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Aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam

Kwaliteit staat voorop
in Woonvisie Aalsmeer
Aalsmeer - Aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam, de woonvisie van
de gemeente voor Aalsmeer voor de
komende tien jaar. Kwaliteit staat
voorop, zo stellen de bestuurders:
“Het is goed wonen in Aalsmeer
en dat willen we zo houden.” In de
vergadering van het Beraad en de
Raad van donderdag 14 juli komt de
Woonvisie Aalsmeer 2011-2020 aan
de orde. Wonen in Aalsmeer betekent wonen in een dorpse setting,
te midden van bedrijvigheid, recreatie en grootstedelijke gemeenten. En daarmee biedt Aalsmeer
een voor de regio uniek woonmilieu. Aalsmeerders uiten een hoge
waardering voor het wonen in deze gemeente. Het dorpse karakter spreekt aan. Termen als gemoedelijk, groen, menselijke maat, rust,
ruimte en authentieke bebouwing
passen daarbij.

Veel gezinnen
De woningvoorraad in Aalsmeer
is circa 12.000 woningen en bestaat voor tachtig procent uit eengezinswoningen. Van dit aanbod is
ongeveer 60 procent koopwoning.
Aalsmeer is de afgelopen decennia gestaag gegroeid, in de periode van 2002 tot 2010 zijn ruim 3.000
woningen opgeleverd. Mede door
de vele nieuwe eengezinswoningen
is Aalsmeer een echte gezinsgemeente: Er wonen relatief veel ge-

zinnen met jonge kinderen (bijna 40
procent) en weinig jonge huishoudens (tot 25 jaar). De komende jaren zal het aandeel oudere huishoudens groeien. Deze vergrijzing leidt
tot opgaven op het gebied van wonen en vooral in afstemming met
zorg en welzijn. Van ontgroening is
overigens nog geen sprake, aangezien het aantal kinderen nog steeds
groeit. Een andere opgave die de
gemeente zich stelt in de woonvisie is zorgen dat jonge starters, die
in Aalsmeer willen blijven wonen,
daartoe ook in staat worden gesteld. Onder beide doelgroepen, ouderen en jongeren, is de vraag naar
appartementen groot.
Eenzijdig aanbod
In de woonvisie stelt de gemeente de wens van de inwoners centraal. De bestuurders vinden dat het
woonaanbod daar zo goed mogelijk
bij moet aansluiten. Het woningaanbod in Aalsmeer nu is eenzijdig. De
afgelopen decennia zijn vooral eengezinswoningen gebouwd en weinig specifiek aanbod voor starters
en ouderen. De gemeente is van
mening dat er meer variatie in het
woonaanbod zou moeten komen.
Het wordt een belangrijk uitgangspunt bij verdere uitbreiding. Op deze manier worden de kansen voor
lokale jongeren en starters op een
woning vergroot.

Ketting kwijt na straatroof
Aalsmeer - Op woensdag 29 juni rond half tien in de avond heeft
een straatroof plaatsgevonden bij
een bushalte op het veilingterrein.
Een bij de halte staande 34-jarige man uit Den Haag werd aangesproken door een man die om een
vuurtje vroeg. De Hagenaar gaf aan
geen aansteker te hebben. De man

griste vervolgens de gouden ketting van zijn nek en ging er als een
speer vandoor. Het betreft een jongeman tussen de 18 en 20 jaar, donkere huidskleur, ongeveer 1.80 meter lang en met een stevig postuur.
De dief had een opvallende, grote
kristallen oorbel. Hij droeg donkere kleding.

scooters

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Het vergroten van kansen voor jongeren en starters heeft hoge prioriteit. In 2012 gaat een plan uitgewerkt worden voor enkele specifiek
voor jongeren en starters bedoelde
projecten. Op de vergrijzing wordt
ingespeeld door te voorzien in een
gevarieerd woonaanbod voor ouderen in een omgeving met voldoende voorzieningen. Speerpunten van
de woonvisie zijn dus: Inspelen op
woonwensen, dus diversiteit vergroten, betaalbaarheid van wonen
in Aalsmeer voor iedereen waarborgen, dus ook voldoende sociale huurwoningen, vergroting van het
aanbod sociale en goedkope koopwoningen en een zorgzame gemeente zijn voor alle leeftijden.
De fracties beraden zich de komende week over de woonvisie 20112020 en zullen hun meningen en
wensen tijdens het Beraad en de
Raad op 14 juli aan het College uitspreken. Belangstellenden kunnen
deze vergaderavond bijwonen. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur en
is in de raadzaal van het gemeentehuis.

Onder invloed
op bureau

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl
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100-jarig bestaan
Vakantie, varen of gewoon een
dagje weg, dan heeft u een

picknickmand

nodig.
Bij ons een grote keuze
vanaf e 49,95

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST

Aalsmeer - Op donderdag 30 juni
om half drie in de middag heeft de
politie bij het busstation op het Hortensiaplein twee jongens van 15 en
16 jaar uit Rijsenhout en Kudelstaart
aangehouden en meegenomen
naar het politiebureau. De jongens
waren zwaar onder invloed van alcohol. Beiden zijn door hun ouders
opgehaald.

Vechtpartij op
Wellantcollege
Aalsmeer - Op vrijdag 1 juli rond
twee uur in de middag is hulp van
de politie gevraagd wegens een
vechtpartij in het Wellantcollege.
Een jongen van 17 jaar uit Amsterdam was op de vuist gegaan met
een 19 jarige Kudelstaarter, nadat
deze een 16-jarige dame met zijn
helm had geslagen. De jongeman
is aangehouden voor openlijke geweldpleging.

• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd
Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

EUrO
gArANT

Aalsmeer - Naar aanleiding van de
motie ‘voormalige bloemenschuur
Stokkeland’ van 10 december 2009
is een plan opgesteld om de bloemenschuur aan de Van Cleeffkade 9a te renoveren. Na onderzoek
blijkt het verkopen van de bloemenschuur de beste optie, zo is de
conclusie van de gemeente. Burgemeester en wethouders hebben in
het wekelijkse overleg van 5 juli het
voornemen geuit om na beëindiging
van het huurcontract, op 1 februa-

ri 2012, de bloemenschuur te verkopen. Indien de bloemenschuur niet
binnen een jaar is verkocht, wordt
overgegaan tot sloop.
Bij verkoop worden harde instandhouding verplichtingen opgesteld
en geëist wordt dat de veiligheid
van de constructie gewaarborgd
blijft. De raad is van dit voornemen
in kennis gesteld. Momenteel wordt
de bloemenschuur als atelier gebruikt door de Aalsmeerse kunstenaar Carla Huson.

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Aalsmeer - Op woensdag 29 juni is
tussen een en twee uur in de middag een insluiping geweest in een
woning in de Snoekbaarsstraat.
De dief is er vandoorgegaan met
een Canondeel Supersix racefiets

ter waarde van 3.300 euro. De racefiets is zwart met wit van kleur, volledig van carbon en is voorzien van
allerlei speciale elementen wat betreft versnellingen, pedalen en banden.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Enthousiaste ontvangst
NRE zeilspektakel
Aalsmeer - Het rondtrekkend zeilspektakel van het Nationaal Regenevenement deed vrijdag 1 juli Aalsmeer en de Westeinderplassen aan. Geïnspireerd op het Friese Skutsjesilen trok een vloot van 15
regenbogen van 29 juni tot 2 juli vijf
dagen lang van plas naar plas in het
Hollands Utrechts Plassengebied.
De plas liet zich van zijn mooiste
kant zien. Zon met mooie wolkenluchten, een strak windje, 15 regenbogen en daartussen het ponton en
boten met gasten en tal van sloepen
en motorboten. Beter kon de organisatie het zich niet wensen. Van de
kant was de wedstrijd goed te zien
op de grote schermen op het Surfeiland. Bovendien werd de wedstrijd
voorzien van professioneel commentaar, zodat ook bezoekers die
niet thuis zijn in de zeilsport de wedstrijden konden volgen. Stichting
Walevenement Aalsmeer heeft deze voorzieningen gerealiseerd, mede door sponsorbijdragen, maar ook
door de grote inzet van de bestuursleden zelf. Wethouder Gertjan van

der Hoeven: “Het was fantastisch,
goede sfeer en mooi weer. En we
hebben kunnen laten zien wat een
geweldig watersportdorp Aalsmeer
is. Door een van de aanwezige journalisten werden de Westeinderplassen het best bewaarde geheim van
Aalsmeer genoemd. En dit geheim
willen we graag met iedereen delen. Wat bijzonder is dat de activiteiten door het bedrijfsleven en de
verenigingen uit Aalsmeer zijn georganiseerd. Zonder bijvoorbeeld de
knowhow van Stichting Westeinder
Zeilwedstrijden en Watersport Vereniging Aalsmeer waren we überhaupt niet in staat geweest een
wedstrijd te organiseren. Zij waren
verantwoordelijk voor het parcours
en de wedstrijdleiding. Hulde! Ook
hulde aan alle ondernemers, verenigd in de Stichting Walevenement
Aalsmeer. Zonder hen was een dergelijke evenement niet mogelijk geweest.” Elders in de krant meer over
dit nieuwe evenement met ook foto’s van de officiële start.
Foto’s Jan Jongkind

Aalsmeersgezinspakket.nl
Profiteer nu van de gunstige
premiestelling en gratis rondvaart

Aalsmeer - Op maandag 4 juli heeft de politie op een bouwterrein aan de Oude Spoordijk twee
dieven in de kraag gevat. Het tweetal uit Den Haag van 40 en 26 jaar
is op heterdaad betrapt toen zij koperdraad in een bus aan het inladen waren. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Bezoek
de website,
nu 125
vacatures!

☎ Verbeek Advies 0297-327272

Geen krant
OntVanGen?

Verleng het plezier

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

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!

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

Dure racefiets uit huis gestolen

Wethouder: “Geweldig watersportdorp”

Exclusief verzekeringspakket
voor postcodes 1430 t/m 1439

Koperdieven in
kraag gevat

Schuur Stokkeland in verkoop!
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NEFIT Topline
Compact HRC 30
een Moduline 300 gRATIs!!!
Neem contact met ons op
voor informatie of een
vrijblijvende offerte.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

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

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

APK keuring

voor slechts
Inclusief afmeldkosten
en eventuele
milieutoeslagen
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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 Haarlemmermeer, 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 nachtapotheek 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 praktijkuren 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.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nokweg 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

Oud-Meerbode medewerker zegt ja

Volle trouwzaal voor
Ingrid en Constantijn

Is uw huisdier
zoek?

Aalsmeer - Op vrijdag 1 juli hebben Ingrid de Rooij en Constantijn
Hoffscholte elkaar het ja-woord gegeven in de trouwzaal van het gemeentehuis. De belangstelling voor
dit huwelijk was groot. Naast uiteraard familie, veel vrienden en (oud)
collega’s en gezamenlijk zorgden zij
voor een volle trouwzaal. Zo vol, dat
een groot deel van de aanwezigen
de huwelijksvoltrekking staand bijwoonde. Ambtenaar van de burgerlijke stand was vader en oud-burgemeester Joost Hoffscholte en hij
gaf een speciaal en persoonlijk tintje aan dit voor Ingrid en Constan-

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling 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 vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

tijn speciale moment. Alle aanwezigen weten bijvoorbeeld nu dat de
twee elkaar ontmoet hebben tijdens
het carnaval in Kudelstaart en dat
schrijven hen verbindt. Ook een persoonlijke boodschap werd gegeven
door dominee Liesbeth Geijlvoet.
Onder de aanwezigen onder andere een afvaardiging van de Nieuwe
Meerbode en dit keer niet alleen om
foto’s te maken, maar omdat Constantijn enkele jaren bij de krant gewerkt heeft. Vanaf deze plek in de
Nieuwe Meerbode: Ingrid en Constantijn van harte, blijf genieten van
elkaar!

Tinka verkoopt stroopwafels
Aalsmeer - Het lijkt al een tijdje
stil rondom Tinka, maar achter de
schermen wordt alweer druk gewerkt aan nieuwe acties. Als eerste wil de commissie iedereen hartelijk bedanken voor het enthousiasme over de vreemde valuta actie. Geweldig om te zien dat er massaal mee gedaan is. De bussen zullen zeker tot het einde van het jaar
bij alle winkels van bakkerij Vooges en bij de Ichtusshop blijven
staan, dus denk aan de groene bussen na een welverdiende vakantie. De thuisfrontcommissie wil ook
al vast een nieuwe actie onder de

aandacht brengen. Tijdens de corso
braderie op 3 september gaat weer
de stroopwafelactie gehouden worden, dit jaar met wel heel speciale
gasten. Tinka en haar man Eduardo
zijn in Nederland en zullen de gehele dag aanwezig zijn om iedereen
persoonlijk te woord te staan. Op de
site www.tinkahelpt.com is verdere informatie te vinden, evenals een
bestelformulier. De thuisfrontcommissie zit dus niet stil, maar werkt
vanuit Nederland hard door om Tinka en haar hulp aan jongeren in
Brazilië in Aalsmeer levend te houden.

Bijna verdubbeling van vorig jaar

Geweldige opbrengst na
collecteweek Rode Kruis
Aalsmeer - Het Rode Kruis
Aalsmeer heeft in de landelijke collecteweek van 20 tot en met 25 juni in Aalsmeer en Kudelstaart in totaal ruim 7.300 euro opgehaald. Het
bedrag is bijna een verdubbeling van
de opbrengst van 2010. Door de forse toename van het aantal collectanten, kon in het grootste gedeelte van
Aalsmeer en Kudelstaart worden gecollecteerd. Maar liefst 73 enthousiaste vrijwilligers gingen langs de
deuren. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van het Rode Kruis in Aalsmeer. Voorbeelden
daarvan zijn rolstoelwandelen, huisbezoeken aan ouderen en chronisch
zieken, soosmiddagen, telefooncirkel
voor alleenwonenden, ontmoetingsgroep beginnend dementerende ouderen, uitstapjes, een boottocht en
sinds kort de interventieboot voor

hulp bij hartproblemen op de Westeinderplas. Eind mei is deze AEDboot officieel te water gelaten. Met
het opgehaalde bedrag kan het Rode Kruis zich nog beter inzetten voor
de sociale activiteiten in Aalsmeer en
Kudelstaart. Het afdelingsbestuur wil
iedereen die heeft gegeven hartelijk
bedanken. Daarnaast spreekt zij haar
waardering uit voor de inzet van de
collectanten.
Door nog meer collectanten te werven verwacht het bestuur in 2012 alle
straten van Aalsmeer en Kudelstaart
aan te kunnen doen. U bent van harte welkom als deelnemer, vrijwilliger
of als lid van de Aalsmeerse afdeling
van het Nederlandse Rode Kruis. U
kunt daarvoor contact opnemen met
Ineke Hoogeveen, tel. 0297-328613
e-mail:gein@planet.nl

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Telefooninzamelactie voor
goede doel in Kudelstaart
de familie Ubink aan de Mijnsherenweg 46 in Kudelstaart. “Naast dat we
extra geld verwerven voor het goede
doel, willen we mensen duidelijk maken dat afgedankte gsm’s niet thuis
horen in een gewone vuilnisbak,” beaamt Jan Jongedijk, directeur Sam’s
Kledingactie. “In Nederland zijn miljoenen mobiele telefoons in gebruik.
Daarnaast ligt een groot aantal oude
mobieltjes, ongebruikt of defect, thuis
in een kast of la. Uiteindelijk komen
deze mobiele telefoons in het milieu
terecht. Door deze telefoons in te leveren bij ons krijgen de telefoons een
tweede leven. Indien dit niet meer
mogelijk is worden ze op verantwoorde wijze gerecycled. Dat is milieuvriendelijker en het levert óók geld
op. En die opbrengsten komen volledig ten goede aan de projecten van
Cordaid Mensen in Nood.”

Gevonden:
- Legmeerdijk, bij Hornmeerpark: Klein zwart katje met wit vlekje op
de borst.
- Hellendaalstraat: Bruine langharige kat met pluimstaart. Heeft
zwarte streep over de rug en vier witte voetjes en bef.
- Dreef: Er is bij de politie zwart met roestbruine kat afgegeven met
een witte buik.
- Herenweg: Cyperse poes. Grijs/zwart met zwarte voetjes.
- Jac. P. Thyssenlaan: Ongecastreerde cyperse kater met witte snuit
en bef. Witte sokjes voor en witte pootjes achter.
Goed tehuis gezocht voor:
- Dwergkonijntjes met staande oren zouden graag meer ruimte
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

KERKDIENSTEN
Zondag 10 juli
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. Tevens crèche,
peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Doopdienst zondag om 15u. in ECG
Uithoorn, H. Gorterhof 3. Speciale
dienst voor de kinderen. Avond In
Hes Presense-avond, aanv. 19.30u.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. dienst, ds.
E.E. Slofstra en 18.30u. gez. dienst
met NGK in ‘t Lijnbaankerk, ds. J.
Markus, Hellouw.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u.
met ds. Henriette van Dunné. Extra
collecte Ruth Mirabel Cruz uit Honduras.

Amstelring het water op..
Aalsmeer - Bewoners van de Amstelringlocaties
Rozenholm
en
Gloxinia en cliënten van Amstelring thuiszorg in Aalsmeer hebben
maandag 27 juni een onvergetelijke
dag gehad. Op de MPS Jacqueline
zijn ze de hele dag gaan varen op
de Kagerplassen en de Braassemermeer. In totaal 159 personen gingen
mee en het was prachtig weer. Iedereen kreeg eerst een kopje koffie
of thee met een overheerlijk gebakje. Ondertussen was de accordeonist gaan spelen en daarmee was
direct een vrolijke sfeer gezet. Na
een voortreffelijke lunch gingen een
groot aantal deelnemers het dek op

om zo nog meer te kunnen genieten
van het uitzicht. Op de vrolijke klanken van de accordeonmuziek werd
er gedanst en gezongen. Op de terugweg voer de Jacqueline nog een
stukje op de Westeinderplassen alvorens hij weer aanmeerde. Een
heerlijke dag! Iedereen heeft genoten van de bootreis en van het
prachtige weer. Deze onvergetelijke
dag was mogelijk door de financiële steun van de Stichting Vrienden
van Amstelring en met de inspanning van vele vrijwilligers. Meer weten over de stichting Vrienden van
Amstelring? Kijk op www.amstelring.nl of bel 0900-1866.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. ds. J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, drs. R. van Putten uit ‘t Harde.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag om 10.30u. viering.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Gestolen fiets
na 18 jaar terug

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. dienst, ds. T.H.P. Prins.

Hoofddorp - Een politieman van Amsterdam-Amstelland kwam maandag
4 juli op het politiebureau van Hoofddorp met een gevonden mountainbike. Hij had de fiets in Graan voor
Visch aangetroffen. De politie checkte het serienummer, evenals de postcode die in de fiets gegraveerd stond
en stelde de Hoofddorpse eigenaar
in kennis. Na contact met de eigenaar, bleek dat de fiets 18 jaar geleden was gestolen.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. S. Zijlstra,
Heemstede. Organist H. van Noort.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u.
dienst, dominee C.C. Graafland.

Waar is
kater Beer?

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst zondag om 19u. br. E. van ‘t
Wout uit Zeewolde.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.

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

Oude mobieltjes voor Mensen in Nood

Kudelstaart - Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood introduceert
Sam’s Telefoonactie. Sam’s Kledingactie zamelt bijna 45 jaar kleding in
voor het goede doel en vanaf 4 juli wordt een landelijke telefooninzamelactie gehouden. Voor deze telefooninzameling verandert de naam
van Sam’s Kledingactie in Sam’s Telefoonactie. Sam’s Telefoonactie wil
via deze weg extra geld verwerven
om de projecten van Cordaid Mensen
in Nood te steunen. Jaarlijks levert
Sam’s Kledingactie een donatie van
400.000 euro aan Cordaid Mensen in
Nood door het inzamelen van kleding.
Sam’s Telefoonactie zamelt oude mobiele telefoons, draadloze huistelefoons (DECT), opladers van mobiele
telefoons, kabels en snoeren (bijvoorbeeld van elektrische apparatuur) in.
Deze kunnen ingeleverd worden bij

Vermist:
- Baanvak: Diesel, een rood/witte kater met een lichtblauw bandje.
- Leeghwaterstraat, Kudelstaart: Cyperse, grijze grote kater. Bij zijn
kin wat lichter. Piet is zijn naam.
- Mijnsherenweg: Beer, een cyperse kater van 1 jaar.
- Bennebroekerweg, Rijsenhout: Groene parkiet. Is tam, maar niet
makkelijk te benaderen.
- Machineweg: Noorse boskat. Langharig en cypers gekleurd. Is 13
jaar oud en heet Saphira.
- Clantstraat, Kudelstaart: Zwart/witte poes. Rechter voorpoot wit
doorlopend in een witte streep over de rug. Ze heet Tina en is 2
jaar oud.
- Aalsmeerderweg: Grijs/cyperse kater. Zijn naam is Scar. Hij heeft
een chip, is gecastreerd en is 3 jaar oud.
- Leimuiderdijk, Rijsenhout: Grijs met wit katertje. Vier witte poten
en een wit puntje aan de staart. Hij heet Dietje en is 10 jaar oud en
een beetje schuw.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. dienst, spreker Bart Repko.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. J. Schelhaas
uit Zwolle en 18.30u. gez. dienst in
CGK, ds. J. Markus uit Hellouw.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zaterdag om 17u. in
Kloosterhof woord-communieviering, N. Kuiper. Zondag om 10.30u.
in Karmelkerk eucharistieviering,
pastor L. Seeboldt. Om 14.30u. in
Karmelkerk Poolse dienst, vg. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.

Aalsmeer - Cyperse kater Beer
wordt vermist door zijn baas. Beer is
de naam van deze 1 jaar oude kater,
die woont op de Mijnsherenweg in
Kudelstaart. Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer via 0297-343618.
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AGENDA

Speciale aanbiedingen vrijdag!

DJ Elmar in café de Praam
Aalsmeer - Vrijdag 8 juli is het weer
praamavond in danscafé de Praam
in de Zijdstraat. Het feest begint om
22.00 uur en de toegang is vrij. De
Praam presenteert deze avond speciale aanbiedingen. Eén daarvan is
dat als de DJ op de bel drukt en de
zwaailichten gaan draaien er een
aanbieding uit gaat, onder andere
twee bier voor de prijs van één, een
doos Flügel met vijftig procent korting of de shooters voor 1 euro. Dj
deze vrijdag is Elmar.
Nadat Elmar vroeger als klein kind
al veel interesse had voor muziek
van zijn vader en moeder kon het
bijna niet anders dat Elmar zelf ook
iets wilde doen in de wereld van
de muziek. Toen Elmar 12 jaar was,
kwam hij bij de lokale omroep van
Leiden terecht. Hier had hij met nog
zes andere jongeren iedere zondagochtend een jongerenprogramma.
Nadat Elmar dit ruim 5 jaar heeft gedaan is hij overgestapt op een ander radiostation. Hij kwam terecht
bij de lokale omroep van Leiderdorp.
Hij had hier diverse radioprogramma’s en is nog steeds op dinsdagen woensdagavond te beluisteren
in het programma @ Unity op Unity
FM. Inmiddels zit Elmar alweer ruim

Afterparty
Zaterdag 9 juli houdt de Praam een
Summer Dance afterparty in het café in de Zijdstraat en de toegang is
gratis. De party begint om 23.30 uur,
maar wees wel op tijd, want vol is
vol. De deur sluit om 02.00 uur
Voorverkoop feestweek
Zaterdag 16 juli start in de Praam de
voorverkoop van de kaarten voor de
feestweek in september met optredens van bekende artiesten.

Zomeravondconcert Sursum
Corda bij molen De Leeuw
Aalsmeer - Muziekvereniging Sursum Corda sluit vrijdagavond15 juli haar seizoen, zoals gebruikelijk,
af met een zomeravondconcert bij
korenmolen De Leeuw in de Zijdstraat vanaf 19.00 uur. Jong Sursum
bijt het spits af met een gevarieerd
programma. Het grote orkest volgt
daarna met een programma van bekende melodieën van Queen, Lady Gaga, maar ook een medley van
bekende Russische liederen (Kalinka) komen voorbij. Het ziet ernaar uit dat het een mooie zomeravond wordt. Dus kom gezellig even
langs in de Zijdstraat, er zijn genoeg stoelen om even in het zonnetje te zitten en te luisteren. Als het
regent wordt het concert verplaatst

naar gebouw Irene, even verderop in de Kanaalstraat. Na de vakantie meespelen? De vereniging is altijd op zoek naar nieuwe leden. Vrijdagavond is de repetitieavond, het
jeugdorkest repeteert van 18.45
tot 19.45 uur, het grote orkest vanaf 20.00 uur. Op dit moment is men
naarstig op zoek naar nieuwe leden op klarinet, maar ook andere
blazers en drummers(slagwerkers)
zijn van harte welkom. Leden van de
vereniging kunnen ook een instrument in bruikleen krijgen, mits deze beschikbaar is. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen
het met secretariaat 0297-344334 of
stuur een mail via de website www.
sursum-corda-aalsmeer.nl.

