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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Bezoek 
de website, 

nu 125 
vacatures!

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

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

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

Verleng het plezier

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

 
Bij aanschaf van een 

NEFIT Topline
Compact HRC 30 
een Moduline 300 gRATIs!!!

Neem contact met ons op
 voor informatie of een 
vrijblijvende offerte.

WEgENs sUCCEs VERLENgD
TOT 1 AUgUsTUs 

APK keuring 
  voor slechts €14,95€14,95
Inclusief afmeldkosten 
en eventuele 
milieutoeslagen

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

Alléén bij:

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Vakantie, varen of gewoon een 
dagje weg, dan heeft u een 

picknickmand 
nodig.

Bij ons een grote keuze 

vanaf e 49,95

1911 - 2011
100-jarig bestaan

Aalsmeersgezinspakket.nl

Exclusief verzekeringspakket
voor postcodes 1430 t/m 1439

Profiteer nu van de gunstige
premiestelling en gratis rondvaart

☎ Verbeek Advies 0297-327272

Aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam

Kwaliteit staat voorop 
in Woonvisie Aalsmeer 
Aalsmeer - Aantrekkelijk, betaal-
baar 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 bete-
kent wonen in een dorpse setting, 
te midden van bedrijvigheid, re-
creatie en grootstedelijke gemeen-
ten. En daarmee biedt Aalsmeer 
een voor de regio uniek woonmi-
lieu. Aalsmeerders uiten een hoge 
waardering voor het wonen in de-
ze gemeente. Het dorpse karak-
ter spreekt aan. Termen als gemoe-
delijk, groen, menselijke maat, rust, 
ruimte en authentieke bebouwing 
passen daarbij. 

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

zinnen met jonge kinderen (bijna 40 
procent) en weinig jonge huishou-
dens (tot 25 jaar). De komende ja-
ren zal het aandeel oudere huishou-
dens groeien. Deze vergrijzing leidt 
tot opgaven op het gebied van wo-
nen en vooral in afstemming met 
zorg en welzijn. Van ontgroening is 
overigens nog geen sprake, aange-
zien het aantal kinderen nog steeds 
groeit. Een andere opgave die de 
gemeente zich stelt in de woonvi-
sie is zorgen dat jonge starters, die 
in Aalsmeer willen blijven wonen, 
daartoe ook in staat worden ge-
steld. Onder beide doelgroepen, ou-
deren en jongeren, is de vraag naar 
appartementen groot. 

Eenzijdig aanbod
In de woonvisie stelt de gemeen-
te de wens van de inwoners cen-
traal. De bestuurders vinden dat het 
woonaanbod daar zo goed mogelijk 
bij moet aansluiten. Het woningaan-
bod in Aalsmeer nu is eenzijdig. De 
afgelopen decennia zijn vooral een-
gezinswoningen gebouwd en wei-
nig 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 uitgangs-
punt bij verdere uitbreiding. Op de-
ze manier worden de kansen voor 
lokale jongeren en starters op een 
woning vergroot. 

Het vergroten van kansen voor jon-
geren en starters heeft hoge prio-
riteit. In 2012 gaat een plan uitge-
werkt worden voor enkele specifiek 
voor jongeren en starters bedoelde 
projecten. Op de vergrijzing wordt 
ingespeeld door te voorzien in een 
gevarieerd woonaanbod voor oude-
ren in een omgeving met voldoen-
de voorzieningen. Speerpunten van 
de woonvisie zijn dus: Inspelen op 
woonwensen, dus diversiteit ver-
groten, betaalbaarheid van wonen 
in Aalsmeer voor iedereen waar-
borgen, dus ook voldoende socia-
le huurwoningen, vergroting van het 
aanbod sociale en goedkope koop-
woningen en een zorgzame ge-
meente zijn voor alle leeftijden. 
De fracties beraden zich de komen-
de week over de woonvisie 2011-
2020 en zullen hun meningen en 
wensen tijdens het Beraad en de 
Raad op 14 juli aan het College uit-
spreken. Belangstellenden kunnen 
deze vergaderavond bijwonen. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur en 
is in de raadzaal van het gemeen-
tehuis.

Wethouder: “Geweldig watersportdorp”

Enthousiaste ontvangst 
NRE zeilspektakel 
Aalsmeer - Het rondtrekkend zeil-
spektakel van het Nationaal Re-
genevenement deed vrijdag 1 ju-
li Aalsmeer en de Westeinderplas-
sen aan. Geïnspireerd op het Frie-
se 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 wolken-
luchten, een strak windje, 15 regen-
bogen en daartussen het ponton en 
boten met gasten en tal van sloepen 
en motorboten. Beter kon de orga-
nisatie het zich niet wensen. Van de 
kant was de wedstrijd goed te zien 
op de grote schermen op het Surf-
eiland. Bovendien werd de wedstrijd 
voorzien van professioneel com-
mentaar, zodat ook bezoekers die 
niet thuis zijn in de zeilsport de wed-
strijden konden volgen. Stichting 
Walevenement Aalsmeer heeft de-
ze voorzieningen gerealiseerd, me-
de door sponsorbijdragen, maar ook 
door de grote inzet van de bestuurs-
leden 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 jour-
nalisten werden de Westeinderplas-
sen het best bewaarde geheim van 
Aalsmeer genoemd. En dit geheim 
willen we graag met iedereen de-
len. Wat bijzonder is dat de activi-
teiten door het bedrijfsleven en de 
verenigingen uit Aalsmeer zijn ge-
organiseerd. Zonder bijvoorbeeld de 
knowhow van Stichting Westeinder 
Zeilwedstrijden en Watersport Ver-
eniging Aalsmeer waren we über-
haupt niet in staat geweest een 
wedstrijd te organiseren. Zij waren 
verantwoordelijk voor het parcours 
en de wedstrijdleiding. Hulde! Ook 
hulde aan alle ondernemers, ver-
enigd in de Stichting Walevenement 
Aalsmeer. Zonder hen was een der-
gelijke evenement niet mogelijk ge-
weest.” Elders in de krant meer over 
dit nieuwe evenement met ook fo-
to’s van de officiële start.
Foto’s Jan Jongkind

