorjachten 
ontvingen als cadeau een houtsnij-
werk. Zo ontvangt een rijke Texaan 
in 1986 een model van een gordel-
dier (armadillo) dat veel voorkomt in 

Texel. Een jaar later ontvangt kapi-
tein Ben Fox een uit hout gesneden 
vos. Van Veen vraagt zich af waar de 
houten beelden nu ergens ter we-
reld zullen zijn. Het jaar 1912 moet 
een bijzonder jaar voor Aalsmeer 
geweest zijn, getuige alle eeuwfees-
ten die in 2012 worden gevierd. Dirk 
Plasmeijer gaat in Oud Nuus in op 
de geschiedenis van de Coöperatie-
ve Tuinbouw Vereniging die op 24 
juni 1912 in Aalsmeer werd opge-
richt. Nog in hetzelfde decennium 
wordt het de CTAV, met de A voor 
Aankoop erin. Het was een winkel 
waar kwekers tuinbouwartikelen 
konden kopen. Aanvankelijk naast 
de veiling, maar in het nieuwe com-
plex van de VBA wordt in 1980 een 
filiaal gestart in de Cultra. Plasme-
ijer beschrijft de verandering van 
een kleine speler met dertien leden 
tot het huidige Koninklijk Coöpe-
ratief Tuinbouwcentrum Horticoop 
met 1.800 leden. Voort bordurend 
op de serie eeuwfeesten, schildert 
Dirk Jongkind een familiegeschie-
denis van een eeuw in de Aalsmeer-
se bloementeelt. Tjeerd Kooij laat 
aan de hand van een krantenartikel 
uit 1902 zien dat Aalsmeerse voet-
balsupporters zich al als echte ‘hoo-
ligans’ gedroegen. En verder In Oud 
Nuus, schrijft Annigje Leighton-Van 
Leeuwen over de excursie naar Ber-
gen op Zoom en gunt Henny Weima 
op recente werken over Aalsmeer in 
de ‘nog altijd aangroeiende’ kaar-
tenbak bij KCA. 

Ze neemt een tekening van Helma 
van der Wal-Stokkel van een oude 
verfwinkel in Rijsenhout als voor-
beeld, evenals een tekening uit 
1943 van Jan Lunenburg van Uiter-
weg 363, ingezonden door Nelle-
ke de Graaff-Wies. Het is haar ou-
derlijk huis. Oud Nuus is vanaf deze 
week verkrijgbaar in de Aalsmeerse 
boekhandels en kost 4,50 euro. Wie 
in de geschiedenis van Aalsmeer, 
Kalslagen en Kudelstaart geïnte-
resseerd is, kan echter beter be-
gunstiger worden van de stichting 
Oud Aalsmeer. Voor minimaal 15 
euro per jaar krijgt u dan vier keer 
Oud Nuus! Opgeven kan bij de le-
denadministratie: Annigje Leighton-
van Leeuwen: 0297-323553 of via 
de website: www.stichtingoud-
aalsmeer.nl/Donateurschap

Het schilderij ‘De onverschrokkenheid van Margaretha van Calslagen’ door 
Valentin Bing siert de omslag van de nieuwe Oud Nuus.

Jongeren Rode Kruis disco voor 
mensen met een beperking
Aalsmeer - Vrijdag 6 juli organi-
seert het Jongeren Rode Kruis afde-
ling Uithoorn en Aalsmeer een dis-
co speciaal voor mensen met een 
beperking. Deze feestavond zal we-
gens groot succes in voorgaande ja-
ren opnieuw plaatsvinden in disco-
theek Bon Ami in de Hornmeer en 
duurt van 19.30 tot 22.30 uur. Op-
geven voor deze leukste disco van 

het jaar kan via discorodekruis@
live.nl. Ook voor vragen kan naar 
dit adres een mail gestuurd wor-
den. Het Jongeren Rode Kruis Uit-
hoorn en Aalsmeer zoekt nog scho-
lieren die zich vrijwillig willen inzet-
ten om te helpen bij deze disco. Op-
geven kan via genoed mailadres of 
via www.facebook.com/Jongeren-
RodeKruis.

Fietsen met ANBO en PCOB 
Aalsmeer - Op dinsdag 3 juli vindt weer de maandelijkse fietstocht van de 
ANBO en de PCOB plaats. Verzamelpunt is het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat. De groep vertrekt om 13.30 uur. Elke keer opnieuw is het weer een 
verrassing wat de fietscommissie van plan is. Ga er maar van uit dat weer een 
leuke tocht van ongeveer 25 kilometer wordt gereden.

Zomeravondconcert Flora
Aalsmeer - De vakantie breekt voor 
velen over enkele weken aan. Mu-
ziekvereniging Flora heeft een mooi 
seizoen achter zich en ter afslui-
ting geeft de muziekvereniging een 
concert in de buitenlucht. Maandag 
2 juli vanaf 19.30 uur is het jeugd-
orkest en het grote orkest van Flora 
te beluisteren op het grasveld bij de 
Snoekbaarsstraat in de wijk Nieuw 
Oosteinde. Indien het weer roet in 
het eten gooit dan wordt het concert 
verplaatst naar het clubhuis aan de 
Wim Kandreef 1 te Kudelstaart. Het 
jeugdorkest bestaat uit een enthou-
siaste groep meisjes en jongens die 
wekelijks bij elkaar komt om te repe-
teren 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 tenslotte om deel uit te maken van 
een orkest. Lessen hebben een indi-
vidueel karakter, terwijl meespelen in 
een voltallig orkest een kwestie van 
samenspel is. Het jeugdorkest is een 
goede vorm om aan te leren hoe met 
een groep muziek te maken. Flora 
hoopt met de concertjes mensen te 
bereiken die zich aanmelden om een 
instrument te gaan bespelen en te-
vens te laten horen dat een modern 
fanfareorkest niet louter mars – en 
hoempapa-muziek speelt, maar van 
alle markten thuis is, van zeer intiem 
en ingetogen tot uitbundig swingend 
en spetterend. Voor meer informatie 
www.muziekverenigingflora.nl. Nieu-
we leden, jong of oud, zijn van har-
te welkom!

Geslaagd ‘First Concerto’ voor 
leerlingen van Melomanie
Aalsmeer - 24: Rijsenhout - Afge-
lopen maandag 25 juni hield Drum-
fanfare Melomanie een open oe-
fenavond voor de leerlingen en le-
den. Voorgaande jaren kwamen al-
le leerlingen apart of in een groep 
aan bod om hun stukje te spelen. 
Dit jaar heeft de avond een geheel 
andere invulling gekregen en kon 
aan het einde als zeer geslaagd be-
titeld worden. Om 19.00 uur waren 
de deuren van Dorpshuis De Ree-
de geopend. Leerlingen, leden, fa-
milie, kennissen en belangstellende 
kwamen binnen. De stoelen en les-
senaars stonden in een mooie op-
stelling en de leerlingen werden ge-
integreerd in het korps. Leerlingen 
speelden op blokfluit, dwarsfluit, 
saxofoon, trompet en trommel. De 
majorettes kregen een mooie plek 
achter de muzikanten op het podi-
um. Om 19.15 uur werd de avond 
met een woordje geopend waar-
na de dirigent, Ton van Es, de open 
repetitie onder zijn leiding nam. 
Hij gaf uitleg aan de muzikanten 
en publiek hoe deze avond in zijn 
werk zou gaan. Per muziekinstru-
ment of partij werd een gedeelte 
van het muziekstuk ingestudeerd 
waarna er weer stukje in en aan 

elkaar geplakt werden. Terwijl Ton 
met de muzikanten aan het oefenen 
was, was er ook reuring op het po-
dium. De majorettes, onder leiding 
van Inge van Es, waren tegelijkertijd 
een dansje op dezelfde muziek aan 
het instuderen. Dit was een lastige 
klus, want er moest at hok gerea-
geerd worden op de dirigent. Inge 
kon niet van te voeren weten wan-
neer de dirigent weer zou stoppen. 
Ook kende de majorettes het mu-
ziekstuk niet, dus des te spannen-
der hoe het er aan het einde van de 
open oefenavond uit zou komen te 
zien. Toen eenmaal het stuk com-
pleet ingestudeerd was hadden 
de korpsleden een kleine pauze 
en gaven de majorettes een mooie 
show. Hierna kwam de finale van 
de avond. Er werd nog een aantal 
kinderen uit het publiek betrokken 
die met beatring ook ‘First Concer-
to’ ten gehore brachten en met op 
het podium de majorettes die hun 
show lieten zien. Het was een leu-
ke ongedwongen open oefenavond. 
De leerlingen en het publiek spra-
ken lovend over deze avond en von-
den deze presentatie een leuke ma-
nier om met de vereniging kennis te 
maken.

Mini-concert in Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
er een leerzaam intermezzo in zorg-
centrum Aelsmeer. Een aantal leer-
lingen van pianolerares Wilma Broe-
re bracht, voor de bewoners en ove-
rige toehoorders, een mini-piano-
concert ten gehore met stukken 
van Ludwig van Beethoven. De heer 
Al Tas praatte de stukken aan el-
kaar door te vertellen over de le-
vensloop van de bekende compo-
nist. Zo werd het aandachtige pu-
bliek meegevoerd in verschillen-
de emoties. Zelf deed de presenta-

tor ook een stuk achter de piano sa-
men met zijn lerares. Het bekende 
stuk ‘Für Elise’ werd door zijn klein-
dochter gebracht, die natuurlijk vol 
trots door haar opa werd aangekon-
digd. Iedereen deed zijn of haar ui-
terste best. Tijdens de pauze werd 
er een kop koffie aangeboden met 
een koekje en iedere muzikant 
kreeg aan het einde een leuk pre-
sentje mee naar huis. Het was een 
gezellig samenzijn die al met al de 
gehele regenachtige middag in be-
slag nam.

Steunpunt zoekt vrijwilligers 
Aalsmeer - Het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk Aalsmeer is op zoek naar 
vrijwilligers voor diverse werkzaam-
heden. Om mensen te helpen hun 
persoonlijke administratie en finan-
ciën weer op orde te krijgen is Hu-
manitas Amstelland dringend op 
zoek naar vrijwilligers voor het pro-
ject Thuisadministratie. Heeft u 2 tot 
4 uurtjes over in de week en wilt di-
rect iets voor een ander betekenen? 
Neem dan contact op! De Vrouwen 
Advies Commissie Aalsmeer (VAC) 
zoekt versterking om de woonkwali-
teit in Aalsmeer te verbeteren. Heeft 
u interesse in woningbouw en ruim-
telijke plannen? Dan is dit iets voor 
u. Mannen welkom! Werktijden in 
overleg, ongeveer één dagdeel per 
maand. Stichting Triathlon Aalsmeer 
zoekt 150 (!) vrijwilligers voor 25 en 
26 augustus om ook de vijfentwin-
tigste editie van de multitriathlon tot 
een sportief succes te maken. Jon-
gerencentrum N201 is op zoek naar 
enthousiaste barmedewerkers en 
gastvrouwen en –heren. Zowel voor 
door de week als in het weekend. 

En heeft u gevoel voor taal en bent 
u redelijk handig met de computer? 
De Algemene Nederlandse Bond 
voor Ouderen Afdeling Aalsmeer 
is op zoek naar een redacteur voor 
maandblad de Dukdalf voor onge-
veer 8 uur per maand. Wilt u graag 
direct iets betekenen voor een an-
der? Wordt maatje of 1 op 1 begelei-
der bij Heliomare, ROADS, Vereni-
ging de Zonnebloem of het Mantel-
zorg Steunpunt. Kijk op de website 
voor meer vacatures: www.vrijwilli-
gerscentrale.cardanus.nl. Er is keus 
genoeg voor iedereen! Voor infor-
matie kan contact opgenomen wor-
den met Margo Rijerkerk van Vrij-
willigerscentrale Aalsmeer via 06-
12218119 of mrijerkerk@cardanus.
nl. Ook als uw organisatie om vrij-
willigers verlegen zit, kunt u een af-
spraak maken met, of binnen lopen 
bij de Vrijwilligerscentrale Aalsmeer 
in de Parklaan 27. U bent van harte 
welkom tijdens het inloopspreekuur, 
iedere maandag van 9.00 tot 12.00 
uur en op donderdag tussen 10.00 
en 12.00 uur.

Aalsmeer - Van woensdag 26 ju-
ni tot en met zaterdag 7 juli houdt 
het thuisfront van Tinka een kort-
lopende lege flessenactie. Tinka is 
een zendelinge uit Aalsmeer, die 
woont en werkt in de sloppenwij-
ken van Belo Horizonte in Brazilië. 
Omdat zij volledig leeft van giften 
probeert het thuisfront steeds nieu-
we acties te bedenken. Dit om geld 

Lege flessen voor Tinka
bijeen te sparen en haar naam ‘be-
kend’ te houden in Aalsmeer. Helpt 
u helpen? Lege flessen kunnen in-
geleverd worden bij Bert en Marti-
ne in de Cyclamenstraat 64, bij Ilo-
na en Bart aan de Stommeerkade 
42 en 44 en bij Petra en Marco in 
de Marktstraat 4. Wie de flessen wil 
laten ophalen, kan een mail sturen 
naar tinkahelpt@gmail.com.
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De keuze van makelaar Karin 
Eveleens: Het Rozenpleintje
Aalsmeer - Dit jaar wordt door de 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(KCA) voor de vijftiende keer de 
kunstroute georganiseerd. In aan-
loop naar het derde weekend van 
september besteedt de Nieuwe 
Meerbode aandacht aan de keuze 
van een aantal Aalsmeerse onder-
nemers. Tijdens de kunstroute wor-
den de gekozen kunstwerken ten-
toongesteld in de Oude Veiling in 
de Marktstraat. Het zal niemand 
vreemd in de oren klinken wan-
neer makelaar Karin Eveleens be-
weert dat er in Aalsmeer bijzonde-
re wijken gebouwd zijn. “In een kor-
te tijd zijn er alleen al in Aalsmeer 
Oost 1700 woningen bij gekomen. 
Dat Nieuw Oosteinde een wijk op 

zich is en de bewoners zich richten 
op Amstelveen zie ik niet als een be-
zwaar. Het is goed dat het winkel-
centrum op het Poldermeesterplein 
de bewoners voorziet van de eerste 
levensbehoeften. Nieuw Oosteinde 
is een dorp op zich waarin heel veel 
aandacht is besteed aan kunst, dat 
maakt de wijk leefbaarder. Neem 
het Rozenpleintje van de kunste-
naar Iris le Rütte dat is een stads-
plein in een dorp. De ronde trap 
naar het water is een schitterende 
ontmoetingplaats. Ik word er altijd 
blij wanneer ik daar wandel. Prach-
tig vind ik de steltloper in de buurt 
van de vlinderwijk. Ook het Maarse 
en Kroonhof is een geslaagd woon-
project geworden. De giraffe van 

beeldhouwster Miep Maarse en de 
wandsculptuur van het Oude Maar-
se en Kroon gebouw hebben bij de 
ingang van de wijk een juiste plek 
gekregen.”

Vele mooie plekjes
Karin vervolgt: “Aalsmeer kent een 
aantal mooie plekjes waar het goed 
toeven is. Altijd zie ik mensen op de 
mijmerbank van keramiste Anne-
ke Harting zitten en bewoners van 
verzorgingstehuis Aelsmeer maken 
veel gebruik van de bankjes rond de 
dorpspomp. Voor fietsers en wande-
laars valt er in Aalsmeer veel te be-
leven, je kunt er uren lopen. De Hor-
tensialaan en omgeving toont een 
fraai beeld van hoe er in de jaren 

vijftig werd gebouwd. Ook de Horn-
meer met de brede lanen en hoge 
bomen zijn een wandeling waard en 
de Hoge Dijk, een onderdeel van het 
Pelgrimspad, dat je kunt lopen van-
af het Seringenpark tot aan de Ma-
chineweg is een fantastische erva-
ring. Je waant je compleet in een 
ander deel van Nederland. Ook in 
Kudelstaart zijn interessante plek-
jes, fraai is de kleine beeldenroute 
van het winkelcentrum tot aan de 
loswal waar je een prachtig uitzicht 
hebt over de Westeinderplassen en 
je vier beelden van Wessel Besemer 
tegenkomt. Door kunst in de wijken 
kun je het woonplezier bevorderen 
en respect afdwingen voor de om-
geving. Daarom is het goed dat de 
gemeente ieder jaar een bedrag aan 
kunst besteed.” 

Harde werkers
“Aalsmeerders zijn harde werkers, 
veel van hen hebben een eigen be-
drijf. Eigenlijk kent Aalsmeer een 
negatieve werkloosheid. Want er 
is meer werk dan er mensen be-
schikbaar zijn. Aalsmeer is dorp 
met wereldse allure er is veel dyna-
miek. Vanuit Aalsmeer wordt er we-
reldhandel bedreven. Velen spre-
ken minstens drie talen. Hoewel 
Aalsmeer een rijk verenigingsleven 
kent, staat het wonen op zichzelf, 
het is heel individualistisch. Men 
hecht veel waarde aan een goed 
dak boven het hoofd. Daar komt bij 
dat velen een boot hebben waar-
mee ze er met familie op uittrekken 
en dan zijn er nog de tuinen waar 
men graag in vertoeft. Daarom vind 
ik de bankjes in de Seringenstraat 
een leuke vondst.

Het bevordert het sociale contact, 
zo kun je eerder met elkaar in de 
avondzon een drankje drinken.” De 
drukke wegen rond en in Aalsmeer 
kun je een minpunt noemen. De ve-
le sluipwegen zijn niet echt bevor-
derlijk voor de leefbaarheid. 
“Maar ik hoop en verwacht dat de 
omleg van de N201 daarin een be-
langrijke verbetering gaat brengen”, 
besluit Karin.

Janna van Zon

‘Echt’ contact maken met mensen!
 “Geef je wijkbestuur via Twitter, Fa-
cebook en weblog een gezicht.” De-
ze tip werd aan diverse wijkbestuur-
ders meegegeven, tijdens een work-
shop communicatie en social media 
afgelopen week. Natuurlijk zijn deze 
relatief snelle en goedkope nieuwe 
manieren van communicatie helaas 
niet meer weg te denken uit onze zo-
genaamde opgedrongen vierentwin-
tig moeten bereikbare samenleving. 
Maar hoe onpersoonlijk wordt on-
ze maatschappij of buurt, als wij ons 
voortdurend gaan verschuilen ach-
ter verzonden teksten en gezichten, 
zonder dat men ‘echt’ contact maakt. 
We moeten vooral niet de illusie heb-
ben dat we via deze moderne we-
gen van communicatie, echt mensen 

kunnen bereiken en problemen kun-
nen oplossen. Laat je telefoon, met al 
zijn vernuften, eens 1 dag uit! Ga de 
straat op. Ontmoet mensen persoon-
lijk. Hoor ze aan, maar vooral, kijk 
goed om je heen wat er leeft in de 
maatschappij, maar vooral in je ei-
gen buurt. Dit geldt niet alleen voor 
onze hard werkende wijk-bestuur-
ders, maar eigenlijk voor iedereen in 
onze huidige maatschappij. Maak je 
weer ‘echt’ bereikbaar, voor de me-
demens. Investeer tijd er in. Geef het 
gezicht weer vlees en bloed! 

Gerard Zelen 
Marsstraat 8, 
1431 XK Aalsmeer
zelen@ggschilders.nl 

ingezonden

Hartverwarmende actie 
voor Kees Jan Koster
Aalsmeer - Hartverwarmend, de 
actie van alle C1000 medewerkers 
voor hun baas Kees Jan Koster. De 
eigenaar van de supermarkt heeft 
een tumor in zijn hoofd en heeft te 
horen gekregen dat deze groeiende 
is. Dit betekent dat het kwaadaardig 
is, maar in de gunstige vorm. Opera-
tief verwijderen is niet mogelijk, wel 
kan de groei tegengegaan worden 
middels bestraling. Als dit niet aan-
slaat, volgt chemo. 
De medewerkers waren behoor-
lijk ontdaan door de ziekte van hun 
baas en besloten hem een hart on-
der de riem te steken. Op Vaderdag, 
zondag 17 juni, waren familieleden 
en alle medewerkers in een wit t-
shirt naar het surfeiland gekomen 

om op de foto te gaan. Op de foto 
voor en met baas Kees Jan, die ui-
teraard van niets wist en door vrouw 
Petra naar deze verrassing was ge-
bracht. ‘You’ll never walk alone’, was 
de boodschap van de medewerkers. 