Volledige programma op website

U2NL in Blinding Lights live
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Het Crown Theater
Aalsmeer Presenteert op vrijdag 21
oktober de muzikale voorstelling
U2NK in Blinding Lights. Na twee
zeer succesvolle seizoenen met de
show ‘In the name of U2’ door het
hele land, werd onderstreept dat de
geweldige muziek van U2 vele liefhebbers heeft en dat theaters bij uitstek geschikt zijn voor grote rockshows. De hoge bezoekersaantallen en de overweldigende reacties
van het publiek waren reden genoeg om in 2010 te komen met een
meer dan waardige opvolger: U2 in
Blinding Lights. Met deze nog intensere show, vernieuwd repertoire
en nieuw decor heeft U2NL het publiek het vorige seizoen veel bezoekers weer een onvergetelijke avond
bezorgd. En de band doet daar het
komende seizoen nog een schepje bovenop. Op geraffineerde wijze
schotelt U2NL het publiek een perfecte mix van grote hits, nieuw werk
en onbekende pareltjes voor. Dit alles ondersteund door ongekende visuele hoogtepunten en vertolkt met
een passie en energie die zijn gelijke niet kent. U2NL, Europa’s meest
succesvolle coverband van dit moment neemt de toeschouwer mee
in een unieke belevenis. Cast: Frank
Wensink op zang, Sander Brandsen
op gitaar, Chuck Sterk op bas en
zang en Ger Joosten op drums en
zang. Website www.U2NL.com
Toneel ‘Het Laatste Nippertje’
Het Laatste Nippertje is het nieuwste stuk van de makers van Wuivend
Graan en wordt op zaterdag 22 oktober ten tonele gebracht in Crown
Theater Aalsmeer. De theaterstuk-

Muziek
Vrijdag 8 juli:
* Schoolpleinconcert Spelenderwijs
bij De Rietpluim in Kudelstaart, vanaf 15.45u.
* Praamavond met dj Elmar in café
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Feestcafé Tante Truus open van 21
tot 02u. Locatie: Dreef 5 (Bon Ami).
Zaterdag 9 juli:
* Summer Dance Party op surfeiland
Vrouwentroost, 20-01u.
* Summer Dance afterparty in café
de Praam, Zijdstraat v/a 23.30u.
* Summerdance afterparty in N201,
Zwarteweg met dj-duo Groovenatics vanaf 00.30u.
* United by Music en Candye Kane
in café Ruimzicht, Leimuiderbrug.
Vanaf 22u.
Vrijdag 15 juli:
* Zomeravondconcert Sursum Corda bij korenmolen De Leeuw op
Molenplein vanaf 19u.

12 jaar bij de radio. Op 15 jarige
leeftijd begon Elmar samen met een
vriend een drive-in-show. De drivein-show was toen klein en geschikt
voor klassefeesten en buurtfeesten.
Maar al snel groeide de drive-inshow enorm en werd de naam Mastersound Leiden een begrip. Na veel
draaien van bruiloften, schoolfeesten, personeelsfeesten is Mastersound Leiden nog steeds zeer actief
in Leiden en ver daar buiten. Op 18
jarige leeftijd is Elmar ook begonnen
met het draaien in café’s en discotheken. En vrijdag komt hij de bezoekers van café de Praam vermaken. Wees er bij, geheid feest op de
dansvloer met dj Elmar.

ken van Wim T. Schippers zijn op z’n
minst opzienbarend te noemen. Precies vijfentwintig jaar geleden zorgde zijn Going to the Dogs, een voorstelling gespeeld door zes herdershonden, voor ophef in binnen- en
buitenland. De toegekende subsidie veroorzaakte Kamervragen en
het journaal besteedde er uitgebreid aandacht aan. Nog steeds is
de voorstelling een veelbesproken
onderwerp in de Nederlandse theater geschiedenis. Over zijn laatste,
grote toneelstuk, Wuivend Graan,
kopte de Volkskrant ‘De nieuwe
Schippers is gek, maf en prachtig’.
Het publiek nomineerde deze voorstelling voor de Toneel Publieksprijs.
Het succes werd mede veroorzaakt
door de chemie tussen de tekst van
Wim T. Schippers, de regie van Titus Tiel Groenestege en het spel van
Titus Muizelaar en Kees Hulst, die
voor zijn rol de Johan Kaartprijs ontving. Daarom gaan zij opnieuw met
elkaar aan de slag. Waar Het laatste
nippertje over gaat is nog niet bekend en het is de vraag of dat ooit
duidelijk zal worden. Wat vast staat
is dat de absurditeit in deze tragikomedie weer hoogtij zal vieren. Kijk
voor het volledige programma op
www.crowntheateraalsmeer.nl en
klik op programma en kaarten. Voor
meer informatie mail naar: info@
crowntheateraalsmeer.nl

Aanstaande zaterdag 9 juli op surfeiland aan Westeinder

Summer Dance Party met
Tony Cha Cha en El Canario
Aalsmeer - Op het Surfeiland aan
de Westeinder Plassen wordt aanstaande zaterdag 9 juli voor de
twaalfde keer Summer Dance Party georganiseerd. De organisatie
stelt alles in het werk om de voorgaande edities wederom te overtreffen. Het Surfeiland wordt het domein van jonge feestgangers, die uit
hun dak gaan op dj’s als Franky Rizardo, Nicky Romero, Tony Cha Cha,
Real El Canario en Marcel Woods.
Als MC zal Dan Stezo het avondprogramma voor zijn rekening nemen.
Het grote hoofdpodium wordt aan
het strand gebouwd. De opstelling
is dusdanig dat het programma ook
goed te volgen is vanaf de pier. Boven de dansvloer komt aan een hijskraan een grote stellage boordevol
licht en geluid te hangen. Huisleverancier en grote sponsor Blue Magic licht & geluid zal ook dit jaar het
terrein weer omtoveren in een unieke openlucht discotheek. Het evenement heeft inmiddels regionale
bekendheid en niet zonder reden.
Voorgaande jaren hadden zo’n 2.000
bezoekers een geweldige avond,
dankzij de optredens van contestwinnaar van vorig jaar en top dj’s.
Ook dit jaar wordt groots uitgepakt
om het de bezoekers naar de zin te
maken. De VIP kaarten vinden inmiddels al gretig aftrek en ook het
gratis toegankelijke middagprogramma staat in de belangstelling.
Middag en avond: Partytime!
Dit jaar zal Summer Dance Party er
in de middag iets anders uit zien dan
voorgaande jaren. Nieuw is dat vanaf 12.00 uur niet de finale van de DJ
Contest wordt gehouden, maar van
12.00 tot 18.00 uur zullen meerdere top dj’s het feest in gang zetten.
Hiermee worden de bezoekers in de
gelegenheid gesteld om al vroeg in
de middag te beginnen met feesten! Naast winnaar van de mixwedstrijd, Nixxon, zullen Franky Rizardo
en Nicky Romer tijdens het middagprogramma optreden. In tegenstelling tot wat eerder in verscheidene
media gemeld is, begint het avondprogramma niet om 20.00 uur, maar
om 19.00 uur. Summer Dance Party
belooft een geweldige editie te worden met een prachtige line-up. Nog
nooit hebben zoveel dj’s het podium van Summer Dance Party be-

Voorstellingen
in het Bos

Amstelveen - Het Bostheater
brengt van 5 juli tot en met 3 september de productie Les Enfants du
Paradis in de regie van Ingejan Ligthart Schenk. Bij het publiek beter
bekend van de filmklassieker van
Marcel Carné uit 1945, wordt Les
Enfants du Paradis door het Bostheater voor het eerst als theaterproductie opgevoerd in Nederland.
De voorstelling is een ode aan het
theater in al zijn rijkdom en genres.
Les Enfants du Paradis speelt zich
af op de Boulevard du Crime ofwel
de Misdaadboulevard, waar de theaters worden bevolkt door toneelspelers, dromers, criminelen, arme
luizen en rijke graven. 8 Juli is de
première en vanaf 9 juli tot en met
3 september worden iedere dinsdag
tot en met zaterdag voorstellingen
gegeven. Aanvang: 21.30 uur. Locatie is het openluchttheater in Theater Het Amsterdamse Bos, Amstelveen. Kassa, restaurant en café open vanaf 18.30 uur. Bij twijfelachtig weer kan vanaf 18.00 uur gebeld worden naar: 020 6433286 of
kijk op: www.bostheater.n

treden. Tijdens het avondprogramma zullen Tony Cha Cha, Real El Canario en Marcel Woods het podium
betreden. MC Dan Stezo zal de gehele avond hosten. Winnaar van de
mixwedstrijd, Daniel Sticious, zal de
avond op het mainstage openen.
Toegang tot het avondprogramma is
strikt vanaf 16 jaar. De politie hanteert een zero-tolerance beleid ten
aanzien van (soft)drugs.

dit Platina ticket heb je niet alleen
toegang tot Summer Dance Party en
het VIP-deck, maar krijg je voorafgaand aan het feest een tafel voor
jou en je partner of je vrienden in
het Westeinder Paviljoen en kun je
genieten van een luxe diner met
Prosecco. Deze tickets zijn alleen in
de voorverkoop verkrijgbaar via internet en bij het Westeinder Paviljoen zelf en kosten 90 euro.

Voorverkoop toegangskaarten
Voor het kopen van tickets hoef je
de deur niet meer uit. Via het Paylogic systeem kunnen tickets worden gekocht via de website www.
summer-dance-party.nl. Via het online betalingssysteem kunnen tickets besteld en afgerekend worden
op de website. Kaarten zijn daarnaast ook verkrijgbaar bij het Westeinder Paviljoen, de Readshop, BigL, Deportivo, Annemieke’s Kramerie, Aalsmeer Oost, Gall & Gall Kudelstaart en alle 400 Primera winkels. Toeganskaarten kosten 18 euro in de voorverkoop en 25 euro aan
de deur.

C1000 Koster hoofdsponsor
Voor het zevende achtereenvolgende jaar is de bekende supermarkt
C1000 Koster aan de Ophelialaan
hoofdsponsor van het evenement.
Directeur Kees Jan Koster van de
C1000 ziet het weer helemaal zitten:
“Ik ben zelf Aalsmeerder en vind het
leuk om als ondernemer iets voor
de gemeenschap terug te doen. De
meeste supermarkten zijn inmiddels
grootwinkelbedrijven die worden
gestuurd vanuit een hoofdkantoor.
Dat soort winkels hebben geen binding met de lokale gemeenschap”,
benadrukt Koster. “Als Aalsmeerse ondernemer heb ik die betrokkenheid wel. Het wordt net als voorgaande jaren weer geweldig!”

VIP Tickets
Wie drukte bij de ingang wil vermijden, kan een VIP ticket kopen. De
VIP tickets geven recht op toegang
via een aparte VIP entree, zonder
wachtrij. Ook zijn vijf consumptiemunten inbegrepen, zodat je gelijk
kunt doorlopen naar de bar.
Het VIP-deck geheel in lounge-stijl
zal op het terrein zijn met een exclusieve VIP-bar. Dit jaar krijg je
met je VIP-ticket ook toegang tot
het Westeinder Paviljoen waar Ricky Rivaro zal draaien. Ook zullen de
Aalsmeerse dj Delicious en winnaar
van de mixwedstrijd Angelo Ravelli in het VIP paviljoen optreden. Je
hebt een goed uitzicht op het podium en alle ruimte om te dansen.
Een VIP-ticket kost 50 euro. Voor
wie geen genoeg kan krijgen van
het dance festijn, is er een afterparty in de N201. Vanaf 01.00 uur gaan
daar de deuren open en zal het dj
duo Groovenatics optreden. Een ticket voor de Summer Dance Party en
de waterpartij in de N201 kost 25
euro in de verkoop en 30 euro aan
de deur. Voor degenen die extra in
de watten gelegd willen worden zijn
er dit jaar Platina VIP-tickets. Met

Verkeersmaatregelen
Vanwege de festiviteiten is er een
aantal verkeersbeperkende maatregelen van kracht. De gehele donderdag, vrijdag en zaterdag tot 12.00
uur is het Surfeiland in verband met
opbouw niet of beperkt toegankelijk
voor publiek. Daarnaast is op zaterdag vanaf 19.00 uur de Kudelstaartseweg afgesloten tussen de splitsing met Stommeerweg/Zwarteweg en de Bachlaan. Hetzelfde
geldt voor de Beethovenlaan vanaf de Marsstraat. De ‘kom’ voor het
Surfeiland is zowel ‘s middags als ‘s
avonds afgesloten voor boten. Het
eiland zelf is vanaf 18.00 uur afgesloten, zodat de laatste voorbereidingen kunnen plaatsvinden. Bezoekers kunnen ‘s avonds onder begeleiding parkeren op de Kuderstaartseweg en Beethovenlaan. Bij
de ingang is een grote fietsenstalling. Meer info vind je op de website www.summer-dance-party.nl. Op
de site zijn onder andere foto’s van
voorgaande feesten bekijken. Na afloop verschijnen op de site uiteraard
ook de foto’s van dit feest.

STAGE
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Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Exposities
Zaterdag 9 juli:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Elke zaterdag van
11 tot 16u.
8 en 9 juli:
* Historische Tuin open. Ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
van 13.30 tot 16.30u. Expositie ‘60
Jaar brandweer Aalsmeer’ in Historisch Centrum.
Tot en met 31 juli:
* Expositie met glassculpturen, tekeningen, foto’s, schilderijen en beelden in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met
zondag 14-17u.
* Zomerexpositie met glaskunst en
schilderijen in galerie Sous Terre,
Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en
zondag van 13 tot 17u.
Diversen
Donderdag 7 juli:
* OVAK-fietstocht. Start 13.30u. bij
De Waterlelie, Dreef, Hornmeer.
Tot en met 8 juli:
* Zwemvierdaagse in Het Oosterbad, Takkade. Middag 13-17u.
* Zwem4Daagse in De Waterlelie,
Dreef. Vanaf 18u.
Vrijdag 8 juli:
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in
Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 9 juli:
* Loodsverkoop met glaswerk, brocante, etc. Opbrengst voor Deborah
Harting die gaat werken in kindertehuis in Mexico. Van 10 tot 17u. op
De Oude Werf, Uiterweg 123-127.
* Trampolinespringen voor jeugd. In
Proosdijhal 9.30-11.30u. en in Mikado, Oosteinde 12.30-14.30u.
Woensdag 13 juli:
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat
vanaf 19.30u.
* AVA 5 km-baanloop op baan in
Sportlaan vanaf 19.15u.
Vergaderingen
Donderdag 14 juli:
* Vergadering Beraad en Raad in
gemeentehuis vanaf 20u.

Amsterdamse
avond bij Truus
Aalsmeer - Vrijdag 8 juli opent Tante Truus haar deuren voor een inmiddels welbekende Amsterdamse avond. Vele hits van André Hazes, Wolter Kroes en andere bekende zangers en zangeressen worden
gedraaid. Tevens wordt de gasten
de mogelijkheid gegeven om mee
te doen met de Tante Truus quiz!
Kom ook naar deze hilarisch gezellige avond met hits van eigen bodem. Feestcafé Tante Truus is gelegen aan de Dreef 5 (Bon Ami). De
toegang is natuurlijk gratis en iedereen vanaf 18 jaar is welkom. Het
feestcafé is geopend van 21.00 tot
02.00 uur. Meer informatie en andere aanraders zijn te vinden op website: www.fctantetruus.nl.

Bacchus sluit
seizoen met
muziekweekend
Aalsmeer - Met een weekend vol
muziek heeft cultureel café Bacchus
afgelopen vrijdag 1 en zaterdag 2
juli het seizoen afgesloten. Op Vrijdag werden de bezoekers getrakteerd op mooie ballads van singer
en songwriter Dusty Stray en voor
een waardige afsluiting droeg zaterdag de driemanformatie Dark Rosie
met zangeres Miranda Zuurbier op
accordeon zorg. Beiden sfeervolle optredens die eigenlijk meer publiek verdienden. Binnenkort maakt
Bacchus haar programma voor het
komende seizoen bekend, vanaf
september gaat de deuren van het
knusse culturele café in de Gerberastraat weer open.

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 7 juli 2011

7 juli 2011

officiële mededelingen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

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 reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
drs.P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand 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 fractiespreekuren vinden plaats op 12 juli en 6 september 2011.
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.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
Beethovenlaan 4, het plaatsen van een dakkapel;
- Jac. P. Thijsselaan 57, het plaatsen van gevelreclame;
- Legmeerdijk 313, het bouwen van een distributiegebouw;
- Legmeerdijk 313, het bouwen van een transportgang en
oversteek;
- Oosteinderweg 165 en 167, het vergroten van de woning;
- Praamplein 12, het verbouwen van een magazijn tot verblijfseenheden;
- Uiterweg 260, het slopen en nieuw bouwen van de woning;
- Wilgenlaan 25, het vergroten van de woning.
rectificatie:
In de nieuwe meerbode van 30 juni 2011 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning per abuis gepubliceerd:
Aalsmeerderweg 376-378, het bouwen van een woning
Dit moet zijn:
- Aalsmeerderweg 376a, het bouwen van een woning en
garage.
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 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
omgevingsvergunning te verlenen:
- Fonteinkruidhof 19, het plaatsen van een dakkapel
- Kastanjelaan 24, het vergroten van de woning;
- Nieuw Oosteinde, deelgebied 2 eilanden-oost, het bouwen van 20 woningen;
- Rietwijkerdwarsweg 2, het slopen van 2 bijgebouwen;
- Zijdstraat 68a, het vergroten van de woning.
verlenging beslistermijnen:
- Wij hebben de beslistermijn voor het vestigen van een
buitenschoolse opvang bij basisschool De Hoeksteen aan
de Ophelialaan 230 te Aalsmeer, op grond van artikel 3:12

Wabo juncto 3:18 Awb verlengd met 6 weken.
- Wij hebben de beslistermijn voor het realiseren van steigers en meerpalen en het vernieuwen van bestaande
meerpalen aan de Herenweg 66 A te Aalsmeer, op grond
van artikel 3:9 Wabo verlengd met 6 weken.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 7 juli 2011.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 15 juli 2011
- Herenweg 38, het creëren van een insteekhaven.
inzagetermijn tot vrijdag 12 augustus 2011
- Boomgaard 105, het bouwen van een woning.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
Week 27
t/m 7 juli
t/m 7 juli
t/m 7 juli
t/m 7 juli
t/m 7 juli
t/m 7 juli
t/m 7 juli

Evenementenvergunning: Dresscode Blue op het
Raadhuisplein van 20.00-01.00 uur op 28 mei
2011;
Evenementenvergunning: Multisupply zwemloop
op de Dreef van 08.00-10.00 op 28 mei 2011;
Evenementenvergunning: Aalsmeer Roest Niet
bij The Beach van 08.00-22.00 uur op 5 juni
2011;
Evenementenvergunning: Junior Pramenrace
bij Stokkeland van 12.00-17.00 uur op 25 juni
2011;
Evenementenvergunning: 5-kmloop in het Hornmeerpark van 10.00-13.00 uur op 3 juli 2011;
Evenementenvergunning: Summer Dance Party
van 12.00-01.00 uur op 9 juli 2011;
Evenementenvergunning: Verjaardagsfeest bij
Sweelinckstraat 58 van 16.00-23.00 uur op 16
juli 2011;

t/m 7 juli
t/m 7 juli
t/m 14 juli
t/m 19 juli
t/m 19 juli
t/m 19 juli
t/m 20 juli

t/m 28 juli
t/m 26 aug
t/m 7 sept

De programmabegroting 2012 en het meerjarenperspectief 2012-2015 van het Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn, de G2;
De jaarrekening 2010 van het Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn, de G2;
Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
Evenementenvergunning: Bandjesavond in Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 op 25 juni 2011;
Exploitatievergunning: De Spil, Spilstraat 3;
Exploitatievergunning: De Chinese Muur, Einsteinstraat 79A;
Standplaatsvergunningen: de verkoop van vis,
op donderdag bij winkelcentrum Nieuw-Oosteinde; de verkoop van zuivel, op woensdag en zaterdag bij winkelcentrum Nieuw-Oosteinde; de
verkoop van vis, op donderdag bij het Pompplein;
Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan
“Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” en
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh;
Vastgestelde ontwerp Vaarwegenverordening
(Rijnland);
Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen
(Rijnland).

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

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Toekomstplan
Watersport

65 Jaar getrouwd door de Tweede Wereldoorlog

Briljanten huwelijk voor
echtpaar Angel-Moviat
Aalsmeer - Harry Angel en Johanna Moviat gaven elkaar op 29 juni 1946 het ja-woord, waardoor ze
vorige week woensdag hun 65-jarige huwelijksdag mochten vieren.
Per post werden ze verblijd met een
gelukswens van Hare Majesteit de
Koningin en de commissaris van
de Koningin van Noord Holland. En
burgemeester Pieter Litjens kwam
hen namens het gemeentebestuur
feliciteren en bracht een mooi boeket bloemen mee. Er werden die
middag, onder het genot van koffie en taart, mooie herinneringen
opgehaald. De knusse woonkamer
van het appartement in Kudelstaart
zat gezellig vol met familieleden en
buren. Mevrouw Angel was erg blij
dat twee kleindochters en vier achterkleindochters hen met een bezoekje kwamen vereren. Het gelukkige echtpaar heeft twee dochters,
die niet aanwezig konden zijn bij dit
heugelijke feit door verblijf in Portugal en vakantie in Italië. In totaal
heeft het bruidspaar vier kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.
De in Amsterdam geboren Harry en
de Hengelose Johanna hebben elkaar eind 1944 leren kennen tijdens
de oorlog door een neef van Johanna. Harry is tijdens de oorlog vanuit
Amsterdam door de Duitsers meegenomen naar Kassel. Hij had de
vakopleiding tot meubelmaker gedaan en moest daar voor de Duitsers werken. Het werd een enerverende tijd voor hem. Bij een ontsnappingspoging, die leek te lukken, werd hij door Polen verraden
en weer opgepakt. Inmiddels had
hij kennis gemaakt met de neef van
zijn toekomstige vrouw en de jongens werden na de bevrijding door
de Engelsen geholpen. Ze kregen
een fiets mee, brood en een ham.
Hiermee gingen ze op weg naar
Hengelo, waar Harry een tijd is gebleven, omdat Amsterdam toen nog
niet was bevrijd. Tijdens deze moeilijke oorlogstijd werd Harry verliefd
op zijn Johanna, waar hij twee jaar
later mee trouwde. Ze bleven in
Hengelo wonen, waar ze hun dochters kregen.

“En zo is het gekomen”, grapt Harry. Later zijn ze verhuisd naar Amsterdam, waar Harry Angel aan de
slag kon bij de Bijenkorf. Johanna
heeft erg moeten wennen in Amsterdam, maar steunde de beslissing van haar man en zorgde voor
het gezin. Al snel kon Harry werken voor het centrale magazijn in
Woerden, waardoor ze verhuisden
en daar lange tijd in een ruime woning hebben gewoond. Harry maakte lange werkdagen en zat veel op
de weg, omdat hij verantwoordelijk
was voor het onderhoud en service
vanuit de meubelafdeling van de
Bijenkorf. Toen hij de VUT-gerechtigde leeftijd had bereikt, bekleedde Harry inmiddels vele nevenfuncties. Hij was onder andere voorzitter van de Ondernemingsraden van
Amsterdam en Woerden en secretaris van de Centrale Ondernemingsraad. Trots liet de nu 89-jarige bruidegom zijn afscheidsbrief van de
Raad van Bestuur van de Bijenkorf
zien. De 86-jarige Johanna heeft

voornamelijk voor haar dochters gezorgd en vond het heerlijk om op te
passen op de kleinkinderen en leuke dingen met ze te doen. Ze besteedde veel tijd aan het maken van
kleding, wat haar grote hobby was.
Er werd veel gebreid en geborduurd
en de hele familie heeft hier profijt
van gehad. Ze heeft kort gewerkt bij
chocoladefabriek Droste, waar ze
het erg naar haar zin had en stiekem van de lekkere chocolaatjes
snoepte. Maar ze vond het belangrijker om veel thuis te zijn voor de
kinderen en is na een paar jaar gestopt met werken. Inmiddels woont
het briljanten bruidspaar veertien
jaar in een appartement aan de
Van Heijningenstraat in Kudelstaart,
waar ze het naar hun zin hebben.
Helaas heeft Johanna diabetes en
is slecht ter been. Met hulp van de
thuiszorg en de familie redt het paar
het aardig en ze hopen nog lange
tijd van elkaars gezelschap te kunnen genieten.
Door Ilse Zethof

Vernietiging na 15 augustus

Fietswrakken bij bushalte
Van Cleeffkade verplaatst
Aalsmeer - Nu de reconstructie
van de Van Cleeffkade in volle gang
is, stuit de gemeente op het volgende probleem. Er staan meerdere
fietsen geparkeerd in de fietsenstalling bij de bushaltes. Deze fietsen
staan in de weg en sinds de start
van de werkzaamheden begin juni
nog niet opgehaald door de eigenaren. Afgelopen maandag 4 juli zijn
deze fietsen verwijderd en nu voor
6 weken gestald op de gemeente-

werf aan de Zwarteweg. Indien de
eigenaren zich niet melden, zullen
de fietsen op maandag 15 augustus
vernietigd worden.
De gemeente hoopt dat de eigenaren zich alsnog melden en de fietsen komen ophalen. Ze kunnen met
de gemeente bellen voor meer informatie met telefoonnummer 0297387575. De eigenaar dient zich te legitimeren en de sleutel van de fiets
te laten zien.

ingezonden
Zure bijsmaak afterparty Plaspop
Plaspop was geweldig. Wat een
leuk concept. Gezellig en een beetje kneuterig zoals de Dippers met
al hun activiteiten voor ogen hebben. Cultuur tussen de cultuurhistorie op het water. Aalsmeerser kan
haast niet. Eigen hapje/drankje en
om half twaalf weer naar huis toch?
Met de familie hebben wij een eiland en blijkbaar staat dit te boek
als feestlocatie. Niet als onderdeel
van plaspop, maar wel als waterpartij, zo dacht een aantal onbekenden.
En dan krijgt het festijn toch wel een
beetje een zure bijsmaak. Een vuur
hoeft nog niet zo erg te zijn als je al
je flessen er maar niet in gooit. Erg
onhandig als je het eiland gebruikt

met 4 honden en kleine kinderen.
En als het bankje niet los wil dan
moet het maar stuk. Of moet ik het
omdraaien en mogen we van geluk spreken dat onze hut nog heel is
en niet open gebroken. Het moeten
wel jongeren zijn, want ik kan me
echt niet voorstellen dat volwassenen dit nog doen. Ga gewoon naar
huis, naar een eiland van een vriend
of kennis en maak er in ieder geval geen bende van. Hoe los je dit
nu op? Plaspop moet blijven en wij
als familie moeten dit maar zien als
een incident. Toch is de beste remedie om er die avond dan zelf maar te
zijn. Nu speel ik in een leuk bandje, dus als we een grote schuit aan

Aalsmeer - Het College van burgemeester en wethouders heeft tijdens het dinsdag-overleg op 28 juni ingestemd met het Toekomstplan Watersportbedrijven Uiterweg
als bouwsteen voor de integrale beleidsvisie, zoals die wordt opgesteld
in het kader van de herziening van
het bestemmingsplan UiterwegPlasoevers. Het Toekomstplan is in
nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel en de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie tot stand gekomen. Deze partijen hebben samen met de Hiswa
een vervolgtraject ingezet om een
duidelijker gezamenlijk perspectief
te krijgen voor de watersportsector
aan de Uiterweg aan de hand van
zogenaamde haventypologieën. De
uitkomsten van dit traject worden
begin juli aangeboden aan de wethouder voor toerisme, Gertjan van
der Hoeven.