Schuur Stokkeland in verkoop!
Aalsmeer - Naar aanleiding van de 
motie ‘voormalige bloemenschuur 
Stokkeland’ van 10 december 2009 
is een plan opgesteld om de bloe-
menschuur aan de Van Cleeffka-
de 9a te renoveren. Na onderzoek 
blijkt het verkopen van de bloe-
menschuur de beste optie, zo is de 
conclusie van de gemeente. Burge-
meester 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 verko-
pen. Indien de bloemenschuur niet 
binnen een jaar is verkocht, wordt 
overgegaan tot sloop. 
Bij verkoop worden harde instand-
houding 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 ge-
bruikt door de Aalsmeerse kunste-
naar Carla Huson. 

Aalsmeer - Op woensdag 29 ju-
ni rond half tien in de avond heeft 
een straatroof plaatsgevonden bij 
een bushalte op het veilingterrein. 
Een bij de halte staande 34-jari-
ge man uit Den Haag werd aange-
sproken door een man die om een 
vuurtje vroeg. De Hagenaar gaf aan 
geen aansteker te hebben. De man 

griste vervolgens de gouden ket-
ting van zijn nek en ging er als een 
speer vandoor. Het betreft een jon-
geman tussen de 18 en 20 jaar, don-
kere huidskleur, ongeveer 1.80 me-
ter lang en met een stevig postuur. 
De dief had een opvallende, grote 
kristallen oorbel. Hij droeg donke-
re kleding.

Ketting kwijt na straatroof

Koperdieven in 
kraag gevat
Aalsmeer - Op maandag 4 ju-
li heeft de politie op een bouwter-
rein aan de Oude Spoordijk twee 
dieven in de kraag gevat. Het twee-
tal uit Den Haag van 40 en 26 jaar 
is op heterdaad betrapt toen zij ko-
perdraad in een bus aan het inla-
den waren. Er is proces-verbaal op-
gemaakt. 

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 Amster-
dam 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 ge-
weldpleging. 

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

Aalsmeer - Op woensdag 29 juni is 
tussen een en twee uur in de mid-
dag 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 race-
fiets is zwart met wit van kleur, vol-
ledig van carbon en is voorzien van 
allerlei speciale elementen wat be-
treft versnellingen, pedalen en ban-
den.

Dure racefiets uit huis gestolen



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.

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?

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

INFORMATIEF
COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
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centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
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Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
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Brigitte Wels
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mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
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www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
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	Put-
ten	uit	‘t	Harde.	

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK	kerk,	Kudelstaartseweg
Zondag	om	10.30u.	viering.	

Radio-uitzendingen
De	 kerken	 en	 gemeenten	 verzor-
gen	 voor	 Radio	 Aalsmeer	 weke-
lijks	 uitzendingen.	 Zondag	 10-11u.	
en	 dinsdag	 18-21u.	 Kabel	 99.0	 en	
ether	105.9.	

Zondag 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	Hon-
duras.	

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde	Kerk,	Zijdstraat.	
Dienst	zondag	om	19u.	br.	E.	van	‘t	
Wout	uit	Zeewolde.

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat	1a.	Diensten	zon-
dag	om	10u.	en	16.30u.	

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

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.

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

Levend Evangelie Gemeente
Boeing	 Avenue	 121,	 Schiphol-Rijk.	
Samenkomst	 met	 doven-vertolking	
en	 vertaling	 in	 Engels.	 Aparte	 bij-
eenkomst	 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-communievie-
ring,	N.	Kuiper.	Zondag om	10.30u.	
in	 Karmelkerk	 eucharistieviering,	
pastor	 L.	 Seeboldt.	 Om	 14.30u.	 in	
Karmelkerk	Poolse	dienst,	vg.	Chris-
toff.

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

Waar is 
kater Beer?
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	ge-
zien	 wordt	 verzocht	 contact	 op	 te	
nemen	 met	 de	 Dierenbescherming	
Aalsmeer	via	0297-343618.