Kees Jan Koster reageerde blij ver-
rast. “Het is toch niet te geloven? 
Tachtig medewerkers op zondag bij 
elkaar krijgen, ook uit Hillegom en 
Mijdrecht. Geweldig! Ben ik dan zo 
geweldig? Nee, lieve medewerkers, 
het zijn jullie die zo geweldig zijn!” 
Overigens is de C1000 eigenaar po-
sitief gestemd over de behande-
ling. “Ik heb er vertrouwen in dat 
het goed komt. Maak je geen zor-
gen om mij.”

Prikkelende eindmanifestatie 
Innovatieklas Flowers 
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
28 juni, wordt tijdens een prikkelen-
de eindmanifestatie bekendgemaakt, 
welk team van de Innovatieklas Flo-
wers de beste ideeën heeft voor een 
betere vermarkting van snijbloemen. 
Zes hbo-studententeams van de-
ze derde editie van de Innovatieklas 
houden een presentatie voor een 
ondernemersjury. Wethouder duur-
zaamheid en onderwijs John Neder-
stigt van gemeente Haarlemmermeer 
is moderator en rijkt de prijs uit aan 
het winnende team. De eindmanifes-
tatie wordt van 14.00 tot 17.00 uur ge-
houden in Museum de Cruquius. De 
Innovatieklas Flowers is opgezet om 
hbo-studenten op een nieuwe ma-
nier kennis te laten maken met alle 
onderdelen van het greenportclus-
ter en het imago hiervan te verbete-
ren. In totaal doen meer dan honderd 
studenten van Inholland Haarlem en 
Diemen mee in deze Innovatieklas. 

Het is een initiatief van Greenport 
Aalsmeer en de Kamer van Koophan-
del Amsterdam en wordt mede mo-
gelijk gemaakt dankzij steun van het 
Coöperatiefonds Rabobank Regio 
Schiphol, Naktuinbouw, LTO Noord 
Glaskracht en FloraHolland. Naast de 
zes presentaties en de prijsuitreiking 
zijn er posterpresentaties van ande-
re teams. De studenten hebben zich 
door bezoek aan bedrijven op het ge-
bied van veredeling, productie, vei-
ling, groot- en detailhandel laten in-
spireren en zo ook kennis gemaakt 
met de bedrijfstak. Een van de meest 
belangrijke onderwerpen is het ge-
nereren van ideeën om de verschra-
ling van het assortiment snijbloe-
men om te buigen in verbreding. Op-
drachtgever is de initiatiefgroep ‘Stop 
de verschraling’. Andere thema’s die 
aan bod komen zijn het vermarkten 
van bloemen bij nieuwe doelgroepen 
en verpakkingskunst. 

Mooi weer tijdens jaarmarkt
Kudelstaart - Het was niet al te best 
weer aan het begin van de week, 
maar op woensdag 20 juni gaven de 
wolken de zon de ruimte en kon on-
der prima omstandigheden geno-
ten worden van de vele kraampjes 
en leuke attracties tijdens de jaar-
markt in en rond winkelcentrum Ku-
delstaart. De jeugd kreeg een the-
atervoorstelling met spelelementen 
te zien, kon in de draaimolen, zich 
uitleven op een springkussen en 
zich om laten schminken tot prin-
ses, tijger, boef of piraat. De volwas-

senen slenterden heerlijk langs de 
kraampjes met brillen, kleding, vis-
spullen, kaarten, schoenen, tassen, 
snoep, sieraden en onder andere 
gereedschap, maakten kennis met 
verschillende verenigingen, genoten 
van poffertjes en andere lekkernij-
en en besloten het bezoek met een 
drankje op het terras op het plein 
met live optredens en muziek van dj 
Jan Spring in ‘t Veld. De jaarmarkt 
was weer pure gezelligheid. Met fo-
to’s een terugblik op dit (gelukkige) 
zonnige, buitenevenement.

OVAK met 2 naar Floriade 
Aalsmeer - Op de meest zonnige 
dag sinds weken is de OVAK dins-
dag 26 juni naar de Floriade ge-
weest. De OVAK-ers moesten vroeg 
uit de veren. Het vertrek was al om 
kwart voor acht vanaf het parkeer-
terrein van zwembad De Waterlelie. 

Stipt op tijd vertrok het gezelschap 
met twee bussen richting Vierlings-
beek voor de koffiestop met Lim-
burgse Vlaai. Helaas met enige ver-
traging door een paar files. Daarna 

was het nog een half uur rijden naar 
de Floriade. Op de Floriade ging ie-
der zijn eigen weg. Rond vijf uur was 
iedereen weer bij de bus, enthousi-
ast en opgetogen van al het prach-
tigs wat men gezien had. De erva-
ringen werden uitgewisseld tijdens 
de rit naar het plaatsje Zeeland in 
de buurt van Uden, waar een heer-
lijk diner op het programma stond. 
Om even na half tien arriveerde het 
gezelschap moe maar voldoen terug 
in Aalsmeer. 



Aandacht faciliteiten en duurzaamheid

Schiphol beste luchthaven
Schiphol - Amsterdam Airport 
Schiphol heeft donderdagavond 21 
juni voor de derde keer de ‘ACI Eu-
rope Best Airport award 2012’ in de 
categorie luchthavens met ‘meer 
dan 25 miljoen passagiers’ gewon-
nen. Jos Nijhuis, President & CEO 
van Schiphol Group, nam de prijs 
in ontvangst tijdens de ACI Europe 
Annual General Assembly in Ma-
drid. Een jury van onafhankelijke ex-
perts beoordeelde Schiphol als een 
voorbeeld op het gebied van onder 
meer uitstekende faciliteiten, door-
lopende verbeteringen in infrastruc-
tuur en aandacht voor duurzaam-
heid en milieu. In 2009 en in 2011 
heeft Schiphol deze prijs ook ont-
vangen. President-directeur Jos Nij-
huis: “We zijn trots dat we voor de 
derde keer deze prijs in ontvangst 
mogen nemen. Dit is een erkenning 
van ons streven om ‘Europe’s pre-
ferred airport’ te zijn en te blijven en 
bevestigt dat we in Europa toonaan-
gevend zijn.”
Donderdagavond werd ook be-
kend gemaakt dat Amsterdam Air-
port Schiphol tijdens de Airport 

Food & Beverage Conference in de 
prijzen is gevallen. Café Rembrandt 
op Schiphol Plaza van de Gendale 
Group is uitgeroepen tot ‘s werelds 
‘Best Airport Bar’. HMS Host en Am-
sterdam Airport Schiphol werden 
beloond met een award in de cate-
gorie ‘Best Food & Beverage Con-
cession Programme’ voor hun goe-
de samenwerking en voor een ge-
integreerd en divers horeca aanbod 
waarbij de wensen van passagiers 
en bezoekers voorop staan. Schip-
hol mocht dit jaar al meerdere on-
derscheidingen in ontvangst ne-
men: Europe’s best airport van Sky-
trax en best Airport Europe and best 
Cargo Terminal Europe

ACI Europe is de Europese afdeling 
van ACI (Airport Council Internatio-
nal), de organisatie van luchthavens 
in de wereld. ACI Europe represen-
teert de belangen van meer dan 400 
luchthavens en 46 Europese landen. 
Deze luchthavens faciliteren meer 
dan 90% van het commerciële vlieg-
verkeer in Europa, met meer dan 
één miljard reizigers per jaar.

Kortingen tot wel 50 procent
Weer Sale bij Big L jeans!
Aalsmeer - De zomer is nog maar 
net begonnen, maar voor 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 zomercollectie. 
Op dit moment is het namelijk zo-
mer sale, kortingen tot maar liefst 
50 procent. Zo bijna aan het begin 
van de zomervakantie is dit toch lek-
ker meegenomen. Het moment nu 
om nog even de kledingkast aan te 
vullen met een leuk overhemd, een 
trendy t-shirt of een leuk rokje. 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 kinde-
ren en dames op de eerste verdie-
ping en op de beneden etage alles 
voor de heren. Het voordeel van Big 
L is dat klanten zich van A tot Z kun-
nen kleden: Alles in één winkel en 
dat is wel zo lekker.

Zondag 1 juli open
Speciaal van wege het eerste sa-
le weekend is de winkel in de Zijd-
straat aanstaande zondag 1 juli ge-
opend van 12.00 tot 17.00 uur. Lek-
ker op de vrije zondag even shop-
pen bij Big L. Wie op de hoogte ge-
houden wil worden van de laatste 
ontwikkelingen en acties van Big L, 
kan zich inschrijven voor de nieuws-
brief. Dat kan via www.bigl.nl of ge-
woon in de winkel.

Stoere brommobielen bij 
JDM mobiel Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de aanschaf van 
een brommobiel is JDM Mobiel in 
Aalsmeer hét adres. Het bedrijf, 
dat al sinds 2005 bestaat en voor 
het vierde jaar aan de Turfsteker-
straat gevestigd is, is niet alleen im-
porteur, maar richt zich ook op de 
particuliere markt in de regio. Ma-
rianne, Gerard en Fred zijn de vas-
te aanspreekpunten. Marianne ver-
telt: “Van het stoffige imago dat aan 
de 45 kilometer auto’s kleeft, willen 
wij af. Het zijn ontzettend stoere wa-
gentjes, die juist zeer praktisch zijn 
om bijvoorbeeld te leren rijden. Van-
af 16 jaar mag je er al in rijden. Je 
bent veel minder kwetsbaar dan op 
een brommer of scooter, je hebt er 
alleen een AM bromfietscertificaat 
voor nodig en met één tank diesel 
kun je maar liefst minimaal vijfhon-
derd kilometer voort. Oh, en niet ge-
heel onbelangrijk, je betaalt geen 
wegenbelasting, maar moet slechts 
een verzekering afsluiten.” Er zijn 
verschillende modellen die in heel 
veel kleuren leverbaar zijn. Er zijn 
zelfs 120 kleurencombinaties mo-
gelijk en de meeste zijn uit voor-
raad direct leverbaar. In de show-
room zijn diverse modellen te be-
wonderen. 

Model Roxsy
Opvallend in het model Roxsy is 

de comfortabele ruimte voor twee 
personen, de mooie afwerking van 
de bekleding, de vele extra’s, zoals 
audioapparatuur, boordcomputer 
met digitale weergave, elektrische 
raampjes, instelbare stoelen, cen-
trale deurvergrendeling en de grote 
kofferbak. Het is gewoon een com-
pleet uitgeruste wagen. Wie deze 
zomer overgaat tot de aanschaf van 
dit model, krijgt er van JDM Mobiel 
een gratis elektrisch zonnedak bij 
ter waarde van zeshonderd euro. 

Er zijn ook tweedehands modellen 
te koop. Marianne vertelt verder dat 
JDM Mobiel de begeleiding van A 
tot Z voor je regelt. “We sluiten de 
verzekering voor je af en je krijgt bij 
ons een jaar ANWB lidmaatschap 
mee. Tevens bieden we gratis een 
rijles aan. Die persoonlijke aandacht 
vinden wij belangrijk. Dus graag tot 
ziens!” 
JDM Mobiel is te vinden aan de 
Turfstekerstraat nummer 41, tele-
foonnummer 0297-254229. De ope-
ningstijden zijn van maandag tot en 
met vrijdag van half negen tot zes 
uur of op afspraak. Voor meer infor-
matie: www.jdmmobiel.nl of het zelf 
samenstellen van uw eigen Roxsy 
brommobiel: www.roxsy.nl 

Door Miranda Gommans

Balk Rijwielen, betrouwbaar!
Aalsmeer - Kudelstaarter Wilco 
van der Hoorn, eigenaar van Balk 
Rijwielen, zit 27 jaar in het rijwiel-
vak. Ooit begonnen als stagiaire bij 
de lokale fietsenhandel en inmid-
dels trotse eigenaar van twee gere-
nommeerde wielerzaken. Hij vertelt 
dat hij als kleine jongen al gek was 
op techniek en fietsen. “Ik kom uit 
een echt ondernemersgezin en wist 
al vroeg dat ik iets voor mezelf wilde 
beginnen. Daarom heb ik een tech-
nische opleiding gekozen en kwam 
bij Klaas Balk in Nieuw-Vennep in 
dienst. In 1998 werd ik vennoot en 
in 2005 kon ik de zaak geheel over-
nemen. Mijn broer Armando is er 
vijf jaar geleden bijgekomen. We 
werken met een professioneel vast 
team die de kennis in huis heeft, 
mede door de jaarlijkse opfriscur-
sussen die wij allemaal doen. Toen 
de mogelijkheid zich vorig jaar voor-
deed om hier in het dorp de plaatse-
lijke rijwielzaak over te nemen, heb-
ben wij dan ook niet lang getwijfeld 
om dat te doen. De cirkel is nu als 
het ware rond.” De vaste aanspreek-
punten in Kudelstaart zijn Robert, 
de technische man, en Bas voor het 
commerciële vlak. Jan en Nick vul-
len het team aan. Wilco en Arman-
do zijn meer in de megagrote win-
kel in Nieuw-Vennep te vinden en 
worden daar nog eens versterkt met 
acht personeelsleden. “We zijn al 
met al een flinke organisatie, waar-
bij we de persoonlijke aandacht ab-
soluut niet uit het oog verliezen. Of 
u nu komt voor slechts een onder-
deel, advies of aanschaf, wij maken 
geen enkel onderscheid in ons klan-
tenbestand”, aldus Wilco, die tus-

sen neus en lippen door trots ver-
telt dat er op handgemaakte Balk-
fietsen al vier werelduurrecords ge-
reden zijn. “Een van onze gewaar-
deerde klanten Frans Braat heeft 
zes jaar geleden zelfs als 70plusser 
nog een uurrecord gereden op een 
Balkfiets in het Velodrome in Am-
sterdam. En nog steeds zit hij op de 
fiets en haalt bij ons zijn materiaal. 
Dat zegt genoeg over onze professi-
onaliteit, toch?”
 
Tour de France actie 
Binnenkort begint de Tour de 
France. De Nieuwe Meerbode heeft 
weer een puzzelactie bedacht waar-
bij mooie prijzen te winnen valt. Als 
hoofdprijs stelt Balk Rijwielen een 
knappe racefiets beschikbaar. Re-
den te meer om mee te doen in de 
poule. Voor inschrijvingen zie elders 
in deze krant. Als laatste wil Wilco 
nog even benadrukken dat kwaliteit 
en service hoog in het vaandel staat 
bij Balk. Er is een breed aanbod en 
zij zijn constant in ontwikkeling naar 
nieuwigheden. “Erg in trek tegen-
woordig zijn de elektrisch onder-
steunde fietsen. Die worden steeds 
betaalbaarder en zijn zeker niet al-
leen voor de oudere medemens. Het 
stoffige imago moet daar maar eens 
vanaf.” Voor meer informatie kijk op 
de website www.balkrijwielen.nl De 
openingstijden zijn van dinsdag tot 
en met vrijdag van negen tot zes 
uur. Vrijdag koopavond van zeven 
tot negen en op zaterdag van negen 
tot vijf. Kudelstaartseweg 224 in Ku-
delstaart.

Door Miranda Gommans

Winnaar Onderneming van het jaar 2011

Marco van Zijverden van DFG: 
“Meedoen is echt leuk”
Aalsmeer - Vorig jaar kwam Dutch 
Flower Group als winnaar uit de bus 
bij de verkiezing van Onderneming 
van het jaar. Dit jaar neemt CEO 
Marco van Zijverden zitting in de ju-
ry en mag vanuit die positie andere 
bedrijven mede beoordelen.
Dutch Flower Group (DFG) is uitge-
groeid tot de nummer één van de 
wereld op het gebied van export van 
bloemen en planten met een omzet 
van zo’n miljard euro per jaar. “Wij 
kweken zelf niet”, zegt Marco van 
Zijverden, “maar zijn een familie van 
een 30-tal bedrijven die in bloemen 
en planten handelt, waarbij we de in-
koop voor klanten wereldwijd orga-
niseren, de logistiek verzorgen en ze 
ondersteunen bij de marketing.“ Al-
le bedrijven onder de paraplu van 
DFG opereren dus zelfstandig en be-
dekken allemaal een gespecialiseerd 
stukje van de markt. De helft van 
de omzet komt door leveringen aan 
vooral grote supermarkten in Europa 
en het andere deel komt van impor-
terende groothandelaren wereldwijd. 
Wekelijks wordt het indrukwekkende 
aantal van zo’n zestig miljoen bloe-
men verhandeld. 
Lokale betrokkenheid
Dutch Flower Group (DFG) werd vo-
rig jaar eerste bij de verkiezing van 
Onderneming van het jaar en liet Fi-

qas Aalsmeer en Green Balanz ach-
ter zich. Bij de verkiezing lag de na-
druk, naast algemene bedrijfsvoe-
ring, op innovatie, duurzaamheid en 
lokale betrokkenheid. DFG werd vo-
rig jaar vooral geprezen om deze drie 
criteria, maar ook om het mensge-
richte, MBO-beleid en de internatio-
nale uitstraling. Betrokkenheid ken-
merkt zich door het steunen van di-
verse sportverenigingen, lokale ini-
tiatieven en de rol die het bedrijf 
speelde bij de Ride for the Roses. 
Maar ook het feit dat DFG een eigen 
stichting heeft voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen, de Dut-
ch Flower Stichting, is bewonderens-
waardig. Deze stichting richt voorna-
melijk op het helpen van de hulpbe-
hoevende mensen wereldwijd, in het 
bijzonder in de regio waar DFG actief 
is. Innovatie, omdat het bedrijf vol-
gens de jury verder kijkt dan de kor-
te termijn en bewust bezig is om een 
voorlopersrol te spelen in de markt 
waarin ze opereren. En duurzaam-
heid door het grote aantal keurmer-
ken waar DFG gebruik van mag ma-
ken. Dutch Flower Group is door ie-
mand anders aangemeld voor de 
verkiezing in 2011. Marco van Zij-
verden weet nog steeds niet wie 
dat geweest is, maar vond de deel-
name aan deze verkiezing een goe-

de beslissing. “We waren natuur-
lijk erg trots dat wij deze prijs ge-
wonnen hebben en later ook die van 
beste onderneming van de provincie 
Noord-Holland. Dit ondersteunt het 
imago van het bedrijf ten overstaan 
van het bestaande en het potentiële 
personeel.” Deskundige, betrokken 
en tevreden medewerkers zijn voor 
DFG van groot belang en ze gaan 
op een goede manier met het perso-
neel om. Daarom investeert het be-
drijf in haar medewerkers, maar ook 
in hun gezinsleden, door ze verschil-
lende leer- en ontwikkelfaciliteiten 
aan te bieden. “Naast de bloemen en 
planten, draait het bij ons zeker ook 
om de mensen. Of dat nu onze me-
dewerkers zijn, de leveranciers, de 
klanten of onze omgeving is”, aldus 
Marco van Zijverden. “Al ons han-
delen staat in het teken van ‘Making 
Life Colourful’ .” De geldprijs die vo-
rig jaar met de verkiezing is gewon-
nen, is door Dutch Flower Group ver-
dubbeld en gedoneerd aan het nati-
onale project ‘Plant in de Klas’ en is 
in Aalsmeer een aantal schoolklas-
sen voorzien van luchtzuiverende 
planten (www.airsopure.nl).

Iedereen maakt kans
Marco van Zijverden denkt posi-
tief over het ondernemersklimaat 

in Aalsmeer. Het college van burg-
meester en wethouders denkt vol-
gens hem mee met de ondernemin-
gen in hun gemeente en staat open 
voor ideeën. “In Aalsmeer zitten goe-
de bedrijven en dat kan mede door 
deze verkiezing naar buiten gebracht 
worden.” Marco kijkt uit naar de ver-
kiezing van Onderneming en Star-
ter van het jaar 2012. Hij vindt het 
leuk om bij andere lokale bedrijven 
over de vloer te komen. “Of het nu bij 
de plaatselijke middenstand is of bij 
een bedrijf in de ICT of bloemenwe-
reld, veel zaken komen op hetzelf-
de neer.” Iedereen kan dus kans ma-
ken om winnaar te worden dit jaar. 
Hij vindt dat bedrijven mee moeten 
doen aan deze verkiezing, omdat het 
echt leuk is om op een uitgebreide 
manier over je bedrijf te mogen ver-
tellen. “Je kijkt naar een stukje ge-
schiedenis en houdt jezelf ook een 
spiegel voor. Je krijgt best kritische 
vragen, maar mag trots op alles zijn. 
En het is een goede manier om an-
dere mensen te ontmoeten en daar-
naast ook nog te netwerken.” 
Voor meer informatie of voor in-
schrijving voor de verkiezing Onder-
neming of Starter van het jaar: www.
aalsmeer.nl/OvhJ.