Van kassen naar
stallingsloods
Aalsmeer - Op 28 juni hebben burgemeester en wethouders het voornemen geuit vrijstelling te verlenen
voor de wijziging van kassen in een
bedrijfspand ten behoeve van stalling en opslag en de nieuwbouw
van een stallings- en opslagloods
aan de Aalsmeerderweg achter 105.
De gemeenteraad wordt voorgesteld het verlenen van de vrijstelling te delegeren aan het college.
Het voornemen ligt na raadsbehandeling gedurende zes weken ter visie. Hierdoor kan in afwijking van de
voorschriften uit het vigerende bestemmingsplan de bouwvergunning
worden verleend voor het bouwplan.
de achterkant van het eiland leggen, dan spelen wij daar wel volgend jaar. Dan wordt de schuilhaven De Grote Brug gewoon een vijfde locatie. We blijven slapen in tentjes en bouwen we ons eigen feestje.
Dan blijven dit soort gasten gewoon
weg. We hebben connecties met de
Dippers, dus die kopen we wel om!
Cees Tas,
Uiterweg 27,
tel. 06-20825887
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Dynamisch knooppunt

Schiphol winnaar Canadese
prijs voor beste luchthaven

Weber Club Aalsmeer in actie op het NK barbecue in Hoofddorp. Van links
naar rechts Tom de Vries, Joost de Vries, Jan van Schuppen, Abdoel el Fatahi,
John Groothuizen, Peter Cocu en Bob van der Laarse.

Verrassende zesde plaats

Weber Club Aalsmeer heel
tevreden over NK barbecue
Aalsmeer - Bij het Nederlands
Kampioenschap Barbecue dat afgelopen weekend in Hoofddorp is gehouden is Weberclub Aalsmeer als
zesde Nederlandse team geëindigd.
Voor het debuterende team was
dit een verrassende en zeer mooie
uitslag. Het NKBBQ op het Burg.
Stamplein is dit weekend door ruim
15.000 mensen bezocht, een aantal dat ook de organisatie zeer verbaasde en verheugde. Weberclub
Aalsmeer eindigde in de bovenste
regionen bij de bereiding van makreel waar het team bitterballen van
had gemaakt, volgens de jury een

van de topbereidingen van het kampioenschap. Ook de bereiding van
het LIVAR varken gooide hoge ogen
bij de 26 koppige jury. Het team liet
het alleen wat afweten bij de prestatie van de gerechten maar daar zal
komend jaar bij de Weberclub veel
op worden geoefend.
Ook zal het Weberteam komend jaar
weer enkele cursussen en excursies
gaan volgen met de hoop om volgend jaar nog hoger te eindigen bij
het NK. Al met al een geweldig evenement wat zeker nog meer bezoekers uit Aalsmeer en Kudelstaart
verdient.

Zomerconcerten ‘Flora’
Aalsmeer - De vakantie breekt voor
velen over enkele weken aan. Muziekvereniging Flora heeft een mooi
seizoen achter zich en heeft ter afsluiting een tweetal concerten in
de buitenlucht gegeven. Maandag
27 juni gaf Flora in Kudelstaart het
eerste van een tweetal buitenconcerten. Het was prachtig weer en
dat bracht veel toeschouwers op de
been. Ook tijdens het tweede concert, op maandag 4 juli in de Boomgaard in Nieuw-Oosteinde werkte
het weer mee. Het zonnetje en de
muziek lokte vele bezoekers naar
het concert.
Saxofoon-diploma
Het jeugdorkest bestaat uit een enthousiaste groep meisjes en jongens die wekelijks bij elkaar komt
om te repeteren en het afgelopen
seizoen is er veel geleerd en dat
willen zij graag laten horen. Twee
jeugdleden hebben met goed gevolg examen afgelegd bij De Hint.
Demi van Andel behaalde haar A-

diploma en Laura Haakman slaagde voor het B-examen, beiden op
saxofoon! Het uiteindelijke doel van
het bespelen van een instrument is
tenslotte om deel uit te maken van
een orkest. Lessen hebben een individueel karakter terwijl meespelen in een voltallig orkest een kwestie van samenspel is. Het jeugdorkest is een goede vorm om aan te
leren met een groep muziek te maken. Flora hoopt met de concertjes
mensen te bereiken die zich aanmelden om een instrument te gaan
bespelen en tevens te laten horen
dat een modern fanfareorkest niet
louter mars- en hoempapa-muziek
speelt, maar van alle markten thuis
is, van zeer intiem en ingetogen tot
uitbundig swingend en spetterend.

Schiphol - Canadese reisagenten
hebben Amsterdam Airport Schiphol wederom gekozen tot hun favoriete luchthaven. Schiphol laat London Heathrow en Toronto Pearson
achter zich. Volgens magazine Baxter Travel Media komt het allemaal
neer op de service die Schiphol
biedt. De tax free winkels, de verschillende restaurants en Holland
Casino: ze dragen allemaal bij aan
de diversiteit van het aanbod voor
de passagier volgens het magazine.
“It’s the shopping and also how easy it is to get around the airport especially as I do not speak Dutch,
and most people there speak English” volgens een van de reisagenten. Het magazine noemde expliciet
de verdere uitbreiding van de voorzieningen op Schiphol. Voorbeelden
zijn de recente opening van het Airport Park, waar passagiers voor hun

vlucht even tot rust kunnen komen,
of de Airport Library, de eerste permanente bibliotheek op een luchthaven ter wereld.
Baxter Travel Media houdt een jaarlijks onderzoek onder haar lezers in
Canada, die leiden tot de uitreiking
van de Agents’ Choice Awards. Deze awards zijn inmiddels een begrip
geworden in de industrie. Dit jaar
bepaalden bijna 4.800 agenten de
winnaars in 24 verschillende categorieën.
De prijs bevestigt Schiphol in haar
streven Europe’s Preferred Airport
te zijn en te blijven. Passagiers kiezen voor Schiphol omdat Schiphol
veel meer is dan alleen een luchthaven, maar een dynamisch knooppunt waar passagiers en bezoekers
zich welkom voelen en waar werelden elkaar ontmoeten, zoals in een
moderne stad.

Klanten van C1000 Koster
sparen voor gratis tanken
Aalsmeer - In de zomer trekt iedereen er lekker op uit. Daarom kunnen klanten van C1000 Koster in de
Ophelialaan vanaf maandag 4 juli sparen voor tien euro gratis tanken bij Total. Bij iedere tien euro
aan boodschappen ontvangen klanten een tankzegel. Een volle spaarkaart met 30 zegels geeft recht op
een gratis Total HappyFuel Card ter
waarde van tien euro.
Korting op schone auto
Niets fijner dan een schone auto,
maar de auto wassen vindt niemand
leuk. Daarom ontvangen klanten bij
inlevering van een volle spaarkaart
niet alleen korting op een tankbeurt,
maar ook een kortingsvoucher van
2,50 euro voor een wasprogramma. Deze voucher is in te leveren bij
56 deelnemende stations. Om nog
meer uit de tien euro gratis tanken
te halen, worden in samenwerking
met Het Nieuwe Rijden tips gegeven
om zo veel mogelijk brandstof te be-

sparen. Op poster en flyers is te lezen dat het belangrijk is om de banden op de juiste spanning te houden, de motor uit te zetten bij korte
stops en dat bepaalde energievreters, zoals dakdragers, zorgen voor
extra brandstofverbruik. Chauffeurs
die ‘het nieuwe rijden’ aanhouden
besparen al snel 10 procent op hun
brandstofkosten, stoten minder CO2
uit en rijden veiliger. De vrachtwagenchauffeurs van C1000 rijden al
jaren volgens ‘Het Nieuwe Rijden’.
Daarom hebben zij dit jaar de ITAS
Green Award ontvangen voor een
besparing van 9.000 ton CO2 op
jaarbasis.
De tankzegels worden tot en met
zaterdag 13 augustus meegegeven
aan de kassa. De volle spaarkaarten kunnen tot en met zaterdag 20
augustus omgewisseld worden voor
de Total HappyFuel Card. Die kan op
zijn beurt tot en met 31 december
bij de tankstations van Total ingeleverd worden.

Meer informatie is te vinden op
www.muziekverenigingflora.nl. Op
de site tevens foto’s van de diverse concerten. Nieuwe leden, jong of
oud, zijn in het nieuwe seizoen van
harte welkom!

René Waning, Luca, wethouder Ulla Eurich en de heer Vonk.

Campagne groot succes

Hoofdprijzen ‘Belgerinkel’
Proeflessen, lezingen en snuisterijen

Open dag Raja Yoga en
Green Valley Nepal

Aalsmeer - Raja Yoga Aalsmeer,,
Green Valley Nepal en Nepalraju organiseren aanstaande zaterdag 9 juli een open dag. Van 10.00
tot 20.00 uur zijn belangstellenden
welkom in de ruimte van Raja Yoga
Aalsmeer in de Zijdstraat 72a, boven
de Hema. Tijdens de open dag worden door Raja Yoga en Green Valley Nepal presentaties gegeven. Er
kunnen gratis proeflessen bijgewoond worden. De hele dag op het
hele uur (10.00, 11.00 uur, etc.) worden deze lessen gegeven en beginnen verschillende lezingen. Green
Valley Nepal, een trekkingbureau,
gevestigd in Nepal zelf (Kathman-

du), zal presentaties verzorgen, foto’s presenteren en foldermateriaal
beschikbaar stellen aan degenen
die interesse hebben om een reis
naar Nepal te maken. De eigenaar
van het trekkingbureau is op vakantie in Nederland en zal de geïnteresseerden persoonlijk te woord staan.
Ook het zomerprogramma en cursusaanbod van Raja Yoga Aalsmeer
voor het komende seizoen wordt tijdens de open dag toegelicht. Tevens
is het mogelijk om mooie klankschalen, sieraden of viltproducten
uit Nepal te kopen van Nepalraju.
Loop vrijblijvend binnen, iedereen is
welkom!

Aalsmeer - Op 24 juni zijn de hoofdprijzen van de campagne ‘Met Belgerinkel naar de winkel’ uitgereikt.
Dit gebeurde door wethouder duurzaamheid Ulla Eurich die de Batavus BUB fietsen overhandigde aan
de blije prijswinnaars. De prijsuitreiking vond plaats bij Waning Tweewielers die de hoofdprijzen sponsorde. Wethouder Eurich: “Met de actie wilden wij het winkelend publiek
wijzen op de vele voordelen van fietsend winkelen. Er zijn bij de aangesloten winkeliers enorm veel spaar-

kaarten ingeleverd. Er is dus heel
veel gefietst naar de winkels. En dat
is niet alleen goed voor het bereikbaar houden van de winkelgebieden, maar ook voor de gezondheid
en het milieu. Ik feliciteer de prijswinnaars van harte.” De fietsen zijn
gewonnen door de heer Vonk en
mevrouw Terlouw. Mevrouw Terlouw kon helaas niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. Haar neefje
Luca kwam de prijs in ontvangst nemen. De overige winnaars hebben
schriftelijk bericht gekregen.

Aanmelden kan tot 15 juli

Wie wordt ondernemer
van het jaar in Aalsmeer?
Aalsmeer - In oktober worden in
Aalsmeer voor de tweede keer de
beste Onderneming 2011 en de
beste Starter 2011 gekozen. De organisatie heeft de aanmeldtermijn
met twee weken verlengd. Kandidaten kunnen zich tot 15 juli aanmelden voor de verkiezing. Met de verkiezing wil de gemeente één keer
per jaar een bijzondere ondernemer
en een opmerkelijke startende ondernemer in het zonnetje zetten. Het
gaat dan om iemand die met passie
onderneemt, innoveert, lokaal betrokken of duurzaam is of een be-

drijf heeft opgebouwd dat een voorbeeld is voor collega-ondernemers.
De verkiezing is op 28 oktober. In de
jury zitten onder meer burgemeester Pieter Litjens en wethouder Ad
Verburg van Economische Zaken,
enkele toonaangevende ondernemers uit Aalsmeer en Dirk de Bie
van Kamer van Koophandel Amsterdam. De drie beste bedrijven worden overigens genomineerd voor de
Ondernemersverkiezing Noord-Holland 2011/2012. Bedrijven kunnen
zichzelf aanmelden als kandidaat
via: www.aalsmeer.nl/ovhj

Familiebedrijf aan de Uiterweg

Kwekerij Terra Nova al
100 jaar Koninklijk!
Aalsmeer - Donderdag 30 juni was
het feest bij Koninklijke Kweekerij Terra Nova W. Keessen Jr. & Zonen C.V., zoals het familiebedrijf van
oudsher officieel heet. Die middag
vond de ondertekening plaats van
het officiële document voor de verlenging van het predicaat Koninklijk.
Vennoten Aldert en Willem Keessen zetten samen met burgemeester Pieter Litjens hun handtekening
onder dit belangrijke papier. Hiermee mag Koninklijke Kwekerij Terra
Nova nog eens 25 jaar het predicaat
Koninklijk voeren, wat de langst mogelijk verlenging is. Bij dit heugelijke feit waren ook de gezinnen van
de broers Aldert en Willem aanwezig, alsmede hun moeder mevrouw
M. Keessen-Marks, pers en politiek.
Het predicaat Koninklijk krijg je niet
zomaar. Het wordt bij hoge uitzondering door de Koningin toegekend
aan bedrijven met een vooraanstaande plaats op hun vakgebied.
Ook dient de organisatie van onbesproken gedrag en financieel solide te zijn. Terra Nova heeft al vanaf 1910 het recht tot het voeren van
deze Koninklijke onderscheiding en
kon bewijzen dat ze verlenging hiervan waardig is. Zo behaalt het bedrijf goede resultaten ten opzichte
van de concurrentie, heeft een goede internationale uitstraling en wint
regelmatig prijzen op tentoonstellingen met hun kwalitatief hoogstaande potplanten. Er komt heel wat bij
kijken om zo’n verlenging te krijgen. “Willem is hier weken mee bezig geweest,” vertelt Aldert Keessen.
“Eerst werd onze aanvraag getoetst
door de Commissaris van de Koningin. Daarna volgde een intensief onderzoek, waarbij we onder andere
zeven boekjaren ter controle moesten overleggen. Het hoofd van de
Algemene Inlichtingen Dienst kwam
bij ons op bezoek voor een uitvoerig
onderzoek en legde zijn advies ter
besluitvorming voor aan Hare Majesteit de Koningin.” Koninklijke Terra Nova mag trots zijn op het predicaat Koninklijk, want het symboliseert respect, waardering. Het is
duidelijk dat er vertrouwen is de
toekomst van het familiebedrijf dat
al vijf generaties in de familie is.
Boomkwekerij
In 1837 kocht Willem Keessen Jr.
een stuk grond aan de Uiterweg
220, waar het bedrijf nog steeds gevestigd is. Hij begon met een boomkwekerij en specialiseerde zich in
fruitbomen. Na ruim dertig jaar ging
het bedrijf exporteren naar het bui-

tenland. De belangrijkste producten
waren toen taxus, buxus, seringen
en blauwsparren. Het was de tijd
van de chique aangelegde tuinen
en vooral de adel in Engeland, Zwitserland, Duitsland en Amerika of de
tsaren van Rusland hadden interesse in deze luxe, in vorm geknipte buxusbomen. Inmiddels is het assortiment veranderd naar kleinere
en moderne potplanten. In januari
en februari worden Rhododendrons
verkocht, gevolgd door gele Genista’s rond Pasen. In de zomer levert
het bedrijf Solanum en Capsicum en
vanaf de Kersttijd wordt de Azalea
verkocht. Slechts een kwart van het
assortiment gaat via de veilingklok
en het overgrote deel wordt direct
geleverd aan exporteurs. Het statige woonhuis annex kantoor dat bij
de kwekerij staat, is inmiddels op de
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
Adel van de sierteelt
Burgemeester Litjens was onder
de indruk van het oudste bedrijf in
Aalsmeer, dat zich op een bijzondere plek bevindt. Hij gaf ze zelfs de
benaming ‘de adel van de sierteelt’
mee en zag dat het kwaliteitsdenken in alle generaties werd doorgezet en uitgedragen. Hij was erg
blij met het feit dat er in deze lastige periode een goed toekomstperspectief is voor de teelt van topkwaliteit potplanten en dat de trend
niet alleen gezet wordt door hypermoderne megabedrijven. Hij tekende graag het bijzondere gastenboek
van de kwekerij, waarbij hij voorgegaan werd door niet de minste personen, zoals Koningin Wilhelmina,
Koningin-moeder Emma, de Spaanse koningin Victoria Eugenie en vele andere hooggeplaatste mensen.
“De laatste jaren gaat het goed met
de kwekerij. We hebben zeker ook
slechtere tijden gekend”, bekent Aldert. “De planten stonden onder
grote prijsdruk en we wilden blijven investeren in nieuwe kassen en
het milieu, door biologische bestrijdingsmiddelen te gebruiken en het
afvalwater te recyclen.” De broers
zien de toekomst zonnig tegemoet
en hopen dat ze 125 jaar ‘Koninklijk’
nog mee mogen maken. Tot die tijd
is het zaak om de Koninklijke onderscheiding weer waar te maken door
het blijven kweken van planten van
hoge kwaliteit. Maar dat moet door
de ervaring van het familiebedrijf
geen probleem zijn. Meer informatie: www.koninklijketerranova.nl.
Door Ilse Zethof

Zaterdag bij fortboerderij Dijkzicht

Restaurant zonder muren!
Aalsmeerderbrug - Deze zomer
wordt buitengewoon! Unieke locaties in de natuur zijn het toneel voor
memorabele diners. Een lange tafel is het visuele hart van het concept en geeft de gast de ultieme gelegenheid om te genieten van een
vijfgangen diner. Het diner wordt
bereid door regionale topchefs die
gebruik maken van seizoensingrediënten van hun lokale producenten. Deze tour gaat dit jaar voor het
eerst door Nederland om de stad
naar het land te brengen. Of zoals ‘Buitengewoon in het land’ het
noemt: de tafel naar de boer. Door
de bijzondere setting in de vrije natuur komt de gast letterlijk in contact met zijn omgeving. Dit gebeurt
ook door de smaakvolle producten
en het directe contact met de producenten. Buitengewoon schept zo
een omgeving waar echte memorabele ontmoetingen kunnen plaatsvinden. In eerste instantie richt Buitengewoon zich op gasten die deze unieke ervaring met familie of
vrienden willen meemaken. In overleg behoort bedrijfsmatige invulling
zeker tot de mogelijkheden. Aanstaande zaterdag 9 juli kookt chef
Jonathan Karpathios van restaurant
Vork en Mes voor ‘Buitengewoon in

het land’. Deze diners vinden plaats
op de monumentale Fortboerderij
Dijkzicht in Aalsmeerderbrug. Dijkzicht maakt deel uit van het Unescomonument De Stelling van Amsterdam. Boer Bos, eigenaar van Dijkzicht, verzorgt met zijn schaapskudde het ecologische beheer van het
land hier. Ook bestiert hij een grote moestuin en een ‘smulroute’ met
50 hoogstam fruitbomen. Bij fortboerderij Dijkzicht kunnen bezoekers het hele jaar terecht voor activiteiten die leuk en lekker combineren: picknicks met streekproducten bijvoorbeeld, maar ook ontdekkingstochten voor kinderen. Chef
Jonathan Karpathios laat zich altijd
inspireren door de natuur en zal ook
op de buitengewone diners een geweldig vijfgangen diner serveren!
Groente en kruiden komen bij Vork
& Mes uit eigen tuin (of van de boer
om de hoek), het vlees van vee dat
op loopafstand staat te grazen, de
vis wordt ingekocht volgens de Viswijzer en de puntjes staan op de i
met biologische wijnen en mooie
Hollandse kazen.
Meer weten over de Buitengewoon
in het land of aanschuiven bij dit toprestaurant zonder muren? Kijk op
buitengewooninhetland.nl.
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Schipholfonds trakteert

Vrienden zorgcentrum
en Toonkunstkoor blij!

‘Hoog bezoek’ bij presentaties

Finale voor leerlingen van
Wellantcollege Westplas
Aalsmeer - Op Wellantcollege
Westplas mavo Aalsmeer, volgen
alle leerlingen in klas 1 en 2 naast
vakken als Nederlands, Engels en
wiskunde ook een flink aantal uren
per week projectonderwijs. Binnen
projectonderwijs wordt gewerkt aan
zelf gekozen opdrachten, alleen of
in groepjes. Zodoende worden verschillende vaardigheden als samenwerken, plannen of presenteren
aangeleerd. In de afgelopen week
sloten alle leerlingen uit de tweede
klas de twee schooljaren projectonderwijs af met een presentatie, de
Grande Finale genaamd.
Zenuwachtig
Afgelopen maandag liep menig
tweedeklasser op de Westplas mavo
zenuwachtig door de school. Reden hiervoor waren de naderende presentaties, die niet, zoals gebruikelijk bij projectonderwijs, voor
de hele klas gedaan moesten worden, maar voor een speciaal panel
moesten worden gehouden. Een
groot aantal bekende en minder bekende Aalsmeerders had in de afgelopen weken aan de projectcoördinatoren van de Westplas te kennen gegeven graag een aantal presentaties bij te willen wonen en zodoende hield elke leerling een presentatie voor drie of vier onbekenden en de eigen docent. Extra spannend voor de leerlingen was het dat
de vrijwilligers van buiten de school
niet zomaar ‘onbekenden’ waren,
maar dat bijvoorbeeld de complete
CDA Aalsmeer fractie aanwezig was
en dat onder andere wethouder Ulla
Eurich van onderwijs en regiodirecteur Marien Verhulst van Wellantcollege Aalsmeer acte de présence

gaven. Uiteraard droegen de spanning en de wetenschap dat er een
behoorlijke delegatie zat te wachten op een presentatie bij aan een
uitstekende voorbereiding van elke
leerling. De opdracht voor de leerlingen was dat gepresenteerd zou
gaan worden wat er in twee jaar
projectonderwijs geleerd was en
waar bijvoorbeeld met heel veel plezier naar terug werd gekeken. Menig maal werd genoemd dat het
plannen een lastig obstakel was,
maar dat deze vaardigheid gelukkig sterk verbeterd is in deze twee
jaar. Ook het samenwerken werd
vaak genoemd en zeer positief werd
teruggekeken op het benefietdiner in restaurant De Oude Veiling in
Aalsmeer, waarbij bediend, gekookt
en getapt werd, allemaal ten bate
van Stichting FFF. In het komende
schooljaar zullen de huidige tweedeklassers hun opgedane ervaringen gaan gebruiken in klas 3 en zullen de aankomende tweedeklassers
beginnen aan een nieuw schooljaar
projectonderwijs, met als afsluiting
de Grande Finale.
Gerenoveerd gebouw
De Westplas mavo zal vanaf januari weer gehuisvest zijn in het oude vertrouwde, maar sterk gerenoveerde en uitgebreide gebouw aan
de eerste J.C. Mensinglaan. Dit betekent de ingebruikname van een
prachtig projectlokaal, dat van alle gemakken voorzien zal zijn. Hier
zal elke leerling met meer dan voldoende computers, werkbanken,
een keuken en alle benodigdheden
die bij projectonderwijs maar nodig
zijn, wederom een prachtige eindpresentatie kunnen voorbereiden.

Opgeven voor midweek tot 15 juli

Met OVAK naar Nutspeet
Aalsmeer - Dit jaar gaat de OVAK
met haar midweek van 10 tot en met
14 oktober naar hotel Dennenhoeve in Nunspeet. Het hotel ligt op één
van de mooiste plekjes van de Veluwe, te midden van een 2 hectare eigen bospark. Het gezellige centrum
van het dorp Nunspeet ligt op loopafstand. Op maandag rijdt een bus
via een toeristische route, en een
lunch onderweg naar Nunspeet,
waar de aankomst rond 15.00 uur
is. Het hotel heeft een koffer service, koffers worden bij aankomst
naar de kamers gebracht. ‘s Avonds
komt Ko de Boswachter het nodige
vertellen over de natuur van de Veluwe. Daarbij toont hij ook een diashow. De dinsdagochtend is vrij besteedbaar. Na de lunch gaat de bus

op excursie en ‘s avonds is er een
gezellige recreatieavond. Woensdag is er een dagtocht en ‘s avonds
gaan de vakantiegangers ouderwets bingo spelen. Donderdagochtend is opnieuw vrij besteedbaar.
Gekozen kan worden uit wandelen
naar het dorpcentrum of in de natuur, of gewoon lekker niets doen.
Na de lunch staat de bus weer klaar
voor de middag excursie. ‘s Avonds
volgt de traditionele afsluiting met
een diner dansant. Op vrijdag vertrekt de bus na de lunch weer huiswaarts. De inschrijving loopt tot 15
juli. Voor opgave en informatie kan
gebeld worden naar Wim Veelenturf,
tel. 0297-329359, Cor Zwart, tel. 0652022759 of Heleen Rus, tel. 0297321124.