Oud-Meerbode medewerker zegt ja

Volle trouwzaal voor 
Ingrid en Constantijn
Aalsmeer	 -	 Op	 vrijdag	 1	 juli	 heb-
ben	 Ingrid	 de	 Rooij	 en	 Constantijn	
Hoffscholte	elkaar	het	ja-woord	ge-
geven	 in	 de	 trouwzaal	 van	het	 ge-
meentehuis.	De	belangstelling	voor	
dit	huwelijk	was	groot.	Naast	uiter-
aard	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	 bij-
woonde.	Ambtenaar	van	de	burger-
lijke	 stand	 was	 vader	 en	 oud-bur-
gemeester	 Joost	 Hoffscholte	 en	 hij	
gaf	een	speciaal	en	persoonlijk	tint-
je	 aan	 dit	 voor	 Ingrid	 en	 Constan-

tijn	 speciale	 moment.	 Alle	 aanwe-
zigen	weten	bijvoorbeeld	nu	dat	de	
twee	elkaar	ontmoet	hebben	tijdens	
het	 carnaval	 in	 Kudelstaart	 en	 dat	
schrijven	hen	verbindt.	Ook	een	per-
soonlijke	boodschap	werd	gegeven	
door	 dominee	 Liesbeth	 Geijlvoet.	
Onder	de	aanwezigen	onder	ande-
re	een	afvaardiging	van	de	Nieuwe	
Meerbode	en	dit	keer	niet	alleen	om	
foto’s	 te	 maken,	 maar	 omdat	 Con-
stantijn	enkele	jaren	bij	de	krant	ge-
werkt	 heeft.	 Vanaf	 deze	 plek	 in	 de	
Nieuwe	 Meerbode:	 Ingrid	 en	 Con-
stantijn	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	 ge-
werkt	 aan	 nieuwe	 acties.	 Als	 eer-
ste	wil	de	commissie	 iedereen	har-
telijk	 bedanken	 voor	 het	 enthousi-
asme	 over	 de	 vreemde	 valuta	 ac-
tie.	Geweldig	om	te	zien	dat	er	mas-
saal	mee	gedaan	is.	De	bussen	zul-
len	zeker	tot	het	einde	van	het	jaar	
bij	 alle	 winkels	 van	 bakkerij	 Voo-
ges	 en	 bij	 de	 Ichtusshop	 blijven	
staan,	dus	denk	aan	de	groene	bus-
sen	 na	 een	 welverdiende	 vakan-
tie.	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	wor-
den,	 dit	 jaar	met	wel	 heel	 speciale	
gasten.	Tinka	en	haar	man	Eduardo	
zijn	 in	 Nederland	 en	 zullen	 de	 ge-
hele	dag	aanwezig	zijn	om	iedereen	
persoonlijk	te	woord	te	staan.	Op	de	
site	 www.tinkahelpt.com	 is	 verde-
re	informatie	te	vinden,	evenals	een	
bestelformulier.	 De	 thuisfrontcom-
missie	 zit	 dus	 niet	 stil,	 maar	 werkt	
vanuit	Nederland	hard	door	om	Tin-
ka	 en	 haar	 hulp	 aan	 jongeren	 in	
Brazilië	 in	Aalsmeer	levend	te	hou-
den.	

Oude mobieltjes voor Mensen in Nood

Telefooninzamelactie voor 
goede doel in Kudelstaart
Kudelstaart	 -	 Sam’s	 Kledingactie	
voor	 Mensen	 in	 Nood	 introduceert	
Sam’s	 Telefoonactie.	 Sam’s	 Kleding-
actie	 zamelt	 bijna	 45	 jaar	 kleding	 in	
voor	 het	 goede	 doel	 en	 vanaf	 4	 ju-
li	 wordt	 een	 landelijke	 telefooninza-
melactie	 gehouden.	 Voor	 deze	 tele-
fooninzameling	 verandert	 de	 naam	
van	 Sam’s	 Kledingactie	 in	 Sam’s	 Te-
lefoonactie.	 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	mo-
biele	 telefoons,	 draadloze	 huistele-
foons	 (DECT),	 opladers	 van	 mobiele	
telefoons,	kabels	en	snoeren	(bijvoor-
beeld	van	elektrische	apparatuur)	 in.	
Deze	 kunnen	 ingeleverd	 worden	 bij	

de	familie	Ubink	aan	de	Mijnsheren-
weg	46	in	Kudelstaart.	“Naast	dat	we	
extra	geld	verwerven	voor	het	goede	
doel,	willen	we	mensen	duidelijk	ma-
ken	 dat	 afgedankte	 gsm’s	 niet	 thuis	
horen	in	een	gewone	vuilnisbak,”	be-
aamt	 Jan	 Jongedijk,	 directeur	 Sam’s	
Kledingactie.	 “In	 Nederland	 zijn	 mil-
joenen	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	le-
veren	bij	ons	krijgen	de	telefoons	een	
tweede	 leven.	 Indien	 dit	 niet	 meer	
mogelijk	is	worden	ze	op	verantwoor-
de	 wijze	 gerecycled.	 Dat	 is	 milieu-
vriendelijker	 en	 het	 levert	 óók	 geld	
op.	En	die	opbrengsten	komen	volle-
dig	 ten	 goede	 aan	 de	 projecten	 van	
Cordaid	Mensen	in	Nood.”