Door Ilse Zethof

NK barbecueën in Hoofddorp
Weberclub Aalsmeer 5e
Aalsmeer - De Weberclub Aalsmeer 
heeft afgelopen weekend voor de 
tweede maal deelgenomen aan het 
NK barbecueën in Hoofddorp. Op 
zondag 24 juni trakteerden het vijftal 
op heerlijke gerechten. Het weer was 
helaas niet al te best. Er vielen regel-
matig stevige regenbuien en windvla-
gen zorgden er voor dat de tenten ex-
tra vast gebonden moesten worden. 
De vijf heren trokken zich van het iet-
wat herfstachtige weer niets aan. En 
als de zon zich dan toch even liet zien, 

werd hier volop van genoten. Het vijf-
tal bracht met kip en asperges een 
ode aan aspergejaar 2012, maakte 
zeebaars in het zout klaar en liet be-
zoekers smullen van varkens ribstuk 
met venkel. De hutspot met draadjes-
vlees viel bijzonder goed in de smaak, 
evenals Hoofdorps hete nacht. De We-
berclub Aalsmeer bestaat uit Jan van 
Schuppen, Peter Cocu, Bob van der 
Laarse, Abdul el Fatahi en John Groot-
scholten. Er is een beter resultaat be-
reikt dan vorig jaar. Niet de hoofdprijs, 

maar wel plaats vijf van de Nederland-
se deelnemers, in de totaalstand werd 
Weber Aalsmeer achtste. Niet bekend 
is of de heren zich laten uitnodigen 
om privé barbecuefeesten te verrijken 
met hun kookkunsten...

Pappot trakteert
Aalsmeer - Op 29 juni viert Pap-
pot Uw TopSlijter een feestje! Op 
haar 6-jarig bestaan wil de slijter in 
de Dorpsstraat 32 graag met klan-
ten proosten. Vrijdag 29 en zaterdag 
30 juni worden bezoekers in de winkel 
getrakteerd op een versgetapt glas 
Prosecco en/of een mooi glas bier.

Drukte bij opening en open 
dag Vedette Jachtbouw!
Ter Aar - Op 1 juni opende Vedet-
te Jachtbouw haar nieuwe werf op 
een zeer spectaculaire wijze! Niet al-
leen bij het dopen van jachten, maar 
ook bij vliegtuigen is het gebruikelijk 
om de naam met champagne te be-
sprenkelen. Gewoon, omdat het zon-
de is om een fles stuk te gooien te-

gen de lak. Nadat Hans van Veen, ei-
genaar van Vedette Jachtbouw, in 
een toespraak klanten, het Vedette 
team en leveranciers bedankte voor 
het vertrouwen dat zij hebben in Ve-
dette Jachtbouw, ging Marion van 
Veen met een hoogwerker de lucht 
in om de meterslange naam op de 
gevel te besprenkelen met cham-
pagne. Geheel in stijl van de jacht-
bouw werd dus nu ook het pand ge-
doopt. De locatie aan de Leidse Vaart 
in Ter Aar straalt professionaliteit en 
positiviteit uit. Bezoekers voelen zich 
gauw op hun gemak en dat vertaalt 
zich in opdrachten. In korte tijd ver-
kocht Vedette maar liefst 5 schepen. 
Niet alleen het pand is gegroeid, de 
Vedettes groeien mee. Vedette intro-
duceert binnenkort de Vedette 12.30 
in een cabin versie, of met stuurhuis 
en open kuip of achterkajuit. Twee 
Vedettes 12.30 met stuurhuis zijn 
reeds in aanbouw, uiteraard in op-
dacht. De introductie van deze nieu-
we Vedette lijn moet zelfs nog ko-
men. De aansluitende open dag op 
zaterdag 2 juni was tevens een groot 
succes. Het was prachtig weer en 
het liep dan ook storm bij Vedette.
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Zonne-energie met Bosse 
Elektrotechniek B.V.
Aalsmeer - Hoe mooi is het om je 
eigen schone energie op te wek-
ken en niet afhankelijk te zijn van 
de prijsstijgingen bij de energiele-
veranciers? Bosse Elektrotechniek 
B.V. heeft als installateur gemerkt 
dat de vraag naar duurzame ener-
gie door middel van zonnepanelen 
enorm is gegroeid. Waar het een 
paar jaar geleden nog nauwelijks 
interessant was gezien de lange te-
rug verdientijd, zijn de panelen te-
genwoordig enorm in prijs gedaald 
en geven ze een hogere opbrengst 
zodat de investering tegenwoor-
dig al met ongeveer 8 à 9 jaar kan 

worden terugverdient! Voor bedrij-
ven is deze tijd zelfs nog aanzien-
lijk korter.

Subsidie
Vanaf 2 juli 2012 komt daar ook nog 
een landelijke subsidie bij. Er wordt 
22 miljoen euro beschikbaar ge-
steld door de overheid voor 2012, 
en nog eens 30 miljoen euro voor 
2013.
Particulieren krijgen hiervoor een 
subsidie van 15 procent van het 
aankoopbedrag van de zonnepa-
nelen met een maximum van 650 
euro. De installatie moet hierbij wel 

Green Deal Direct Current 
Aalsmeer - Demissionair Minister 
Verhagen en staatssecretaris Ats-
ma (EL&I) hebben op 14 juni in De 
Broodfabriek in Rijswijk hun hand-
tekening gezet onder de nieuwe 
Green Deal die is afgesloten met Di-
rect Current B.V., Siemens en Joulz. 
De overheid steunt hiermee, op het 
gebied van wet- en regelgeving, het 
initiatief voor het realiseren van een 
duurzame proeftuin voor gelijkspan-
ning in de Haarlemmermeer. Het 
project is genaamd: DC=DeCent, 
wat staat voor DeCentraal Elektri-
citeitsnet Tuinbouw. In deze proef-
tuin zal het eerste gelijkspannings-
netwerk in Nederland worden gere-
aliseerd met invoeding van duurza-
me energie, via onder meer zonne-
panelen en een warmtekrachtkop-
pelingsinstallatie (WKK). Dit alles 
zorgt voor gemakkelijkere uitwisse-
ling van elektriciteit tussen een aan-
tal aangesloten tuinders en andere 
opwekkers en afnemers, zoals op-
laadpunten voor elektrisch rijden. 
“Dankzij gelijkspanning is een veel 
betere afstemming mogelijk tussen 
vraag en aanbod van energie. Over-
tollige energie kan worden opgesla-

gen in een accusysteem en op een 
later tijdstip worden gebruikt. Al met 
al zal dit energiebesparingen ople-
veren die kunnen oplopen tot der-
tig procent”, aldus Harry Stokman, 
directeur van de Aalsmeerse onder-
neming Direct Current B.V. en ge-
lijkspanningsexpert in Nederland. 
Vooral wet- en regelgeving blok-
keerden tot nu toe nog de innova-
tie op dit gebied, zo vertelt Stokman. 
“Dit is voor ons project gelijkspan-
ning Haarlemmermeer een belang-
rijke schakel. Deze Deal maakt het 
mogelijk om juridische hindernissen 
tijdelijk te parkeren om zo deze in-
novatie te kunnen realiseren.” Stok-
man heeft minister Verhagen be-
dankt met een bos bouvardia. De 
bloemen zijn gekweekt door kwe-
kerij Vreken Sierteelt B.V. “De heer 
Vreken zal met zijn kwekerij on-
derdeel worden van het proefpro-
ject”, zo vertelt Stokman. “Zijn bloe-
men zullen als eerste in Nederland 
gaan groeien met groeilicht op ge-
lijkspanning. In oktober zullen daar 
de eerste lampen die worden ge-
voed met gelijkspanning in werking 
worden gesteld.”

B(l)oeiende Ledenbank-actie 
kent alleen winnaars!
Aalsmeer - De B(l)oeiende Leden-
bank-actie, een nieuw initiatief van 
Rabobank Regio Schiphol waar-
mee ze haar maatschappelijke be-
trokkenheid laat zien, heeft in totaal 
een bedrag van 54.750 euro opge-
bracht. Op dinsdag 19 juni kregen 
alle twintig genomineerde vereni-
gingen en stichtingen hun bij elkaar 
gestemde geldzak uitgereikt. Om 
de verbondenheid met de samenle-
ving in praktijk te brengen en maat-
schappelijke organisaties geldelijk 
te steunen, heeft Rabobank Regio 
Schiphol het Rabo Coöperatiefonds. 
Maar omdat er nog onvoldoen-
de gebruik wordt gemaakt van dit 
fonds, besloot de bank hier met de 
B(l)oeiende Ledenbank-actie veran-
dering in te brengen. Uit elke kern in 
het werkgebied van de lokale bank 
selecteerde de Ledenraad vijf stich-
tingen of verenigingen, waarop van 
7 mei tot en met 10 juni door alle le-
den van Rabobank Regio Schiphol 
gestemd mocht worden. 

Daarbij vertegenwoordigde iedere 

stem een donatie van 25 euro, be-
schikbaar gesteld uit het Rabo Coö-
peratiefonds. In totaal werden 2190 
stemmen uitgebracht, hetgeen een 
totaalbedrag van 54.750 euro op-
bracht. In de volle entree van Ra-
bobank Regio Schiphol stonden 
totaal twintig vertegenwoordigers 
van verenigingen en stichtingen uit 
Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp en 
Nieuw Vennep. Ludiek ontvangen 
door figurerende gastvrouw Tuuk-
je Gibossi en warm welkom gehe-
ten door directievoorzitter Leo Pee-
ters Weem kregen alle vertegen-
woordigers hierna waarop zij ge-
hoopt hadden. Want de B(l)oeien-
de ledenbankactie kende geen win-
naars of verliezers. Met voor een ie-
dere vereniging of stichting een fors 
bedrag ging iedereen tevreden naar 
huis. Het verwezenlijken van ideeën 
die echt iets betekenen voor de sa-
menleving komt hiermee weer een 
stapje dichterbij. Of zoals meerdere 
bezoekers die middag verwoordden: 
“Een cadeautje dat ons zomaar in de 
schoot geworpen is.” 

Symbolische oranje ‘geldzaken’ gevuld met bloembollen.
Foto: Justa van Bergen.

Feestje voor vier jubilarissen bij 
autoschadebedrijf Jos van Tol
Leimuiden - Bij autobedrijf Jos van 
Tol is de klant nog echt koning. De 
laagdrempelige atmosfeer die er 
hangt is bij binnenkomst merkbaar. 
Eigenaren Jos en Ellie van Tol geven 
je direct een welkom gevoel. Ellie 
schenkt gemoedelijk een kop koffie 
in en Jos steekt van wal: “Al in 1954 
hadden de ouders van Ellie een au-
toschadebedrijf aan de Hoofdweg in 
Kudelstaart. Dat hebben wij in 1974 
overgenomen. Vervolgens zijn we 
verhuisd en we zitten inmiddels al 
weer zevenendertig jaar hier op deze 
stek. Net over het bruggetje bij Bil-

derdam, vanaf Kudelstaart gezien. 
Wij bieden het totaalpakket aan onze 
klanten. Van APK tot reparatie, van 
inruil tot verkoop van alle merken en 
natuurlijk onderhoud. Wel leuk om te 
vertellen is dat klanten van het eerste 
uur, nog steeds bij ons komen. We 
willen dat vertrouwde adres zijn en 
blijven en gaan met onze tijd mee.” In 
1992 heeft het pand een metamorfo-
se ondergaan en is flink uitgebreid 
met keurige receptie annex kantoor-
ruimte. De werkplaats is van onder 
tot boven betegeld en is voor gara-
gebegrippen fris te noemen. 

Gouden team
Spil van de zaak noemt Jos toch wel 
zijn vrouw Ellie. “Zonder haar zou 
het niet werken. Maar uiteraard heb-
ben we dit samen met ons gewaar-
deerde personeel opgebouwd. Er is 
ook geen verloop in ons personeels-
bestand en dat is bijzonder te noe-
men. We werken hier in totaal met 
z’n achten en daar rekenen we ons-
zelf bij. Om up to date te blijven, on-
dergaan diverse personeelsleden 
jaarlijks opfriscursussen in alle fa-
cetten. Er zijn verplichte kwalifica-
ties nodig en certificaten worden 
behaald. We zijn niet voor niets een 
Focwa bedrijf. Daar komt wel wat bij 
kijken”, aldus de enthousiaste Jos, 
die graag een rondleiding door het 
pand geeft en vol passie vertelt. Al-
le foto’s aan de wand, van vroeger 
en heden, blijven hierbij niet onge-
moeid. Zelfs zijn hobby’s worden op-
gemerkt, maar dat zou in een ander 
artikel nog maar eens belicht dienen 
te worden. “Waar het nu om gaat”, 
zegt Ellie, “zijn onze jubilarissen. Er 
zijn er twee reeds vijfendertig jaar 
in dienst, eentje vijfentwintig jaar en 
een twaalf-en-een-half jaar. Die wil-
len we graag in het zonnetje zetten.” 

107,5 Jaar vakmanschap 
Alle vier de jubilarissen komen even 
bij elkaar in de kantine. Er heerst een 
opvallend gemoedelijke sfeer tus-
sen hen. Jan van den Hoek en Fred 
van der Hoorn zijn beiden het langst 
bij de zaak. Jan verricht alle de- en 
montagewerkzaamheden en regelt 

de onderdelen. Fred is schadecal-
culator, plaatwerker en werkaanne-
mer. Deze laatste vertelt dat het gro-
te verschil met vijfendertig jaar ge-
leden toch wel de manier van wer-
ken is. “Alles is tegenwoordig elek-
tronisch geregeld in auto’s, veel au-
to’s zijn van aluminium en de materi-
alen zijn natuurlijk veranderd.” 
Jan Kinkel voert het hoogste woord 
en maakt grappen en grollen. Hij is 
spuiter en staat in zijn ‘eigen keuken’ 
te mengen. “Ik doe dit werk al van-
af mijn vijftiende jaar met heel veel 
plezier.” 

Patrick Jansen tot slot, is twaalfen-
eenhalf jaar voor- en nabewerker bij 
van Tol en doet verder alles behal-
ve plaatwerk. “We hebben een hecht 
team en dat is belangrijk voor de 
kwaliteit die wij leveren. Klantvrien-
delijkheid en service staan daar-
bij hoog in het vaandel.” Technische 
man Ronald is reeds achttien jaar in 
dienst en er loopt nog een stagiaire. 
De mannen hebben zichtbaar zin in 
het besloten feestje wat hen is aan-
geboden. In juli gaan ze met een 
aantal genodigden op een boot om 
het glas te heffen op honderdzeven 
en een half jaar vakmanschap. Dat 
het een gezellige bedoening gaat 
worden, daarover bestaat geen twij-
fel. Dit gouden team is aan elkaar 
gewaagd. www.josvantol.nl Bilder-
dam 39-40 te Leimuiden. Telefoon 
0172-509362.

Door Miranda Gommans

binnen 6 maanden worden gerea-
liseerd. Gezien de populariteit van 
zonnepanelen zal deze pot ech-
ter snel leeg zijn. Eerdere subsi-
dies waren meestal al binnen 1 dag 
overschreven. Echter zonnepane-
len zijn nu toch al zo interessant 
dan de subsidie een leuke extra is, 
maar niet noodzakelijk is om te kie-
zen voor de aanschaf er van. Be-
drijven kunnen bovendien ook nog 
eens van de EIA subsidie gebruik 
maken. Hiermee mag bij een inves-
tering van minimaal 2.200 euro nog 
eens 41,5 procent extra worden af-
getrokken van de fiscale winst!

Kwaliteit
Kwalitatief zit er veel verschil tus-
sen de verschillende merken zon-
nepanelen. Zo is niet elk paneel 
geschikt om in een land met veel 
bewolking zoals Nederland te ge-
bruiken. Bosse Elektrotechniek B.V. 
gebruikt daarom ook alleen maar 
panelen die hier uitermate geschikt 
voor zijn, en die ook na 25 jaar nog 
een hoog gegarandeerd rende-
ment van 80 procent kunnen bie-
den. Bovendien worden deze aan 
tegen een zeer gunstige prijs aan-
geboden wat de terugverdientijd 
weer ten goed komt. Aangezien 
de zonnepanelen moeten worden 
aangesloten op een aparte groep 
in uw woning of bedrijf, is de keu-
ze voor een elektrotechnisch instal-
lateur hiervoor de juiste keus. Bos-
se Elektrotechniek B.V. kan hierbij 
de complete installatie verzorgen, 
van het leveren en monteren van 

de zonnepanelen tot en met de uit-
breiding van de groepenkast. Naast 
het feit dat de zonnepanelen scho-
ne en duurzame energie opwekken 
is de energie die u opwekt op dit 
moment ongeveer 2 keer zo goed-
koop dan de energie die u koopt bij 
het energiebedrijf. 

Daarbij geeft de investering in zon-
ne-energie een hoger rendement 
dan wanneer u het geld op een 
spaarrekening laat staan en geeft 
het uw woning ook nog eens meer 
waarde. Wanneer u bij Bosse Elek-
trotechniek B.V. bijvoorbeeld een 
systeem met negen zonnepanelen 
koopt en laat installeren dan komt 
dit een investering van ongeveer 
5.450 euro. Het systeem zal op jaar-
basis ongeveer 1950 KWh opleve-
ren, en wanneer de prijsstijging van 
de energie meegerekend wordt, 
zullen deze panelen na 25 jaar on-
geveer 22.000 euro hebben opge-
bracht! Daarbij gaan de panelen 
die Bosse Elektrotechniek gebruikt 
gemiddeld 30 tot 40 jaar mee, dus 
wordt die winst alleen nog maar 
hoger. Het investeren in zonne-
energie is op dit moment zeer in-
teressant en rendabel, of u nu wel 
of geen subsidie ontvangt. Bosse 
Elektrotechniek B.V. geeft advies, 
levert en installeert complete zon-
nestroom systemen op maat voor 
particulieren en bedrijven. 

U kunt hiervoor contact opnemen 
via de website www.bosse-elektro.
nl of telefonisch via 0297-331132. 

Pure Bamboo-spaaractie 
bij C1000 Koster
Aalsmeer - C1000-Koster start een 
spaaractie voor serviesgoed van het 
trendy merk Pure Bamboo. De scha-
len, kommen en kannen zijn uitge-
voerd in frisse kleuren en gemaakt van 
melamine, een hoogwaardige kunst-
stof. Het is stevig, krasbestendig ma-
teriaal. De plankjes en dienbladen zijn 
gemaakt van vochtbestendige bam-
boe. Een mooie combinatie van mate-
rialen en ideaal om ook buiten te ge-
bruiken. Het servies is op een display 
te zien in de winkel. De actie loopt van 

woensdag 4 juli tot woensdag 7 augus-
tus. Klanten krijgen een gratis zegel bij 
iedere tien euro die ze aan boodschap-
pen besteden. Bij acht zegels is de 
spaarkaart vol. Wie de volle kaart in-
levert, krijgt korting op alle Pure Bam-
boo-producten. Supermarktonderne-
mer Kees Jan Koster is heel enthousi-
ast: “Met dit tijdloze en hoogkwalita-
tieve serviesgoed wordt de zomer hoe 
dan ook zonnig.” Voor vragen over deze 
actie kan contact opgenomen worden 
met C1000 Koster via 0297-381250.

Bakkers zetten zich in voor goed doel

Hulleman bakt Mamabrood 
voor Cordaid Memisa
Aalsmeer - Op initiatief van de Apel-
doornse Bakkerij v.d. Wal en Jolink 
en bakkerij Van Otten uit Enter is een 
groep bakkers gestart met het bakken 
van brood voor een goed doel: Cordaid 
Memisa. Cordaid Memisa is een ont-
wikkelingshulporganisatie die zich ge-
heel op de hulp aan moeders in ont-
wikkelingslanden heeft gericht. Ge-
middeld overlijdt er elke anderhalve 
minuut een vrouw tijdens haar zwan-
gerschap of bevalling en daar willen de 
bakkers graag iets aan doen. “We vin-
den sociaal maatschappelijk onderne-
men erg belangrijk en zodoende dra-
gen wij ons steentje bij aan de bestrij-
ding van moedersterfte”, aldus Marco 
Hulleman. “Van elk brood wordt er na-
melijk 15 eurocent afgedragen ten be-

hoeve van de projecten van Cordaid 
Memisa.”