Iedere eerste dinsdag van de maand

Fit en veilig op de fiets
met de ANBO en PCOB
Aalsmeer - Onder het motto fit en
veilig op de fiets waren leden van de
fietscommissie van ANBO en PCOB
op 1 juli uitgenodigd voor een landelijke werkbijeenkomst in Bunnik.
Deze dag was georganiseerd door
‘Blijf veilig mobiel’. Dit onder auspiciën van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met als
doel een samenwerkingsverband
van 10 landelijke belangenorganisaties een impuls te bieden aan de
verkeersveilige mobiliteit van senioren! Natuurlijk was de fietsersbond,
ongetwijfeld de belangrijkste deelnemer, ook aanwezig.
Er waren ‘s morgens en ‘s middags
workshops met gevarieerde fietsactiviteiten plus fietsdemonstraties met de elektrische E-bike. Naar
aanleiding van een krantenartikel
werd er besproken of een elektrische fiets al dan niet gevaarlijk is.
Dat is niet het geval, want de berijder is de verantwoordelijke voor de

veiligheid, niet de fiets. Men onderschat dat zo’n elektrische fiets gemiddeld zo’n 10 tot 12 kilo zwaarder
is dan een gewone fiets en dat geeft
in bepaalde situaties nog wel eens
complicaties. Na de lunch werd
door de deelnemers actief fietsgymnastiek beoefend en werden diverse vormen van rijvaardigheid gedemonstreerd en getest. Ook het laatste onderdeel, organiseren/begeleiden van fietstochten, was een nuttig en praktisch onderwerp dat goed
aansloot op de praktijk. Al met al
een leerzame en geslaagde dag. De
fietscommissie van de beide bonden gaat proberen in de toekomst
de aangeleerde punten in praktijk
te brengen met als doelstelling het
fietsen zo gezond en veilig mogelijk
te houden. Dus voortaan rijden de
leden van ANBO en PCOB nog veiliger tijdens de fietstochten die elke
eerste dinsdag van de maand worden georganiseerd.

Aalsmeer - Het Schipholfonds
heeft in het tweede kwartaal van
2011 een bedrag van 142.722 euro geschonken aan 45 instellingen
en organisaties op maatschappelijk,
cultureel of sportief gebied in de
omgeving van Schiphol. De hoogste donaties (van 2.500 en hoger)
zijn donderdag 30 juni op Schiphol
uitgereikt door Michael van Praag,
voorzitter van Het Schipholfonds.
Gelukkige aanwezigen uit Aalsmeer
waren leden van de stichting Vrienden van zorgcentrum Aelsmeer
en van Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer. Elk hebben een bedrag
gedoneerd gekregen van 5.000 euro. Ook handboogvereniging Target
uit Kudelstaart wordt getrakteerd,
een bedrag van 995 euro is overgemaakt op de rekening van deze vereniging! Het Schipholfonds
In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol Het Schip-

holfonds opgericht met als doel de
maatschappelijke
betrokkenheid
van de luchthaven met de omgeving
tot uiting te brengen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven. In 2011 kent
het bestuur van het fonds drie maal
donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het
gebied van welzijn, cultuur of sport.
Voor een donatie komt in principe
een instelling in aanmerking als die:
statutair gevestigd is binnen het
werkgebied van het fonds, eenmalig gericht project realiseert binnen het werkgebied van het fonds,
in de afgelopen 36 maanden geen
donatie van het fonds toegekend
heeft gekregen en aan de door
het fonds gestelde criteria voldoet.
Uitgebreide informatie is te vinden op de website van het fonds:
www.schipholfonds.nl

Presentatiemiddag op Groenstrook

Wellantcollege-leerlingen
showen werkstukken
Aalsmeer – Op maandag 27 juni
vond de zogenaamde KWT-Afsluiting voor alle eerstejaars leerlingen
van Wellantcollege de Groenstrook
plaats.
Alle ouders en verzorgers waren die
middag van harte welkom om een
kijkje te komen nemen bij dit jaarlijks terugkomende evenement. In
de aula van de school hebben de
leerlingen, gekoppeld aan het thema ‘Landen van de wereld’, de opdrachten die zij dit schooljaar gemaakt hadden voor het vak Keuze Werk Tijd en waar ze het meest
trots op waren, gepresenteerd. De
ene leerling had er nog meer werk
van gemaakt dan de ander en de
betrokken docenten hebben dan
ook over het algemeen goede cijfers
kunnen geven. Alle eerstejaars leerlingen hebben dit schooljaar tijdens

de lessen gewerkt aan verschillende
KWT-opdrachten, waarvan een deel
verplicht was en een ander deel
door de leerling zelf gekozen mocht
worden. Deze opdrachten hebben
ze soms alleen en soms samen gemaakt en vielen elk onder één van
de vakgebieden die de school aanbiedt. Ook kon er tijdens de middag
van de KWT-Afsluiting genoten worden van allerlei hapjes die klaargemaakt waren en rondgebracht werden door de leerlingen van de Kookklas. Dit is een themaklas waar leerlingen van de Groenstrook voor
kunnen kiezen en waar ze alles leren over koken en hygiëne in de
keuken. Tevens waren er spectaculaire (zang)optredens van leerlingen
tijdens de voorstelling van de zogenaamde Podiumtijgers’ Al met al
was het een drukbezochte en zeer
geslaagde middag!

Nieuw evenement geboren

Plaspop trekt veel publiek
Aalsmeer - Niet dat de Dippers er
aan getwijfeld hebben. Maar, dat de
eerste versie van Plaspop zo’n succes zou worden, hadden zij alleen
maar gehoopt. Tijdens de allereerste besprekingen in de kleine bovenzaal van de Oude Veiling kwam
al aan het licht dat diverse mensen zeer enthousiast waren over het
idee. Sommigen zeiden zelfs ook
al eens aan iets dergelijks te hebben gedacht: muziek op het water,
op onze eigen Westeinderplassen.
Alleen, ga er maar eens aanstaan,
zo’n evenement van de grond te
krijgen op een volstrekte non-profit
basis, zeg maar gerust: zonder geld.
Dat vergt inventiviteit, mensenkennis, een heleboel goede relaties en
doorzettingsvermogen. De Dippers,
ja natuurlijk, zij wel! Op de diverse
lokaties, die uitgezocht waren op de
criteria mooi, rustig en luw gelegen,
met voldoende ruimte om een redelijk aantal boten te kunnen herbergen, werden plekken gecreëerd die
als podia dienst konden doen. Uiteindelijk bleven 4 kandidaten over:
de Kadoband, de Klught, het Smartlappenkoor Denk aan de Buren en
de Rietveldband. Na een tweede
bijeenkomst in de kleine bovenzaal
zegden zij hun medewerking definitief toe. De eisen die aan de bands
werden gesteld: semi-acoustisch
spelen , sets van maximaal 25 minuten en zelf je zaken regelen graag!
Zo rond 20.45 lagen de Dippers op
de Koddespoel. Klaar om te luisteren en te kijken naar het optreden
van de Kadoband. De groep bracht
deze avond nummers van Joni Mitchell (in het Nederlands), vertolkt
door Helma. Prachtig! Om 21.25 snel
door naar het smartlappenkoor, dat
was tenminste de bedoeling. Alleen,
het bleek in de Westeinderdijksloot,
bij de Grote Brug, nogal vol te liggen

met boten. Maar dat mocht de pret
niet drukken. Juist niet! De stemming zat er goed in bij koor en publiek. Er werd uit volle borst meegezongen. Hulde! Enkele Dippers zijn
doorgevaren naar het Torregat en
terecht gekomen bij de Klught. Die
speelden voornamelijk jaren zestig muziek. Heerlijk! Er werd gedanst, meegezongen, wat gedronken en een beetje gekletst. De
sfeer: nostalgisch,aangenaam,dat
was precies de bedoeling. Het werd
al ietwat schemerig, maar de band
had voor een sfeervolle bouwlamp
gezorgd zodat het publiek ook nog
een beetje kon zien wat er gebeurde. Applaus! De snelste route werd
nu gezocht door via de kleine Poel
door te steken naar het poeltje van
Lobbes, daar wachtte de uitsmijter van de avond: de Rietveldband.
Om een of andere reden speelden
de heren alsof hun leven er vanaf
hing, hun Tex-Mex-Irish viel in de
smaak. Het publiek, op zeker 50 boten, ging volledig door de bodemplaat! De aanwezigen werden na de
laatste noten uitgenodigd voor de
afsluiting van de avond op de Koddespoel voor de eerste (en waarschijnlijk laatste) waterbingo van
Nederland. Op de opzwepende muziek van notaris en DJ Herman werden de eerste ballen gedraaid vanaf het Dippers partyschip de IJzeren Hein. Helaas viel na 10 afgeroepen nummers de bingo letterlijk
in het water doordat de ballenmachine door voorzitter van der Meer
zodanig werd mishandeld dat deze spontaan de plomp in vloog. Volgend jaar een vervolg? “Zeker”, besluiten de Dippers in koor. “Over het
hoe, wat, waar en wie gaan wij het
binnenkort weer hebben.” Heeft u
ideeën? Schrijf ze alvast op! De Dippers horen het graag.

Groenstrook geslaagden!
Aalsmeer - Geslaagde leerlingen
Wellantcollege de Groenstrook voor
vmbo BB en KB:
Sudha Alderden, Bram Bakker,
Jurriaan Bartels, Tessa van den
Berg, Nathalie Bergmans, Kristian
Bielat, Amber Bijl, Rowan Bijl, Lisa
Boden, Rik Boerlijst, Rebecca Boonstra, Mandy Bos, Rick Braam, Sanne Brian, Thijs van den Broer, Mick
Broer, Kim de Bruin, Denny Buskermolen, Maurice van Butselaar, Dana Buur, Daniëlle van Damme, Mariëlle van Deenen, Bryan van Eck,
Rick Elgersman, Charissa Geelkerken, Dave van Gog, Demi van Golen, Richard Goosen, Jordi Gorthuis, André Grosscurt, Kayleigh van
Haaster, Eeliam El Hamdaoui, Denise Handgraaf, Dominique Harms,
Sabrina Harting, Remko Hartstra,
Tess Helmerhorst, Lawny Hermans,
Nadia Hogenboom, Melissa Holleeder, Shadee Hoogervorst, Tamara Kalt, Jacqueline Kasemier, Davey
Kasteleijn, Yasmin Kisoenpersad,
Chris Kleinveld, Natasja Koesveld,

Dominic Kok, Jorrit Kreuzen, Amber Krijger, Mariëlle Kroezen, Rosalie Kruijswijk, Rowan Kuijlenburg,
Kim Leen, Joshua Lek, Joey Lippinkhof, Laurance Losekoot, Roy
Marsman, Oona Mof, Tamara Mulder, Charlotte Nab, Kelly den Ouden, Robin Oudshoorn, Silvan Overtoom, Shayeeda Parmentier, Loraine Paulus, Samantha Philippo, Rik
Pieksma, Timothy Post, Naaz Rashid,
Jauk Roos, Tom Roos, Sharon Rutgers, Jeremy Sanders, Bas Spaargaren, Nikkie van der Steegt, Chelsea Stevens, Silvain Straathof, Martin Stricker, Sanne Theijssen, Pedro
Tomei, Joyce Twaalfhoven, Esther
Umelue, Zenzi Verwoerd, Kehley
Visser, Petra van Vliet, Nick Vreeken, David Vrieze, Channa van Waardenburg, Sjoerd van Weerdenburg,
Sebastiaan van Wees, Melissa Wiesenekker, Tom van Wijk, Carlo Willemse, Beau van Wiltenburg, Jake
van der Wolk, Sanne Wouters, Colin
Zaal, Dagmar Zaal en Jessy Zwerwer.

Uitwisselingsorganisatie YFU 60 jaar

Studenten zoeken gastgezin
Aalsmeer - Er gaat niets boven
de provincie Noord-Holland met
haar mooie badplaatsen, de prachtige stad Amsterdam en de Zaanse Schans. Denkt u er net zo over
en laat u een buitenlandse student
graag kennismaken met uw NoordHolland? YFU is op zoek naar gastvrije gezinnen die hun huis en hart
open willen stellen voor een buitenlandse student. Op 13 en 14 augustus komen zij aan in Nederland. De
studenten, in de leeftijd van 15 tot
18 jaar, volgen een schooljaar onderwijs op een middelbare school,
leren de Nederlandse taal en ontdekken onze cultuur. Uitwisselingsorganisatie YFU viert dit jaar wereldwijd haar 60-jarig jubileum. Al
60 jaar biedt zij jongeren de kans
om de wereld te ontdekken door in
het buitenland te studeren of vrijwilligerswerk te doen. Ook verwelkomt YFU al tientallen jaren studenten van over de hele wereld in
Nederland. Dit jaar zijn dat er heel

symbolisch 60. Lijkt het u leuk om
Raisa uit Mexico (18) te verwelkomen? Ook voor Caroline uit Duitsland (16) en Katsuumi uit Japan (17)
worden gastvrije gezinnen gezocht.
Gastgezinnen en studenten genieten gedurende het hele traject professionele begeleiding. Een gastgezin kiest zelf welk gastkind zij willen
verwelkomen. Niet alleen gezinnen
met kinderen, maar ook gezinnen
zonder kinderen en eenoudergezinnen zijn welkom als YFU gastgezin.
Een gastgezin krijgt geen financiële
vergoeding, YFU vraagt van u kost
en inwoning. Daar tegenover staat
dat u vanuit uw eigen huis een stukje van de wereld ontdekt en kennis
maakt met een andere cultuur. De
student is zelf verantwoordelijk voor
zak-, kleed- en schoolgeld.
Heeft u interesse? Neem contact op met YFU, telefoonnummer
0297-264850 of kijk op de website:
http://www.yfu.nl.
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Afscheid Ernest Nobel bij Adviesgroep

Cheque voor ThamerThuis
Aalsmeer - Na 30 jaar actief te zijn
geweest in de verzekeringsbranche
heeft Ernest Nobel afscheid genomen als vennoot van de Westeinder Adviesgroep in Aalsmeer. Met
twee afscheidsrecepties, één met
klanten en één met alle medewerkers en compagnons, is op 28 juni een einde gekomen aan de carrière van Ernest Nobel.In zijn actieve loopbaan heeft hij bedrijven en
particulieren met raad en daad terzijde gestaan. Op betrokken en integere wijze heeft hij hun verzekeringsbelangen behartigd, de eerste
jaren op de voorgrond en de laatste
jaren meer op de achtergrond.De

goed opgeleide medewerkers en de
drie overgebleven vennoten staan
borg voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Zij zullen met dezelfde inzet Ernest Nobel
zijn activiteiten voortzetten.
Ernest Nobel heeft de genodigden
van zijn afscheidsreceptie gevraagd
om een schenking te doen aan de
Stichting ThamerThuis (www.thamerthuis.nl) in plaats van een afscheidscadeau mee te nemen. Hier
is massaal gehoor aan gegeven met
als resultaat dat hij een cheque van
2.500 euro mocht overhandigen aan
vertegenwoordigers van ThamerThuis.

Dag in Mini Cooper met
Van der Schilden Lingerie

103 Ballonnen in Suzuki

Uitslag ballonnen raden
Kudelstaart - Woensdag 29 juni
kon op de braderie in Kudelstaart
meegedaan worden aan het ballonen raden bij de stand van autobedrijf van der Boon. Na het grote succes op de braderie van Langeraar met bijna 1.200 inzendingen
was het nu de beurt aan Nieuwveen
en Kudelstaart om te raden hoeveel
ballonnen er opgeblazen in de aanwezige Suzuki Alto waren gestopt.
Het aantal was 103 stuks! Tussen de
bijna 800 inzendingen zaten 3 personen met het juiste aantal, daarom
heeft autobedrijf van der Boon besloten om een derde prijs uit te rei-

ken, zodat een ieder met het juiste
aantal beloond wordt voor het meespelen.
De eerste prijs, een Bury carkit inclusief montage, is gewonnen door
J. Fransen uit de regio Nieuwveen,
de tweede prijs, een TomTom navigatie XL, gaat uitgereikt worden aan
A.Mooy uit de regio Kudelstaart en
met de derde prijs, een TomTom One
Navigatie, gaat L. Vink uit de regio
Kudelstaart verblijd worden. Autobedrijf van der Boon zal contact opnemen met de prijswinnaars om de
gewonnen prijzen aan de gelukkigen uit te reiken.

Stijging omzet digitale
handelsplatform veiling
Aalsmeer - Dit eerste half jaar
steeg de omzet op FloraHolland eTrade, het digitale handelsplatform
voor snijbloemen, met 23 procent
tot boven de 10 miljoen euro. Het
aantal kwekers dat via dit platform
aanbiedt, groeit nog wekelijks. “Uiteindelijk verwacht ik dat het digitale
handelsplatform het merendeel van
de handel in bloemen faciliteert”, aldus Mark Jan Terwindt, manager
FloraHolland Connect. FloraHolland
investeert in haar digitale afzetsystemen waar kwekers, kopers en de

verkopers van FloraHolland samenwerken aan het orderproces volgens
de spelregels van de omgang met
commercieel gevoelige informatie.
Met de digitale systemen worden de
kosten in de keten verlaagd en aanvoerders ook in een goede verkooppositie gebracht in de webshop van
hun klanten. Het verkopen via de
webshop van de klant neemt naar
verwachting de komende jaren een
grote vlucht. FloraHolland blijft samen met haar klanten snel doorontwikkelen om FloraHolland e-Trade

Nieuwe collectie WOW in winkel

Aalsmeer - Wanneer er in de
maand mei een set uit de collectie
van WOW werd gekocht, maakten
klanten kans op een dag cabrio rijden in de Mini Cooper Cabrio van
WOW. TC World of Women (WOW)
werd vorig jaar succesvol gelanceerd. Samen met Daphne Deckers
is intensief gewerkt aan de ontwikkeling van dit nieuw type beha: de
TC WOW Bra.
Dankzij de L-shape ondersteuning
aan de zij- en onderkant laat deze
beha de borsten op een natuurlijke
wijze beter uitkomen. Ook de bikinitop heeft deze L-shape ondersteu-

naar de wensen van de markt vorm
te geven. Sinds april is een module toegevoegd voor online prijsbepaling voor kwekers. Daarnaast kan
een kweker zich binnenkort met
een eigen profiel beter online promoten. Ook is het online voorraadbeheer verbeterd doordat er straks
overzichtelijk vanuit één basisvoorraad wordt gewerkt. En in het najaar
wordt het mogelijk om vanuit eigen
voorraadsystemen of webshops van
kwekers met FloraHolland e-Trade
te communiceren.
Meer producten
Naast jaarrond producten als roos,
lelie, alstroemeria en gerbera zijn
er op FloraHolland e-Trade ook veel
seizoensproducten te vinden als
tulp, pioenen, anjer, dianthus barbatus, violieren en gladiolen.

Lokaal advies van Herbalife

Sportvoeding profs ook
voor fanatieke amateurs!
Aalsmeer - In juni 2011 hebben Ajax en sportvoedingsspecialist Herbalife een Suppliersovereenkomst gesloten. Deze gaat in op 1
juli 2011 en loopt tot en met 30 juni 2014.
De samenwerking met Ajax ligt in
het verlengde van de samenwerking
tussen Herbalife en FC Barcelona
en met sterspeler Lionel Messi in
het bijzonder. Door het beschikbaar
stellen van Herbalife voeding slaan
topclubs en Herbalife de handen ineen om spelers maximaal te ondersteunen in hun topprestaties. En er

Jaarmarkt met veel extra’s
Kudelstaart - Vorige week dinsdagavond regende het keihard, waaide
het flink en deed onweer de lucht
oplichten, gelukkig was het woensdag 29 juni heel ander weer. Lekker
zonnig, niet te warm, ideaal weer om
naar de jaarmarkt in en rond winkelcentrum Kudelstaart te gaan. Over
bezoekers hadden de kooplui niet
te klagen, het was zelfs af en toe zo
druk dat het ‘file’-lopen werd. Een
gevarieerde jaarmarkt presenteerde
de organisatie met allerlei artikelen.
Van schoenen en kleding tot sieraden, speelgoed, visspullen, bloemen
en planten, snuisterijen en leuke

hebbedingetjes. De jaarmarkt presenteerde naast kramen met spulletjes diverse extra’s. Voor de kinderen
grappige voorstellingen, een springkussen en onder andere schminken. Verder verzorgde de turngroep
van SV Omnia 2000 twee maal een
springpresentatie, liet het Showjachthoornkorps Kudelstaart de bezoekers kennis maken met blaasen slaginstrumenten en waren er bij
het horecaplein optredens van zangers en zangeressen. Uiteraard waren ook allerlei lekkernijen te koop.
De jaarmarkt in Kudelstaart: Compleet en altijd gezellig!

is goed nieuws voor amateursporters. Deze voeding is ook beschikbaar op lokaal niveau! Sportverenigingen hebben één ding gemeen. Ze
streven er allemaal naar hun sporters te ondersteunen in het neerzetten van de beste prestaties. De rol
van goede voeding op deze sportprestaties wordt nog wel eens onderschat. De juiste voeding is cruciaal om te kunnen presteren. Sportvoedingsproducten en supplementen, zoals proteïnepoeder en -repen, isotonische dranken en maaltijdvervangende shakes, worden

ning. Het resultaat is een prachtig,
welgevormd decolleté. En om met
de woorden van Daphne Deckers
te spreken: “Een sieraad voor het lichaam.”
Enthousiast
De prijswinnaressen hebben enthousiast gereageerd op hun dag
in de Mini. Het weer was mooi en
de dames hebben veel bekijks gehad in de beplakte auto! Geïnteresseerd in de lingerie van WOW? De
collectie hangt voor u klaar bij Van
der Schilden Lingerie op het Raadhuisplein 10.

dan ook steeds populairder. Herbalife biedt een breed voedingsprogramma voor sporters. Niet alleen
de spelers van Ajax, maar ook lokale sporters kunnen voedingsadvies
krijgen op landskampioenniveau. In
Aalsmeer is Herbalife coach Marjonne de Niet beschikbaar voor dit
sportvoedingsadvies op maat. Doelstelling is om te helpen de prestaties van amateurvoetballers, atleten, hardlopers, zwemmers en iedere andere sporter die fanatiek met
zijn of haar sport bezig is naar een
hoger niveau te tillen. Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met onafhankelijk Herbalife distributeur: Marjonne de Niet,
Kerkweg 21a 1432 EH Aalsmeer,
06-52576095 of 0297-320450, marjonne.deniet@gmail.com, website
http://voelenziehetverschil.webklik.
nl
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Onderzoek Rabobank onderstreept
economische kracht van regio

Weer winnaar fietsenactie
Kudelstaart - Wederom een gelukkige winnares in de AH en Balk
Rijwielen fietsenactie! Deze week
is mevrouw A. Maat de gelukkige
winnares van een prachtige Giant
mountainbike. En gelukkig was zij
zeker, want zij was in eerste instantie vergeten de bon in te leveren en
was hiervoor terug gegaan om deze alsnog in te leveren. Vervolgens

werd zij uit de meer dan 3500 ingeleverde bonnen getrokken.
Zij kreeg de fiets uit handen van Armando van der Hoorn namens de
firma Balk Rijwielen en Joop Fles
namens de Albert Heyn uit Kudelstaart.
Deze actie loopt nog twee weken,
dus ook u heeft nog kans op een
prachtige fiets.

Kaasprijs C 1000 Koster
gaat naar De Kwakel
Aalsmeer - Op de kaasafdeling van
C1000 Koster was het de afgelopen
twee weken nog drukker dan anders. Wie een stukje verse Maaslander kocht, maakte kans op een Tefal
broodbakmachine. De klant hoefde
alleen maar de kassabon te voorzien
van naam en adres en in een actiebox te stoppen. Volgens verkoopster Edith van Kleef zat de box flink
vol. De gelukkige winnaar is mevrouw Van de Broek uit De Kwakel.
“Wat leuk om eens een prijs te winnen”, straalde ze. “En misschien heb
ik het ook wel een beetje verdiend,
want ik ben al jaren een trouwe fan
van Maaslander. Ik hou het meest

van Hollandse kaas en Maaslander
heeft minder zout dan Goudse, dus
die is wat zachter van smaak.”
Vakantietip
De medewerkers van de kaasafdeling van C1000 Koster hebben nog
een tip voor de vakantie: neem flink
wat kaas mee! Dat is niet alleen lekker voor u, in het buitenland zijn ze
er ook dol op.
Maak vrienden met de beroemde
Hollandse kaas! Bewaren is geen
probleem: de kaasafdeling sealt uw
kaas gratis. Of koop een heel Edammertje, die zijn er in verschillende
maten en smaken.

Contador favoriet in Nieuwe
Meerbode Tour-prijzenfestival
Aalsmeer - De eerste inzendingen
voor het Nieuwe Meerbode Tourprijzenfestival vielen al een dag na
het verschijnen van de krant in de
brievenbus en inmiddels stromen
de briefjes binnen. Inleveren mag
nog tot aanstaande zaterdag 9 juli. Zeker doen, want het prijzenpakket is de moeite meer dan waard.
De hoofdprijs is een racefiets, beschikbaar gesteld door Balk Rijwielen Kudelstaart. Juwelier Sparnaaij
trakteert op een cheque ter waarde van 250 euro, wie bij Ed Kriek
Optiek wint wordt verblijd met een
Lance Armstrong Oakley sportzonnebril, de Rabobank heeft een fiets-

tenue voor een winnaar klaar liggen, wijnhandel Wittebol een doosje rose van het jaar en Bert de Vries
een sigma draadloze fietscomputer. Het merendeel van de inzenders
denkt dat Alberto Contador opnieuw de winnaar wordt. Is het kennis of een gok omdat het een heel
bekende renner is? Het maakt niet
uit, het is een spannend en sportief evenement. Profiteer van de uitslagen van de eerste ritten en een
‘hulpje’ van kenners: Cadel Evans,
Andy Schleck en Robert Geesink
zijn, net als Alberto Contador overigens, kanshebbers! Evans heeft
zelfs de vierde etappe gewonnen.