Bijna verdubbeling van vorig jaar
Geweldige opbrengst na 
collecteweek Rode Kruis
Aalsmeer	 -	 Het	 Rode	 Kruis	
Aalsmeer	heeft	 in	de	 landelijke	col-
lecteweek	 van	 20	 tot	 en	met	 25	 ju-
ni	 in	Aalsmeer	en	Kudelstaart	 in	to-
taal	 ruim	7.300	euro	opgehaald.	Het	
bedrag	is	bijna	een	verdubbeling	van	
de	opbrengst	van	2010.	Door	de	for-
se	toename	van	het	aantal	collectan-
ten,	kon	in	het	grootste	gedeelte	van	
Aalsmeer	en	Kudelstaart	worden	ge-
collecteerd.	 Maar	 liefst	 73	 enthou-
siaste	 vrijwilligers	 gingen	 langs	 de	
deuren.	De	opbrengst	komt	ten	goe-
de	 aan	 de	 activiteiten	 van	 het	 Ro-
de	 Kruis	 in	 Aalsmeer.	 Voorbeelden	
daarvan	 zijn	 rolstoelwandelen,	huis-
bezoeken	aan	ouderen	en	chronisch	
zieken,	soosmiddagen,	telefooncirkel	
voor	 alleenwonenden,	 ontmoetings-
groep	beginnend	dementerende	ou-
deren,	 uitstapjes,	 een	 boottocht	 en	
sinds	 kort	 de	 interventieboot	 voor	

hulp	bij	hartproblemen	op	de	West-
einderplas.	 Eind	 mei	 is	 deze	 AED-
boot	 officieel	 te	 water	 gelaten.	 Met	
het	opgehaalde	bedrag	kan	het	Ro-
de	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	wer-
ven	verwacht	het	bestuur	in	2012	alle	
straten	van	Aalsmeer	en	Kudelstaart	
aan	te	kunnen	doen.	U	bent	van	har-
te	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

Amstelring het water op...
Aalsmeer	-	Bewoners	van	de	Am-
stelringlocaties	 Rozenholm	 en	
Gloxinia	 en	 cliënten	 van	 Amstel-
ring	 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	Braassemer-
meer.	In	totaal	159	personen	gingen	
mee	 en	het	was	prachtig	weer.	 Ie-
dereen	kreeg	eerst	een	kopje	koffie	
of	thee	met	een	overheerlijk	gebak-
je.	 Ondertussen	 was	 de	 accordeo-
nist	 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	klan-
ken	van	de	accordeonmuziek	werd	
er	gedanst	en	gezongen.	Op	de	te-
rugweg	voer	de	Jacqueline	nog	een	
stukje	op	de	Westeinderplassen	al-
vorens	 hij	 weer	 aanmeerde.	 Een	
heerlijke	 dag!	 Iedereen	 heeft	 ge-
noten	 van	 de	 bootreis	 en	 van	 het	
prachtige	weer.	Deze	onvergetelijke	
dag	was	mogelijk	door	de	financië-
le	 steun	 van	 de	 Stichting	 Vrienden	
van	 Amstelring	 en	 met	 de	 inspan-
ning	van	vele	vrijwilligers.	Meer	we-
ten	 over	 de	 stichting	 Vrienden	 van	
Amstelring?	 Kijk	 op	 www.amstel-
ring.nl	of	bel	0900-1866.

Gestolen fiets 
na 18 jaar terug
Hoofddorp	-	Een	politieman	van	Am-
sterdam-Amstelland	kwam	maandag	
4	juli	op	het	politiebureau	van	Hoofd-
dorp	 met	 een	 gevonden	 mountain-
bike.	 Hij	 had	 de	 fiets	 in	 Graan	 voor	
Visch	aangetroffen.	De	politie	check-
te	het	serienummer,	evenals	de	post-
code	die	in	de	fiets	gegraveerd	stond	
en	 stelde	 de	 Hoofddorpse	 eigenaar	
in	 kennis.	 Na	 contact	 met	 de	 eige-
naar,	bleek	dat	de	fiets	18	jaar	gele-
den	was	gestolen.
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Muziek
Vrijdag 8 juli:
* Schoolpleinconcert Spelenderwijs 
bij De Rietpluim in Kudelstaart, van-
af 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 Groovena-
tics vanaf 00.30u.
* United by Music en Candye Kane 
in café Ruimzicht, Leimuiderbrug. 
Vanaf 22u.
Vrijdag 15 juli:
* Zomeravondconcert Sursum Cor-
da bij korenmolen De Leeuw op 
Molenplein vanaf 19u.

Exposities
Zaterdag 9 juli:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 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 Histo-
risch Centrum. 
Tot en met 31 juli:
* Expositie met glassculpturen, teke-
ningen, foto’s, schilderijen en beel-
den in Het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag tot en met 
zondag 14-17u. 
* Zomerexpositie met glaskunst en 
schilderijen in galerie Sous Terre, 
Kudelstaartseweg, tegenover wa-
tertoren. 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 Ooster-
bad, 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, bro-
cante, etc. Opbrengst voor Deborah 
Harting die gaat werken in kinder-
tehuis in Mexico. Van 10 tot 17u. op 
De Oude Werf, Uiterweg 123-127.
* Trampolinespringen voor jeugd. In 
Proosdijhal 9.30-11.30u. en in Mika-
do, 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.