Mamabrood
Mamabrood is een brood welke is ge-
bakken op basis van Eko-bloem. Het 
bevat geen kunstmatige toevoegingen 
en is dus e-nummervrij. Mamabrood 
bevat minder zout, is lactosevrij en is 
een bron van eiwitten, vezels, vitami-
nen en mineralen (onder andere calci-
um, fosfor, koper, vitamine B1 en foli-
umzuur). Het brood blijft lang vers en is 
vol van smaak door getoaste tarwekie-
men. Mamabrood is vanaf vrijdag ver-
krijgbaar bij bakkerij Hulleman aan de 
Ophelialaan 111 te Aalsmeer en op het 
Zijdelwaardplein 67 in Uithoorn. Meer 
informatie: www.cordaidmemisa.nl.

Kennis maken met Mindfulness 
tijdens Introductieles
Aalsmeer - Piekeren, slecht slapen, 
onrust? Mindfulness kan innerlij-
ke rust brengen. Op zaterdag 7 juli 
wordt voor belangstellenden een in-
troductie-ochtend mindfulness ge-
geven. 
Tijdens de introductie kan ken-
nis gemaakt worden met mind-
fulness en kunnen belangstellen-
den een beeld krijgen wat een trai-
ning inhoudt. De introductie is van 
10.00 tot 13.00 uur, wordt gegeven 
door Therapeutisch trainingscen-
trum Oosteinder en Wings en Foo-
tprints in de studio van Raya Yoga 
Aalsmeer in de Zijdstraat 72a (bo-
ven de Hema). 

De kosten van deelname bedragen 
10 euro per persoon en aanmelden 

kan via info@wingsandfootprints.
nl, tel. 06-23861976 of via info@tco-
aalsmeer.nl, tel. 0297-324757.

Belastingvoordeel verdwijnt 
per 1 juli op veel automodellen 
Aalsmeer - Voor zowel de particu-
liere als de zakelijke rijder gaat het 
een en ander veranderen vanaf 1 ju-
li. Frank Vaneman, directeur van Van 
Kouwen Automotive, licht de maat-
regelen toe. “Eén op de drie nieuw 
verkochte auto’s valt onder de be-
kende fiscale vrijstelling. Als er niets 
verandert, komt in 2015 meer dan 
60 procent van alle auto’s in aan-
merking voor een vrijstelling. Dat is 
voor de overheid niet wenselijk om-
dat dan de stimulans tot de aan-
schaf van de zuinigste auto’s ver-
dwijnt. Daarnaast wordt het sy-
steem dan onbetaalbaar voor de 
fiscus. Daarom worden de grenzen 
voor CO2-uitstoot met ingang van 1 
juli 2012 aangescherpt.” 
Auto’s worden in zijn algemeenheid 
zoveel schoner dat de huidige gun-
stige maatregel voor de consument 
per 1 juli dus wijzigt om zo de auto-
fabrikanten te stimuleren nog scho-
nere motoren te ontwikkelen.. De 
CO2-grenzen in de belasting perso-
nenauto’s en motorrijwielen (bpm) 
en de bijtelling worden per die da-

tum aangescherpt. Dit betekent dat 
de huidige 14 en 20 procent bijtel-
ling categorie voor een groot deel 
komt te vervallen op de huidige mo-
dellen. Uiteraard heeft dit dus ook 
grote gevolgen voor de aanschaf-
prijs van auto’s, omdat de bpm op 
bepaalde motoren fors wordt ver-
hoogd en moet er weer wegenbe-
lasting voor deze modellen betaald 
worden. 
Tot 1 juli kan de consument echter 
nog profiteren van de huidige situ-
atie. Als er voor die datum een ken-
teken op deze auto’s wordt aange-
vraagd dan profiteert de consument 
nog van al het belasting voordeel en 
ontloopt de belasting verhoging die 
ook per die datum wordt ingevoerd. 
“Uiteraard informeren we u graag 
verder over deze aanpassingen in 
onze showrooms, verspreid door 
groot Amsterdam”, besluit Frank 
Vaneman van Van Kouwen. Op de 
website van Van Kouwen is duide-
lijk in kaart gebracht welke auto’s 
op voorraad zijn en dus nog voor 1 
juli geleverd kunnen worden. 

Evenementenkalender van OVG
Aalsmeer - De stichting Ondersteu-
ning verenigingen en goede doelen 
heeft begin deze maand haar evene-
mentenkalender voor het seizoen 2012 
en 2013 uitgegeven. Zo staan hier-
op de activiteiten van kinderboerde-
rij Boerenvreugd, wordt de aanstaan-
de bandjesavond in het centrum op 30 
juni vermeld en kunnen sportievelin-
gen alvast warm gaan lopen voor de 
zwemvierdaagse in De Waterlelie van 
2 tot en met 6 juli. Ook activiteiten na 
de vakantie staan reeds op de kalen-
der vermeld, zoals de kunstroute op 13 
september, concerten van het Inter-
kerkelijk koor, de ACOV en Aalsmeers 
Harmonie. Ouderen kunnen zich reeds 
gaan verheugen op weer een gezellige 
middag in de burgerzaal van het ge-
meentehuis tijdens de ouderenmiddag 
op 23 november. De organisatie weet 
dat er ongetwijfeld veel meer activitei-

ten en concerten de komende maan-
den gaan plaatsvinden. Organisaties 
worden verzocht dit te melden, zodat 
de evenementenkalender verder ge-
completeerd kan worden. Overigens 
geeft de gemeente op haar site ook in-
formatie over evenementen en de OVG 
wijst op sites van andere organisaties. 
Evenementen en activiteiten melden 
kan via info@evenementenkalender-
aalsmeer.nl. Verder vraagt de stich-
ting of er wellicht belangstelling is bij 
zang- en muziekverenigingen om mee 
te werken aan een grootse Volkskerst-
zang in december in De Bloemhof en 
of er animo is om in 2013 een klank-
boeket nieuwe stijl. Verenigingen krij-
gen de kans om zich met enkele flit-
sende nummers te presenteren aan 
Aalsmeers publiek. Opgeven kan via 
het reeds genoemde emailadres. Het 
liefst voor 1 september.
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Groen licht merendeel fracties
Fusie VVA, RKAV en JAU 
historische gebeurtenis
Aalsmeer - Namens VV Aalsmeer, 
RKAV en Jong Aalsmeer United gaf 
Jan Groen tijdens het Beraad afge-
lopen donderdag 21 juni een toe-
lichting over de op hand zijnde fu-
sieplannen tussen de drie genoem-
de verenigingen. In een uitgebreid 
schrijven wordt op de geschiede-
nis van de verenigingen en het hoe 
en waarom van het fuseren van de 
verenigingen om te komen tot één 
grote voetbalvereniging in gegaan. 
De afgelopen twee jaren is in nau-
we samenwerking tussen wethou-
der, ambtenaren, externe specialis-
ten en de besturen van de drie voet-
balverenigingen een gedetailleerd 
plan uitgewerkt. Dit plan behelst het 
zodanig uitbreiden van het huidige 
RKAV-complex aan de Beethoven-
laan, dat het geschikt is voor één 
voetbalvereniging met meer dan 
duizend leden en waarbij ook nog 
toekomstige groeimogelijkheden 
zijn. De financiering van de (ver)
bouw van de kantine zal door de 
voetbalverenigingen voor eigen re-
kening genomen worden. Deze in-
vestering is dus niet opgenomen in 
de lentenota. 
Het huidige complex van VV 
Aalsmeer zou door de fusie over-
bodig worden. Het nieuwe fusie-
complex zou multifunctioneel ge-
bruikt moeten worden. Scholen zou-
den de kunstgrasvelden kunnen ge-
bruiken voor gymlessen en de kan-
tine zou gebruikt kunnen worden 
door buurt- of kaartverenigingen of 
voor een bejaardensoos. En wellicht 

kan onderzocht worden of G-voet-
bal (voor mensen met een lichame-
lijke en/of verstandelijke beperking) 
op het complex georganiseerd kan 
worden. Het nieuwe complex van 
de fusievereniging zou hierdoor een 
nog belangrijkere maatschappelij-
ke functie voor de inwoners van de 
gemeente Aalsmeer krijgen. De uit-
eindelijke beslissing ligt in de han-
den van de gemeenteraad. Een sa-
mensmelting van de drie verenigin-
gen zou een historische gebeurtenis 
zijn. Gehoopt word dat alle fracties 
achter deze fusie staan en de hier-
aan gerelateerde begroting, zoals 
opgenomen in lentenota, goedkeu-
ren. De fracties AB, PACT en CDA 
staan positief over dit plan. 

Hornmeerpark
De VVD gaf aan een andere me-
ning te hebben. Deze partij ziet lie-
ver de fusie verwezelijkt worden op 
het terrein van VVA en dit heeft te 
maken met het Hornmeerpark. Het 
zou kunnen dat deze wandel- en 
trimplek voor een deel plaats moet 
gaan maken voor de uitbreiding van 
het RKAV-complex. Bob de Jong 
van wijkraad Hornmeer ging hier op 
in. “Wat zijn de gevolgen voor het 
Hornmeerpark?” De wijkraad wil 
graag de bewoners de mogelijkheid 
bieden om betrokken te worden bij 
de eventuele herinrichting. Daartoe 
is dan natuurlijk wel informatie van 
de gemeente nodig. Het onderwerp 
gaat meegenomen worden in de de-
finitieve besluitvorming.

Tien stemmen voor, negen tegen
Motie over handhaving bij 
woonschepen aangenomen
Aalsmeer - Bij de behandeling van 
het voorstel van het college betref-
fende het vaststellen van de Nota 
van uitgangspunten uitwerking op 
onderdelen voor het Bestemmings-
plan Woonschepen dienden de frac-
ties van AB en CDA donderdag 21 
juni tijdens het Beraad een motie 
in. De problematiek rond de woon-
schepen houdt de gemoederen al 
jarenlang bezig. 
Met het vaststellen van een bestem-
mingsplan voor alle woonschepen 
wordt duidelijkheid geboden aan al-
le betrokkenen. Handhaving heeft 
in de laatste jaren niet of nauwe-
lijks plaatsgevonden. Het uitgangs-
punt is dat er bij woonschepen, die 
qua maatvoering en gebruik niet 
voldoen aan de vergunning en niet 
aan het nieuwe beleid, wordt ge-
handhaafd. In de motie wordt het 

college opgeroepen om bij alle niet 
bestemde/illegale situaties, van-
af de peildatum van inventarisatie 
en na vaststelling van het bestem-
mingsplan, tegen deze woonsche-
pen of hun bewoners daadwerkelijk 
handhavend op te treden. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven gaf aan 
dat de motie in beginsel niet nodig 
is en zei de motie als een steuntje 
in de rug te zien. Hij komt op ter-
mijn met een handhavingsparagraaf 
als bijlage. De PACT-fractie gaf aan 
dat rechtshandhaving geen keuze, 
maar een plicht is. Het gaat hier om 
vastgesteld beleid en dat is al hand-
haafbaar. 
PACT steunde de motie van AB en 
het CDA niet en dat geldt ook voor 
de VVD-fractie. Toch werd de mo-
tie aangenomen, met tien stemmen 
voor en negen stemmen tegen.

Beraad en Raad in vogelvlucht
Aandacht voor groen bij 
herinrichting Plan Blom
Aalsmeer - De bijeenkomst van het 
Beraad en de Raad op donderdag 
21 juni 2012, de langste dag van het 
jaar, liep maar liefst anderhalf uur 
uit en eindigde dan ook pas vrijdag 
22 juni om 01.00 uur. De behande-
ling van het onderwerp krediet uit-
voering herinrichting Plan Blom was 
gericht op het kennisnemen van de 
plannen voor het opknappen van 
de wijk rondom de oude scholen en 
het beschikbaar stellen van een kre-
diet voor de uitvoering van de herin-
richtingsplannen. De communicatie 
is goed verlopen en de CDA fractie 
sprak over een logisch gevolg. De 
fracties van PACT Aalsmeer, VVD en 
AB verwijzen naar één woord in dit 
kader en dat is het woord ‘groen’. De 
besluitvorming hoefde niet te wach-
ten tot 12 juli aanstaande en vond 
dan ook later op de avond raads-
breed plaats.

Ontwerpverklaring 
De behandeling van het onderwerp 
afgeven van een ontwerpverkla-
ring van geen bedenkingen voor de 
bouw van een woning aan de Horn-
weg 233 alsmede het als definitief 
aanmerken van deze verklaring in-

dien blijkt dat er geen zienswijzen 
zijn ingediend tegen het plan onder-
vindt geen weerstand. De VVD-frac-
tie merkte nog eens op grote waar-
de aan het lintenbeleid te hechten 
en de AB-fractie gaf aan dat de ka-
ders zijn vastgesteld. Besluitvor-
ming vond later op de avond plaats.

Gebiedsvisie 2020
De behandeling gericht op het 
kennisnemen van de Nota uitvoe-
ringsparagraaf Gebiedsvisie 2020 
Aalsmeer en het beschikbaar stel-
len voor een krediet voor de No-
ta uitwerking Gebiedsvisie 2020 
Aalsmeer leverde ook geen noe-
menswaardige problemen op. 
De VVD-fractie kon de Beleidsvi-
sie Westeinderplassen niet vinden 
en was verder enigszins verbaasd 
over de recreatieve invulling van de 
Schinkelpolder. 
Volgens de PACT fractie komende 
wensen achter de linten tot uitdruk-
king. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven merkt op dat de Beleidsvisie 
Westeinder Plassen nog niet vast-
gesteld. De tweede termijn hoefde 
eveneens niet tot 12 juli te wachten 
en vond later op de avond plaats.

Startsein baggeren Ringvaart
Aalsmeer - Elisabeth Post, Gede-
puteerde Verkeer en Vervoer en Pie-
ter Hellinga, Hoogheemraad van 
Rijnland hebben op 18 juni het 
startsein gegeven voor het bagge-
ren van de Ringvaart. De Aalsmeer-
se wethouder Gertjan van der Hoe-
ven, wethouder Michel Bezuijen van 
de gemeente Haarlemmermeer en 
mevrouw Elly Kuiper van Landschap 
Noord-Holland waren hierbij aan-
wezig. Voorafgaand aan de start-
sein, waarbij mevrouw Post en de 
heer Hellinga gezamenlijk plaatsna-
men in de baggerkraan en de eer-
ste schep bagger daadwerkelijk uit 
de Ringvaart schepten, zijn de di-
verse samenwerkingsovereenkom-

sten belicht en aansluitend sym-
bolisch ondertekend. Een van deze 
overeenkomsten gaat over het op-
slaan van vervuilde bagger in duur-
zame baggertubes die worden ge-
bruikt voor de oeververdediging in 
de Aalsmeerse bovenlanden. 

Kans op oorlogsmunitie
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven: “Onze voormalig collega Ul-
la Eurich heeft zich bijzonder inge-
spannen om dit pilot-project, waar-
bij met behulp van lange ‘bagger-
tubes’ die worden gevuld met ver-
vuilde bagger een natuurvriendelij-
ke oever wordt aangelegd langs het 
natuurgebied Oosteinderpoel, mo-

Aalsmeer - De oprichting van de 
fusieclub die voetbalvereniging 
Aalsmeer (VVA), RKAV en Jong 
Aalsmeer United op stapel hebben 
staan, is bij de politiek in Aalsmeer 
warm ontvangen en aan de bun-
deling van krachten hangt een fors 
prijskaartje. Volgens de gepresen-
teerde plannen in de Lentenota gaat 
het om een investering van circa 3,8 
miljoen euro. Kunstgras, aankoop 
van grond, grondverzet en kleedka-
mers vragen om dit bedrag. Hierbij 
wordt er van uitgegaan dat de fusie-
club conform de wens gaat spelen 
op het RKAV-complex aan de Beet-
hovenlaan en dat betekent dat het 
terrein van VVA vrij komt. De nieu-
we bestemming is vooralsnog de 
herhuisvesting van een fusieschool 
van De Hoeksteen en De Wegwij-
zer. Ook wordt plaats gemaakt voor 
een sobere, functionele en doelma-
tige sporthal om de druk enigszins 
weg te nemen. Parkeren en bereik-
baarheid zijn extra pluspunten. De 
fracties van PACT Aalsmeer, CDA 
en AB gaven in eerste termijn aan 
volledig achter het gepresenteerde 
plan te staan. De VVD liet een an-
der geluid horen. Op uitnodiging 

van de VVD-fractie heeft de plaat-
selijke schrijvende pers afgelopen 
maandagochtend samen met Ber-
ry Nijmeijer, Wim Spaargaren, Mar-
janne Vleghaar en Bob de Jong (na-
mens Wijkoverleg Hornmeer) een 
bezoek gebracht aan het Horn-
meerpark om de situatie ter plaat-
se te bekijken Volgens de VVD is de 
lokatie van het VVA terrein veel ge-
schikter en goedkoper. Hier liggen 
al zes velden. 
Maak 2,5 kunstgrasveld en ver-
nieuw en verruim de kleedkamers 
tot 24 stuks in totaal, plaats en nieu-
we tribune en pas de huidige velden 
aan. De plannen voor de bouw van 
een school en sporthal op het even-
tueel vrijgekomen terrein van VVA 
vinden in de ogen van de VVD even-
min steun. Er wordt volop gebouwd 
in onder andere het Lijnbaange-
bied (op termijn in totaal nog zo’n 
600 woningen) en het is niet logisch 
om dan op vrij grote afstand scho-
len neer te zetten. De aanpassing 
van de kantine van VVA zal voor re-
kening van de fusieclub zijn, maar 
dat bedrag is de nieuwe club ook op 
een andere plaats kwijt. De schoei-
ingen in de waterpartijen in het park 

AB, CDA en PACT voor RKAV-complex

VVD opteert VVA-terrein 
voor fusie voetbalclubs

gelijk te maken. Op deze manier 
wordt dit unieke natuurgebied be-
schermd tegen de invloeden van de 
scheepsvaart. Ik hoop dat dit een 
succesvol experiment wordt en dat 
de techniek in Aalsmeer op meer 
plekken ingezet kan worden.” De 
totale Ringvaart (60 kilometer lang) 
wordt in 2012 en 2013 gebaggerd. 
Op enkele korte delen van de Ring-
vaart is er kans dat er oorlogsmuni-
tie van klein kaliber of afwerpmuni-
tie (vliegtuigbommen) wordt aange-
troffen. Op deze trajecten wordt be-
veiligd gebaggerd zodat de veilig-
heid voor de omgeving geen risico 
loopt. Kijk voor meer informatie op 
www.noord-holland.nl.

kunnen nog tot in lengte van ja-
ren mee, want hier staat nauwelijks 
druk op en het parkkarakter kan 
hierdoor in stand worden gehou-
den. De parkeerplaatsvoorziening 
bij VVA is ruim voldoende. Er zijn 25 
plaatsen per speelveld nodig en in 
totaal zijn er 250 plaatsen.