Aalsmeer - Dinsdag 28 juni was
een tropische dag. Bij hoge temperaturen ontmoetten de burgemeesters en de wethouders economische
zaken van de gemeenten Aalsmeer,
Uithoorn en Haarlemmermeer en
90 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven elkaar in het Oude Raadhuis te Hoofddorp bij het seminar ‘de
kracht van Regio Schiphol’. Dit seminar was geïnitieerd door Rabobank
Regio Schiphol ter gelegenheid van
het verschijnen van de studie van
de bank naar de kracht van Regio
Schiphol. ‘Maar waarin zit precies
die kracht?’
Die vraag was de reden om enige lokale prominenten bijeen te brengen.
Qua economische prestatie staat de
regio landelijk aan de top. Schiphol, de bloemenveiling in Aalsmeer
en de stad Amsterdam in de directe
nabijheid, geven de regio een sterke aantrekkingskracht. De Mainport, de Greenport en Amsterdam
vormen een gouden driehoek die alleen goed glans krijgt, als overheid
en bedrijfsleven een goede samenwerking in deze regio aangaan. Regio Schiphol huisvest een robuuste economie met veel bedrijvigheid
en werkgelegenheid. Het zwaartepunt van de regionale economie ligt, met grofweg 80 procent
van het aantal banen, in Haarlemmermeer. Verreweg het grootste
deel daarvan is (gelieerd aan) logistieke werkgelegenheid. De economieën van Aalsmeer en Uithoorn

zijn kleiner, maar dragen ook zeker
hun steentje bij aan het geheel. Opvallend is verder dat de uitmuntende economische prestatie van Regio
Schiphol niet alleen voor het gebied
als geheel geldt, maar ook voor de
drie gemeenten afzonderlijk. Van de
418 Nederlandse gemeenten stond
Aalsmeer zelfs bovenaan. Haarlemmermeer en Uithoorn noteerden een
mooie vierde en elfde positie. Op een
interactieve manier nam dagvoorzit-

ter Roelof Hemmen, presentator van
het RTL-nieuws, de 90 aanwezigen
in de zaal mee langs de hoogtepunten in het rapport. Dat deed hij aan
de hand van stellingen die hij aan
de zaal voorlegde. Terwijl de temperatuur in de zaal hoog opliep, hield
Roelof Hemmen de controle op de
verhitte discussie. Zo werd bij de
stelling ‘de gemeenten Uithoorn en
Aalsmeer moeten geloven aan een
fusie‘ het ‘kookpunt’ bereikt. Enkele

aanwezigen zeiden hierop; “Een fusie is niet de oplossing, ik ben voor
samenwerken. Samenwerken doen
we nog steeds en dat blijven we ook
doen.” Een spraakmakende quote:
“Geen topstad zonder topregio & en
geen topregio zonder topstad!” Benieuwd naar het rapport ‘de kracht
van Regio Schipol’? Aanvragen kan
via www.regioschiphol.rabobank.nl
of stuur een mail naar communicatie@regioschiphol.rabobank.nl.

Bosse elektrotechniek: Veelzijdig
Aalsmeer - “Een jong maar zeer
professioneel bedrijf waarbij vakbekwaamheid hoog in het vaandel staat.” Zo ongeveer omschrijft
de vijfendertig jarige ondernemer
Robert Bosse zijn bedrijf. Robert is
acht jaar geleden voor zichzelf begonnen, nadat hij zeven jaar bij
een gerenommeerde installateur in
Aalsmeer in dienst is geweest. De
ervaring die hij hier heeft opgedaan
nam hij mee, evenals alle papieren
die er voor nodig waren om te starten. De intentie om ooit iets voor
zichzelf te beginnen was er altijd
al. De eerste jaren werkte hij vanuit
een hoekje van de loods van het bedrijf van zijn vader en kocht een bedrijfsbus. Hij vertelt: “Ik werkte vooral samen met zelfstandige ondernemers zonder personeel, maar na
vier jaar was er door vele opdrachten en grote projecten behoefte aan
personeel. Zo had ik al snel mijn
eerste collega. Inmiddels zitten we
in een pand aan de Witteweg en is
het personeelsbestand uitgebreid
tot vijf monteurs met daarnaast een
vaste kring van ZZP’ers. Zelfs mijn
vriendin werkt mee en doet de gehele administratie op kantoor.” Bosse Elektrotechniek werkt voor veel
vaste aannemers uit de regio en
ook een aantal grote bedrijven op
de veiling valt onder hun beheer.
Tevens verzorgen zij het onderhoud van Zorgcentrum Aelsmeer,
om maar wat te noemen. “Wij pakken alles aan wat in onze capaciteit
ligt. Van kleine opdrachten bij particulieren tot grote projecten. Mede
doordat de voorraad op peil wordt
gehouden kan er enorm snel op de
wensen van al onze opdrachtgevers
worden ingesprongen. En dat klanten tevreden zijn blijkt wel uit het
feit dat ze steeds terugkeren. We
hebben het ontzettend druk, maar
kunnen die druk goed aan, omdat
we als team zo goed op elkaar in-

gespeeld zijn. Je moet echt passen
in ons team, die welbekende klik is
zo belangrijk.” Robert regelt dan wel
alles vanaf zijn kantoor, wanneer
hij in moet springen bij werkzaamheden buiten de deur dan doet hij
dat graag. Hij houdt hierdoor feeling
met de werkvloer en zijn personeel.
Domotica
Naast elektrotechniek verzorgt Bosse tevens inbraakbeveiliging, camerabeveiliging, het aanleggen van intercomsystemen, computernetwerken, zonnepanelen en verlichting in
de ruimste zin van het woord.
“Eigenlijk bieden we een totaalpakket. We luisteren naar de wensen van de klant, geven advies, maken de tekening en eventueel een
lichtplan en voeren het werk uit. Al
het regelwerk wordt uit handen genomen”, aldus Robert. Tevens kunt
u bij Bosse Elektrotechniek terecht
voor Domotica. Dit staat voor een
slimme en comfortabele installatie in uw woning, kantoor of winkel.
Met domotica kunt u onder andere uw verlichting, audio, rolluiken en

temperatuursregeling bedienen en
combineren met één bedieningssysteem. Dus met één druk op de
knop gordijnen sluiten, de verwarming hoger zetten en de verlichting
inschakelen in een vooraf geprogrammeerde lichtscene. Een verruiming van uw wooncomfort. Ook op
het gebied van veiligheid is domotica een uitkomst. Bij afwezigheid
kan de verlichting worden ingeschakeld op verschillende tijden in
verschillende vertrekken.
Leerbedrijf
Tot slot wil Robert Bosse meedelen dat het bedrijf is aangesloten
bij brancheorganisatie Uneto-VNI
en tevens een erkend leerbedrijf is.
“We leiden jonge monteurs graag
op. Ze zijn welkom voor stageplaatsen. Ook voor een vakantiebaan kun
je bij ons terecht. We zijn altijd op
zoek naar gemotiveerde mensen die
iets willen leren. Ze moeten uiteraard wel in ons team passen.” Voor
meer informatie, kijk op de website:
www.bosse-elektro.nl Adres: bedrijventerrein Witteweg 46, telefoonnummer: 0297-331132.

Erop uit in de buurt van Schiphol

Wandelen
met de hond

Bandenplak
workshop
Kudelstaart - Vrijdag 15 juli van
16.00 tot 20.00 uur is iedereen van
harte welkom om te leren banden
plakken bij 101 Fietsen aan de Haya
van Somerenstraat 55. Fietsenmaker Marcel houdt een doorlopende
workshop waarbij deelnemers gratis geleerd wordt om zelf een band
te plakken. En om alvast in vakantiestemming te komen wordt hierbij een glaasje Sangria (met of zonder alcohol) geschonken. Een lekke band? Neem de fiets mee en
de band wordt gratis geplakt. En
in het vervolg kun je dat gewoon
zelf! Of ken je iemand, waarvan je
denkt dat het handig is wanneer hij
of zij leert banden plakken? Neem
deze persoon dan ook mee. Iedereen is welkom. Meer informatie:
www.101fietsen.nl.

Leny Schrama woont in Hoofddorp. Vandaag wandelt
zij met haar honden Roos en Maroesja bij ‘De Groene
Weelde’. Daar mogen de honden loslopen. “De honden
vinden het heel fijn om los in het gras te kunnen rennen”, lacht Leny. Leny heeft één aandachtspunt: ze zou
graag afvalbakken zien zodat mensen in alle gebieden
de hondenpoep kunnen opruimen. “Niemand wil last
hebben van hondenpoep.”
Verrassend groen rond Schiphol
Wist Leny Schrama dat Mainport en Groen zorgt voor
meer groen en recreatieve voorzieningen? Speciaal voor inwoners en bezoekers van het gebied rond
Schiphol, dus ook voor haar? “Ik weet wel dat ik groen
in de omgeving belangrijk vind”, zegt Leny. “Wie niet!
Deze omgeving biedt alles: de bomen, het water. Het
is hier prachtig.” Ook in het recent door Mainport en
Groen gerealiseerde gebied Plesmanhoek komt Leny

regelmatig. “Het is lekker dichtbij en het is een geweldig mooi gebied”.
Houdt u net als Leny Schrama van wandelen?
Er zijn veel mogelijkheden om vanuit Haarlem, Hoofddorp en Amsterdam het gebied rond Schiphol te verkennen. Kijk eens op www.mainportengroen.nl.
Mainport en Groen investeert in recreatieve voorzieningen
en groen voor inwoners en bezoekers van het gebied rond
Schiphol. Mainport en Groen is een initiatief van:
•
•
•
•
•

Gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam
Schiphol Group
Schiphol Area Development Company.
Provincie Noord-Holland
Ministeries van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie; Infrastructuur en Milieu

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 7 juli 2011

Verburg: “Aanwinst voor Aalsmeer”

Naar ziekenhuis
na valpartij

Aalsmeer - Op 30 juni heeft wethouder Ad Verburg en de directeur
Externe Betrekkingen van JD Decaux Chiel de Wit officieel het laatste nieuwe bushokje in Aalsmeer
onthuld. Wethouder Verburg: “De
nieuwe bushokjes zijn een aanwinst
voor Aalsmeer. Laten we met elkaar
zorgen dat de bushokjes heel en
netjes blijven.” Vanaf 14 juni was al
begonnen met het plaatsen van 28
nieuwe bushokjes en 12 nieuwe informatieborden in Aalsmeer. De gemeente Aalsmeer heeft hier na aanbesteding opdracht voor gegeven.
De aanbesteding vond plaats omdat het contract voor de oude bushokjes – ook wel Abri’s genoemd –
afliep. Het bedrijf JCDecaux heeft
de nieuwe bushokjes geplaatst, en
onderhoudt deze de komende 10
jaar. De nieuwe abri’s zijn gemaakt
van duurzaam materiaal, waarvan
90 procent recyclebaar is. Het staal
wordt verzonken en heeft een poedercoating die zorgt voor een langere levensduur. Ook het reclamemateriaal wordt duurzaam. Om de
abri’s zo milieuvriendelijk moge-

Aalsmeer - Op woensdag 29 juni
om kwart over twee in de middag
heeft de politie assistentie verleend
bij een onwel geworden 79 jarige
vrouw in de Azaleastraat. De vrouw
was duizelig geworden en ten val
gekomen. Met pijn aan haar arm en
been is de inwoonster per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

28 Nieuwe bushokjes!

lijk schoon te maken worden reinigingsmiddelen gebruikt die minder belastend zijn voor het milieu.
Door ze te wassen met gedemineraliseerd water blijven de Abri´s langer
schoon, zodat ze minder vaak gereinigd hoeven te worden.
Zuiniger
De verlichting bestaat uit TL-lichtbronnen, die langer meegaan en 10
procent minder energie gebruiken.
´s Nachts dimmen de lichten automatisch. Dit levert een energiebesparing op van 30 tot 40 procent.
De huidige Abri’s hebben een gemiddeld vermogen van 160 watt, de
nieuwe abri heeft een vermogen van
59 watt. De uitstraling en ontwerp
van de abri’s zijn afgestemd op het
openbaar vervoer in de regio Amsterdam. Er is rekening gehouden
met de wind en het zitcomfort. Elke
Abri heeft een afvalbak. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de bushaltes aan de provinciale wegen. Daarom vallen deze
niet onder de overeenkomst van de
gemeente met JCDecaux.

Fotowedstrijd slaat aan!

Watertoren elk weekend
van juli en augustus open
Aalsmeer - Afgelopen weekend
opende de watertoren voor het eerst
dit seizoen de deuren en het was
meteen een succes! Door het mooie
zomerse weer kon vanaf 50 meter hoogte worden genoten van het
uitzicht over de plassen. Niet alleen
voor de vergezichten was de animo groot (173 bezoekers zaterdag
en zondag) maar ook wilde menigeen het nieuwe interieur wel eens
bekijken. Het Rijksmonument heeft
na de renovatie mooie toiletten (in
Art-decó stijl) gekregen en een keukenblok. Daarnaast is, in het kader
van de renovatie, een fotowedstrijd
uitgeschreven. Dat was vorig jaar,
maar alle inzendingen waren nog
niet eerder tentoongesteld. Publiek
kan deze foto’s nu bewonderen op

de begane grond in de watertoren.
Het is de moeite waard te zien hoe
Aalsmeerders en Kudelstaarters
‘hun’ toren creatief in beeld wisten te brengen. U kunt overigens
zelf een keuze maken welke vijf inzendingen de mooiste zijn. De foto’s met de meeste stemmen krijgen
de Publieksprijs toegekend. In één
weekend vulden al 72 mensen hun
fotokeuze in!
Elk weekend open
In de zomermaanden is het de bedoeling de watertoren elk weekend te openen voor publiek. Belt u
voor meer informatie met Stichting
Initiatiefgroep Aalsmeer 2000, 0651094994. Of kijk op de website:
www.aalsmeerwatertoren.nl

Het uitzicht van de 50 meter hoge toren was het afgelopen weekend prima
en nodigde uit tot lekker lang turen over het plassengebied, al dan niet met
verrekijker.

Trouwringen uit
huis gestolen

Veel bekijks voor zeilers!

Spectaculaire momenten tijdens
NRE-wedstrijd op Westeinder
Aalsmeer - Geïnspireerd door het
Friese Skûtsjesilen is dit jaar voor
de eerste keer het Nationaal Regenboog evenement in het Groene Hart georganiseerd. Vijf dagen
lang, op vijf verschillende plassen,
hebben vijftien Regenboog zeilboten van vijftien gemeenten en toeristische instellingen gevochten om
de troon. Regenboog zeilboten zijn
de oudste boten waarmee in Nederland in wedstrijdverband mee gezeild wordt en wordt door zeilers
veelal liefkozend ’de koningin van
het water’ genoemd. Tot de Hollandse en Utrechtse plassen behoren de
Kagerplassen, het Braassemermeer,
de Vinkeveense Plassen, de Nieuwkoopse Plassen en de Westeinder
Plassen in Aalsmeer. Dinsdagavond
28 juni is het NRE van start gegaan
in Leiden, op woensdag 29 en donderdag 30 juni vonden wedstrijden
plaats op de Kagerplassen en op
vrijdag 1 juli was Aalsmeer gastheer
voor de zeilers. In een sleep arriveerden de boten, later dan gepland,
bij surfeiland Vrouwentroost. Aan
boord van het Aalsmeerse schip onder andere burgemeester Pieter Litjens en wethouder Ulla Eurich. Ook
de wethouders Ad Verburg en Gertjan van der Hoeven waren bij de officiële opening aanwezig, die ver-

richt werd door de commissaris van
de Koningin van Noord-Holland, Johan Remkes. Voor aanvang van de
wedstrijd konden de boten bezichtigd worden en werden demonstraties gegeven. De wedstrijd kon gevolgd worden op een groot scherm
en was spannend, met veel spectaculaire momenten. Het Aalsmeerse team, bestaande uit Marc Blees,
Joost Houweling en Hilbert van Dijk,
wist helaas de wedstrijd op hun ‘eigen’ Poel niet te winnen, maar de-

Met breuk naar
ziekenhuis

verleend wat ze hebben gevraagd.
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten vijftien
subsidieaanvragen
(gedeeltelijk)
af te wijzen. De subsidieaanvraag
van Buurtvereniging Ons Aller Belang wordt volledig afgewezen. Van
de Stichting Dorpsraad Kudelstaart,
Stichting Wijkraad Hornmeer, Stichting Wijkraad Stommeer, Wijkraad

Reconstructie Julianalaan,
Christina- en Margrietstraat
keerplaatsen aangelegd. Wel komt
er een plantvak met twee bomen bij
en wordt de muur tussen de garageboxen aangepast, zodat het minder afgesloten is. Tevens wordt een
lichtmast naast de garagebox geplaatst. Naast Julianalaan 148 worden langs parkeerplaatsen aangelegd. Hierdoor kunnen twee bestaande bomen niet gehandhaafd
blijven, maar wel worden drie nieuwe bomen teruggeplant. Burgemeester en wethouders gaan nu het
definitieve ontwerp van de reconstructie vaststellen, zodat met de
voorbereiding van de werkzaamheden gestart kan worden.

Aalsmeer Oost, Wijkraad de Dorper,
Stichting de Aanloop, Zorgbelang
Noord-Holland, Stichting Slachtofferhulp, Stichting Jeugdclub ’t Gilde,
Stichting de Binding, Partou, Stichting Kinderhof Aalsmeer, Stichting
de Bovenlanden en Stichting Onderwijs Advies worden de subsidieaanvragen gedeeltelijk afgewezen. Alle betreffende organisaties
zijn middels een beschikking op de
hoogte gesteld.

N201 richting
Hoofddorp dit
weekend dicht!

Aalsmeer - De nieuwe N201 vordert gestaag en de voorbereidingen
voor de aansluiting van de nieuwe
N201 ter hoogte van de A4 zijn in
volle gang. Zo ook de verbreding
van het viaduct in de A4 ter hoogte
van de Kruisweg bij De Hoek. Hier
wordt het bestaande viaduct in de
A4 verbreed voor de aanleg van de
parallelbanen die aan beide kanten
van de A4 worden gebouwd. Om
die reden is vanaf vrijdagavond 8
juli 20.00 uur tot en met maandagochtend 11 juli 05.00 uur de hoofdrijbaan richting Hoofddorp afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via
de snelweg (A5-A9-A4). Op de afrit van de A4 naar Hoofddorp vanuit Amsterdam (A4/A5) is ter plaatse van het viaduct over de N201/
Kruisweg één rijstrook beschikbaar.
Voor meer informatie over de nieuwe N201, kijk op: www.n201.info.

Navigatiesysteem
en zonnebril weg

groen

verrassend
rond schiphol

Kudelstaart - In de nacht van donderdag 30 juni op vrijdag 1 juli zijn
twee achterwielen van een in de
Galvanistraat geparkeerde auto gestolen. De Renault Clio was door de
dieven op een krik en stenen gezet.

Aalsmeer - Tussen zaterdag 2 en
zondag 3 juli is ingebroken in een
woning in de Hortensialaan. Via een
raam aan de achterzijde hebben
dieven zich toegang tot het huis verschaft. Er zijn sieraden ontvreemd.

Enkele aanpassingen aan ontwerp

Aalsmeer - Naar aanleiding van de
inspraakmogelijkheid op het voorlopig ontwerp reconstructie van de
Christinastraat, Julianalaan en de
Margrietstraat zijn diverse vragen
gesteld. Een aantal vragen heeft geleid tot een aanpassing van het ontwerp. De volgende onderdelen van
het voorlopig ontwerp worden gewijzigd: In het nieuwe parkeerterrein achter Julianalaan 2-28 wordt
meer groen aangebracht en wordt
een hoogtebegrenzer van 1.90 meter aangelegd zodat hier alleen personenauto’s kunnen parkeren. Op
het binnenpleintje achter de Julianalaan 42-62 worden geen par-

Achterwielen
gestolen

Sieraden gestolen

Minder subsidies van gemeente
voor wijkraden en stichtingen
Aalsmeer - Dit jaar zijn 63 subsidieaanvragen voor het jaar 2012 bij
de gemeente ingediend. Een aanvraag is niet in behandeling genomen, omdat deze na 1 april is ingediend. Van 25 aanvragen is de beoordeling nog niet gereed. Twee
aanvragen zijn op grond van de beleidsregels 2012 volledig afgewezen. Twintig organisaties krijgen

ze zeilers en alle andere deelnemers hebben een grote bijdrage gegeven aan een impuls voor watersportdorp Aalsmeer en natuurlijk de
andere plassen in het Groene Hart.
Het NRE is 2 juli gezeild op de Vinkeveense Plassen en op 3 juli met
een laatste wedstrijd afgesloten op
de Nieuwkoopse Plassen. Uiteindelijk is het team Bodegraven/Reeuwijk op de eerste plaats geëindigd, op
twee team Groene Hart en op drie
Alphen aan den Rijn.

Rijsenhout - In een woning aan de
Leimuiderdijk te Rijsenhout heeft de
politie vrijdag 1 juli om 13.30 uur een
27-jarige man uit Aalsmeer op heterdaad aangehouden. De man had aan
de achterzijde van de woning een
deur geforceerd en vervolgens naar
binnen gegaan. Ook een tweede verdachte, een 23-jarige Poolse man die
op de uitkijk stond, is door de politie aangehouden op verdenking van
medeplichtigheid. De 27-jarige man
was in bezit van twee trouwringen,
diverse buitenlandse geldbiljetten en
een mobiele telefoon. De ringen bleken te komen uit een woning aan de
Aalsmeerderdijk waar de man eerder
had ingebroken. Het geld bleek gestolen uit een andere woning aan de
Aalsmeerderdijk waar eerder was ingebroken. Alle spullen zijn in beslag
genomen. De politie heeft de zaak in
onderzoek.

Houdt u ook van wandelen?

zie www.mainportengroen.nl

Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 juni is ingebroken in een auto in de Citroenvlinderstraat. De Alfa Romeo stond
geparkeerd in de garage. Om in de
wagen te komen hebben de dieven
het linker zijraam verwijderd. Het
kozijn heeft behoorlijke schade opgelopen. Ontvreemd zijn het navigatiesysteem en een zonnebril.

Kudelstaart - Op de jaarmarkt is op
woensdag 29 juni rond tien over vier
in de middag een 65 jarige vrouw
gevallen. Waarschijnlijk is de inwoonster gestruikeld over een los
liggende kabel. De vrouw is met vermoedelijk een enkelbreuk per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Microscoop uit
auto gestolen

Kudelstaart - In de nacht van
woensdag 29 op donderdag 30 juni is ingebroken in een op de Bilderdammerweg geparkeerde bestelauto. Een ruitje van de bus is ingetikt.
De dieven zijn er vandoor gegaan
met het navigatiesysteem en een
microscoop die in de wagen lag.

Radio gestolen
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
1 op zaterdag 2 juli is ingebroken in
een op de Oude Spoordijk geparkeerde auto. Het raampje van de Toyota
is ingeslagen. Ontvreemd is de radio.

CDA bespreekt
de woonvisie

Aalsmeer - De fractie van het CDA
bespreekt vanavond, donderdag
7 juli, de Woonvisie van het College van B&W. De fractie wil dit doen
in een open fractiebijeenkomst en
nodigt geïnteresseerden en iedereen die een mening heeft over “Wonen in Aalsmeer” uit aanwezig te
zijn. Het College heeft de Woonvisie Aalsmeer 2011-2020 gepresenteerd waarin zij haar ideeën uiteenzet op het wonen in Aalsmeer voor
nu en de nabije toekomst onder
de noemer. Het CDA wil zich beraden op deze Woonvisie voordat die
in de raadsvergadering van 14 juli
wordt vastgesteld. De fractie wil dit
doen door deskundigen uit de onroerend goed branche te consulteren en door mensen uit te nodigen
die ideeën hebben hoe de impasse in de woningmarkt, zowel koop
al huur, doorbroken kan worden. De
bijeenkomst start 19.00 uur en duurt
tot 20.30 uur. Locatie: fractiekamer
CDA, gemeentehuis, ingang naast
de fietsenstalling.
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Vakantie Doopsgezinde Gemeente

Zaterdag vertrek vanuit Aalsmeer

Ouderenreis in Lunteren

Aalsmeer - Het is goed toeven in
Parkhotel Hugo de Vries in Lunteren. Vanaf zaterdag verblijft een
grote groep ouderen, ook wel ‘De
jeugd van vroeger’ genoemd, in
een mooi en gezellig familie hotel
en worden daar lekker verwend. Al
vanaf het moment dat de bus vertrok van het Waterlelieplein was het
gezellig en zat de stemming er goed
in. Dat kan ook niet anders als je
met zoveel aardige mensen op vakantie bent. Al tijdens de lunch-stop
bleek dat de leeftijd van de deelnemers niets zegt: bij het zien van
de speeltuin waren sommigen niet
meer te houden en al gauw kwam
men van de glijbaan, zat in de draaimolen en was er veel plezier. En zo
gaat het de hele week, iedereen is
enthousiast, energiek en onvermoeibaar! Zo wordt er gefietst in
twee groepen: de lange en de korte afstand. Tijdens zo’n fietsdag zijn
er ook veel ‘thuisblijvers’ die liever
een wandelingetje maken naar Lun-

teren en de ijssalon bezoeken voor
een heerlijk ijsje. De echte spelletjes-liefhebbers komen dan ook aan
de beurt, rummicub en niet te vergeten het stokjesspelletje. Maandag
was er een dagtocht, met de bus via
een mooie route naar Schokland
voor een kopje koffie en vervolgens
naar Kalenberg voor een boottocht:
door de Weerribben naar Giethoorn.
Het was een schitterende tocht met
zonnig weer. ‘
Alles is gekleurd’ is het thema wat
deze week centraal staat, elke dag
wordt daar even bij stil gestaan. In
ieder geval zijn de gezichten van de
deelnemers al aardig gekleurd! Deze week gaat er nog veel gebeuren,
zoals onder andere een bezoek aan
Hattem en aan Barneveld. Verdere verhalen over deze week zijn te
horen na aankomt in Aalsmeer. ‘De
jeugd van vroeger’ komt zaterdag
aanstaande weer thuis, aankomst
om ongeveer 14.00 uur op het Waterlelieplein.

Zeilend naar Zweden voor
World Scout Jamboree

Geen tijd of zin meer?