AGENDA

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 aan-
staande zaterdag 9 juli voor de 
twaalfde keer Summer Dance Par-
ty georganiseerd. De organisatie 
stelt alles in het werk om de voor-
gaande edities wederom te over-
treffen. Het Surfeiland wordt het do-
mein van jonge feestgangers, die uit 
hun dak gaan op dj’s als Franky Ri-
zardo, Nicky Romero, Tony Cha Cha, 
Real El Canario en Marcel Woods. 
Als MC zal Dan Stezo het avondpro-
gramma 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. Bo-
ven de dansvloer komt aan een hijs-
kraan een grote stellage boordevol 
licht en geluid te hangen. Huisleve-
rancier en grote sponsor Blue Ma-
gic licht & geluid zal ook dit jaar het 
terrein weer omtoveren in een unie-
ke openlucht discotheek. Het eve-
nement heeft inmiddels regionale 
bekendheid en niet zonder reden. 
Voorgaande jaren hadden zo’n 2.000 
bezoekers een geweldige avond, 
dankzij de optredens van contest-
winnaar 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 in-
middels al gretig aftrek en ook het 
gratis toegankelijke middagpro-
gramma 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 van-
af 12.00 uur niet de finale van de DJ 
Contest wordt gehouden, maar van 
12.00 tot 18.00 uur zullen meerde-
re 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 fees-
ten! Naast winnaar van de mixwed-
strijd, Nixxon, zullen Franky Rizardo 
en Nicky Romer tijdens het middag-
programma optreden. In tegenstel-
ling tot wat eerder in verscheidene 
media gemeld is, begint het avond-
programma niet om 20.00 uur, maar 
om 19.00 uur. Summer Dance Party 
belooft een geweldige editie te wor-
den met een prachtige line-up. Nog 
nooit hebben zoveel dj’s het podi-
um van Summer Dance Party be-

treden. Tijdens het avondprogram-
ma zullen Tony Cha Cha, Real El Ca-
nario en Marcel Woods het podium 
betreden. MC Dan Stezo zal de ge-
hele 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 han-
teert een zero-tolerance beleid ten 
aanzien van (soft)drugs. 

Voorverkoop toegangskaarten
Voor het kopen van tickets hoef je 
de deur niet meer uit. Via het Pay-
logic systeem kunnen tickets wor-
den gekocht via de website www.
summer-dance-party.nl. Via het on-
line betalingssysteem kunnen tic-
kets besteld en afgerekend worden 
op de website. Kaarten zijn daar-
naast ook verkrijgbaar bij het West-
einder Paviljoen, de Readshop, Big-
L, Deportivo, Annemieke’s Krame-
rie, Aalsmeer Oost, Gall & Gall Ku-
delstaart en alle 400 Primera win-
kels. Toeganskaarten kosten 18 eu-
ro in de voorverkoop en 25 euro aan 
de deur.

VIP Tickets
Wie drukte bij de ingang wil vermij-
den, kan een VIP ticket kopen. De 
VIP tickets geven recht op toegang 
via een aparte VIP entree, zonder 
wachtrij. Ook zijn vijf consumptie-
munten inbegrepen, zodat je gelijk 
kunt doorlopen naar de bar. 
Het VIP-deck geheel in lounge-stijl 
zal op het terrein zijn met een ex-
clusieve VIP-bar. Dit jaar krijg je 
met je VIP-ticket ook toegang tot 
het Westeinder Paviljoen waar Ric-
ky Rivaro zal draaien. Ook zullen de 
Aalsmeerse dj Delicious en winnaar 
van de mixwedstrijd Angelo Ravel-
li in het VIP paviljoen optreden. Je 
hebt een goed uitzicht op het po-
dium 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 afterpar-
ty in de N201. Vanaf 01.00 uur gaan 
daar de deuren open en zal het dj 
duo Groovenatics optreden. Een tic-
ket 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 

dit Platina ticket heb je niet alleen 
toegang tot Summer Dance Party en 
het VIP-deck, maar krijg je vooraf-
gaand 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 in-
ternet en bij het Westeinder Pavil-
joen zelf en kosten 90 euro.

C1000 Koster hoofdsponsor 
Voor het zevende achtereenvolgen-
de 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 bin-
ding met de lokale gemeenschap”, 
benadrukt Koster. “Als Aalsmeer-
se ondernemer heb ik die betrok-
kenheid wel. Het wordt net als voor-
gaande jaren weer geweldig!”

Verkeersmaatregelen
Vanwege de festiviteiten is er een 
aantal verkeersbeperkende maat-
regelen van kracht. De gehele don-
derdag, vrijdag en zaterdag tot 12.00 
uur is het Surfeiland in verband met 
opbouw niet of beperkt toegankelijk 
voor publiek. Daarnaast is op zater-
dag vanaf 19.00 uur de Kudelstaart-
seweg afgesloten tussen de split-
sing met Stommeerweg/Zwarte-
weg en de Bachlaan. Hetzelfde 
geldt voor de Beethovenlaan van-
af 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 afge-
sloten, zodat de laatste voorberei-
dingen kunnen plaatsvinden. Be-
zoekers kunnen ‘s avonds onder be-
geleiding parkeren op de Kuder-
staartseweg en Beethovenlaan. Bij 
de ingang is een grote fietsenstal-
ling. Meer info vind je op de websi-
te www.summer-dance-party.nl. Op 
de site zijn onder andere foto’s van 
voorgaande feesten bekijken. Na af-
loop verschijnen op de site uiteraard 
ook de foto’s van dit feest.