Evenemententerrein
De tennisvereniging heeft ook drin-
gend behoefte aan uitbreiding en 
dat kan gerealiseerd worden als 
de keuze valt op het VVA com-
plex. Dit laatste is overigens niet de 
wens van de fusieclub. Het kunst-
grasveld bij RKAV heeft een der-
mate stevige fundering dat hier vrij 
eenvoudig een evenemententerrein 
van gemaakt kan worden en de be-
staande tribune en de reclamebor-
den kunnen verplaatst worden naar 
het andere complex. De VVD heeft 
wel vragen bij het multifunctioneel 
gebruik maken van de kantine. Na 
de trainingen zullen de leden toch 
heel graag nog even afzakken naar 
de kantine. 
Dat is immers ook een belangrijk 
onderdeel van het clubgevoel. Door 
te kiezen voor het VVA complex be-
staat ook de mogelijkheid om het 
Hornmeerpark groen te houden en 
dat is een resultaat waar het wijk-
overleg weer blij mee zal zijn. Op 
donderdag 12 juli zal blijken of het 
VVD plan of delen daarvan enige 
kans van slagen heeft. 
Door Jan Peterse

CDA’ers weer in schoolbanken
Aalsmeer - “Leerlingen vroeg de 
relatie tussen school en ‘het echte 
leven’ laten ontdekken door bijvoor-
beeld maatschappelijke en beroeps-
oriënterende stages.” Dat is volgens 
teamleider bovenbouw René Elber-
sen van de Westplas Mavo een van 
de punten waarbij gemeente en de 
Westplas elkaar kunnen helpen. 
Dit kwam naar voren toen de frac-
tie van het CDA Aalsmeer begin ju-
ni zowaar weer eens plaats nam in 
de schoolbanken. Waar het voor een 
enkeling in de fractie nog dagelijkse 
kost is, is het voor de ander alweer 
zo’n vijftig jaar geleden. Regelmatig 
breng de fractie van het CDA werk-
bezoeken aan bedrijven, instellin-
gen of stichtingen in Aalsmeer. Dit 
keer stond de, afgelopen jaar volle-
dig gerenoveerde, Westplas Mavo 
op de agenda. Eén van de speer-
punten van de Westplas is dat kin-
deren hier niet alleen uit boeken le-
ren, maar ook veel praktijkervaring 

opdoen. Volgens teamleider René 
Elbersen is dit een punt waarin po-
litiek en school elkaar kunnen ver-
sterken: “In klas 2 starten we al met 
een maatschappelijke stage. Bij-
voorbeeld op een sportclub, een ba-
sisschool of in de bibliotheek. In klas 
3 komt daar nog een beroepsoriën-
terende stage bij en een bezoek aan 
een beroepenmarkt, zodat leerlin-
gen al vroeg ontdekken wat de re-
latie is tussen school en het echte 
leven.’’ Vanuit het bedrijfsleren en 
het ondernemende Aalsmeer is al-
tijd vraag naar jong talent. En via 
een beroepenmarkt en verschillen-
de stages weten leerlingen wat het 
Aalsmeerse bedrijfsleven te bieden 
heeft. 

Prachtige school
Tijdens de rondleiding door de ge-
renoveerde school sprak de CDA 
fractie haar waardering uit voor 
het mooie resultaat. “Door de con-

structie van daklichten en lichtkoe-
pels ontstaat een rustgevende sfeer, 
waardoor er goed geleerd en ge-
werkt kan worden”, vonden de frac-
tieleden. De CDA-fractie was ook 
onder de indruk van de mooi in-
gerichte lokalen, zoals dat voor het 
projectonderwijs. Het projecton-
derwijs is een vorm van onderwijs 
waarin leerlingen naast het verza-
melen van kennis ook bepaalde 
vaardigheden ontwikkelen. Ze wer-
ken in kleine groepjes aan keuzeop-
drachten en leren op deze manier 
luisteren, samenwerken, organise-
ren, presenteren en plannen. Voor 
het CDA was deze manier van on-
derwijs niet geheel onbekend aan-
gezien de CDA-raadsleden ieder 
jaar deelnemen in een panel dat de 
leerlingen aan het eind van het jaar 
beoordeelt. Tijdens het bezoek aan 
de Westplas Mavo is de CDA frac-
tie ook nog in gesprek gegaan over 
de door het CDA lang gekoester-
de wens voor een havo/vwo school 
in Aalsmeer. Volgens regiodirec-
teur Marien Verhulst is dit een wens 
die voor Aalsmeer niet haalbaar is. 
De CDA fractie vindt dit nog steeds 
echter jammer aangezien zij zich al-
tijd in heeft gezet om een havo/vwo 
school in Aalsmeer mogelijk te ma-
ken. Verhulst kon de fractie echter 
wel vertellen dat men bij de West-
plas een goede samenwerking heeft 
met het HWC in Amstelveen en dat 
er veel leerlingen van de Westplas 
doorstromen naar het HWC via 
de zogenaamde ‘Havo-kansklas’.
Ook hebben de havo/vwo scholen 
in de regio een plaatsingsgarantie 
voor leerlingen uit Aalsmeer en Ku-
delstaart afgegeven waardoor kin-
deren altijd in de buurt naar een 
middelbare school kunnen. 

Overleg kunst 
en cultuur!
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
28 juni, organiseert het college van 
burgemeester en wethouders in de 
raadszaal van het gemeentehuis 
voor gemeenteraadsleden en overi-
ge belangstellenden een Informatief 
Overleg over het onderwerp kunst 
en cultuur. Inwoners van Aalsmeer 
zijn van harte uitgenodigd om bij dit 
overleg als toehoorder aanwezig te 
zijn. Het overleg start om 20.00 uur 
en duurt volgens de planning tot 
20.30 uur.

Baggeren aantal 
kopsloten 
Aalsmeer - In opdracht van het 
hoogheemraadschap van Rijnland 
start aannemer Verboon uit Maas-
land begin juli met baggerwerk-
zaamheden in een aantal kopsloten 
in Aalsmeer. 
De uitvoering neemt ongeveer drie 
weken in beslag. Voordat er gestart 
wordt met de baggerwerkzaamhe-
den neemt aannemer Verboon con-
tact op met alle eigenaren in het te 
baggeren gebied. In 2008 zijn al-
le verondiepte watergangen in het 
kopslotengebied van Aalsmeer (Ui-
terweg en Oosteinderweg) door 
Rijnland, in samenwerking met de 
Provincie Noord-Holland en de ge-
meente Aalsmeer, gebaggerd. In 
2010 bleek een aantal kopsloten 
opnieuw dicht te slibben. Eind 2011 
is geïnventariseerd in welke kop-
sloten het dichtslibben tot overlast 
leidt. Deze watergangen worden de 
komende periode gebaggerd. Rijn-
land wil in het kopslotengebied van 
Aalsmeer iedere twee jaar bagger-
werkzaamheden uitvoeren. Wan-
neer u de komende twee jaar over-
last ervaart door dichtslibbende 
kopsloten, dan kunt u dit melden 
via het formulier op www.rijnland.
net/baggerenaalsmeer of via tele-
foonnummer 071-3063777. 

Wanneer overlast?
Er is sprake van overlast bij aanzien-
lijke verlanding, stankoverlast, ver-
stopte hemelwaterafvoeren of wan-
neer eigenaren gehinderd worden 
in hun bedrijfsvoering. In 2014 wor-
den de watergangen, als er daad-
werkelijk sprake is van overlast, ge-
baggerd. 

Veel schade na 
aanrijding
Aalsmeer - Op vrijdag 22 juni rond 
kwart over vijf in de middag heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de Aalsmeerderweg. Twee auto’s 
zijn op elkaar gebotst en liepen bei-
de flinke schade op. Politie, brand-
weer en de ambulancedienst zijn 
ter plaatse geweest. De Aalsmeer-
derweg is tussen de Machineweg 
en de Julianalaan enige tijd afgezet 
geweest. De gewonden zijn overge-

Afvalinzameling 
bij complexen
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben afgelopen dinsdag 
26 juni tijdens het wekelijkse over-
leg besloten over te gaan tot het ver-
vangen van betonnen cocons door 
ondergrondse verzamelcontainers 
voor restafval bij een aantal woon-
complexen. Voor de afvalinzame-
ling in het Anjerhof en in het Maar-
se en Kroonhof gaan de rolemmers 
ingeruild worden voor verzamelcon-
tainers. Er gaat contact opgenomen 
worden met alle betrokkenen. 

Asfalt Herenweg 
wordt volgende 
week hersteld
Kudelstaart - Door omstandighe-
den zijn de werkzaamheden van be-
gin juni aan de Herenweg 66 tot en 
met 83 door Hoogheemraadschap 
‘Amstel, Gooi en Vecht’ op het laat-
ste moment afgelast. De werkzaam-
heden zijn nu opnieuw ingepland en 
starten op maandag 2 juli. De bewo-
ners van de Herenweg zijn inmid-
dels per brief op de hoogte gesteld 
met betrekking tot deze nieuwe 
planning. Aan het begin van de He-
renweg zijn borden geplaatst waar-
op duidelijk is aangegeven wanneer 
de uitvoering start. De werkzaam-
heden moeten voor vrijdag 6 juli zijn 
voltooid, vanwege het Nationaal Re-
genboog Evenement (NRE).

bracht naar het ziekenhuis. Er is een 
sporenonderzoek verricht naar de 
exacte oorzaak van de botsing.
Foto: Ronald van Doorn

Over de kop na 
kop-staartbotsing
Schiphol-Rijk - Op de N201 in 
de richting van Aalsmeer ontstond 
dinsdag 26 juni omstreeks 9.40 
uur een kop-staartaanrijding. Een 
37-jarige automobilist uit Mijdrecht 
botste door nog onbekende oor-
zaak op de auto voor hem, bestuurd 
door een 35-jarige man uit Moerka-
pelle. Het voertuig van de Mijdrech-
ter sloeg enkele keren over de kop, 
maar wonderwel liep de man geen 
ernstige verwondingen op. Hij is 
door ambulancepersoneel ter con-
trole naar een ziekenhuis vervoerd. 
De N201 is een tijd gestremd ge-
weest om de aanrijding verder af te 
handelen. De auto’s raakten beiden 
zwaar beschadigd en moesten wor-
den weggetakeld.
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Juf Henny met pensioen!
Rijsenhout - Na 43 jaar wer-
ken in het onderwijs gaat juf Hen-
ny van Egdom aan het einde van dit 
schooljaar met (pre)pensioen. Juf 
Henny begon in 1969 als kleuter-
juf in een school van het ‘Heil des 
Volks’ in de Barnesteeg, vlabij de 
Nieuwmarkt in Amsterdam. Daar 
heeft zij twee jaar gewerkt om ver-
volgens in het hartje van de Jordaan 
op de Lindegracht te gaan werken. 
Het waren enerverende jaren waar-
in groepen van 45 kleuters geen uit-
zondering waren. Toen in Rijsenhout 
op één van de twee kleuterscholen 
een plekje vrij kwam, is Juf Henny 
op kleuterschool De Waterhoentjes 
gaan werken. Later werd zij hoofd-
leidster op de christelijke kleuter-
school De Boeiertjes. Inmiddels was 
Juf Henny voorzitter geworden van 
de christelijke landelijke vakbond 
voor basisonderwijs en maakte zij 
zich sterk voor het feit dat ook kleu-
terjuffen directeur kunnen worden 
van een basisschool. Toen in 1985 
de kleuterschool samen ging met de 
lagere school (en de wet op het ba-
sisonderwijs werd ingevoerd) voeg-
de Henny de daad bij het woord en 
werd directeur van CBS Immanuël 

in Rijsenhout. Vijftien jaar lang heeft 
zij de functie van directeur bekleed, 
maar door familieomstandigheden 
deed Juf Henny zelf een stapje terug 
en werd ze adjunct-directeur. Op 
vrijdag 29 juni wordt alvast feeste-
lijk afscheid genomen van juf Henny 
door de kinderen. Ook wordt deze 
dag een afscheidsreceptie gehou-
den in de school aan de Schouw-
straat 15 tussen 17.00 en 18.30 uur. 
Oud-collega’s, oud-leerlingen en 
hun ouders en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom om 
Juf Henny nog even te spreken, te 
bedanken of te groeten.

Kinderen van Antoniusschool 
helpen kinderen in Nepal
Aalsmeer - De kinderen van groep 
6 van de Antonius school in Ku-
delstaart gaan kunstwerkjes ma-
ken en per opbod verkopen. De op-
brengst gaat naar stenen voor een 
nieuw te bouwen school in Nepal in 
de streek Chitwan. De school gaat 
Sapana heten: Sapana betekent 
droom. Het is de droom van Dhru-
ba Giri, die woont en leeft in deze 
streek en die veel werk verzet om 
de locale armere bevolking te on-
dersteunen. En een droomschool 
gaat het worden. Goed onderwijs 
voor de armste kinderen, die een 
goede maaltijd, fruit en melk krij-
gen en waar ook aandacht besteed 
zal worden aan hygiëne verbetering. 
Op 22 juni kregen de kinderen in 
Kudelstaart een presentatie te zien 
over Nepal en de Sapana school. 
De organisatoren van de jaarlijk-
se benefietconcerten voor Nepal in 
Aalsmeer hebben deze voorlichting 
gegeven. De kinderen waren erg 
enthousiast en geïnteresseerd. Heel 

veel vragen werden op de twee pre-
sentatrices afgevuurd. Meester An-
dré, meester Louis, juf Jolanda en 
juf Mieke zullen de kinderen helpen 
bij de werkstukjes en de verkoop er-
van. Voor iedere euro kunnen in Ne-
pal tien stenen gekocht worden. Op 
6 juli wordt de opbrengst overhan-
digd. En er is een aanvraag voor ver-
dubbeling van de opbrengst gedaan 
bij OSA, de stichting Ontwikkelings-
samenwerking Aalsmeer. 

Dit project in Nepal zal ook ge-
steund gaan worden middels de op-
brengst van de jaarlijkse benefiet-
concerten in Aalsmeer. Deze avond 
zal dit jaar plaatsvinden op 27 ok-
tober in De Oude Veiling. Dus no-
teer alvast in de agenda! Meer over 
de nieuw te bouwen school in Ne-
pal op: www.sapanaschool.com. Via 
de site van de Antoniusschool is een 
filmpje te downloaden over Chitwan 
en de droom van Dhurba: www.
rkantonius.nl.

Succesvolle regendans op 
kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer - Afgelopen zondag 24 
juni werd de traditionele zomerac-
tiviteit gehouden op Boerenvreugd. 
Het thema van deze dag was het 
Weer. Hoewel de belangstelling wat 
tegenviel waren de bezoekers en-
thousiast over de georganiseerde 
spelletjes, weetjes en knutselactivi-
teiten op de kinderboerderij. Typisch 
dat juist het weer de vrijwilligers 
parten speelde, maar de pret tij-
dens de regendans was er niet min-
der om. Onder begeleiding van en-
kele Jembee-spelers werd voor nog 
meer regen gedanst. Verder konden 

kinderen zich verkleden als weer-
man of –vrouw en konden ze wind-
molentjes maken. Het bezoek was 
deze keer dus niet groot in aantal. 
Om toch eer van het vele voorberei-
dingswerk te hebben, heeft de kin-
derboerderij besloten om deze acti-
viteit volgend jaar te herhalen. 

Het is dan wel de bedoeling om een 
‘zonnedans’ ten uitvoer te brengen. 
De tentoonstelling op de kinder-
boerderij gaat deze maand over het 
strand. Meer informatie: www.boe-
renvreugd.nl.

Kunstmarkt op Samen Een
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Woens-
dagavond 20 juni is op basisschool 
Samen Een een feestelijke kunst-
markt gehouden. Door de grote be-
langstelling van de leerlingen, ou-
ders en ook opa’s en oma’s was 
het een zeer geslaagde en gezelli-
ge avond. Er waren kunstwerken te 
koop die door de kinderen zelf wa-
ren gemaakt. Er was van te voren 
hard aan gewerkt, er waren echt he-
le mooie spulletjes te koop. Een buf-
fet met allerlei lekkere hapjes stond 
klaar, met een heel gevarieerde in-
breng. Heel leuk dat uit zoveel ver-
schillende culturen wel iets lekkers 
was te proeven! Daarbij was er live 
muziek met optredens van juf Merel 
onder begeleiding van John met gi-
taar. En ook jazz-zangeres Katelijne 
van Otterloo heeft vele nummers la-

ten horen. Het zorgde voor een ge-
zellige sfeer in de horeca-hoek. Ook 
veel publiek trokken de muzikale 
optredens van de kinderen. De zaal 
boven zat bij iedere ronde stampvol, 
groot succes voor de deelnemers! 
Verder was er nog de mogelijkheid 
om een ketting te maken, of een fa-
milie schilderij! De kinderen gingen 
elders in de rij voor een mooie tat-
too. Ook konden belangstellenden 
een kleurenworkshop volgen bij 
Froukje. 
De opbrengst van de kunstmarkt 
wordt voor de helft besteed aan cul-
turele excursies van de school. De 
andere helft van de opbrengst gaat 
naar het Boston Children Centre. 
Een school in Kenia, die OBS Sa-
men Een al jaren met donaties on-
dersteunt.

Boeken sparen op Zevensprong
Rijsenhout - In februari van dit jaar 
is er op de Zevensprong een bij-
zondere winkel geopend. Een kin-
derboekenwinkel waar de kinderen 
kunnen sparen voor het boek dat 
ze graag willen hebben. Deze win-
kel is er niet zomaar gekomen. Een 
groep van enthousiaste ouders en 
leerkrachten hebben hier veel werk 
van gemaakt. Na veel voorbereiding 
werd halverwege maart de winkel 
feestelijk geopend. Alle kinderen en 
ook de ouders van de groep één tot 
en met vier waren uitgenodigd voor 
deze feestelijke opening. Bij deze 
opening was zelfs een echte schrij-
ver aanwezig. Harald Timmer heeft 
in de verschillende klassen zijn 
boek ‘Het wiebelmannetje’ voor-
gelezen. Ook heeft hij de kinderen 
laten zien hoe een boek gemaakt 
wordt. Hij had originele tekeningen 
bij zich van zijn boek. De kinderen 
wilden er alles van weten. Natuurlijk 
was dit boek te koop in het boek-
winkeltje. Hierna kon het sparen be-
ginnen. De kinderen die willen spa-
ren nemen iedere dinsdag een por-
temonneetje met daarin geld mee 
naar school. ’s Middags kunnen ze 
dit dan naar het boekwinkeltje bren-
gen. Daar zitten de twee moeders 

te wachten op de kinderen. Zij ne-
men het geld in ontvangst en hou-
den keurig bij hoeveel er gespaard 
wordt. Als een kind genoeg bij el-
kaar gespaard heeft om een boek 
uit te zoeken, krijgen zij een kaartje 
mee naar huis. Hierop kunnen ou-
ders aangeven of het kind zelf een 
boek uit mag zoeken of ze kunnen 
hierop een titel van een samen ge-
kozen boek noteren. Ook is het mo-
gelijk om een boek van te voren te 
reserveren. Mocht het winkeltje een 
boek niet op voorraad hebben, dan 
is dit geen probleem. Hij wordt dan 
gewoon besteld. Het sparen is hele-
maal ‘hot’. 
Steeds meer kinderen sparen voor 
een boek. Ook de bezoeken aan het 
winkeltje worden langer. Gaven de 
kinderen in het begin alleen hun 
geld af, nu bekijken ze ook de boe-
ken die er staan en zoeken het leuk-
ste boek uit waar ze voor willen spa-
ren. Ze kunnen dan ook bijna niet 
wachten tot het benodigde bedrag 
bij elkaar gespaard is. Verschillen-
de boeken zijn inmiddels gekocht 
en de kinderen smullen ervan. Want 
wat is nu leuker dan met een boek 
heerlijk weg te kruipen in een ande-
re wereld.

2e Plaats voor Thamen Rookies
Uithoorn - De Thamen Rookies 
gingen afgelopen zaterdag naar 
het tweede Willem Schreuders 
toernooi bij de Survivors in Die-
men samen met hun enthousiaste 
coaches Lyndsey Mevius en Anne 
Vriens. Met een frisse wind maar 
gelukkig wel droog en af en toe 
een zonnetje mochten de zes al-
lerjongste spelers van Thamen lek-
ker beeballen (een voorloper op 
het honkbal). De eerste wedstrijd 
was tegen de Survivors, een team 
dat de jongens ook in de competi-
tie zien. De mannen hadden er zin 
en er werden al meteen heel veel 
nullen gemaakt. Aan slag waren 
prima klappen te zien en na twee 
innings was de stand 6-11 in het 
voordeel van Thamen. De tweede 
wedstrijd was tegen HCAW 1 en 
als de jongens die ook zouden win-
nen mochten ze spelen in de fina-
le. Het werd een spannende wed-
strijd, maar de jongens haalden al-
les uit de kast en na 2 innings was 
de stand 12-10 in het voordeel van 
Thamen. Na een hele korte pauze 

was de finale tegen HCAW 3 en dit 
team stond na de eerste slagbeurt 
al meteen met 6-0 voor, door al-
lemaal verre klappen van jongens 
die al een paar stapjes verder wa-
ren. De Thamen spelers hadden 
wel veel plezier en na een goede 
slagbeurt was de stand nog steeds 
6-3 voor HCAW. In de laatste in-
ning wist HCAW maar 3 puntjes te 
scoren doordat de Thamen spelers 
weer prima nullen konden maken. 
Aan slag wisten zij ook weer een 
paar puntjes te scoren en de uit-
slag was 9-6 voor HCAW en Tha-
men ging met de beker voor de 
tweede plek naar huis. Een fan-
tastisch resultaat voor Aleks, Je-
remi, Romke, Bram, Lendrick en 
Kai! Er was nog meer goed nieuws 
uit Diemen, want een uurtje na de 
Rookies behaalde ook het Thamen 
Major League team een beker en 
wel voor de eerste plek! Lijkt het 
je ook leuk om te beeballen en je 
bent 5 jaar en ouder? Neem dan 
contact op via: info@thamen.info 
en train een keer gezellig mee.