Plantenbakken contrast
op Poldermeesterplein
Aalsmeer - Fleurige plantenbakken
zijn momenteel te zien in onder andere het centrum. Ook in het winkelgebied in Nieuw-Oosteinde zijn
grote, lage bakken met fraaie beplanting geplaatst. Opvallend is wel
het grote contrast van goedgevulde bakken aan de ene kant van het

Poldermeesterplein en aan de andere zijde zeven stuks gevuld met onkruid. Er is zelfs een compleet lege
plantenbak bij.
Had de beplanter geen tijd/zin meer
of was het geld op? Groen is het
wel, maar fraai allerminst!

Opbrengst collecte Maag
Lever Darm stichting

Benevelde man
op speelplaats
Hoofddorp - De politie hield dinsdagavond 5 juli een man aan bij een
speelplaats aan de Hoofddorpse
Dunantstraat. De 40-jarige Hoofd-

dorper was gaan liggen naast een
fiets, fors onder invloed. Hij reageerde verward op aanspreken en
weigerde elke medewerking. Hierop werd de 40-jarige aangehouden
voor openbare dronkenschap en is
overgebracht naar een politiebureau.

Eerbetoon aan de familie
Alderden in Ketelhuis

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 1 juli vond een kleine besloten bijeenkomst plaats in Ketelhuis nummer
38a. Gaat er bij dat adres bij sommigen een belletje rinkelen? Precies,
dit is het adres waar de bekende
schoorsteen staat die sinds 1997 als
officieel monument wordt aangemerkt in onze gemeente. De huidige
bewoners van het ketelhuis, familie
de Vos, hebben meegewerkt om de
wens te vervullen die de familie Alderden al een poosje koestert. Gerrit Alderden is dankbaar en trots dat
hij dit nog mag meemaken. “Ik ben
de laatste nazaat van de kwekersfamilie en die prachtige ‘pijp’ is opgericht in hetzelfde bouwjaar als waar
ik van ben”, glundert hij. En dat is
het jaar 1928. “Dus reken maar uit!”
Hij vertelt verder: “Mijn vader en
oom zijn lang geleden een kwekerij
begonnen op de Stationsweg, vervolgens aan de Stommeerweg en
vanaf 1927 hier op dit punt. Het was
dus hun derde bedrijf. De bedoeling
was dat er een dubbele capaciteit
aan terrein zou komen, vandaar de
enorme afmetingen van de schoorsteen die meer dan 30 meter lang is,
maar door de crisisjaren is besloten
om op 3750 vierkante meter te kweken. In het begin rozen, later anjers,
in de oorlog is hier zelfs nog groente geteeld, want dat moest toen,
daarna weer anjers en tot slot wederom rozen, toen was dat cirkeltje
weer rond.” Meneer Alderden weet
nog precies hoe het er vroeger aan
toe ging. Zijn vrouw vult hem hierbij soms aan, want het echtpaar
is al vanaf jonge leeftijd bij elkaar.
“Mijn man heeft zelfs de kelder hieronder nog mee helpen graven, dat
was voor de ketels voor de kwekerij.” “Ja”, zegt Gerrit, “en dat ging natuurlijk met de hand hè!”
Emotioneel momentje
In 1970 is het bedrijf opgesplitst.
Gerrit en Dirk begonnen een kwekerij in Rijsenhout en neven Dirk en
Adrie Alderden gingen door op de
huidige stek tot 1980. Vanaf toen

was er geen activiteit meer in het
ketelhuis en stopte de schoorsteen
met roken. Het terrein heeft twintig
jaar lang braakgelegen en het ketelhuis zelf is gesloopt toen de nieuwe
wijk werd gebouwd. Pamela en Dirk
de Vos zijn inmiddels de tweede eigenaren van het prachtig in stijl gebouwde huis en zijn dus benaderd
door de familie Alderden. Pamela: “Wij kenden de familie toevallig
al en wilden graag meewerken hun
wens te vervullen. Omdat wij ook in
de bloemen werkzaam zijn (Pamela en Dirk zijn de eigenaren van Aviflora) was dit een leuke bijkomstigheid.”
Haar man voegt er lachend aan toe
“Ja en weer een Dirk. Dat kan toch
geen toeval zijn?” Inmiddels is ook
de buurman aangeschoven aan de
gezellige koffietafel. Bob Lanser
wordt gekscherend ‘de torenwachter’ genoemd. Hij kijkt tenslotte altijd op de schoorsteen en heeft de
bouw van het vernieuwde ketelhuis
nauwlettend gevolgd. Buiten is het
zonnetje gaan schijnen en de officiële handeling kan verricht gaan
worden. Gerrit Alderden onthuld het
emaille bordje op de schoorsteen en
is zichtbaar geëmotioneerd. “Het is
toch prachtig” zegt hij. “De geschiedenis kan nu weer door, het monument heeft een bestemming gekregen. Bedankt daarvoor.” Binnen
wordt de taart aangesneden en mevrouw Alderden krijgt een schattig bloemenboeketje aangereikt van
Pamela met, hoe kan het ook anders, anjers en rozen.
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - In de collecteweek van 13 tot en met 18 juni heeft de Maag Lever Darm stichting in Aalsmeer en Kudelstaart 2110 euro en in Rijsenhout
818 euro opgehaald. Dit jaar stond de collecte geheel in het teken van coeliakie, ofwel glutenintolerantie. De Maag Lever Darm stichting wil deze onbekende ziekte aan het spijsverteringsstelsel bekend maken. Naar schatting lijden 160.000 mensen in Nederland aan coeliakie, maar weten slechts
25.000 het. Het geld dat wordt opgehaald, stelt de MLDS in staat wetenschappelijk onderzoek te financieren en voorlichting te geven.
Wie de collectant heeft gemist, maar wel wil bijdragen, kan een bedrag storten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stichting te Amersfoort.

Aalsmeer - Op zaterdag 9 juli vertrekt zeilschip ‘Overstag’ vanuit de
haven van Aalsmeer richting Zweden. Het schip maakt deel uit van
een Armada van veertien Europese zeilschepen die koersen richting
de World Scout Jamboree. Zeilschip
‘Overstag’ zal zich in Denemarken voegen bij de Noorse en Poolse schepen om gezamenlijk hun opwachting te maken tijdens de openingceremonie van het grootste
Scoutingevenement ter wereld op
donderdag 28 juli in Rinkaby, vlakbij Kristianstad. De Wereld Jamboree is het meest omvangrijke Scoutinggebeuren ter wereld en wordt
eens in de vier jaar georganiseerd.
De 22ste editie van dit grootse
spektakel wordt in Zweden gehouden waar een opkomst van meer
dan 38.000 bezoekers uit 150 landen wordt verwacht. Voorafgaand
aan dit evenement vindt Sea Scout
Armada 2011 plaats. Sea Scout Armada 2011 bestaat uit een Noorse,
Poolse, Zweedse en Nederlandse
vloot die gezamenlijk richting Zweden zullen varen om de Wereld Jamboree bij te wonen. In Kopenhagen
komt de Armada bijeen en wordt via
de Zuid-Zweedse kust en het Deense eiland Bornholm gekoerst richting Ahus. De Noren varen met ruim
80 jaar oude Colin Archers, origine-

le Noorse loods- en reddingsboten.
De driemaster ‘Zawinsza Czarny’
is van Poolse komaf. Namens Nederland zal het zeilschip ‘Overstag’
deelnemen aan de Armada. Zaterdag 9 juli wordt vanuit de thuishaven Aalsmeer vertrokken om op 28
juli de haven Ahus te bereiken. De
bemanning bestaat uit zes ervaren zeilers, waarvan Philip Schoorl
als schipper aan het hoofd staat,
bijgestaan door navigator Marieke van der Valk. Naar verwachting
zal het Nederlandse team 10 dagen over de tocht naar Zweden zeilen. Bij vertrek vanaf de Westeinder
Plassen wordt koers gezet naar Helgoland om vervolgens via het Kielerkanaal Kopenhagen aan te doen.
Bij het bevaren van de Baltische zee
moet rekening gehouden worden
met zwaar weer en korte, maar hoge golven. Windkracht vijf is gebruikelijk in de zomer, maar kan oplopen tot zo’n windkracht acht. Dankzij een satellietverbinding is de reis
van de Nederlandse afvaardiging
van uur tot uur online te volgen. Dit
kan via het scheeps-APRS systeem.
Door de invoering van de MMSI-code 244650916 op de website http://
aprs.fi is de reis van ‘Overstag’ online bij te houden. De rechtstreekse
link van de Overstag-pagina is http://aprs.fi/static/?call=244650916

ingezonden
Proosdij-Noord: Sinterklaas bestaat!
Wethouder Van der Hoeven denkt
dat Sinterklaas bestaat, hij denkt
namelijk dat Proosdij-Noord de
laatste fase is ingegaan. Iets minder dan de helft van de 77 woningen wordt nu gebouwd. De rest
van de rijtjes wordt gebouwd zodra een voldoende deel van zo’n rijtje verkocht is. Het kan dus zijn dat
er in 2012 een rijtje wordt gebouwd,
vervolgens in 2013 weer een rijtje,
etc. Dit wordt gefaseerde bouw genoemd. Wij vinden dat de wethouder een bestuurlijke blunder begaat
door helemaal geen limiet te stellen binnen welke termijn de bouw
dient te worden afgerond. En over
die gefaseerde bouw zijn wij, de bewoners, kwaad. Wij zitten immers al
vanaf 2006 in de troep! In november
2010 is ons toegezegd dat bij minimaal 70% verkoop de wijk in één
keer afgebouwd zou worden. Een
gefaseerde bouw is nooit ter sprake
geweest. We konden bezwaar aantekenen tegen het nieuwe plan.
We vinden het nieuwe plan zeker
niet het beste plan, hebben alternatieven aangeleverd, maar daar is
helaas niets mee gedaan. We hebben geen bezwaar aangetekend

want dat zou alleen maar tot vertraging leiden. Een paar dagen na
het verlopen van de termijn om bezwaar aan te tekenen, deelde de
projectleider van de gemeente mee
dat er gefaseerd gebouwd zou worden, dat er geen tijdslimiet aan de
projectontwikkelaar gesteld wordt
en dat de projectontwikkelaar op
de resterende grond rustig nog een
herontwikkeling los kan laten. Kortom een vrijbrief voor de projectontwikkelaar! Volgens de wethouder
wordt de overlast voor de bewoners
geminimaliseerd, volgens ons wordt
de overlast over een lange periode uitgesmeerd. In plaats van gefaseerde bouw zien wij liever helemaal geen bouw en een netjes ingezaaid grasveldje. De aanblik van
onze wijk vanaf de Hoofdwegzijde
zal de komende jaren dezelfde zijn
als de afgelopen jaren, want Sinterklaas bestaat en een projectontwikkelaar die zijn winst pakt ook!

Trots op Viva la fuif!
Aalsmeer - Viva la fuif was het thema van de jaarlijkse show van de
dansafdeling van SV Omnia 2000
en entourage was dit jaar het ‘eigen’
Crown Theater Aalsmeer.
De zaal zat vol, bij alle voorstellingen, en het publiek kreeg een geweldige show in een prachtige ambiance. Leuke dansacts, echt professioneel, want natuurlijk mag niet
vergeten worden dat het hier allemaal hobbyisten betreft. Applaus
klonk na iedere act en terecht. De
show kende veel verrassende op-

tredens, onder andere van een drietal zangeressen. Wel jammer dat
ze geen dansbegeleiding hadden,
maar, ach, ze kregen wel de volle
aandacht en dat verdienden de meiden! De verschillende acts liepen
prima in elkaar over. De bezoekers
beleefden kerst en liepen allerlei
andere feestelijke evenementen af.
Met een prima lichtshow, goed geluid en passende videobeelden een
avondje ontspannen genieten. Top,
dat een Aalsmeerse vereniging zo’n
productie weet neer te zetten. Trots
op zijn en koesteren!

Frans Vos en Corinne
Tipker-Vos,
Middencirkelstraat 2,
Kudelstaart
catipker@gmail.com

Jachthoornkorps naar Duitsland

Meteen toestellen testen!
Aalsmeer - Op het Weteringplantsoen wordt hard gewerkt aan de realisatie van een speeltuintje. Via een burgerinitiatief is gepleit voor de komst van
speeltoestellen voor de kids in het centrum. Enkele inwoners waren niet zozeer tegen het speeltuintje, maar zagen het Weteringplantsoen liever anders
ingevuld. De fracties en burgemeester en wethouders dachten daar anders
over en gaven groen licht voor realisatie. Afgelopen maandag 4 juli is een aanvang gemaakt en dat is de jeugdige inwoners van het centrum niet ontgaan.
“Even een foto genomen na de tweede dag dat de bouwvakkers bezig zijn geweest met de speeltuin. De bouwvakkers zijn weg en de kinderen zijn de toestellen meteen aan het testen”, laat Richard Post via de mail weten.

Aalsmeerse peuravond vrijdag
Aalsmeer -Omdat op 2 juli Plaspop
actief was op de Westeinder is de
Algemene Aalsmeerse Peuravond
verplaatst naar aanstaande vrijdag
8 juli! De AAP door DIP dus. Verzamelpunt vrijdag is de botenkraan
van jachthaven het Drijfhuis aan de
Uiterweg. Liefst met vaartuig, want

alle beschikbare vaartuigen snel
vol zitten. Benodigdheden: Goede
moed (er wordt meestal niets gevangen), tonkinstok van circa 1,60
meter. Voor de Grote Poel iets langer. Nylonkoord, peurlood, ijzergaren en uitstekende kwaliteit wurmen. Voor het rijgen eerst handen

Aalsmeer - Na maanden van repeteren reist het Showjachthoornkorps uit Kudelstaart aanstaande
vrijdag 8 juli af naar de Rasteder
Musiktage in Noord-Duitsland. Tijdens dit 3-daagse muziekfestijn komen muziekgroepen uit heel Europa
bij elkaar om te laten zien en horen
wat muziek maken betekent.
Een deskundige vakjury zal de optredens beoordelen op muziek en
show. Het jachthoornkorps gaat
meedoen aan twee disciplines, de
marswedstrijd en de marsparade.
Bij de marswedstrijd worden twee
muziekstukken gespeeld terwijl het
korps over het veld marcheert. De
jury luistert goed naar de muziek,
maar kijkt ook hoe netjes er wordt
gemarcheerd. Daarna wordt een
muziekstuk gespeeld zonder marcheren, er wordt alleen geluisterd of
iedereen zijn partij goed beheerst.
Bij de marsparade is het de bedoe-

ling om 10 minuten lang een aantal
muziekstukken te spelen en daarbij
wordt gemarcheerd met daarin verwerkt een aantal vaste figuren, zoals de leden dat op straat ook doen.
Dit weekend is voor de leden van
het jachthoornkorps altijd iets bijzonders.

wassen in dieselolie vanwege de
geur. Voor de organisatie en medepeurders is het wel aardig als iedereen wat te eten en te drinken meeneemt, dat breekt de tijd een beetje.
Deze ingrediënten zijn nodig voor
de ‘wedstrijd der wedstrijden’. Vergeet beslist niet de peurvergunning
thuis te laten! Deze is geheel overbodig.
De illegaliteit staat hoog in het

vaandel. Immers de spreuk is al jaren: Illeg-aal is de beste aal. Uiteraard worden de gevangen exemplaren teruggezet in de Poel. Iedereen
is van harte welkom. De penningmeester heeft overigens laten weten een verrassend prijsje in petto
te hebben.
De prijsuitreiking vindt plaats op
een, nu nog, onbekende locatie.
Aalsmeerder peurders verenigt U!

Het korps heeft hier in het verleden
altijd bijzonder goed gepresteerd en
heeft een reputatie hoog te houden.
Behalve het muzikale wedstrijddeel
is het ook altijd een weekend met
veel gezelligheid. Er komen al met al
3000 muzikanten plus begeleiders
naar dit festival en het is dan ook
een weerzien van vele bekenden.
Het korps vertrekt om 13.30 uur bij
het clubgebouw aan de Bilderdammerweg en komt zondagavond rond
23.00 uur weer terug. Wie de leden
succes wil wensen, is van harte welkom om ze uit te zwaaien.
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Voor jeugd vanaf 6 jaar

Kom trampolinespringen
in Proosdijhal of Mikado
Aalsmeer - De productgroep trampolinespringen van SV Omnia 2000
traint dagelijks op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Er
wordt recreatief gesprongen, maar
er zijn ook selectiegroepen die deelnemen aan diverse wedstrijden zowel nationaal als internationaal. Ben
jij 6 jaar of ouder en lijkt jouw het
leuk om eens een keertje te komen
proberen of trampolinespringen wat
voor jou is? Kom dan naar de open

springochtend op zaterdag 9 juli. De
open springochtend vindt van 9.30
tot 11.30 uur plaats in De Proosdijhal te Kudelstaart en ‘s middags
is er de mogelijkheid om te springen in De Mikado in Oosteinde van
12.30 tot 14.30 uur. Dit is een unieke
gelegenheid voor kinderen die eens
op een grote wedstrijd trampoline
willen springen. Lang haren moeten in een staart en sokken zijn verplicht. Info: www.svomnia.nl.

Abrupt einde door hevige regen

Prachtige tenniswedstrijden

Hoeksteen houdt sportdag
Aalsmeer - Op vrijdag 1 juli stond
de sportdag van PC Basisschool De
Hoeksteen gepland. De leerlingen
van de groepen 5 tot en met 8 trokken ’s morgens vroeg in sportkleding naar de atletiekbaan van AVA
aan de Sportlaan. Daar aangekomen namen zij deel aan een groot
aantal onderdelen. Bij onderdelen
als het verspringen en het hoogspringen komt het aan op de prestatie. Bij andere onderdelen, zoals de hindernisbaan en het touwtrekken, staat het sportief bezig zijn

Clubkampioenschappen
voor jeugd bij All Out

centraal. Frits van der Zee van SV
Omnia verzorgde een volleybal-clinic. Op deze manier oefenden klein
en groot de basistechnieken van het
volleybal.
Al met al werd het een geslaagde
dag, mede dankzij de geweldige inzet van veel ouders. Ook het weer
werkte mee. Wel maakte een hevige
bui, helemaal aan het slot, een abrupt einde aan de activiteiten.
Binnenkort ontvangen alle leerlingen een diploma waarop de behaalde prestaties staan genoteerd.

Warm welkom roeier Herman

Olympische sporter op
bezoek op Jozefschool

Zingen op het schoolplein
Kudelstaart - Op vrijdagmiddag 8
juli zullen de zing- en swinggroepen van muziekschool Spelenderwijs een swingend schoolpleinconcert geven bij de Rietpluim aan de
Zonnedauwlaan. Het optreden begint om 15.45 uur en zal ongeveer
drie kwartier duren. Iedereen is van

harte uitgenodigd om te komen
luisteren!
Als je wilt zitten bij dit buitenoptreden, neem dan wel zelf een kleedje, kussen of klapstoel mee! De sterren van deze middag hopen op mooi
weer, want bij regen kan het concert
helaas niet doorgaan!

Aalsmeer - Vorige week kwam een
oud Olympische sporter op bezoek
bij de Jozefschool. Dit was vanwege de wereldwijde Olympic Day. Op
deze dag werden de Olympische
waarden gevierd. Het initiatief hier
in Nederland was van het NOC*NSF
en Olympisch Vuur. Het doel van de
spreekbeurt was het actief onder de
aandacht brengen van belangrijke Olympische waarden als excelleren, respect en vriendschap. Groep
5 van de school had de eer om Herman van den Eerenbeemt te ontvangen. Deze roeier deed aan twee
Olympische Spelen mee en kon dus
precies alles vertellen over Olympische waarden.
Allereerst kreeg Herman een warm
welkom die een Olympische sporter
verdient. Hij werd verwelkomd door
de kinderen die allerlei vlaggen van
landen in hun handen in de lucht
hielden. Herman kreeg een fakkel in
zijn handen en mocht de vlam ontsteken. Daarna ging de stoet kinderen vlug naar binnen, want de kinderen waren razend benieuwd wat

deze Olympische sporter te vertellen had. Hij vertelde over zijn deelname aan de Olympische Spelen
en legde de kinderen uit op welke
manier hij toen het beste uit zichzelf heeft gehaald. Hopelijk kan het
de kampioenen van morgen inspireren om ook met respect voor zichzelf en hun tegenstanders optimaal
te excelleren. In verbondenheid en
vriendschap met elkaar. Deze waarden zijn de kern van de Olympische
Educatie van NOC*NSF onder het
motto: Ik-jij-wij. Nadat de kinderen
Herman van alles hadden gevraagd,
mochten zij op hun beurt vertellen
op welke terreinen, sport of hobby,
zij het beste uit zichzelf halen. Herman vertelde als een echte coach
hoe ze dat met respect voor zichzelf en de ander nog beter kunnen
doen. Daarna mochten de kinderen
hun foto, waarop ze hun sport, hobby beoefenden en/of attribuut tentoonstellen in een echte Olympic
Wall of Fame. Tot slot wilden de kinderen natuurlijk nog een handtekening van deze roeier!

Aalsmeer - Ondanks de wisselende weersomstandigheden zijn ook
dit jaar de clubkampioenschappen
voor de jeugd van All Out tot en met
17 jaar weer uitstekend verlopen.
Dankzij de inzet van hulpouders en
niet te vergeten de inzet van trainer
Peter van Bael kon het toernooi niet
stuk. Hoewel er veel regenmomenten waren, stond iedereen toch zijn
uiterste best te doen om zo goed
mogelijk voor de dag te komen. Gelukkig kon gebruik gemaakt worden van de binnenbanen. Er zaten
prachtige wedstrijden bij. De toeschouwers hebben geweldig genoten van de strijd die de spelers geleverd hebben. En wat een verrassende uitslagen zo af en toe. Zoals
gewoonlijk probeert All Out samen
met het 40 plus toernooi gezamenlijk de wedstrijden te plannen en
dat lukt tot nu toe nog steeds prima. Gevolg is wel dat de finaledag
altijd een week later gepland moet
worden. Maar dat komt voor sommigen uitstekend uit. Geen last van
pijntjes en volkomen uitgerust worden dan de laatste wedstrijden afgewerkt. Door het mooie weer en de
vele activiteiten op het park zag alles er heel feestelijk uit. De poulewedstrijden werden van zaterdag 11
tot en met vrijdag 24 juni gespeeld.
De finale was op zondag 26 juni.
Dit jaar hadden liefst 144 jongens
en meisjes zich ingeschreven. Dit is
een evenaring van het recordaantal
van vorig jaar. De mini`s waren weer
rijkelijk vertegenwoordigd. Er hebben dit jaar 40 mini’s meegedaan.

De clubkampioenschappen zijn, uiteraard, besloten met de prijsuitreiking en, zoals ieder jaar, een heerlijke barbecue. Uitslagen:
Mini’s (halve baan en ¾ baan): Jongens A 1. Casper Wiersma en 2.
Bjorn Teunen. Jongens B 1. Jef van
der Laarse en 2. Danny Buskermolen. Jongens C 1. Bram Vaneman
en 2. Bjorn Gorter. Jongens D 1. Tijn
van Rooyen 2. Pim Goederaad. Jongens E 1. Rick Schroder en 2. Luka Grdenic. Meisjes A 1. Marlisa van
der Schilden en 2. Danique Arendse. Meisjes B 1. Nicky Daalman en
2. Jacky Stokman. Meisjes C 1. Alex
Bruine de Bruin en 2. Lynne van
Bael. Meisjes D 1. Nilaab Karimi en
2. Evelien Bos. Meisjes E 1. Mila Millenaar en 2. Fleur van Zijdel.
Hele baan: Meisjes 1. Lisan Wegstapel en 2. Amber Kloosterman. Meisjes B 1. Ramona Ezink en 2. Julia
Grippo. Meisjes C 1. Dewi Verhoef
en 2. Julia Buckert. Jongens A 1.
Jasper van de Lagemaat en 2. Alex
Wielart. Jongens B 1. Stijn Meijer en
2. Sten Piet. Jongens C1. Nick Bergkamp en 2. Daan Vaneman. Jongens
D 1. Sander ter Schure en 2. Steven
ter Schure. Jongens E 1. Tim de Beer
en 2. Jaap Arets.
Over een maand start de Rabo open
jeugdtoernooi en All Out hoopt dan
zeker weer veel spelers van de eigen tennisvereniging terug te zien.
Ook wordt gerekend op een grote deelname van buitenaf zodat het
een mooi en sterk toernooi gaat
worden.

Voor zesde maal in Het Oosterbad

Milan, Davy en Jeffrey
winnaars zwemloop

Leerlingen en majorettes Melomanie

Warm op voorspeelavond
Rijsenhout - Maandag 27 juni stond de jaarlijkse open voorspeelavond voor de leerlingen van
Drumfanfare Melomanie uit Rijsenhout op het programma. De deuren van dorpshuis de Reede gingen om 19.00 uur open en ondanks
de tropische temperatuur liep de
zaal vol publiek. Een kwartier later namen de leden van het korps
hun instrumenten ter hand aan en
speelden vol overtuiging de Kempenmars. Bij het korps werden drie
leerlingen, Judith en Leolis op trompet en Dennis op snare, gevoegd die
het geweldig vonden dit nummer
mee te kunnen spelen. Bij dit openingsnummer zetten ook de majorettes hun beste beentjes voor. Zij
deden hun showtjes met vlaggen
en baton vol overgave. Na de opening was het de beurt aan de leer-

lingen. Het eerste blok bestond uit
de blokfluitleerlingen Brian, Amanda, Gaby, Thara, Bram, Jarick, Lianne en Rebekka. Hierna volgde een
optreden van de tamboer leerlingen.
Tijdens de oefenavond spelen Mark
en Kirsten nog op een oefenplankje maar met de voorspeelavond op
echte trommels. De avond vervolgde
met de drie trompetleerlingen Diana, Daphne en Leolis. Na de trompetten kwamen de leerlingen op
piccolo- en de dwarsfluit aan bod.
Verdeeld in 3 groepjes werden nummers uit Disney films gespeeld door
Niels, Jantina, Lisa, Suzanne en Alie
op dwarsfluit en Imca en Wilma op
piccolo. Als laatste was het de beurt
aan de tweedejaars saxofoonleerlingen Ellen en Kitty. Het korps, leerlingen en de majorettes sloten de
avond af met het nummer ‘Eye of

Aalsmeer - In natuurbad Het Oosterbad was het afgelopen zaterdag 2 juli weer gezellig druk. Om
11.00 uur ging deze dag de zesde
editie van de Oosterbad zwemloop
van start. Jongens en meisjes van 5
tot en met 15 jaar sprongen tegelijkertijd in Het Oosterbad om respectievelijk 200, 300 of 400 meter te
zwemmen.
Na het zwemmen werd snel omgekleed om een aantal kilometer hard
te lopen op de Jac Takkade. Vooral
door de grote opkomst van het Multi
Triathlon Team en natuurlijk enkele
recreanten werd het weer een grote en vooral gezellige happening. De

serie van 200 meter zwemmen en 2
kilometer lopen is gewonnen door
Milan Biesheuvel in 17.55, tweede is
Pieter Grabijn in 21.54 geworden en
als derde is Kiran Biesheuvel geëindigd in 22.32.
De winst in de serie van 300 meter
zwemmen en 3 kilometer hardlopen
was voor Davy Heysteeg in 19.12
met in zijn kielzog Yves-Maurice
Vork in een tijd van 19.28. De derde plaats was voor Mexs Schellingerhout in 22.23. De beste in de serie van 400 meter zwemmen en 4 kilometer lopen was Jeffrey Reijnders
in 20.08 en de tweede tijd was voor
Menno Koolhaas, 21.17.