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 spe-
ciale 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 kor-
ting 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 zondag-
ochtend een jongerenprogramma. 
Nadat Elmar dit ruim 5 jaar heeft ge-
daan is hij overgestapt op een an-
der radiostation. Hij kwam terecht 
bij de lokale omroep van Leiderdorp. 
Hij had hier diverse radioprogram-
ma’s en is nog steeds op dinsdag- 
en woensdagavond te beluisteren 
in het programma @ Unity op Unity 
FM. Inmiddels zit Elmar alweer ruim 

12 jaar bij de radio. Op 15 jarige 
leeftijd begon Elmar samen met een 
vriend een drive-in-show. De drive-
in-show was toen klein en geschikt 
voor klassefeesten en buurtfeesten. 
Maar al snel groeide de drive-in-
show enorm en werd de naam Mas-
tersound Leiden een begrip. Na veel 
draaien van bruiloften, schoolfees-
ten, personeelsfeesten is Master-
sound 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 disco-
theken. En vrijdag komt hij de be-
zoekers van café de Praam verma-
ken. Wees er bij, geheid feest op de 
dansvloer met dj Elmar.

Afterparty
Zaterdag 9 juli houdt de Praam een 
Summer Dance afterparty in het ca-
fé 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 optre-
dens van bekende artiesten.

Zomeravondconcert Sursum 
Corda bij molen De Leeuw
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda sluit vrijdagavond15 ju-
li haar seizoen, zoals gebruikelijk, 
af met een zomeravondconcert bij 
korenmolen De Leeuw in de Zijd-
straat vanaf 19.00 uur. Jong Sursum 
bijt het spits af met een gevarieerd 
programma. Het grote orkest volgt 
daarna met een programma van be-
kende melodieën van Queen, La-
dy Gaga, maar ook een medley van 
bekende Russische liederen (Ka-
linka) komen voorbij. Het ziet er-
naar uit dat het een mooie zomer-
avond wordt. Dus kom gezellig even 
langs in de Zijdstraat, er zijn ge-
noeg stoelen om even in het zonne-
tje te zitten en te luisteren. Als het 
regent wordt het concert verplaatst 

naar gebouw Irene, even verder-
op in de Kanaalstraat. Na de vakan-
tie meespelen? De vereniging is al-
tijd op zoek naar nieuwe leden. Vrij-
dagavond is de repetitieavond, het 
jeugdorkest repeteert van 18.45 
tot 19.45 uur, het grote orkest van-
af 20.00 uur. Op dit moment is men 
naarstig op zoek naar nieuwe le-
den op klarinet, maar ook andere 
blazers en drummers(slagwerkers) 
zijn van harte welkom. Leden van de 
vereniging kunnen ook een instru-
ment in bruikleen krijgen, mits de-
ze beschikbaar is. Wie belangstel-
ling 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 lief-
hebbers heeft en dat theaters bij uit-
stek geschikt zijn voor grote rock-
shows. De hoge bezoekersaantal-
len en de overweldigende reacties 
van het publiek waren reden ge-
noeg om in 2010 te komen met een 
meer dan waardige opvolger: U2 in 
Blinding Lights. Met deze nog in-
tensere show, vernieuwd repertoire 
en nieuw decor heeft U2NL het pu-
bliek het vorige seizoen veel bezoe-
kers weer een onvergetelijke avond 
bezorgd. En de band doet daar het 
komende seizoen nog een schep-
je bovenop. Op geraffineerde wijze 
schotelt U2NL het publiek een per-
fecte mix van grote hits, nieuw werk 
en onbekende pareltjes voor. Dit al-
les ondersteund door ongekende vi-
suele hoogtepunten en vertolkt met 
een passie en energie die zijn gelij-
ke niet kent. U2NL, Europa’s meest 
succesvolle coverband van dit mo-
ment 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 nieuw-
ste stuk van de makers van Wuivend 
Graan en wordt op zaterdag 22 ok-
tober ten tonele gebracht in Crown 
Theater Aalsmeer. De theaterstuk-

ken van Wim T. Schippers zijn op z’n 
minst opzienbarend te noemen. Pre-
cies vijfentwintig jaar geleden zorg-
de zijn Going to the Dogs, een voor-
stelling gespeeld door zes herders-
honden, voor ophef in binnen- en 
buitenland. De toegekende subsi-
die veroorzaakte Kamervragen en 
het journaal besteedde er uitge-
breid aandacht aan. Nog steeds is 
de voorstelling een veelbesproken 
onderwerp in de Nederlandse the-
ater geschiedenis. Over zijn laatste, 
grote toneelstuk, Wuivend Graan, 
kopte de Volkskrant ‘De nieuwe 
Schippers is gek, maf en prachtig’. 
Het publiek nomineerde deze voor-
stelling voor de Toneel Publieksprijs. 
Het succes werd mede veroorzaakt 
door de chemie tussen de tekst van 
Wim T. Schippers, de regie van Ti-
tus Tiel Groenestege en het spel van 
Titus Muizelaar en Kees Hulst, die 
voor zijn rol de Johan Kaartprijs ont-
ving. Daarom gaan zij opnieuw met 
elkaar aan de slag. Waar Het laatste 
nippertje over gaat is nog niet be-
kend en het is de vraag of dat ooit 
duidelijk zal worden. Wat vast staat 
is dat de absurditeit in deze tragiko-
medie 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