Handboogschieten
Jonah Wilthagen in jeugdregioteam
Kudelstaart - Jonah Wilthagen, 
handboogschutter bij HBV Target 
heeft van de Nederlandse Hand-
boogbond een uitnodiging ontvan-
gen om mee te schieten met het re-
gioteam Noord-Holland. Jonah is 12 
jaar oud en als aspirant schutter kan 
hij op de vereniging in Kudelstaart 
behoorlijk meekomen. Zijn talent is 
ook in de regio niet onopgemerkt 

gebleven. De invitatie voor het regi-
oteam, waar de trainingen zeer ge-
richt en intensief zijn, is voor Jonah 
een enorme stimulans. Jonah wordt 
op de vereniging begeleid door zijn 
vader, die ook enthousiast lid is van 
HBV Target. Na Brandon Vijzelaar 
in 2010 is Jonah de tweede schut-
ter van HBV Target die deze uitnodi-
ging ontvangt. 

Wethouder Verburg bij Dode 
Hoek training groepen acht
Aalsmeer - Op 25 juni heeft wet-
houder Ad Verburg van Verkeers-
veiligheid de starthandeling verricht 
bij Dode Hoek / Fiets ‘seef’ trai-
ning. Hierbij leren leerlingen hoe ze 
om moeten gaan met de dode hoek 
van vrachtwagens, maar ook fietsen 
met een zware boekentas van 10 ki-
lo. De leerlingen moeten vaak na de 
schoolvakantie naar het middelbaar 
onderwijs fietsen, veelal verder weg. 
Wethouder Verburg: “Het is heel be-
langrijk dat de leerlingen veilig fiet-
send naar school komen. Dan moe-
ten ze wel weten hoe zij zich in het 
verkeer moeten gedragen. Daarom 
organiseert gemeente Aalsmeer sa-
men met Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) verschillende trainingen. Aan 
de Dode Hoek / Fiets ‘seef’ training 
doen dit jaar 90 procent van alle 
groepen 8 mee en streven wij vol-

gend jaar ook hier naar 100 pro-
cent.” Tijdens de training kunnen 
de leerlingen ook veilig proberen 
of bellen tijdens het fietsen slim is. 
Hieruit blijkt dat bellen en fietsten 
met een zware boekentas levens-
gevaarlijk is. Ook leren de scholie-
ren veilig naast elkaar fietsen. Het 
bezoek aan de grote vrachtwagen 
maakt toch wel indruk. Sommige 
leerlingen spraken zelfs van hoog-
tevrees. In de vrachtwagen kunnen 
de leerlingen goed zien hoe waar de 
dode hoek van de chauffeur zit. Dit 
is zijn de plekken rondom de vracht-
wagen waar je niet te zien bent voor 
de bestuurder van de vrachtwagen. 
Bij de training komen levensredden-
de tips naar voren. Ga nooit naast 
een vrachtwagen staan en blijf min-
stens 3 meter achter de vrachtwa-
gen staan.

 Wethouder Verburg in de vrachtwagen waarin leerlingen de dode hoek van 
de chauffeur kunnen zien.

Verkeersveiligheid
De gemeente Aalsmeer doet heel 
veel aan verkeersveiligheid voor kin-
deren. Ieder jaar zijn op alle scholen 
de theoretisch verkeersexamens. 
Ook aan de praktisch verkeersexa-
mens voor de groepen 7 doen al-
le basisscholen in de gemeen-
te mee. En nu dus de Dode Hoek 
/ Fiets ‘seef’ training voor de groe-

pen 8 aan het einde van het school-
jaar. Ook doet de gemeente elk jaar 
mee met de campagne van Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) ‘De scho-
len zijn weer begonnen’. Verkeers-
vrijwilliger Ben Reinalda zet zich al 
twee en een half jaar samen met 
gemeente, de stadsregio en VVN in 
voor de verkeerveiligheid van kinde-
ren in Aalsmeer.
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Vico winnaar tekenwedstrijd 
100 jaar bloemenveilingen
Aalsmeer - Ruim 200 kinderen heb-
ben meegedaan aan de tekenwed-
strijd 100 jaar bloemenveilingen 
Aalsmeer. Deze kleurrijk krijtteke-
ningen zijn tot en met 15 oktober te 
zien op de kinderkunstzolder van het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Er 
is zoveel jeugdig tekentalent is in 
Aalsmeer, dat het voor de jury be-
staande uit museum directeur Jan 
Verschoor, beeldend kunstenaar 
Miep Maarse en Wim van Vliet van 
KMTP een hele opgave was om bes-
te tekening er uit te zoeken. De te-
kening van Vico Wittig sprong er bo-
venuit. De heer Van Vliet omschrijft 
het zo: “Als je een tulpenbol onder 

de grond stopt kan daar niet anders 
dan een tulp uitkomen. Het gene-
tisch materiaal en de energie zit in 
het zaad van de bloem.” Afgelopen 
woensdag heeft cultuur-wethou-
der Gertjan van der Hoeven de prij-
zen uitgereikt in klas 6b op de An-
toniusschool. De winnaar Vico Wittig 
zit namelijk in deze klas. En hij heeft 
door de wedstrijd te winnen voor zijn 
klas een uitje gewonnen: Varen op 
de Westeinder en een bezoek aan 
de Historische Tuin. De andere ge-
nomineerden waren: Dylan Van Ga-
len, Roy van den Beitel, Bryan Steg-
gerda, Jasmijn Heemskerk en Anne-
Fleur Groningen. Plaats 2 Junior Vlijtbuiters 

op junior pramenrace
Aalsmeer - Boos waren ze en te-
leurgesteld. Ze moesten huilen en 
wilden zelfs het abonnement op de 
Nieuwe Meerbode opzeggen. Dat 
wordt een nee-sticker op de brie-
venbus, want de krant wordt gratis 
verspreid. Maar, daar gaat het niet 
om. De Junior Vlijtbuiters zijn op de 
tweede plaats geëindigd tijdens de 
achtste junior pramenrace op zater-
dag 16 juni. Op de uitslagenlijst was 
dit keurig vermeld, maar de bijbeho-
rende foto met het nummertje twee 

was niet het goede team. De redac-
tie van de Nieuwe Meerbode wil de-
ze fout natuurlijk recht zetten. Me-
rel, Lotte, Catrien, Laura, Eva, Sofie 
en Daan van de Junior Vlijtbuiters 
hebben tot slot een prachtige pres-
tatie geleverd. Waarschijnlijk zijn 
de Hawaï slingers, die beide teams 
droegen, de reden van de verwis-
seling van de foto’s. Bij deze alsnog 
de juiste foto van de nummer twee: 
De Junior Vlijtbuiters van de fami-
lie de Vries.

OLM vet coolste praam! 
Aalsmeer - Zaterdag 16 juni ver-
trok met vluchtnummer 26 het vlieg-
tuig van de OLM met bestemming 
Stokkeland voor de achtste junior 
pramenrace. Captain Johan en de 
co-piloten Jordi en Wilco voerden 
het bevel.
Mede door het mooie weer en het 
enthousiaste publiek werd de vlucht 
een feestje voor co-piloot Jim en zijn 
zeven stewardessen van de Oost-

einderschool: Priscilla, Fleur, Eline, 
Noa, Lavanya, Fleur en Zoë. Tijdens 
de vlucht moesten er een aantal 
tussenlandingen gemaakt worden 
om verschillende leuke opdrach-
ten uit te voeren. Na een veilige lan-
ding werd de praam tot ieders ver-
rassing door de jury uitgeroepen tot 
de Vet coolste praam. Trots gingen 
alle meiden met een mok en een pet 
naar huis.

Veel animo voor speelmiddag 
op het Weteringplantsoen 
Aalsmeer - Woensdag 21 juni heeft 
stichting de Binding samen met de 
gemeente een speelmiddag in het 
Weteringplantsoen georganiseerd. 
Door een initiatief van een aantal 
bewoners zijn er, ongeveer een jaar 
geleden, speeltoestellen geplaatst 
op dit pleintje. Kinderen kunnen 
al geruime tijd heerlijk schomme-
len, glijden op de glijbaan en lekker 
klauteren. Inmiddels is ook de rest 
van het Weteringplantsoen aange-
past en werd het tijd voor een fees-
telijke speelmiddag. Zo ‘n 100 kin-
deren hebben met hun ouders ge-
noten van allerlei leuke activitei-
ten. Heel veel kinderen hadden ge-
hoor gegeven aan het thema ‘Prin-
sen en Prinsessen’, en kwamen ver-
kleed als prinses of prins. Ze wa-
ren allemaal prachtig. De kinderen 
kregen een paspoort om hun hals 
waarmee ze aan allerlei activiteiten 
konden deelnemen. Zo stond er een 
springkussen, werd er geschminkt, 

konden ze eendjes vissen en werd 
er volop geknutseld. Ook was er een 
leuke poppenkastvoorstelling over 
‘Het Gouden Ei’. Om 16.00 uur kwam 
wethouder Ad Verburg de prijsuit-
reiking verzorgen van de kleurwed-
strijd. Deze kleurplaat was huis aan 
huis bezorgd in het centrum. Veel 
kinderen hadden daar een prach-
tige creatie van gemaakt. Er waren 
drie categorieën gemaakt één van 
nul tot vier jaar, één van vijf tot ze-
ven jaar en één van 7 jaar en ouder. 
In elke categorie heeft de wethou-
der de mooiste uitgekozen. Zo gin-
gen Annemarie Fetter (categorie nul 
tot vier), Dana Verdoomer (categorie 
vijf tot zeven) en Eva Cocu (catego-
rie zeven plus) alle drie met een leuk 
cadeautje naar huis. Wethouder Ad 
Verburg: “Dit is een goed voorbeeld 
waar een burgerinitiatief van een 
aantal bewoners toe kan leiden. Nu 
kunnen kinderen hier nu volop spe-
len en genieten van dit mooie plein.”

Fijne sportdag De Brug!
Aalsmeer - Op woensdag 20 ju-
ni heeft basisschool De Brug een 
bijzonder leuke sportdag georga-
niseerd. Alle kinderen vanaf groep 
3 tot en met 8 hebben meegedaan 
aan allerlei sportieve activiteiten. De 
dag werd begonnen met een pitti-
ge warming-up, waarbij iedereen 
kon meedoen, ook leerkrachten en 
ouders. De kinderen deden het na-
tuurlijk het best! Geweldig om te 
zien hoe fanatiek sommigen waren. 
Er waren verschillende atletiekon-
derdelen in het programma opge-
nomen, maar er was ook hockey, 
badminton, carrévoetbal en doel-
schieten. Erg leuk, maar ook lastig, 
was het skilopen op meterslange 
latten. Het waterracespel met wip 

en spons viel eveneens goed in de 
smaak. Fijn dat het zulk zonnig weer 
was! Bijna alle kinderen waren bij-
zonder te spreken over het hardlo-
pen en de 60 meter sprint. Sommi-
gen hadden hun record van vorig 
jaar flink verbeterd. Er werd gesport 
in kleine groepjes onder de bezie-
lende leiding van heel veel enthou-
siaste ouders die zich elk jaar weer 
opgeven en graag van de partij zijn. 
De altijd actieve ouderraad van De 
Brug wist de kinderen goed te ver-
wennen met limonade, heerlijke ro-
ze koeken en aan het eind van de 
ochtend met een lekker fris ijsje. 
Kortom, de door De Brug georga-
niseerde sportdag was ook dit jaar 
weer een groot succes!

Leerlingen Westplas houden 
kookmiddag in de Binding
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 15 ju-
ni organiseerden twee leerlingen 
van de Westplas Mavo in samen-
werking met stichting de Binding 
een kookmiddag. De twee meiden 
hadden zich voor deze kookactivi-
teit aangemeld en kregen van de 
Binding de opdracht om zelf van A 
tot Z een maaltijd, bestaande uit la-
sagne en brownies, te organiseren 
met daarbij begeleiding van de Bin-
ding en de school. Op de Westplas 
Mavo volgen de leerlingen de eerste 
2 jaar projectonderwijs. Dit betekent 
dat ze in groepjes werken aan door 
hen zelf gekozen projecten. Ze ma-

ken hun eigen planning en de do-
centen vervullen daarbij slechts een 
coachende rol. Door deze projecten 
leren de leerlingen hun vaardighe-
den te ontwikkelen en ervaren ze 
waar ze tegenaan lopen bij het or-
ganiseren van in dit geval een kook-
middag. Ze doen daarbij de nodi-
ge ervaring op en ontdekken wat ze 
leuk vinden maar ook wat juist niet.
De twee meiden hebben ontzet-
tend hun best gedaan en een pri-
ma maaltijd geserveerd waar de 
kinderen lekker van hebben ge-
smuld. Echt een resultaat om trots 
op te zijn!

Buitenspeeldag groot succes
Kudelstaart - Stichting de Binding 
organiseerde 13 juni de buiten-
speeldag in Kudelstaart. Evenals in 
voorgaande jaren vond deze plaats 
in de Graaf Willemlaan en de Proos-
dijstraat. De opkomst was weer gro-
ter dan vorig jaar. Om 14.00 uur 
werd de buitenspeeldag feestelijk 
geopend door burgemeester Pieter 
Litjens. Daarna konden de kinderen 
een strippenkaart ophalen waarmee 
ze allerlei leuke activiteiten konden 
doen, zoals sporten, springen, spe-
len, broodjes bakken, popcorn eten, 
limonade drinken en nog veel meer 
en dit alles gratis en voor niets! Bij-
na 400 kinderen uit groep 1 tot en 
met 8 hebben deze middag ge-
noten. Ook dit jaar mocht De Bin-

ding gebruik maken van The Futu-
re (Click F1) en zij ook hier werden 
leuke activiteiten georganiseerd. 
Een aantal tieners van de West-
plas kwam helpen evenals Ria, Ca-
roline en Theo, buitenspeel-vrijwilli-
gers van het eerste uur. In het ka-
der van een maatschappelijke sta-
ge hebben 33 enthousiaste leerlin-
gen van het Pantha Rei uit Amstel-
veen meegeholpen met het bege-
leiden van de spelletjes. Als toegift 
verzorgden deze jongens en meiden 
nog een leuke afsluiting door met 
zijn allen op de muziek te dansen. 
Deze middag is door iedereen kei-
hard gewerkt en mede dankzij die 
inzet, kan teruggekeken worden op 
een geslaagde buitenspeeldag!

Buon Giorno Binding Oost
Aalsmeer - De tieners in Aalsmeer 
Oost zijn een stuk wijzer geworden. 
De Italiaanse taal hebben ze nu een 
beetje onder de knie. Dank zij Zelda, 
de Italiaanse vrijwilligster bij Binding 
Oost, hebben de tieners allerlei Ita-
liaanse woorden geleerd. Zodra de 
les begon, werd er goed geoefend 
in de uitspraak. Dat was eerst erg 
wennen, want in Italië spreken ze de 
H en de G gewoon niet of anders uit. 
Na wat Italiaanse hapjes, zoals pizza 

en crackers met pesto, heeft juf Zel-
da de tieners getest met een ‘cru-
civerba’, ofwel een kruiswoordraad-
sel. De tieners die deze zomer naar 
Italië op vakantie gaan, kunnen zich 
goed redden met het woordenboek 
dat ze mee naar huis kregen. Arrive-
derci allemaal bij Binding Oost. Kijk 
voor meer informatie over de Bin-
ding en alle activiteiten voor en tij-
dens de zomervakantie op www.de-
binding.nl.

Regen BMX-ers in Heiloo
Uithoorn – Op 25 juni werd in Hei-
loo de vierde Noord Holland Cup 
gereden. Het regende zo erg dat 
er heel veel water op de baan bleef 
liggen waardoor het zwaar fiet-
sen was voor alle rijders. Omroe-
per Olaf bleef echter optimistisch 
en noemde het stabiel weer. Dat 
was het ook zeker, want het regen-
de aan één stuk door. Olaf had ech-
ter nog wel een leuke avond voor de 
boeg, want hij gaf aan dat hij crea-
tief met papier-maché aan de slag 
kon gaan met al zijn natte papieren. 
Bij de jongste rijders ging de strijd 
tussen Jur de Beij , Bo Versteeg en 
Jayden Bregita. Kleine Jur liet zich 
echter niet gek maken door de an-
dere rijders. En trok aan het langste 
eind. Rens Grömmel, Alec van der 
Mast, Joel Rijneker en Jessy Soede 
gingen er in hun leeftijdsklasse ook 
behoorlijk fel tegen aan. Rens en 
Alec gaven elkaar voor in het veld 
geen centimeter toe. Max de Be-
ij en Jochem van de Wijngaard re-
den bij Boys 9/Girls 10 beide con-
stant voorin. Max was echter de 
sterkste van de twee en ging er keer 
op keer met de ritwinst van door. Tij-
dens de tweede manch moest Ton-
ko Klein Gunnewiek bij het uitko-
men van de tweede bocht met beide 
voeten aan de grond, maar kon ge-

lukkig weer snel vaart maken. Hier-
door behield hij deze manch toch 
nog zijn tweede plek. Bij de Boys 
11/Girls 12 wist Maarten van der 
Mast in de eerste en derde manch 
voor Izar van Vliet Garzia te blijven. 
In de finale wist Maarten dit helaas 
niet vol te houden en eindigde op 
de vijfde plek. Izar eindigde op een 
verdiende tweede plaats. Joey Nap, 
Bart van Bemmelen en Kevin Boom-
kens (Boys 12/Girls 13) streden in 
de finale om de eerste plek. Bart lag 
lange tijd op de derde plek, maar 
wist op het laatste stuk Kevin nog 
in te halen en ging er met de twee-
de plaats vandoor. Het was een zeer 
spannende finale-rit. Volgend week-
end Top Competitie in Rijswijk. Dan 
graag mooi weer ter compensatie 
van deze natte koude dag. 



Aalsmeer - Laura Badoux en Ron 
Langelaan lid van DAW Alkmaar 
hebben deelgenomen aan de 14de 
wereld masters kampioenschappen 
zwemmen, die gehouden is van 3 tot 
en met 17 juni in Riccione Italië. Lau-
ra Badoux startte op maandag 11 ju-
ni op de 100 meter schoolslag, haar 
tijd 1.16.64 was goed voor de derde 
plek. Ron zwom de 100 meter school-
slag in 1.14.62 en werd hiermee 43e. 
Twee dagen later stond de 50 meter 
schoolslag op het programma. Lau-
ra stond als tweede geplaatst en dit 
wist ze ook waar te maken in een tijd 
van 34.45. Ook Ron zwom een zeer 
nette race en werd 38e in 33.08. Op 

vrijdag 15 juni stond alweer de laat-
ste afstand op het programma, de 
200 meter schoolslag. Voor Laura 
werd het dit keer een vierde plek in 
een tijd van 2.49.30 en Ron behaal-
de zijn hoogste notering, een 30e 
plek in een tijd van 2.43.88. Op al-
le drie de afstanden zwom Laura ook 
nog een Nederlands masters record 
in de leeftijdsgroep 30 tot 34 jaar. 
Nu staat volgend jaar het Europees 
masters kampioenschap zwemmen 
op het programma. Deze wordt in de 
eerste week van september 2013 ge-
houden in het Pieter van den Hoog-
enband Zwemstadion in Eindhoven, 
Nederland. 
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Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Ook zin om te komen klaverjassen? 
Iedereen is van harte welkom. Van-
af 20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. 
Het klaverjassen op 20 juni is ge-
wonnen door Joop van Oostwaard 
met maar liefst 6311 punten, op 
twee Arie Zethof met 5662 punten 
en op drie Ria van Oostwaard met 
5349 punten. De poedelprijs was 
deze keer voor Bert van der Jagt 
met 3563 punten.