Groepen 6 maken kunstwerkjes

Antoniusschool actief voor
computerproject in Nepal
Kudelstaart - De drie groepen
6 van de Antoniusschool uit Kudelstaart hebben vrijdag kunstwerkjes gemaakt voor het computerproject voor Nepal. De kunstwerkjes moeten kleine altaartjes voorstellen die je bij een Budha beeldje
kan neerzetten. De kinderen verkopen de kunstwerkjes per opbod in
hun eigen familie en de opbrengst
is bedoeld om computers te vervoeren naar Nepal, naar een school in
het afgelegen Gurkha gebied in de
bergen. Via Joke van de Zwaan, die
ieder jaar het benefiet concert voor
Nepal organiseert, kwamen de leden van het computerproject voor
Nepal in contact met meester André
Maas van de Antoniusschool. Zo is
het idee ontstaan om voor dit project geld binnen te halen. De kinderen waren heel enthousiast. Zo had
Beau uit groep 6 alvast geld opgehaald met inleveren van lege flessen en ook speeltjes gezocht om te

kunnen geven aan de kinderen van
Nepal. Rajendra lamichhane uit Nepal is in Nederland op vakantie en
kwam in de klassen vertellen over
de school waar hij als kind heen
ging. Met foto’s en filmpjes gaf hij
uitleg over het leven in Nepal en de
school waar al eerder een aantal
computers zijn gebracht. Rajendra
is zelf als kind op deze school geweest en is onder andere initiatiefnemer van dit project. Hij wil graag
de kinderen van de Tandrang school
uit Nepal via email in contact brengen met de kinderen van de Antoniusschool, een beetje hulp bij de Engelse taal is dan wel nodig!
Momenteel staan nog ruim 14 computers te wachten op transport. Wie
ook wil helpen om deze computers
in Nepal bij de kinderen te krijgen
kan een bijdrage leveren op rekeningnummer 755421035 ten name
van mtm de Wit. Iedere euro is welkom!
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Regionale kleurwedstrijd rond NRE

Kleurprijzen voor Maria,
Annemijn, Egbert en Inez

Graankorrel op schoolreis
Kudelstaart - Donderdag 30 juni gingen de groepen 3 tot en met
7 van basisschool de Graankorrel
op schoolreis. Het was even wachten op de bussen, maar uiteindelijk
konden alle kinderen een plekje opzoeken in de bus. Na het uitzwaaien door de ouders, ging de bus van
groep 3 en 4 op weg naar Oud Valkeveen.
Een speelpark waar de kinderen gewoon eens een hele dag lekker konden spelen. De achtbaan, klauterberg en de botsauto’s waren favoriet. In de middag konden de kinderen lekker genieten van een patatje
met drinken en aan het einde van

de dag was er nog een lekker ijsje. Groep 5 tot en met 7 ging naar
Walibi toe. Er werden heel wat rondjes gemaakt in allerlei achtbanen en
daarbij werd de spannende Goliath
niet ontzien. Door het mooie weer
werd de crazy River veel gebruikt
om af te koelen.
Terug bij school, doken de kinderen van groep 3 en 4 onder de stoelen en werden de groepen 5 tot en
met 8 er een straat eerder uit gezet, waarna ze al joelend en hollend
de hoek om kwamen rennen. Mede
dankzij het prachtige weer hebben
alle kinderen en begeleiders een
leuke dag gehad!

Aalsmeer - Het rondtrekkend zeilspektakel van het Nationaal Regenevenement deed vrijdag 1 juli Aalsmeer en de Westeinder Plassen aan. Voordat de zeilers de strijd
mochten aangaan, kon de schooljeugd uit Aalsmeer kennismaken
met de watersport. Kinderen van
groep 7 kregen zeilles in een optimistje en maakten een rondvaart
met speurtocht op het water. Watersportvereniging Aalsmeer, Zeilschool Aalsmeer en Westeinder
Rondvaart zorgden voor dit pro-

gramma. Ook is een regionale
kleurwedstrijd gehouden voor de
jeugd. Na de zeilwedstrijd werden
de prijzen aan de winnaars uitgereikt door wethouder Gertjan van
der Hoeven van recreatie. Aalsmeer
had veruit de meeste inzendingen
voor de wedstrijd. De prijzen zijn
gewonnen door Maria Keessen (1e
prijs), Annemijn Jongkind (2e prijs),
Egbert Stumpel (3e prijs) en Inez
Kaas (4e prijs). Zij waren alle vier
aanwezig om de prijs in ontvangst
te nemen

Feest met Timo en Yordi

Groovenatics in de N201
Aalsmeer - Zaterdag 9 juli barst
de Summer Dance Party weer los
op het Surfeiland en ook dit jaar is
in N201 de afterparty waar iedereen die nog tot in de kleine uurtjes
door wil feesten terecht kan! Ook
dit jaar is er weer gezorgd voor een
keur aan dj’s uit de omgeving met
als hoofdact het momenteel razend
populaire Groovenatics. Groovenatics, oftewel Timo Romme en Yordi
Corsten zijn twee zeer getalenteerde dj/producers. Hun draaistijl varieert, maar wordt vooral gekenmerkt
door latin en deephouse. Ongeveer
een jaar geleden is het duo ontdekt
door house grootheid dj Erick E en
toen ging het snel. Na het uitbren-

gen van hun eerste release op platenlaber Sneakerzmuzik werd het
duo overal gevraagd en ook hun eigen tracks zijn tegenwoordig op elk
housefeest te horen. Lokale dj-helden Nista, Re-Beat en Del Amor zijn
ook van de partij en samen zullen zij
zorgen voor een waardige afsluiter
van Aalsmeers grootste en langstlopende dance-event. Kaarten zijn
verkrijgbaar in de voorverkoop als
combiticket bij diverse voorverkoopadressen. Kaarten zijn (indien nog
beschikbaar) ook verkrijgbaar aan
de zaal voor 7,50 euro. De N201aan
de Zwarteweg gaat open om 0.30
uur. Na 2.00 uur worden geen mensen meer toegelaten.

Vijf finalisten op NK BMX

Talenten op OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Voor de derde keer
dit jaar was het de beurt aan de talenten van de OBS Kudelstaart om
een optreden te verzorgen voor kinderen en ouders. Het werd een wervelende show met heel veel afwisseling.
Het publiek zag natuurlijk dansjes,
maar ook een toneelstukje, dat zelf
geschreven was, quatre mains op
de piano, een zelfgemaakte rapsong
en een optreden van de een he-

le meisjes kleutergroep (kusjesdag van K3), en een jongensgroep
met Ralf, de winnaar van het junior
songfestival.
De presentatoren pakten verrassend uit door de vertrekkende juf
Marlies van Os eens flink in het
zonnetje te zetten. De tranen konden nog maar net ingehouden worden. Het kan niet missen: volgend
jaar weer optredens van talenten op
de OBS Kudelstaart!

Uithoornse Dominique in
zomermusical Hercules
Uithoorn - Dominique Leeseman
uit Uithoorn speelt mee in zomerproductie Hercules de musical. De
Uithoornse gaat godenzoon tot leven brengen in het Vorstelijk Complex te Utrecht. Van 28 juli tot en met
7 augustus aanstaande speelt Dominique Leeseman van NME Kids
on Tour de familievoorstelling Hercules de musical van Harlekijn – Talent Scouting & Theatrical Productions. De jeugdige castleden brengen hun kennis en ervaring, opgedaan in producties zoals onder an-

dere Ciske de musical van Joop van
den Ende Theaterproducties, mee in
hun spel en zorgen daarmee voor
een mythologische theater beleving
voor het hele gezin. Na het succes
van vorig jaar met Merlijn de musical in het openluchttheater Zuiderpark in Den Haag, belooft deze productie een overtreffende trap te zijn,
waarbij jong en oud als bij donderslag worden meegenomen naar het
rijk der goden. NME Kids on Tour is
bedoeld voor ambitieuze en talentvolle kinderen van 8 tot 16 jaar die
ervan dromen later in een professionele theaterproductie te spelen.
Daarnaast biedt NME Kids on Tour
kinderen die eerder in professionele producties hebben gespeeld
de mogelijkheid hun talent verder
te ontwikkelen. Menig kind is via
de musicals van NME Kids on Tour
doorgestroomd naar professionele
producties. Ook dit jaar is er weer
een productie met het jongste talent van Nederland. Met klinkende
stemmen, oogstrelende kostuums
en de bijzondere entourage in het
Vorstelijk Complex mag je Hercules
de musical deze zomer niet missen.
Op de website www.herculesdemusical.nl staat meer informatie over
de productie en haar medewerkers.
Tevens kunnen geïnteresseerden
hier terecht om kaarten te bestellen
en het talent van Dominique Leeseman uit Uithoorn gaan bewonderen.

Uithoorn - Op zondag 3 juli is in
Baarn het Nationaal Kampioenschap BMX verreden. 15 UWTC-ers
hadden zich in de drie voorafgaande
top competitiewedstrijden gekwalificeerd voor deze wedstrijd. Uiteindelijk wisten 5 UWTC-ers door te dringen tot de finales. Het massaal toegestroomde publiek had vanaf de
twee tribunes uitstekend zicht op
de baan en konden met volle teugen genieten van de wedstrijd en
van het zonnige weer. Na de training/warming-up mochten eerst de
Cruisers aantreden. Als eerste verschenen de oudste rijders, cruisers
45+, aan het hek. In deze klasse
had Willem Kleinveld zich gekwalificeerd. Willem kon jammer genoeg
niet voor een verrassing zorgen en
sloot zijn manches, na een val in de
eerste manche, af met respectievelijk een vijfde en een zesde plaats.
Vervolgens mocht Erik Schoenmakers in de cruiserklasse 30-39 aantreden. Erik wist met twee keer een
vierde en een derde plaats in de
manches zich te kwalificeren voor
de finale waarin hij zevende werd. In
de cruisserklasse 17-29 kwam Wouter Plaisant van de Wal niet verder
dan de manches. Vervolgens was
het de beurt aan de kleine mannen.
In de klasse boys 8 jaar streden Jochem van der Wijngaard en Melvin
van der Meer om de punten. Beide
rijders wisten zich te plaatsen voor
de halve finale, maar zowel Jochem
als Melvin werden zesde. Helaas
niet genoeg voor een plaats in de finale. Daarna was het de beurt aan
Izar van Vliet van 9 jaar. Op het nippertje wist hij zich met een vierde,
zesde en derde plaats oor de manches heen te slaan. In de halve finale
werd hij vierde en in de finale achtste. In de klasse boys 10 jaar reden
Bart van Bemmelen, de Nederlands
Kampioen van vorig jaar, en Maarten
van der Mast. Voor Maarten was het
na de manches (5, 6, 7) over en uit.
De ogen waren natuurlijk gericht op
de regerend Nederlands Kampioen.
Kon hij na een door ziekte slechte
start van het seizoen hier weer vlammen. Duidelijk was dat de verschillen kleiner waren. Ondanks zijn val
in de tweede manche wist Bart zich
met twee keer een eerste plaats in
de andere manches te kwalificeren
voor de halve finale. Ook in de halve
finale wist hij als eerste te finishen.
In de finale kwam hij op het eerste
stuk net iets te kort en kwam als
tweede uit de eerste bocht. Het lukte hem niet meer om de rijder voor
hem te verschalken. Dit jaar helaas
geen kampioen, maar wel een mooie
tweede plaats. Vervolgens was Joey
Nap in de klasse boys 11 jaar aan
de beurt. Hij kwam degelijk door de
manches (2, 3, 2). In de halve finale
maakte hij het wel even spannend.

Na een slechte start wist hij in de
laatste bocht voor de finish nog van
een zesde naar een vierde positie te
komen. Op het nippertje in de finale dus. In de finale ging hij jammer
genoeg in de eerste bocht onderuit en werd hij nog zevende. Bij de
14 jarige boys stonden Tom Brouwer
en Mats de Bruin aan het hek. Tom
wist zich met twee keer een vierde
en een derde plaats de halve finale
te bereiken waarin hij met een zesde
plaats genoegen moest nemen. Voor
Mats ging het allemaal net even te
hard. Met een vijfde en twee keer
een zesde plaats in de manches was
voor hem het avontuur voorbij.
In de Sportklasse 17-24 reden Arno
van Vliet en Michael Schekkerman
mee. Arno wist zich met een vijfde en twee keer een vierde plaats
in de manches nipt, maar toch heel
knap, te plaatsen voor de halve finale. Deze sloot hij af met een achtste plaats en was hij klaar. Michael,
doorgaans toch wel een kandidaat
voor een hoge klassering in de finale, strandde ook in de halve finale.
Hij kwam aanvankelijk met een derde, eerste en zevende plaats in de
manches goed uit de startblokken.
In de halve finale reed hij na de eerste bocht nog op een vierde positie, dus op kwalificatie koers. In de
tweede bocht tikte hij het achterwiel
van zijn voorligger aan en verloor
hierdoor 1 plaats. De ultieme poging om dit in de vierde bocht weer
recht te zetten mislukte jammerlijk
en koste hem nog twee plaatsen. Tot
slot had UWTC nog drie rijders in de
Sportklasse 25+. Erik Schoenmakers
en Mike Pieterse zaten bij elkaar in
de manches en waren aan het stuivertje wisselen om de vijfde en zesde plaats. Voor hun was helaas geen
finaleplaats weggelegd. In de andere manche reed Michiel Janssen.
Met drie keer een vierde plaats in de
manches wist hij zich heel knap te
plaatsen voor de finale die hij vervolgens afsloot met een achtste plaats.
Komend weekend wowrdt het Europees Kampioenschap verreden in
Haaksbergen. Voor meer informatie
zie www.uwtc.nl/bmx

Laatste activiteiten voor vakantie

Patat en film Binding Boven
Aalsmeer - Woensdag 29 juni was
het weer een gezellige boel bij de
BindingBoven. Twaalf jongens en
meiden gingen in de keuken aan
de slag om patat en hamburgers te
bakken. Het rook heerlijk en smaakte verrukkelijk. Daarna heeft de
groep naar de film Alice in Wonderland gekeken. De middag vloog om!
Woensdag 13 juli sluit de BindingBoven het seizoen af met een bezoek aan het Surfeiland waar allerlei leuke dingen op het programma
staan. Kijk voor informatie op www.
debinding.nl en geef je op!
cakejes bij BindingZolder
Vrijdag 1 juli rook het heerlijk bij de
BindingZolder in Kudelstaart. Een
groepje meiden was druk in de weer
met het bakken van cakejes. Eerst
werd er natuurlijk lekker van het
deeg gesnoept, maar gelukkig bleef
er nog genoeg over voor de cakejes.
Een gezellige en smakelijke middag!
Ga voor informatie over de activitei-

ten van Stichting de Binding naar
www.debinding.nl.
Toilettas bij Binding Oost
De tieners bij Binding Oost konden
aan de slag met opdrukfolie, textielstiften en kralen. Er werd gestart
met een kale saaie toilettas, maar
na 2 uur strijken, tekenen en naaien werd het een hippe leuke toilettas. Nog maar 2 weken te gaan op
school, daarna is het zomervakantie.
Om het seizoen gezellig af te sluiten
is er een barbecue op 8 juli van 17.00
uur tot 20.00 uur bij Binding Oost. Er
zijn zelfs VIP-gasten, die niets hoeven te betalen. Kijk op www.debinding.nl bij de agenda van Oost of jij
daar bij hoort. Heb je meer zin in
pannenkoeken, meldt je dan aan
voor 12 juli van 17.30 tot 20.00 uur.
En de allerlaatste activiteit van het
jaar staat op 13 juli gepland. Iedereen die komt krijgt voor 2,50 euro
een leuke zwemstengel! Geef je wel
even op bij eveline@debinding.nl

Opbrengst voor restauratie Sint Jan

Ezeltje rijden op braderie
Kudelstaart - Tijdens jaarlijkse braderie in Kudelstaart op woensdag
29 juni zagen twee meisjes, Melissa Markman en Mandy Braam,
hun kans schoon om een leuke actie te voeren. Op de braderie mochten kinderen op de twee ezels Annabel en Dorus een ritje maken. De
opbrengsten van dit spontane initiatief wilden Melissa en Mandy geven aan de actie ‘Laat onze toren
niet vallen’. Het bleek een succes,
want het mooie bedrag van 37 eu-

ro is opgehaald en inmiddels overhandigd an pastor Annemiek Blonk
van de Sint Jan.
Die toonde zich zeer verheugd over
deze sympathieke steun aan de restauratie van de toren van het monument. “Het is hartverwarmend om te
zien hoe breed de restauratie van de
toren leeft in het dorp Kudelstaart.
Van grote bedrijven tot kleine meisjes, wij zijn met alles blij. Ik zou bijna zeggen: Ook een klein bedrag,
alles mag!”

Jeugd-EHBO op Immanuël
Rijsenhout – De leerlingen van de groepen 8 van C.B.S. Immanuël hebben
sinds woensdag 29 juni het diploma van Jeugd-EHBO op hun naam staan. De
jongens en meiden waren best zenuwachtig voor het examen, maar alles ging
prima. Er werden keurige verbandjes aangelegd, eerste hulp geboden bij bloedingen en ook de theorie betreft hadden de leerlingen goed uit hun hoofd geleerd. Wat een geweldig resultaat! Alle 37 van harte gefeliciteerd.
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Carla van Rooijen derde
op NK halve triatlon

Dames gooien weer eens balletje

Waive Faive team handbalt
op verenigingsdag Fiqas
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was er de verenigingsdag van
handbal vereniging Fiqas Aalsmeer.
Het begon met een familie toernooi
waarbij allerlei teams zich konden
opgeven, fantastisch georganiseerd
door Michelle Endhoven. Zo kwam
het oude Waive Faive-team op het
idee om weer eens een balletje te
gaan gooien met elkaar. Aangevuld
met de jeugdige speelster Fabienne
Vork en oud teamgenoot van haar,
Yvonne Man. Het was eerst even
wennen, maar al gauw kwam het
fanatisme terug en werden er enkele leuke combinaties gespeeld. Petra Koster na het keeperswerk voor
haar rekening. Zij werd soms door
enorme kanonskogels belaagd. De
hoeken werden bezet door de altijd fanatieke Jolanda Beijersbergen van Henegouwen, de altijd su-

per snelle linkerhoek Irma Baars en
de jongste telg Fabienne Vork. Haar
moeder Yvonne Vork stond als vanouds op haar vertrouwde cirkelplek,
die werd afgewisseld door nummer
drie, Ellen Keessen. De opbouwrij werd aangevoerd door midden
opbouwster Wilma Tolen, links van
haar Marry de Grauw en Netty Harting en op rechts de altijd gevaarlijke linkshandige Yvonne Man. De
coaching stond onder leiding van
Corinne Hooyman, die het niet aandurfde om mee te spelen door oud
blessure leed. Ook Danny van Wijk
en Marjon Labordus steunden de
dames vanaf de zijlijn. Met heel veel
plezier heeft Waive Faive aan het
toernooi mee gedaan, er werd zelfs
geopperd om weer te gaan handballen, maar of dat doorgaat is nog
een vraagteken.

Open water wedstrijd in Appeltern

Debutant Vincent tweede!
Aalsmeer - Zaterdag 2 juli zijn in
Appeltern open water wedstrijden
gezwommen. Arjan Bellaart begon
de dag met de 5 kilometer vrije slag
, met een tijd van 1 uur 10 min en
47 seconde werd hij negende. Na
een krap uurtje rust mocht hij aantreden op de 1 kilometer vrije slag
masters. Deze zwom hij in 13.23,88
en behaalde daarmee de tweede
plek. Debutant Vincent Moolhuijsen begon zijn open water avontuur
met de 2 kilometer schoolslag. Zijn
tijd werd 34.06,62 en werd daarmee keurig vierde. Op de 1 kilometer vrije slag heren jeugd en senioren veroverde hij een tweede plek in
de tijd van 12.21,18. Vincent kwam
in de laatste meters net te kort.
Zondag 3 juli traden drie zwemmers van Oceanus aan in Bodegraven. Laura Staal en Annette de Visser begonnen de dag met de 5 kilometer vrije slag, Laura werd elfde
in een mooie tijd van 1 uur 14 min
en 42 seconde en Annette twaalfde in de tijd van 1 uur 14 min en 44
seconde. Jeffrey Reijnders trad aan
op de 500 meter schoolslag en veroverde een tweede plek in de tijd
van 7.55,91. Bij de 1 kilometer vrije
slag werd hij vijfde in de tijd van
12.55,44. Laura en Annette sloten

de dag af met de 1 kilometer vrije
slag masters. Laura bleef de concurrentie net voor in een mooie tijd
van 14.36,59. Annette veroverde het
brons in de tijd van 14.52,63.
Al met al werd het weer een mooi
zwemweekend met de benodigde
prijzen voor de leden van zwemvereniging Oceanus.

Ook toertochten 25 en 50 kilometer

Steun KWF en doe mee
aan de Ride for the Roses
Aalsmeer - Of u nu fervent fietser
bent of slechts sporadisch op het
zadel klimt: de fietstochten van de
Ride for the Roses zijn geschikt voor
iedereen. Op zondag 4 september
kan eenieder deelnemen aan prachtige toertochten van 25 of 50 kilometer door een aantal gemeentes in
de regio. Zelf, met het gezin, grootouders, vrienden en/of buren: alles
kan! En terwijl de fietsers genieten
van het mooiste dat het Nederlandse landschap te bieden heeft, steunen zij KWF Kankerbestrijding. Op
een sportieve, gezonde en plezierige manier bezig zijn en tegelijkertijd
iets doen tegen kanker: dat is de Ride for the Roses.

land in Aalsmeer fietst u via Rijsenhout, Burgerveen, Leimuiden, Bilderdam en Kudelstaart weer terug
naar de veiling. Wie voor 50 kilometer gaat, ziet ook nog het fraaie
Braassemermeer voorbij komen via
Roelofarendsveen, Hoogmade en
Woubrugge. In de plaatsen langs
de route worden de meest uiteenlopende activiteiten georganiseerd.
U kunt onderweg dus rekenen op
de nodige gezelligheid en aanmoediging! Op dezelfde dag wordt vanuit Aalsmeer ook een tocht van 100
kilometer verreden. Aan deze rit,
vooral geschikt voor getrainde fietsers, doen elk jaar vele duizenden
fietsers en bekende sporters mee.

Route
De Ride for the Roses is een fietsevenement dat jaarlijks wordt gehouden om de strijd tegen kanker
te ondersteunen. Op 4 september
zijn vanuit de gemeente Aalsmeer
prachtige fietsroutes uitgezet. Stapt
u op de fiets voor de route van 25
kilometer, dan wordt u via brede en
provinciale wegen rondom de schitterende Westeinderplassen geleid. Vanaf bloemenveiling FloraHol-

Aanmelden
Deelname aan de toertochten van
25 en 50 kilometer kost 25 per persoon. De opbrengst komt volledig ten goede aan KWF Kankerbestrijding. U kunt zich aanmelden via
de website www.ridefortheroses.nl.
Hier vindt u ook aanvullende (route)informatie. Na inschrijving krijgt
u op deze website een eigen pagina
waarmee u extra geld kunt inzamelen door u te laten sponsoren.

1.300 euro voor kinderdagcentrum

Lotusbloemtoer grandioos
Aalsmeer - Op zondag 26 juni is
de jaarlijkse fietstocht De Lotusbloemtoer verreden. Deze recreatieve toertocht van 35 of 65 kilometer (of 90 kilometer in groepsverband) werd georganiseerd door
Toer Trim Club De Merel in samenwerking met de oudercommissie
van de Lotusbloem. De Lotusbloem
is een kinderdagcentrum voor kinderen tot 18 jaar die een ontwikkelingsachterstand, of een verstandelijke, zintuiglijke en/of meervoudige handicap hebben. De opbrengst
van deze fietstocht komt in het geheel ten goede aan de kinderen van
dit kinderdagcentrum. Het was prima fietsweer, droog, lekkere temperatuur en zeker in de ochtend bladstil, verder op de dag liet de zon zich
ook steeds meer zien. TTC de Merel
had ook dit jaar weer mooie fietsroutes uitgezet en naast een duidelijke routebeschrijving waren ook
alle routes keurig uitgepijld. Er kon
gestart worden op de Lotusbloem of
in café de Schans in Vinkeveen. Op
de locatie in Aalsmeer werden de
deelnemers van de Lotusbloemtoer

blij verrast door maar liefst 40 leden
van Aalsmeers Harmonie met een
Klapstoelenconcert. Het werd een
optreden met een gezellig Hollands
karakter, er werden nummers gespeeld van onder andere Jan Smit,
Gerard Joling, Ronnie Tober, Willeke Alberti en Marco Borsato, herkenbaar voor iedereen. De zanger
die Aalsmeers Harmonie begeleidde kreeg ook het publiek (zittend
op een klapstoel) zover om de vrolijke liedjes mee te zingen. Aan het
eind van de dag was iedereen meer
dan tevreden, de deelnemers over
de mooie routes, Toer Trim Club de
Merel als organisator, en in het bijzonder de oudercommissie van het
KDC de Lotusbloem door de geweldige opbrengst van deze editie van
de Lotusbloemtoer. Dit jaar waren
er weer meer deelnemers dan alle
voorgaande jaren en het belangrijkste van alles: er is in totaal 1.300 euro bij elkaar gefietst voor de kinderen van dit kinderdagcentrum, die
binnenkort weer nieuw speelgoed
zullen krijgen dankzij de opbrengst
van de Lotusbloemtoer 2011.