Amsterdamse 
avond bij Truus
Aalsmeer - Vrijdag 8 juli opent Tan-
te Truus haar deuren voor een in-
middels welbekende Amsterdam-
se avond. Vele hits van André Ha-
zes, Wolter Kroes en andere beken-
de 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 gezel-
lige avond met hits van eigen bo-
dem. Feestcafé Tante Truus is gele-
gen aan de Dreef 5 (Bon Ami). De 
toegang is natuurlijk gratis en ie-
dereen vanaf 18 jaar is welkom. Het 
feestcafé is geopend van 21.00 tot 
02.00 uur. Meer informatie en ande-
re aanraders zijn te vinden op web-
site: 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 Vrij-
dag werden de bezoekers getrak-
teerd op mooie ballads van singer 
en songwriter Dusty Stray en voor 
een waardige afsluiting droeg zater-
dag de driemanformatie Dark Rosie 
met zangeres Miranda Zuurbier op 
accordeon zorg. Beiden sfeervol-
le optredens die eigenlijk meer pu-
bliek verdienden. Binnenkort maakt 
Bacchus haar programma voor het 
komende seizoen bekend, vanaf 
september gaat de deuren van het 
knusse culturele café in de Gerbe-
rastraat weer open.

Voorstellingen 
in het Bos
Amstelveen - Het Bostheater 
brengt van 5 juli tot en met 3 sep-
tember de productie Les Enfants du 
Paradis in de regie van Ingejan Lig-
thart Schenk. Bij het publiek beter 
bekend van de filmklassieker van 
Marcel Carné uit 1945, wordt Les 
Enfants du Paradis door het Bos-
theater voor het eerst als theater-
productie 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 the-
aters worden bevolkt door toneel-
spelers, 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. Loca-
tie is het openluchttheater in The-
ater Het Amsterdamse Bos, Am-
stelveen. Kassa, restaurant en ca-
fé open vanaf 18.30 uur. Bij twijfel-
achtig weer kan vanaf 18.00 uur ge-
beld worden naar: 020 6433286 of 
kijk op: www.bostheater.n

STAGE
MUSIC SHOP

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

nIEUWE GITAArbAndEn 
In div. kleuren en prints

v/A E 15,95 

COllECTIE WESTErnS
UITGEbrEId

CAdEAUTIP:
SUPErSTAr AAnSTEkEr

E 1,- 

En nOG vEEl MEEr 
lEUkE MUzIkAlE

CAdEAUS



Wabo juncto 3:18 Awb verlengd met 6 weken.
- Wij hebben de beslistermijn voor het realiseren van stei-

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

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
balie 6

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

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

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

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
Week 27

t/m 7 juli Evenementenvergunning: Dresscode Blue op het 
Raadhuisplein van 20.00-01.00 uur op 28 mei 
2011;

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

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

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

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

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

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

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

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 ver-

blijfseenheden;
- Uiterweg 260, het slopen en nieuw bouwen van de wo-

ning;
- Wilgenlaan 25, het vergroten van de woning.

rectificatie:
In de nieuwe meerbode van 30 juni 2011 is de volgende aan-
vraag 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 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Fonteinkruidhof 19, het plaatsen van een dakkapel
- Kastanjelaan 24, het vergroten van de woning;
- Nieuw Oosteinde, deelgebied 2 eilanden-oost, het bou-

wen 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 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
7 juli 2011

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

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

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

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

steinstraat 79A;
t/m 20 juli Standplaatsvergunningen: de verkoop van vis, 

op donderdag bij winkelcentrum Nieuw-Oostein-
de; de verkoop van zuivel, op woensdag en za-
terdag bij winkelcentrum Nieuw-Oosteinde; de 
verkoop van vis, op donderdag bij het Pomp-
plein;

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

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

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

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

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

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

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning onder-
trouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak 
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen te-
lefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

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

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

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 12 juli en 6 september 2011.