NK plaatsingen junioren 
dance twirlteams
Aalsmeer - Zaterdag 16 juni heb-
ben twirlsters van SV Omnia 2000 
deelgenomen aan een majorette- en 
twirlwedstrijd in Zwijndrecht. Alicia, 
Yosra, Amber en Eefke mochten het 
tegen elkaar opnemen in de catego-
rie junior beginner op het onderdeel 
1-baton. Zij waren zeer aan elkaar 

gewaagd. Yosra mocht uiteindelijk 
de bronzen medaille in ontvangst 
nemen, en Eefke behaalde heel fraai 
het goud met 68.6 punten. Solenne 
en Selina traden aan in de categorie 
Preteen intermediate en Imca in de 
categorie junior intermediate. So-
lenne behaalde zilver en Selina en 

Imca kregen beiden het goud om-
hangen. Vervolgens stond het on-
derdeel 2-baton op het programma. 
Solenne en Selina lieten een mooie 
routine zien met hier en daar een 
drop. Dit keer mocht Solenne het 
goud in ontvangst nemen met 76.9 
punten en viel Selina net buiten de 
prijzen met haar vierde plaats. Na 
de pauze mochten de duo’s aantre-
den. Amber en Eefke vertegenwoor-
digden SV Omnia 2000 in de cate-
gorie junior beginner. Zij werden 
vierde. Ook Selina en Kim hadden 
een sterk deelnemersveld in de ca-
tegorie Preteen intermediate. Ze be-
gonnen sterk, halverwege kreeg Se-
lina een baton op haar hoofd, maar 
maakte toch knap de routine af. Uit-
eindelijk werden ze toch nog twee-
de. Aan onderdeel Super X Strut na-
men Imca en Kim deel. Beide kon-
den het hoogste podium bestijgen. 
Voor Imca was dit tevens de laatste 
keer dat ze aan dit onderdeel mee-
deed, ze gaat zich nu toeleggen op 
2-baton. Kim plaatste zich defini-
tief voor het NK bij dit onderdeel. 
Daarna het onderdeel rhythmic 
dancetwirl. Amber mocht als eerste 
starten in de categorie junior begin-
ner samen met Eefke en Yosra. He-
laas weigerde Yosra haar cd, zelfs 
met een nieuwe poging met de re-
serve cd ging het niet lukken, dus ze 
moest de wedstrijdvloer teleurge-
steld verlaten. Amber werd heel ver-
diend derde met 66.5 punten. In de 
categorie Preteen advance namen 

Nationaal Regenboog Evenement
Zeilen op topniveau en 
vertier op de wal
Aalsmeer - Het tweede Nationaal 
Regenboog Evenement gaat weer 
van start op het grootste plassen-
gebied van Nederland, midden in 
het Groene Hart. Ook wel ‘het skût-
sjesilen van de Randstad’, maar 
dan met Regenbogen, oer-Holland-
se zeilboten van Koningsklasse. Van 
4 t/m 8 juli zijn de wedstrijden van-
af de wal of op het water te bekijken 
en zijn veel activiteiten voor het pu-
bliek. Het Nationaal Regenboog Eve-

nement wordt afgetrapt met veel fes-
tiviteiten in Leiden en een binnen-
tocht van de 15 wedstrijdboten in 
de historische stad op 3 juli. Waar-
bij de commissaris van de Koningin 
van Zuid-Holland het evenement of-
ficieel opent. De vloot vaart vijf da-
gen op vijf verschillende plassen in 
het Groene Hart, waarvoor bezoekers 
van het evenement vertier te vinden 
is in de vorm van muziek en water-
activiteiten zoals waterskiën en boot-

Sportvereniging Omnia 2000
Ritmische gymnasten 
actief op NK in Ahoy
Aalsmeer - Zaterdag 16 en zon-
dag 17 juni vonden de Nederland-
se Kampioenschappen ritmische 
gymnastiek plaats in Ahoy Rotter-
dam. Zaterdag was het de beurt aan 
de duo’s categorie 3B van SV Om-
nia 2000. Elise Wanner en Domini-
que Roof hadden zich via de voor-
rondes geplaatst met de duo lintoe-
fening. De oefening verliep op het 
NK best goed, maar een val van het 
lint aan het einde van de oefening 
en wat slordigheidjes maakten dat 
de meiden op de achtste plaats ein-
digden. Elise was daarna nogmaals 
aan de beurt, nu met Gabriëlle 
Boomhouwer met de duo knotsoe-
fening. De meiden gingen enthousi-
ast van start en waren zelfs wat snel 
op de muziek. Er werden geen gro-

te fouten gemaakt, maar de concur-
rentie was sterk. Ze eindigden op 
de tiende plaats. Zondag mocht de 
3B-groep van SV Omnia 2000, be-
staande uit Dominique Roof, Sanne 
Koopmans, Marta Rentenaar, Ana-
hit Oganisjan en reserve Sanne Cle-
veringa, een baloefening laten zien. 
De afgelopen weken was er nog 
hard getraind om de puntjes op de i 
te zetten. De oefening verliep goed, 
maar halverwege slopen er toch wat 
foutjes in en bewogen de meiden 
niet altijd even gelijk. De oefening 
was helaas net niet genoeg voor het 
podium: Het team werd vierde. Het 
wedstrijdseizoen voor de ritmische 
gymnasten zit er op. De gymnasten 
en trainsters kunnen terugkijken op 
een mooi en geslaagd seizoen. 

Ritmische gymnastiek
Twee keer goud Ilse op NK
Aalsmeer - in Ahoy Rotterdam de 
Nederlandse Kampioenschappen 
plaats. Het hele weekend was Ahoy 
omgetoverd tot een gymnastiekpa-
radijs. Ritmische gymnastiek, jazz-
dans, trampolinespringen, acrogym, 
streetdance en turnen hielden alle-
maal hun Nederlandse kampioen-
schappen. Ook was er een beweeg-
plein waar het publiek elke discipli-
ne zelf kon uitproberen. Ilse Huis-
kens, individueel RG-gymnaste van 
Omnia 2000, kwam dit seizoen bij 
de groepswedstrijden 1B uit met de 
seniorengroep van GTV de Badhoe-
ve. Deze groep staat in de RG cir-
cuit beter bekend als ‘de Oldies’. De-
ze groep is namelijk ontstaan uit rg-
gymnastes die al een paar jaar ge-
stopt zijn, maar nog steeds zo be-
trokken zijn bij deze prachtige sport, 
dat zij besloten hebben om toch 
weer een jaar hard te gaan trainen 
om zo nog een keer te kunnen schit-
teren op het NK 2012. De dames 
hadden nog 1 gymnaste te kort en 
hebben daarom gevraagd of Ilse het 

team compleet wilde maken. Ilse is 
de enige die ook nog individueel ac-
tief bezig is met deze sport. Na goud 
en zilver bij de eerste plaatsings-
wedstrijd en twee keer goud bij de 
tweede plaatsingswedstrijd, ging de 
groep op beide onderdelen als favo-
riet de finale in. De hoge verwachtin-
gen werden meer dan waargemaakt: 
Twee keer een gouden medaille was 
het resultaat. De senioren ritmische 
gymnastiek 1B groepen vochten hun 
titelstrijd uit in het grote sportpaleis 
voor duizenden toeschouwers. Zij 
zagen niet alleen de ritmische gym-
nasten in actie maar ook Olympisch 
medaillekandidaat Epke Zonderland, 
die zijn brug en rekoefening liet zien. 
Ilse Huiskens, Kim Evers, Tilly van 
Schaik, Carmen Chielie, Angela Hof-
stee en Marjolein Oosting lieten een 
perfecte baloefening zien, waarmee 
ook zij verdiend goud wonnen. Hoe-
wel de hoepel- en knotsoefening niet 
foutloos verliep, hielden zij voldoen-
de punten over, waardoor de tweede 
Nederlandse titel een feit werd.

Selina, Solenne en Kim het onder 
andere tegen elkaar op. Selina was 
weer opgeknapt en zette een mooie 
show neer. Ook Solenne liet zien dat 
zij haar routine perfect beheerst. 
De jury was onder de indruk en be-
loonde Selina met zilver, en Solenne 
kreeg goud met 82,4. Ze is nu dus 
definitief geplaatst voor het NK op 
dit onderdeel. In de categorie juni-
or intermediate kwamen Alicia en 
Imca uit voor SV Omnia 2000. Im-
ca werd eerste met 75,2. Daarna het 
laatste onderdeel van de wedstrijd-
dag, small team dance twirl. Met in-
valster Cynthia gingen Amber, Eef-
ke, Selina, Solenne en Kim de wed-
strijdvloer op als junioren. Ze na-
men het op tegen hun clubgenoot-
jes Imca, Nikkie, Manon, Lisa, Ali-
cia, Suzanne en Yosra. Beide teams 
hebben een goede show neergezet 
en hebben zich definitief geplaatst 
voor het NK. Ook de Dreamgirls 
show werd beloond met NK plaat-
singspunten, zij werden tweede met 
73 punten. 

Na de prijsuitreiking keerden de 
twirlsters huiswaarts met 8 keer 
goud, 4 keer zilver en 2 keer brons 
van de totaal 24 optredens. Al met 
al weer een geslaagde wedstrijd-
dag. Lijkt het je ook leuk om te ko-
men twirlen? Voor meer informatie 
over twirlen kan contact opgeno-
men worden met de Productgroep 
Coördinatoren Sandra Kok of Linda 
Nederstigt via twirlen@svomnia.nl.

Prijzen Laura Badoux tijdens 
WK zwemmen voor masters

SV Omnia 2000 Twirlen
Promotie voor Solenne
Aalsmeer - Op 24 juni hebben de 
twirlsters Kim, Solenne en Selina 
deelgenomen aan de twirlwedstrijd 
in Leiden. Bij het onderdeel 1-baton 
debuteerde Solenne in de preteen 
advance klasse. Ze mocht het opne-
men tegen twee zeer goede tegen-
standers, die al wat langer in de-
ze categorie zitten. Solenne liet een 
prima optreden zien en kreeg zeer 
verdiend de zilveren medaille met 
81,5 punten. In de preteen interme-
diate categorie namen acht deel-
neemsters het tegen elkaar op. Kim 
kreeg het brons omgehangen met 
74,2 punten en Selina het goud met 
78,3 punten. Solenne liet bij het on-
derdeel 2-baton zien dat ze in top-
vorm is. Ze werd eerste met 81,7 
punten en promoveerde ook met 
dit solo onderdeel naar de advance 
klasse. De tweede plaats was voor 
Selina met 77,4 punten. Het duo 
Kim en Selina had er zin in. De mei-
den lieten op wat schoonheidsfout-
jes na een goed optreden zien. Met 
75,7 punten werden ze eerste en 
hiermee zijn de laatste plaatsings-
punten voor het NK binnen. Inmid-
dels waren Cynthia, Yvette en Im-
ca ook gearriveerd in Leiden. On-
der leiding van coach Maaike na-
men de zes meisjes deel aan het on-
derdeel small team twirling. Ze lie-
ten een overtuigend optreden zien. 
De jury beloonde hen met goud en 
72,7 punten. In het naseizoen mag 
dit team uitkomen in de preteen 
intermediate categorie. Het laat-

ste onderdeel voor SV Omnia 2000 
was rhythmic twirl. In de categorie 
preteen advance waren zes deel-
neemsters. Solenne wist heel knap 
het zilver te bemachtigen met 82,4 
punten. Selina werd vierde met 79,3 
punten en Kim vijfde met 77 punten. 
Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met de 
Productgroep Coördinatoren San-
dra Kok of Linda Nederstigt per e-
mail twirlen@svomnia.nl 

Solenne Köhler met 2-baton.

jes bouwen. De jeugd krijgt ook aan-
dacht in het walprogramma, om met 
watersport en zeilen in aanraking te 
komen. De Regenbogen worden tij-
dens het evenement bemand door de 
top van de Nederlandse zeilsport. Op 
dinsdag 3 juli is van 13.00 tot 21.00 
uur het openingsfeest van het Natio-
naal Regenboog Evenement in hartje 
Leiden. Woensdag 4 juli start de zeil-
competitie op de Kagerplassen (ge-
meente Teylingen). Op donderdag 5 
juli komt het evenement aan bij het 
Braassemermeer (gemeente Kaag 
en Braassem). Vrijdag 6 juli wordt de 
strijd geleverd op de Westeinderplas-
sen in Aalsmeer. Op zaterdag 7 ju-
li nadert het hoogtepunt van het Na-
tionaal Regenboog Evenement op de 
Vinkeveense plassen (gemeente De 

Ronde Venen). De finale is op zon-
dag 8 juli op de Nieuwkoopse plas-
sen (gemeente Nieuwkoop). De vijf-
tien deelnemende Regenbogen ver-
tegenwoordigen dorpen, gemeenten, 
provincies en het bedrijfsleven. De 
deelnemers zijn: Aalsmeer, Alphen 
aan den Rijn, Bodegraven-Reeuw-
ijk, Beleef de Bollenstreek, Bedrij-
ven Rijnland, Het Groene Hart, Kaag 
en Braassem, Leiden, Leimuiden, 
Nieuwkoop, Provincie Zuid-Holland, 
De Ronde Venen, Teylingen, Bedrijfs-
leven Haarlemmermeer, Leidschen-
dam-Voorburg.  Jan Franssen, com-
missaris van de Koningin Zuid-Hol-
land, is op 3 juli in Leiden en op 8 
juli in Nieuwkoop. Jaap Bond, gede-
puteerde van Noord-Holland, is op 
6 juli in Aalsmeer en Roel Robbert-

sen, commissaris van de Koningin 
Utrecht, is op 7 juli in Vinkeveen.

Scholen en muziek
Alle activiteiten in Aalsmeer zijn op 
of rond surfeiland Vrouwentroost aan 
de Kudelstaartseweg. Hier is de wed-
strijd het best volgen. In de feesttent 
op het eiland is de hele dag en avond 
horeca en muziek aanwezig. In de 
ochtend worden activiteiten voor de 
leerlingen van basisscholen georga-
niseerd, onder andere zeilen, kleur-
wedstrijd en springkussen. De zeil-
wedstrijd van de Regenbogen op 
de Poel is van 14.00 tot 16.00 uur. 
De prijsuitreiking is in de tent vanaf 
16.30 uur. ‘s Avonds wordt het spor-
tieve festijn met een feest afgesloten 
in de tent van 20.00 tot 24.00 uur.

Tennis
Clubkampioenschappen 
voor jeugd bij All Out
Aalsmeer - Ondanks de wisselen-
de weersomstandigheden zijn ook 
dit jaar de clubkampioenschappen 
voor de jeugd van All Out tot en 
met 17 jaar weer uitstekend verlo-
pen. Dankzij de inzet van de nieu-
we jeugdcommissie, hulpouders en 
de trainers Peter van Bael, Marvin 
Geestman en Herman Demper is 
het toernooi wederom een gewel-
dig succes geworden. Hoewel de 
weersvoorspelling anders deed ge-
loven, zijn bijna alle wedstrijden bui-
ten gespeeld. Dit jaar hebben 153 
van de bijna 400 jeugdleden zich in-
geschreven om mee te doen aan de 
kampioenschappen. Alleen de fina-
ledag afgelopen zondag viel helaas 
in het water. Gelukkig kon gebruik 
gemaakt worden van de binnenba-
nen. Er is geweldig genoten van de 
strijd die de spelers geleverd heb-
ben. Het toernooi duurt twee we-
ken en wordt  zoals gewoonlijk op 
de zondag na het 40 plus toernooi 
afgesloten. Gevolg is wel dat de fi-
naledag altijd een week later ge-
pland moet worden, omdat er te 
weinig banen zijn voor alle tennis-
sers.  Maar dat komt voor sommigen 
uitstekend uit. Geen last van pijntjes 
en volkomen uitgerust worden dan 
de laatste wedstrijden afgewerkt. 

Aan het einde van de finaledag 
vond de prijsuitreiking plaats waar-
bij ook de goede verrichtingen tij-
dens de competitie gememoreerd 
werden. Van de 14 teams die op de 

woensdag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag hebben gespeeld zijn er 4 kam-
pioen geworden. Daarvan hebben 2 
teams deelgenomen aan de KNLTB 
Districtskampioenschappen. De 
jongens tot en met 14 jaar zijn kam-
pioen geworden en het mixteam tot 
en met 17 jaar is tweede geworden. 
Een prachtige prestatie! Er waren 
dit jaar minder mini`s voor de hal-
ve baan, maar daar stond tegenover 
dat er veel meer mini`s deelnamen 
die op een driekwartbaan speelden. 
Er hebben dit jaar 32 mini’s meege-
daan. Om ongeveer 16.00 uur is ge-
start met de prijsuitreiking. Daarna 
zijn de de kampioenschappen af-
gesloten met een heerlijke barbe-
cue. Bij de jongens mini’s (3/4 baan) 
zijn Timo Boer, Jamie Binnendijk, 
Sam Noordam en Rubin Onclin eer-
ste geworden. De hoogste eer bij de 
meisjes is behaald door Maud Pot-
huizen en Milou Bos. Bij de mini’s 
(halve baan) is de grootste beker 
uitgereikt aan Kiran Biesheuvel. Bij 
de meisjes A, B, C en D zijn respec-
tievelijk Amber Kloosterman, Julia 
Grippo, Dewi Verhoef en Alex Brui-
ne de Bruin op één geëindigd. Bij de 
jongens A, B, C, D en E is goud be-
haald door Jan Joost Eveleens, Jes-
se de Jager, Martijn van Noord, Tim 
Blom en Jouk Smit. Over een maand 
start het Rabo open jeugd toer-
nooi. De organisatie hoopt dan ze-
ker weer veel spelers van All Out te-
rug te zien. Er wordt een grote deel-
name van buitenaf verwacht.
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Zwemrace in Heerenveen
Estafetterecord dames Oceanus
Aalsmeer - Acht meiden van Ocea-
nus namen de moeite om afgelopen 
weekeind naar Heerenveen af te rei-
zen voor een zwemrace van ongeveer 
een halve minuut. De jongens had-
den afgezien van een start, maar de-
ze dames maakten er een mooi en 
gezellig feestje van. Door bij de in-
schrijving de zwemsters enigszins 
door elkaar te husselen was het mo-
gelijk om twee estafetteteams binnen 
de inschrijflimiet te houden en zo 
acht startbewijzen voor het NK sprint 
te bemachtigen. Alle zwemsters had-
den wel zin in een NK, dus werd de 
reis naar Heerenveen geboekt. Op 
zaterdag zwommen Eva van der Born 
en Tamara Grove al hun persoonlij-
ke 50 meter vrijeslag. Met een wat 
glad en sterker dan in Aalsmeer hel-
lend startblok was het starten op zich 
best moeilijk. Toch kwam Eva tot een 
persoonlijk record op de korte baan 
van 29.43. Tamara sloot haar 50 me-
ter af met een sterke finish en 28.32. 
De volgende dag dus acht zwemsters 
voor Oceanus te water. Eerst mocht 
de ploeg met Fabienne Vork (30.02), 
Simone Huisman (31.89), Anouk van 
Noord (31.55) en Carmen Roskam 

(31.36) te water. Keurige tijden, per-
soonlijke records en dus grote glim-
lachen op hun gezichten. Een serie 
later dook Michelle Meulenbroek te 
water. Zij finishte na 28.91, waarna 
Eva met een pijlsnelle overname een 
supertijd van 28.01 neerzette. Luca 
Ebbinge zette de snelle race voort 
met voor het eerst een tijd onder de 
30 seconden (29.77), waarna Tamara 
Grove het klusje afmaakte met 27.15! 
Totaaltijd 1.53.84 en een mooie acht-
ste plaats. En passant haalden de da-
mes drie clubrecords. Het record bij 
de meisjes 16 jaar en jonger stond 
sinds drie jaar op 1.55.33, het record 
bij de 17 jarigen en de dames stond 
al vanaf 1996 op 1.54.3. Die records 
zijn nu uit de boeken verdwenen. De 
prima prestaties werden beloond met 
zelfgebakken appeltaart van de fami-
lie van der Born. Komend weekeind is 
in Dordrecht nog het laatste NK, dat 
van de minioren. Het toernooi heet 
officieel de Jaargang finale, maar is 
het officieuze Nederlands kampioen-
schap. Hier starten voor Oceanus 
Dennis Weening, Emma van Zanten, 
Giulia Corsi, Jane Sommeling, Ruben 
van Vierzen en Thomas Weening. 