Aalsmeer - Het Oceanus Multi Triathlon Team heeft afgelopen weekend zeer goed gepresteerd op het
Nederlands kampioenschap halve
triatlon in Didam. Het team was met
zes triatleten goed vertegenwoordigd. Carla van Rooijen veroverde
bij de dames senioren het brons.
Het NK halve triatlon in Didam bestond uit een triatlon van 2 kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen
en 20 kilometer lopen. Het Oceanus Multiteam stond met vier vrouwen aan de start. Annika Fangmann
was van deze vier de snelste na het
zwemonderdeel, maar zij moest helaas later opgeven omdat ze zich
niet helemaal lekker voelde. Diana
Gorter uit Amstelveen was iets achter Fangmann uit het water gekomen en begon toen aan een goed
fietsonderdeel. Carla van Rooijen uit Aalsmeer kwam achter haar
beter zwemmende teamgenote uit
het water, maar wist dat voor haar
de wedstrijd toen pas ging beginnen. Op de fiets stoomde Van Rooijen naar voren, op naar de kop van
de wedstrijd. Ze zette uiteindelijk de
snelste fietstijd neer en kwam daarmee als vierde dame van de fiets.
Tijdens haar sterke looponderdeel
kwam ze nog heel dichtbij de dame
voor haar, maar uiteindelijk kwam ze
22 seconden te kort. Ze finishte na
4.08.37 uur als vierde dame in de totaaluitslag, wat goed was voor het
brons bij de dames senioren. Haar
teamgenote Diana Gorter finishte haar wedstrijd na 4.18.07 uur als
achtste dame overall en vierde bij
de dames senioren. Mariska Visser,
die in Didam haar eerste halve triatlon deed, kwam met een uitstekend looponderdeel na 4.43.41 uur
over de finish als 26e dame overall
en 11e bij de dames senioren.

achterstand op de kop uit het water. De Aalsmeerder voelde zich op
de fiets niet goed, waardoor hij uiteindelijk helaas moest uitstappen.
Teamgenoot Van Laar ging ondertussen bijzonder goed. Tijdens het
zwemmen had hij de schade beperkt gehouden. Op de fiets kwam
hij goed op stoom. Hij finishte met
een sterk looponderdeel in een
snelle tijd van 3.58.00 uur als 19e bij
de heren overall en vijfde op het NK
in zijn leeftijdscategorie Heren 45.
Van Laar kon dus zeer tevreden zijn.
Voor hem was het een mooie opsteker richting de Ironman van Frankfurt over enkele weken, waar hij
gaat proberen een startbewijs voor
de Ironman van Hawaii te bemachtigen.
Bij de scholentriatlon van Didam
(250 meter zwemmen, 10 km fietsen en 2,5 km lopen) had Multi Niek
Heldoorn de wedstrijd naar zijn
hand gezet. Hij finishte de triatlon in
31.19 minuten, zeventien seconden
voor zijn achtervolger.
Henk van Laar finishte als vijfde op
het NK. Foto: Pieter v/d Meer

In het heren veld waren Frans van
Heteren uit Aalsmeer en Henk van
Laar uit Uithoorn de troeven van
het Multi Triathlon Team. Van Heteren kwam met een paar minuten

Wedstrijdzwemmen

Dennis Weening pakt goud
op Speedo Jaargang finale!
Aalsmeer - Afgelopen zondag
waren de Speedo Jaargangfinales 2011. De wedstrijd werd gezwommen in het prachtige 50 meter zwembad in Dordrecht. De jaargangfinales werd vertegenwoordig door de Oceanus zwemsterren
Lianne Bouwmeester, Giulia Corsi,
Dennis Weening, Daan Sommeling
en Ruben van Vierzen. Giulia Corsi
kwam uit op de 100 meter schoolslag minioren 3-4. Zij behaalde een
prachtige dertiende plek met een
tijd van 1.40.14. Lianne Bouwmeester plaatste zich met maar liefst
vier afstanden en wel op de 100 meter schoolslag, die zwom zij in een
tijd van 1.32.27 en waarmee zij een
schitterende zesde plek behaalde.
De 200 meter wisselslag zwom Lianne in 3.00.82 wat een mooie negende plek opleverde. De 100 meter
rugslag ging in een tijd van 1.27.82
wat in een twintigste plaats resulteerde. Als laatste zwom Lianne de
100 meter vrije slag in 1.13.77 goed
voor een veertiende plek. Ruben
van Vierzen had zich geplaatst voor
de 50 meter vlinderslag en eindigde op een prachtige zevende plaats
in 36.54. Daan Sommeling had zich
op twee afstanden geplaatst, de 200
meter wisselslag en de 400 meter
vrij. Daan is herstellende van een
botbreuk in zijn voet en heeft toch
zijn uiterste best gedaan om zo goed
mogelijk te zwemmen. Op zowel de
200 meter wisselslag als de 400 meter vrij behaalde Daan plaats 23 in
tijden van 3.04.47 en 5.47.66. Dennis
Weening had evenals Lianne vier limieten gezwommen en zich dus ge-

plaatst voor vier verschillende afstanden. Op de 100 meter schoolslag zwom hij super naar het goud
in 1.27.46. Op de 50 meter vlinderslag knalde Dennis naar een bronzen medaille in 34.93. Op de 100
meter rugslag maakte hij de verdeling van de medailles kompleet en
behaalde zilver in 1.18.86. De laatste afstand was voor Dennis de 100
meter vrije slag . Dit was een spannende race want het verschil tussen
plaats 1 en 2 was minimaal, Dennis
behaald nogmaals zilver op deze afstand in een mooie tijd van 1.07.94.
Een geweldige prestatie: Goud,
twee keer zilver en brons! De beide
teamcoaches Peter van de Wooning
en Nanda Bosman zijn super trots
zijn op hun zwemsterren.

Foto: Marco Slomp en Dingina Dissel niet te kloppen.

Midgetgolf

Marco Slomp en Dingina Dissel
super op koppeltoernooi
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werd alweer voor de elfde keer het
12-uurs koppeltoernooi georganiseerd door leden van de minigolfclub aan de Beethovenlaan. Dit
koppeltoernooi is een toernooi voor
wedstrijdspelers die acht ronden
spelen in twaalf uur tijd met tussendoor nog een gezamenlijke lunch
voor alle deelnemers en liefhebbers.
De wedstrijd gaat niet om de individuele scores maar om de score van
het betreffende koppel. Iedereen
kiest van tevoren een partner en
de scores worden bij elkaar opgeteld. Dit jaar gingen 19 koppels van
start. Henk Slink en Marrie Bonhof,
het koppel dat vorig jaar won met
een score van 482 slagen over de
twee keer acht ronden, was weer
aanwezig. De vraag was natuurlijk
of ze dit jaar ook weer zouden kunnen winnen. Het koppel waar zij de
vorige jaren steeds tegen streden
om de eerste plaats was dit jaar niet
compleet. Remon Verveer speelde
met Tom Pardaans en niet met Monique Bonhof. Twee andere nieuwe
duo’s dit jaren waren onder andere
Dingina Dissel en Nederlands kampioen Marco Slomp en het jeugdige veelbelovende duo Rick Peeters
en Ramon Craane. Na vier ronden
stond het duo Marco en Dingina fier
bovenaan met een fraaie score van
227 slagen over de acht gespeelde
ronden (28.3 gemiddeld). De enigen
die nog een beetje in de buurt konden blijven was het duo Tom en Remon met een totaal van 233 slagen.
Daar achter volgden Henk en Mar-

rie met 239 slagen en in hun kielzog
volgden Rick en Ramon met 242 slagen. Na zes ronden gingen Marco
en Dingina nog steeds aan kop met
een totaal van 339 slagen. Daarachter was de volgorde van de achtervolgers nog niet veranderd Na het
eten wil het nog wel eens spannend worden, menig speler wil nog
wel eens slechter gaan spelen na de
eetpauze. Zo niet het duo Marco en
Dingina. Met een spetterende duoprestatie (Marco 24 en Dingina 27
en een totaal van 51 slagen) namen
zij definitief afstand van de concurrentie en na een slotronde van 63
bleken zij ook daadwerkelijk niet te
kloppen voor de concurrentie. Met
een duo-totaal van 453 (gemiddeld
28.3 slagen per ronde) zetten zij een
nieuw en bijna niet meer te koppen
baanrecord neer. Marco verbeterde
ook het baanrecord over acht ronden en zette het op 217 slagen (gemiddeld 27.1). Met een achterstand
van maar liefst 14 slagen werd het
duo Tom en Remon tweede met een
totaal van 467 slagen. Door het extreem goede spel van de winnaars
zou je bijna vergeten dat dit ook nog
een gemiddelde van 29.2 slagen per
ronde is: ook een goede prestatie en
normaliter goed voor de eerste prijs.
Henk en Marrie wisten hun totaal
van vorig jaar met maar liefst acht
slagen te verbeteren en kwamen
uit op een totaal van 474, ook gemiddeld onder de 30. Hiermee werden zij dit jaar slechts derde. Rick
en Ramon werden uiteindelijk vierde met een totaal van 481 slagen.
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NK vinzwemmen

20 Medailles voor Oceanus!

Geslaagde eerste 5 kilometer
loop van Fitness Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zondag 3 juli
in in het Hornmeerpark de eerste 5
kilometer loop van Fitness Aalsmeer
gehouden. Aan de start verschenen twintig enthousiaste deelnemers. Het weer was uitstekend, niet
te warm en droog. De vijf kilometer bestond uit twee rondes van 2,5
kilometer door het Hornmeerpark.
Een lastig parcours vanwege de vele bruggetjes en heuvels. De snelste
deelnemer was Ton van Wees. Hij
legde de route af in een tijd van 20
minuten en 52 seconden. Hiermee
heeft hij de wisseltrofee gewonnen.
Bij de dames werd deze wisselbeker
in ontvangst genomen door Sonja Veelenturf. Zij was de snelste dame, met een mooie tijd van 23 minuten en 55 seconde kwam zij over de
finish. Een aantal deelnemers had
vooraf aan de wedstrijd meegedaan
aan een acht weekse beginnerscursus hardlopen. Zij hadden nog nooit
eerder een vijf kilometer gelopen.
Alle deelnemers hebben de finishlijn gehaald en kunnen terugkijken
op een mooie persoonlijke prestatie.

Aalsmeer - In het weekend van 25
en 26 juni werden de Nederlandse kampioenschappen vinzwemmen 2011 gehouden in het Pieter
van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. Zwemvereniging
Oceanus uit Aalsmeer was met vijf
deelnemers vertegenwoordigd. Michel van Langeraad, Liam Glebbeek,
Cassey Glebbeek, Eline Hoogduijn
en Yvanka Ashby probeerden naast
het verbeteren van hun persoonlijke tijden ook nog een medaille te
behalen in het sterk bezette toernooi. Uiteindelijk leverden zij allen
een prima prestatie en mocht Oceanus in totaal met 20 medailles terug naar Aalsmeer. Naast Zwemvereniging Oceanus deden de zwemverenigingen OWT Pontos, U.Z.S.C.,
MonoVinzz, ZPV Piranha en Orka ’97 mee. Er waren ook zwemverenigingen uit België, Engeland,
Duitsland, Frankrijk en Denemarken
aanwezig. De buitenlandse zwemmers konden alléén hun persoonlijke tijden verbeteren. De kampioenschappen waren dus tevens een prima gelegenheid voor de Aalsmeerse zwemmers en zwemsters om zich
met de West-Europese top te meten. De Aalsmeerse deelnemers
kwamen uit in hun eigen leeftijdscategorie en behaalde goede resultaten. Michel van Langeraad zwom
zeven afstanden en behaalde 2 gou-

den en 5 zilveren medailles: Goud
op de 100 meter Monovin met perslucht en de 50 meter Bi-fin en zilver
op de 50 meter afstand duiken en
de 50, 100, 200 en 400 meter Monovin. Liam Glebbeek zwom zes afstanden en behaalde zelfs 6 gouden
medailles op de 50, 100, 200 en 400
meter Monovin alsmede op de 50 en
100 meter Bi-fin. Cassey Glebbeek
zwom vijf afstanden en behaalde 2
bronzen medailles op de 50 en 100
meter Bi-fin. Eline Hoogduijn zwom
vijf afstanden en behaalde als debutante op het Nederlands kampioenschap een prima zilveren medaille
op de 100 meter Bi-fin. Yvanka Ashby zwom vier afstanden en behaalde in haar eerste Nederlandse kampioenschap zelfs 2 gouden en 2 zilveren medailles. Goud op de 50 en
100 meter Monovin en zilver op de
50 en 100 meter Bi-fins.
Na de zomerstop gaan de vinzwemmers weer volop in training voor het
nieuwe seizoen. Als je nu denkt van
‘dat lijkt me leuk’ kom dan eens kijken! Elke zaterdag van 13.00 tot
14.30 uur is er een vinzwemtraining
in het zwembad de Waterlelie aan
de Dreef. Laat wel eerst even weten
dat je komt. Voor contact gegevens
zie de website van Zwemsportclub
Oceanus onder het hoofdstuk vinzwemmen.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook
van harte welkom. Op donderdag
30 juni is het klaverjassen gewonnen door Gemma van As met 5266
punten, gevolgd door Huub Bouwmeester met 5114 punten, Cobie
Bouwmeester met 5082 punten en
Daan Sandee met 4996 punten. De
hoogste eer bij het jokeren was voor
Jannie Lubbert 178 punten, op twee
is Jan Bon geëindigd met187 punten.

Kudelstaart - Een team van voornamelijk fysiotherapeuten en huisartsen gaat meedoen met de prestatietocht Ride for the Roses op zaterdag 4 september.
Deze jaarlijkse benefiet wielertocht
met ongeveer 10.000 deelnemers
wordt dit jaar verreden in de omgeving van Aalsmeer. De start en fi-

ten Ebbie en Danischa zich naar de
finale te springen met uiteindelijk de
achtste plaats. Bij de dames B Senior sprongen Yanaika en Stephanie mooi synchroon. Ze haalden de
finale en uiteindelijk het zilver, een
keurige tweede plek. Bij de Senior
heren C kwamen Max en Marvin in
actie. Na drie oefeningen te hebben
gesprongen, mochten ook zij door
naar de finale, waar ze zich uiteindelijk het goud om de nek mochten
laten hangen en zich in hun categorie Nederlands kampioen mogen
noemen. Na de prijsuitreiking synchroon mocht er ingesprongen worden voor het onderdeel individueel.
Bij de junior meisjes B, 1 springster van SV Omnia 2000, Bente. Met
haar prachtige sprongen heeft ze
zich door de voorrondes heen gesprongen en eindigde zij in de finale
op een vijfde plaats. Senior Dames
B Yanaika eindigde tijdens de voorrondes op een tweede plaats maar
in de finale heeft zij zich heel netjes naar de eerste plek gesprongen,
goud en Nederlands kampioen in
deze categorie. Bij de Jeugd meisjes
C heeft Ebbie zich naar de achtste
plaats gesprongen. In de categorie
Senior Dames C eindigde Naomi op
de tiende plaats. In Heren C Senior heeft Max prachtig gesprongen
wat hem zilver heeft opgeleverd. Bij
de C Junior jongens eindigde Marvin op een mooie derde plaats. Dan
was er 26 juni het NK voor de allerhoogste klasse. SV Omnia 2000 had
twee springers die zich hebben geplaatst voor dit NK. Robin van As en
Melvin Dokter. Robin’s verplichte
oefening was niet een van haar beste maar dit wist ze goed te maken
met haar keuze. Nadat ze zich als
vierde had geplaatst voor de finale
veroverde ze uiteindelijk het zilver.
Melvin sprong eveneens goed en
ook hij behaalde een finale plaats
wat met een vierde plaats werd beloond. Voor beide een superprestatie in deze top van Nederland. Voor
meer informatie: www.svomnia.nl.

nish vinden plaats op het terrein van
FloraHolland Aalsmeer aan de Legmeerdijk. De opbrengst van dit wielerspektakel komt geheel ten goede aan het Koningin Wilhelmina
Fonds (kankerbestrijding). Voor wie
dit team wil sponsoren: Er liggen
op de fysiotherapiepraktijk in Kudelstaart en bij een aantal huisartsen inschrijflijsten.

Op baan in de Sportlaan

5 Km baanloop bij AVA
exact om 20.00 uur gegeven. Eerder
komen is raadzaam bijvoorbeeld om
alvast warm te lopen of een kopje
koffie te drinken in de gezellige kantine.
De baan is geopend vanaf 19.15 uur.
De kosten bedragen 2 euro voor
niet-leden van AVA. De atletiekbaan is te vinden aan de Sportlaan
43a. Kleedkamers met douche zijn
aanwezig. Na afloop wordt er een
groot aantal planten verloot onder
de deelnemers aan de hand van het
startnummer. Voor meer info: www.
avaalsmeer.nl

PV. de telegraaf duivensport

Regen van medailles voor
springers van SV Omnia

Gemma wint bij
de ouderensoos

Deelname fysiotherapeuten en
dokters aan Ride for the Roses

Aalsmeer - Woensdag 13 juli kan
iedereen weer meedoen met de
maandelijkse 5 kilometer Florimex
baanloop.
Alle dames en heren, jongens en
meisjes en natuurlijk ook de veteranen zijn van harte welkom. Test
je conditie door eens op recreatieve wijze 5 kilometer te lopen op
de baan van atletiek vereniging
Aalsmeer. Probeer de 12 en halve
ronden te volbrengen met lekker lopen in je eigen tempo. Bij de finishlijn staan juryleden om de juiste tijden te noteren. Het startschot wordt

NK Trampolinespringen

Aalsmeer - Zaterdagmorgen vroeg
18 juni gingen er diverse springers
met ouders richting Goes voor het
NK Trampolinespringen. Er werd
gestreden om de beste plaatsen in
de klasse D en E zowel individueel
als synchroon. Bij het synchroon
springen was het de beurt aan Bonita en Tanja. Helaas ging één oefening niet helemaal goed waardoor
zij een finale plaats miste. Daarna was het de beurt aan Dian en
Maxine. Deze meiden hebben keurig gesprongen, alleen het puntenaantal was niet voldoende voor een
plaatsje in de finale. In de klasse E
pupillen gemengd met Donnatella
en Serena, die zich wel naar de finale sprongen en uiteindelijk de zesde plaats pakte. Bij de E jeugd gemengd kwam één koppel uit voor
SV Omnia 2000, Ysabella en Anouk.
Met wat zenuwen hebben ze hun
oefeningen keurig uitgesprongen
wat hun een finale plaats opleverde en uiteindelijk de achtste plaats.
In de klasse D junioren hebben Sanne en Sabine een topprestatie geleverd. Ze zijn derde geworden met
synchroon springen. In de middag
begon het inspringen voor het onderdeel individueel met Mila en Sabine. De concurrentie op een NK is
erg groot en helaas zijn beide meiden er niet in geslaagd een plaats in
de finale te bemachtigen. Een week
later,op zaterdag 25 juni, ging wederom een aantal springers van SV
Omnia 2000 naar het NK, klasse C
en B, dit keer in Oss. In de categorie
B Senior Dames namen Sanne en
Nikita deel en zij hebben de eerste
plaats weten te behalen en mogen
zich nu dus Nederlands kampioen
noemen. Bij de C jeugd meisjes wis-

Foto: Van links naar rechts: Ronald Kempers, Albert Dercksen, Jan Voorn,
Menno de Jong, Frans Göbel, Jos Blom en Erwin Coster. Op de foto ontbreken: Jan van Dijk, Nick Fridsma en Hans Pouw. Waarschijnlijk gaat ook wereldkampioen schaatsen, Bob de Jong, deel uit maken van deze ploeg.

Mooie prestatie Leo en Hans

Samen Een houdt jaarlijkse
sportdag en sponsorloop
Aalsmeer - Op vrijdag 8 juli wordt
de jaarlijkse sportdag van OBS Samen Een gehouden. Als afsluiting
van de sportdag wordt een sponsorloop houden. De helft van de opbrengst van deze sponsorloop gaat
naar het Boston Children Centre in
Kenia, die de school al jaren steunen via de stichting Wings of Support, en de andere helft zal worden
besteed aan Kunst en Cultuur op de
school, bijvoorbeeld voor een bezoek aan een museum. Met het Boston Children Centre heeft Samen
Een een leuke band. Er is al eerder geld, de voorraad oude sporttenues en kleding naar toe gegaan.
Er is mailcontact tussen de scholen en recent is Ellen Kool op be-

zoek geweest. Nu gaat Samen Een
meebetalen aan drie nieuwe lokalen
die met behulp van Wings of Support gebouwd gaan worden. Voor
de sportdag worden alle kinderen
tussen 8.30 en 8.40 op de atletiekbaan aan de Sportlaan verwacht.
De sponsorloop ter afsluiting van de
sportdag is van 12.00 tot 12.30 uur.
‘s Middags hebben alle kinderen
vrij. De Wilde Ganzen, een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, steunt de actie van Samen Een
en zal de opbrengst voor het Boston
Children Centre verdubbelen! Dus
jongens en meisjes: laat je zo veel
mogelijk sponsoren en loop wat je
lopen kunt! Vaders en moeders: komen jullie vrijdag aanmoedigen?

Aalsmeer - Op donderdag 30 juni werden door 14 deelnemers 184
duiven ingekorft voor de midfondsvlucht Soissons. Bij een N-W wind
werden de duiven om 7.00 uur gelost. Het was de jaarling duif van de
combinatie v. Leeuwen - v. Grieken
die zich als eerste kwalificeerde en
tevens een plaats op de landelijke
teletext verdiende. Toch weer een
mooie prestatie van Leo en Hans.
De uitslag:
1 Comb. v. Leeuwen - v. Grieken
2 J. v. Duren
3 Comb. v. Ackooy
4 A. v/d Wie
5 Th. v/d Wie
6 J. v. Dijk
7 M. de Block
8 J. Vijfhuizen
9 G. v.d Bergen

10
11
12
13
14

Comb. Wiersma en Zn
J. en P Spook
C. v. Vliet
H. Spaargaren
S. Vonk

De tussenstand in het
klassement
1 A.A. Sloopwerken
2 Bos- Emarkt
3 C. v. Vliet Holding
4 Bosman Kassenbouw
5 Oerlemans Confectie

ploegen7867 pnt
7570 pnt
7504 pnt
6928 pnt
6506 pnt

Aankomend weekend wordt het dan
eindelijk tijd voor de jonge garde.
In verband met het weer werden de
wedstrijden één week uitgesteld.
Hopenlijk zijn de weergoden gunstigere gestemd zodat de start gemaakt kan worden.

Zwemmen NK Sprint

4 Clubrecords voor Chantal
Aalsmeer - Het laatste officiële NK
in de reeks van drie was het NK
Sprint, dat werd verzwommen in Emmen. Voor Oceanus maar drie deelnemers, anderen hadden ofwel geen
limiet ofwel vonden het niet de verre reis waard. Op zaterdag beet Tamara Grove het spits af met 50 meter vrijeslag. Volgens de startlijst was
ze met een tijd van 27.86 als 28e geplaatst. Vanuit de buitenbaan won ze
haar serie in 27.78 en schoof daarmee 7 plaatsen op. Daarna mocht
zus Chantal te water voor de 50
rug. Zij was all-in als 25e geplaatst
met haar NKsprint tijd van vorig
jaar: 31.15. Nu tikte ze aan na 30.78,
goed voor een 18e plaats en nieuwe clubrecords bij de meisjes 17 jaar
en dames. Zondagochtend was Vincent Moolhuijsen naar Emmen gekomen voor zijn 50 vrij. Na wat aanloopproblemen bij de elektronische
tijdwaarneming waardoor het hele programma een half uur later begon, mocht hij dan toch starten. Helaas geen persoonlijk record voor
hem. Met 25.65 werd hij 41e bij de
jeugd. De laatste Oceanus start was
voor Chantal Grove op de 50 vlinder.
Met een 28e in-tijd van 30.02 en een
uit-tijd van 29.49 haalde ze een 19e
plaats en weer twee clubrecords.
Het record stond al 15 jaar op naam
van Rosalina Buis met 29.80.

Persoonlijke records
Op zaterdagochtend was een aantal zwemmers nog actief bij de clubkampioenschappen van ZPCH in
Hoofddorp.
Het leverde een aantal leuke persoonlijke records op voor Sam Eveleens op 50 school, Anouk Hilgers
op 50 vrij, Lorenzo Kliffen op 100
vlinder, Fernando en Vincent Moolhuijsen op 100 wissel, Finn Vos op
50 school en 50 vlinder en Rick de
Mercado op 100 rug en 100 vlinder.
Tot slot zwommen de heren Martijn
en Rick de Mercado en Fernando en
Vincent Moolhuijsen nog een 4x50
vrij estafette, die ze glansrijk wonnen.

Gezellige Summer Party
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was er een BonBini party in Aalsmeer. Alle tieners zijn toe aan een summer break. Dat was duidelijk te merken aan de gezellige drukte. In zomerse kleding werd er tot middernacht gedanst. DJ Menno heeft de dansvloer lekker vol gehouden. De volgende BonBini is weer na de
zomervakantie, kijk op www.debinding.nl voor de volgende datum. De foto’s
van de Summer Break Party zijn te vinden op de hyves pagina van de Binding.