Mooie prestaties in Limburgse Stein
Triatlonteam verstevigt 
positie in Eredivisie
Aalsmeer - Een week na de twee-
de wedstrijd in de Lotto Eredivi-
sie Triathlon werd in het Limburg-
se Stein al de volgende Sprintrace 
gehouden. Het Oceanus/Multi Tri-
athlon Team heeft bij zowel de he-
ren als de dames de goede positie in 
het klassement verstevigd. Het he-
renteam bestond uit de vaste waar-
den Menno Koolhaas, Jeffrey Reijn-
ders aangevuld met de twee erva-
ren broers Martin en Raymond Pet. 
Jeffrey kwam knap als tweede uit 
het water, maar kon het tempo in 
de fietskopgroep niet volgen. Met 
een goed looponderdeel eindigde 
hij op de 49e plaats. Menno Kool-
haas en Martin kwamen vlak ach-
ter elkaar uit het water in de haven 
van Stein. Ze kwamen in een goe-
de fietsgroep terecht, zodat ze het 
met een sterk looponderdeel af 
konden maken. Koolhaas eindig-
de op de 20e plek (één positie ho-
ger dan een week eerder in Gronin-
gen) en Martin Pet op de 26e plek. 
Raymond Pet liep met een snel-
le 5 kilometer (17:00 minuten) naar 
de 33e plek. Pieter van der Meer 
deed als vijfde man (buiten de pun-
ten) mee aan de sprint triathlon. Hij 
was vooral tevreden met zijn loop-
tijd van 18.56 minuten op de 5 kilo-
meter. In het teamklassement lever-
de de prestatie van de Mult’s de 8e 
plek op. Bij de dames gingen Ma-
rit Plat, Michelle Fangmann, Jennifer 
Ooms en Zuzana Sassvova van start 
in de Eredivisie. Marit kwam voorin 
uit het water en wist zich te hand-
haven in een achtervolgend groep. 
Ze kwam daardoor als vierde van de 
fiets af. Tijdens het looponderdeel 
kwam teamgenote Michelle Fang-
mann haar nog voorbij. Michelle fi-
nishte als 13e en Marit als 17e. Zu-
zana Sasovova eindigde op de 38e 
plek. Jennifer Ooms completeerde 
met haar 44e plek het damesteam, 
dat op de 9e plaats in het team-
klassement eindigde. In de recre-
atieve serie over dezelfde sprintaf-
stand (750 meter zwemen, 20 kilo-
meter fietsen en 5 kilometer lopen) 
finishte Frank Hellendoorn als derde 
in 1.11.29 uur en John Heysteeg als 
45e in 1.25.56 uur. 

Halve triathlon
Op zondag was het de beurt aan de 
echte bikkels. Onder barre omstan-
digheden werd in Stein namelijk een 
halve triathlon (1,9 kilometer zwem-
men, 96 kilometer fietsen en 21 ki-
lometer lopen) afgewerkt. 
De regen en de kou zorgden dat 
heel veel atleten de wedstrijd vroe-
ger staakten, maar de Multi triatle-
ten bleven natuurlijk gewoon door-

gaan. Diana Gorter uit Amstel-
veen finishte als beste Multi. Na het 
zwemmen schoof ze bij het volgen-
de natte onderdeel op de fiets lang-
zaam naar voren in het veld. Team-
genote Annika Fangmann bleef bij 
haar in de buurt, zodat de twee Mul-
ti-dames als vierde en vijfde van de 
fiets af kwamen na 96 zware heu-
velachtige fietskilometers. Dia-
na liep daarna op het zware loop-
parcours nog verder naar voren om 
na 5:24:36 uur als vierde dame te fi-
nishen. Annika kwam na 5:30:13 
uur over de finish als zevende da-
me. Mariska Visser zat langer op de 
fiets, maar lopend door de straten 
van Stein kwam zij pas op stoom. 
Met haar 1.32.06 uur op de halve 
marathon liep ze de derde tijd. Ze fi-
nishte in 5:56:44 uur. De vierde Mul-
ti-dame was Josta Bolhuis. Ze vol-
bracht ook, ondanks het weer, de 
halve triathlon. Zij finishte in 6:10:27 
uur op de 19e plaats. Henk van Laar 
nam geen risico’s op het gevaar-
lijk natte fietsparcours, maar zette 
evengoed een prima fietstijd neer. 
Hij finishte uiteindelijk zijn wed-
strijd in 5:16:13 uur op de 78e plek. 
Jeroen Hijstek, die met zijn donker-
bruine vakantiekleur nogal afstak 
bij het grijze en regenachtige weer, 
kon ook weer tevreden terugkijken 
op zijn wedstrijd. Hij kwam met een 
goed looponderdeel na 5:42:16 uur 
over de finish.

Foto: Pieter van der Meer.
Diana Gorter werd vierde dame. 

Open water zwemmen
Zilver voor Annette en Arjan
Aalsmeer - Op zaterdag 23 ju-
ni werd er gezwommen in de Bin-
nenmaas te Strijen. De wind speel-
de deze dag een grote hoofdrol, 
met een windkracht 5-6, stonden 
er behoorlijk wat golven. Gelukkig 
kwam de zon rond de middag te-
voorschijn. Voor het eerst werd dit 
jaar getest met elektronische tijd-
waarneming, elke zwemmer ging 
met twee polsbandjes met chip 
zwemmen. Met een water tempera-
tuur van 18-19 graden begon Mar-
greet van de Pol haar dag met de 
5 kilometer vrije slag Dames. Na 1 
uur 28 minuten en 52 seconden tik-
te ze als negende aan. Een snelle-
re 5 kilometer dan vorige week, dus 
uiterst tevreden. Laura Staal start-
te op twee afstanden. Het was haar 
eerste open water wedstrijd na het 
wereld masters kampioenschap in 
Italië, waar zowel Laura als Annet-
te de Visser aan hebben deelgeno-
men. Bij de 1 kilometer masters ver-
overde ze het zilver en bij de 2 ki-

lometer vrije slag dames werd ze 
keurig zesde in een tijd van 30 mi-
nuten 25 seconden. Zondag 24 ju-
ni reisden de familie Bellaart af naar 
Sluis, na een rit van bijna 3 uur ar-
riveerde ze op de wedstrijdlocatie. 
Door het slechte weer was de wed-
strijd een half uur later van start ge-
gaan. Ook hier werd gezwommen 
met elektronische tijdwaarneming. 
Arjan Bellaart mocht zijn dag be-
ginnen met de 1 kilometer vrije slag 
masters en werd net na zijn zwem-
rivaal Jo-Ann Mudde keurig tweede 
in de zeer snelle tijd van 12 minuten 
en 43 seconden. De toon was gezet 
en een uur later stond de 2500 me-
ter op het programma. Er stond op 
bepaalde plekken een flinke stro-
ming. Het werd een mooi zwemge-
vecht waar nu Arjan als winnaar uit 
kwam voor zijn eeuwige concurrent 
met een tijd van 33 minuten en 33 
seconden werd hij vijfde bij de se-
nioren. Dit weekend strijkt het open 
water circus neer in Scheerwolde.

ZABO zoekt voor nieuw 
seizoen zaalvoetbalteams 
Aalsmeer - Het zaalvoetbalseizoen 
2011/2012 van de ZABO Aalsmeer zit 
er op, de kampioen is bekend en de 
prijzen zijn verdeeld. Alvorens ieder-
een van een hopelijk mooie sportzo-
mer gaat genieten wil het ZABO-be-
stuur nog even een aantal zaken on-
der de aandacht brengen. Zoals me-
nigeen zal hebben opgemerkt heeft 
de ZABO-competitie een bewogen 
seizoen achter de rug met heel veel 
uitval van wedstrijden door afzeg-
gingen, het stoppen van twee teams 
enzovoort. Dit alles heeft er toe ge-
leid dat de wedstrijdleider tussentijds 
genoodzaakt was tot het aanpas-
sen van het programma en de rang-
lijst. Uiteindelijk zijn er nu nog ze-
ven teams over want op de slotavond 
heeft ook het team van Sportcafé de 
Midi’s kenbaar gemaakt te stoppen 
met verdere deelname. Omdat het 
bestuur en alle huidige ploegen ko-

mend zaalvoetbalseizoen 2012/2013 
weer van start willen gaan met tien 
deelnemende teams zijn er momen-
teel drie plaatsen beschikbaar. Ge-
interesseerde zaalvoetbalteams kun-
nen zich vanaf heden aanmelden 
door contact op te nemen met een 
van de bestuursleden of door een 
email te sturen naar zabo.bestuur@
gmail.com of bellen naar nummer: 
06-46607443. Overigens start het 
nieuwe seizoen 2012/2013 op zater-
dag 22 september aanstaande. De 
ZABO-competitie loopt van half sep-
tember tot half mei en de wedstrijden 
vinden plaats in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. De speelavond 
is de zaterdagavond, het programma 
start om 18.30 uur en de laatste wed-
strijd begint om 21.30 uur.

Spelletjesdag in het Oosterbad
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 20 
juni vond de spelletjesmiddag plaats 
in het Oosterbad aan de Mr. Jac. Tak-
kade. Gelukkig waren de weergoden 
de aanwezigen goed gezind en kon 
er naar hartenlust gezwommen en 
gespeeld worden en zat het terras 
van het zwembad lekker vol.Op za-
terdag 23 juni was het tijd voor het 
midzomernachtzwemmen. De tem-
peratuur was niet erg aanlokkelijk, 
maar desondanks werd het, mede 
dankzij de muzikale aanwezigheid 
van DJ Kees Markman, toch nog 
heel gezellig. Het heeft het Ooster-

bad tot nu toe nog niet echt meege-
zeten qua weer; het waterpolotoer-
nooi dat op 9 juni zou plaatsvinden 
werd afgelast vanwege te koud weer. 
In plaats daarvan werd de toevlucht 
genomen tot erwtensoep. Gelukkig 
zijn de vooruitzichten voor de ko-
mende week beter en het zwembad 
hoopt dan ook op warmere tempera-
turen tijdens de zwemloop op zater-
dag 7 juli, de zwemvierdaagse van 9 
tot en met 13 juli en het waterpolo-
toernooi op zaterdag 14 juli. 

Door Joan Vaes

Duiven P.V. de Telegraaf
Jan van Dijk dominant!
Aalsmeer - Afgelopen week ston-
den er drie oude en één jonge dui-
venvlucht op het programma. De ou-
de duivenvluchten werden gedomi-
neerd door één man, namelijk Jan 
van Dijk. Met een beperkt aantal 
duiven mee, wist hij maar liefst drie 
keer achter met de eerste prijs aan 
de haal te gaan. Is het geluk of heeft 
hij er echt verstand van? Klasse Jan!
 
De uitslagen St. Vincent:
1 J. v. Dijk
2 J. Kluinhaar en Dr.
3 J. v. Ackooij

De uitslagen Cahors:
1 J. v. Dijk
2 J. Kluinhaar en Dr.
3 H. Spaargaren

De uitslagen Tours:
1 J. v. Dijk
2 Comb. Wiersma en Zn
3 Comb. v. Ackooij
4 J. v. Duren
5 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
6 G. v.d. Bergen
7 M. de Block
8 P. v.d. Meyden
9 J. Kluinhaar en Dr.
10 A. Kok
11 J.en P. Spook

De eerste vlucht voor de jonge dui-
ven werd een overwinning voor Erik 
Wiersma. Hij zette een prachtige se-
rie neer en gaf de hele ‘meute’ het 
nakijken.

De uitslag jonge duivenvlucht:
1 Comb. Wiersma en Zn.
2 C. v. Vliet
3 G. v.d. Bergen
4 J. v. Duren
5 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
6 P. v.d. Meijden
7 J. Kluinhaar en Dr.
8 M. de Block
9 D. Baars
10 Th. v.d. Wie
11 J. v. Dijk
12 D. v. Leeuwen
13 Comb. v. Ackooij
14 A. v. Belzen
15 J. en P. Spook
16 A. v.d. Wie
17 J. Vijfhuizen
18 T. Reewijk

De stand Ploegenklassement:
1 Bosman Kassenbouw 8098 pnt
2 Bakerij van Leeuwen  7812 pnt
3 A.A. Sloopwerken  7541 pnt
4 C. v. Vliet Holding  6921 pnt
5 Oerlemans Confectie  6097 pnt Kaartavond bij 

BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 29 ju-
ni is de laatste kaartavond van dit sei-
zoen van buurtvereniging Hornmeer. 
Zoals altijd staan vanaf 19.30 uur kof-
fie en thee klaar in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. Om 20.00 uur 
wordt gestart. Na de vakantie wordt 
de ‘kaartdraad’ weer opgepakt op vrij-
dag 17 augustus. Het koppelklaver-
jassen op 22 juni is gewonnen door 
Kees Meekel en Corrie Balder met 
5456 punten. Op twee de gebroeders 
Lemmerzaal met 5436 punten en op 
drie Coen Vis en Mia met 5248 pun-
ten. Bij het jokeren behaalde Loes de 
hoogste eer met 266 punten. 

Vierdaagse in Waterlelie
Aalsmeer - Vanaf maandag week 
kan iedereen, van jong tot oud in 
het bezit van een zwemdiploma zich 
in de vroege avonduren komen uit-
leven tijdens de Zwem4Daagse in 
zwembad De Waterlelie. Dit zwem-
evenement wordt gehouden van 
maandag 2 tot en met vrijdag 6 ju-
li van 17.30 tot 19.30 uur, op vrijdag 
van 16.30 tot 18.00 uur. Iedereen die 
liever overdag zijn of haar baantjes 
zwemt, kan dit doen tot 13.30 uur. 
De zwemmer kan de deelnemers-
kaart dan afgeven aan de receptie, 
waar na afloop het aantal baantjes 
genoteerd zal worden. Het is niet 
mogelijk om tussen 13.30 en 17.30 
uur te komen zwemmen in het ka-
der van de Zwem4Daagse. De orga-
nisatie is ook dit jaar weer een sa-
menwerking tussen zwemvereni-
ging Oceanus en het personeel van 
zwembad De Waterlelie. De kosten 

zijn slechts 10 euro per persoon en 
de inschrijfkaarten zijn vanaf heden 
al te koop aan de receptie van het 
zwembad. Ook op maandag 2 en 
dinsdag 3 juli is het nog mogelijk om 
inschrijfkaarten voor de Vierdaagse 
te kopen. Tijdens de zwemavonden 
maakt iedereen kans op een ge-
zinskaart van het zwembad om nog 
eens met de hele familie te komen 
tijdens het vrij zwemmen in het bin-
nen- en/of buitenbad. Natuurlijk is 
er voor iedereen na afloop een me-
daille als bewijs van deze sportieve 
activiteit en alle kinderen tot en met 
15 jaar worden door de horeca van 
De Waterlelie op een lekker water-
ijsje getrakteerd. Voor alle informa-
tie over de Zwemvierdaagse en de 
actuele openingstijden van buiten- 
en binnenbaden kan gebeld worden 
met: 0297-322022 of kijk op de web-
site: www.esa-aalsmeer.nl.

Actie ‘Kanker verziekt je 
taal’ op de Groenstrook
Aalsmeer - De gehele maand ju-
ni heeft Wellantcollege vmbo de 
Groenstrook in het teken gestaan 
van de actie ‘Kanker verziekt je taal’. 
Iedere maandag liepen 200 leerlin-
gen en docenten rond in hun zelf 
bekostigde t-shirt van stichting Rilax 
met groot op de rug ‘Kanker verziekt 
je taal”. Dit alles naar aanleiding van 
een les verzorgd over woordgebruik 
en verruwing van het taalgebruik, 
als onderdeel van de zogeheten les-
sen Equip die dit schooljaar in leer-
jaar 1 aangeboden worden. Equip 
is een methodiek ‘Verantwoordelijk 
denken en doen, waarbij thema’s als 
omgaan met boosheid, morele keu-
zes en sociale vaardigheden aan-
dacht krijgen’. Het gevolg daarvan 
is een fantastisch leerlingeninitiatief 
geworden.
In de aanloop naar deze actie werd 
door een aantal leerlingen een bij-
zonder en integere gedachte toege-
voegd aan deze actie. Veel leerlin-
gen hebben in hun jonge leven al 
ondervonden hoe om te gaan met 
deze ziekte, omdat dierbare hun 
zijn ontvallen als gevolg van kan-
ker. Deze leerlingen droegen hun t-
shirt ter nagedachtenis aan hun ei-
gen dierbaren. Tijdens de bewuste 
les werd onder andere het leven en 
sterven van Richelle Laurijsen, het 

meisje van zestien jaar die in 2009 
stierf aan botkanker, besproken. Tij-
dens haar ziekte richtte zij de stich-
ting Rilax op en begon zij met de ac-
tie ‘Kanker verziekt je taal’ om zo het 
woord ‘kanker’ te laten verdwijnen 
als scheldwoord. Geïnspireerd door 
het verhaal van Richelle ontstond in 
een van de klassen het initiatief om 
leerlingen een t-shirt te laten ko-
pen waar op de rug de uitspraak 
‘Kanker verziekt je taal’ staat. Hier-
mee wilde de leerlingen een state-
ment maken en laten merken dat 
zij zich inzetten om scheldwoorden 
niet te gebruiken. Tevens werd be-
dacht dat de leerlingen het bedrag 
dat ze voor het t-shirt moesten be-
talen, hebben gerealiseerd door hun 
handen uit de mouwen te steken en 
verschillende klussen te doen. Ook 
docenten reageerde enthousiast 
op de actie en zo is het een prach-
tig en collectief initiatief geworden. 
In de maand juni hebben vele leer-
lingen en docenten zich ingezet om 
op de maandagen de Groenstrook 
het scheldwoord ‘kanker’-vrij te la-
ten zijn. Hierbij de hoop uitsprekend 
dat het niet alleen bij de maand juni 
zal blijven, maar dat de Groenstrook 
een school blijft waar rekening met 
elkaar wordt gehouden. Ook in taal-
en woordgebruik. 

Huishoudinkomenstoets 
gemeenten stopgezet
Aalsmeer - De huishoudinkomen-
stoets, één van de wijzigingen in de 
Wet werk en bijstand 2012, wordt 
met terugwerkende kracht afge-
schaft. Dat houdt in dat de zoge-
naamde gezinsuitkering per 1 janu-
ari 2012 komt te vervallen. De huis-
houdinkomenstoets was door het 
kabinet Rutte ingevoerd, maar door 
de samenstellers van het Lente-ak-
koord weer afgeschaft; in het Be-
grotingsakkoord 2013 komt de huis-
houdinkomenstoets te vervallen. Op 
dit moment ligt er een wetsvoorstel 
bij de Tweede Kamer die de afschaf-
fing definitief moet maken. Het Sa-
menwerkingsverband Aalsmeer-
Uithoorn heeft alle herbeoordelin-
gen gestopt en gaat alle reeds ge-
nomen besluiten terugdraaien. Dit 
naar aanleiding van het verzoek van 
het Ministerie van SZW om te anti-
ciperen op de wet die de afschaf-
fing van de toets met terugwerken-
de kracht per 1 januari 2012 formeel 
zal regelen. Alle bestaande klanten 

van de gemeente Aalsmeer en Uit-
hoorn, die met de huishoudinko-
menstoets te maken zouden krijgen, 
worden door hun contactpersoon 
geïnformeerd. Cliënten die een uit-
kering hebben aangevraagd na 1 ja-
nuari 2012 en waarvan de aanvraag 
is afgewezen op basis van de huis-
houdinkomenstoets, kunnen zich tot 
uiterlijk 6 augustus opnieuw mel-
den. Datzelfde geldt voor personen 
die geen aanvraag hebben gedaan, 
omdat zij ervan uitgingen toch afge-
wezen te worden. De nieuwe aan-
vraag geldt dan met terugwerkende 
kracht vanaf de datum dat zij recht 
hadden op een bijstandsuitkering. 
Als u nu vragen hebt is het natuur-
lijk altijd mogelijk om zelf contact op 
te nemen met het cluster Werk en 
Inkomen van het samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn. 

Het telefonisch spreekuur is elke 
werkdag van 8.30 tot 12.00 uur. Bel-
len kan naar 0297–513255.