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. Be-
reikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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Briljanten huwelijk voor 
echtpaar Angel-Moviat
Aalsmeer - Harry Angel en Johan-
na Moviat gaven elkaar op 29 ju-
ni 1946 het ja-woord, waardoor ze 
vorige week woensdag hun 65-ja-
rige 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 boe-
ket bloemen mee. Er werden die 
middag, onder het genot van kof-
fie 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 ach-
terkleindochters hen met een be-
zoekje kwamen vereren. Het geluk-
kige echtpaar heeft twee dochters, 
die niet aanwezig konden zijn bij dit 
heugelijke feit door verblijf in Por-
tugal en vakantie in Italië. In totaal 
heeft het bruidspaar vier kleinkin-
deren en acht achterkleinkinderen. 
De in Amsterdam geboren Harry en 
de Hengelose Johanna hebben el-
kaar eind 1944 leren kennen tijdens 
de oorlog door een neef van Johan-
na. Harry is tijdens de oorlog vanuit 
Amsterdam door de Duitsers mee-
genomen naar Kassel. Hij had de 
vakopleiding tot meubelmaker ge-
daan en moest daar voor de Duit-
sers werken. Het werd een ener-
verende tijd voor hem. Bij een ont-
snappingspoging, die leek te luk-
ken, werd hij door Polen verraden 
en weer opgepakt. Inmiddels had 
hij kennis gemaakt met de neef van 
zijn toekomstige vrouw en de jon-
gens 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 ge-
bleven, omdat Amsterdam toen nog 
niet was bevrijd. Tijdens deze moei-
lijke oorlogstijd werd Harry verliefd 
op zijn Johanna, waar hij twee jaar 
later mee trouwde. Ze bleven in 
Hengelo wonen, waar ze hun doch-
ters kregen. 

“En zo is het gekomen”, grapt Har-
ry. Later zijn ze verhuisd naar Am-
sterdam, waar Harry Angel aan de 
slag kon bij de Bijenkorf. Johanna 
heeft erg moeten wennen in Am-
sterdam, maar steunde de beslis-
sing van haar man en zorgde voor 
het gezin. Al snel kon Harry wer-
ken voor het centrale magazijn in 
Woerden, waardoor ze verhuisden 
en daar lange tijd in een ruime wo-
ning hebben gewoond. Harry maak-
te 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-gerech-
tigde leeftijd had bereikt, bekleed-
de Harry inmiddels vele nevenfunc-
ties. Hij was onder andere voorzit-
ter van de Ondernemingsraden van 
Amsterdam en Woerden en secreta-
ris van de Centrale Ondernemings-
raad. Trots liet de nu 89-jarige brui-
degom zijn afscheidsbrief van de 
Raad van Bestuur van de Bijenkorf 
zien. De 86-jarige Johanna heeft 

voornamelijk voor haar dochters ge-
zorgd en vond het heerlijk om op te 
passen op de kleinkinderen en leu-
ke dingen met ze te doen. Ze be-
steedde 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 stie-
kem van de lekkere chocolaatjes 
snoepte. Maar ze vond het belang-
rijker om veel thuis te zijn voor de 
kinderen en is na een paar jaar ge-
stopt 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 kun-
nen 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 volgen-
de probleem. Er staan meerdere 
fietsen geparkeerd in de fietsenstal-
ling bij de bushaltes. Deze fietsen 
staan in de weg en sinds de start 
van de werkzaamheden begin juni 
nog niet opgehaald door de eigena-
ren. 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 eigena-
ren zich alsnog melden en de fiet-
sen komen ophalen. Ze kunnen met 
de gemeente bellen voor meer in-
formatie met telefoonnummer 0297-
387575. De eigenaar dient zich te le-
gitimeren en de sleutel van de fiets 
te laten zien.

Van kassen naar 
stallingsloods
Aalsmeer - Op 28 juni hebben bur-
gemeester en wethouders het voor-
nemen geuit vrijstelling te verlenen 
voor de wijziging van kassen in een 
bedrijfspand ten behoeve van stal-
ling en opslag en de nieuwbouw 
van een stallings- en opslagloods 
aan de Aalsmeerderweg achter 105. 
De gemeenteraad wordt voorge-
steld het verlenen van de vrijstel-
ling te delegeren aan het college. 
Het voornemen ligt na raadsbehan-
deling gedurende zes weken ter vi-
sie. Hierdoor kan in afwijking van de 
voorschriften uit het vigerende be-
stemmingsplan de bouwvergunning 
worden verleend voor het bouw-
plan.

Toekomstplan 
Watersport
Aalsmeer - Het College van bur-
gemeester en wethouders heeft tij-
dens het dinsdag-overleg op 28 ju-
ni ingestemd met het Toekomst-
plan Watersportbedrijven Uiterweg 
als bouwsteen voor de integrale be-
leidsvisie, zoals die wordt opgesteld 
in het kader van de herziening van 
het bestemmingsplan Uiterweg-
Plasoevers. Het Toekomstplan is in 
nauwe samenwerking met de Ka-
mer van Koophandel en de Stich-
ting Aalsmeer Westeinder Promo-
tie tot stand gekomen. Deze par-
tijen 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 wet-
houder voor toerisme, Gertjan van 
der Hoeven.

ingezonden
Zure bijsmaak afterparty Plaspop
Plaspop was geweldig. Wat een 
leuk concept. Gezellig en een beet-
je kneuterig zoals de Dippers met 
al hun activiteiten voor ogen heb-
ben. Cultuur tussen de cultuurhis-
torie op het water. Aalsmeerser kan 
haast niet. Eigen hapje/drankje en 
om half twaalf weer naar huis toch? 
Met de familie hebben wij een ei-
land en blijkbaar staat dit te boek 
als feestlocatie. Niet als onderdeel 
van plaspop, maar wel als waterpar-
tij, 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 ge-
luk spreken dat onze hut nog heel is 
en niet open gebroken. Het moeten 
wel jongeren zijn, want ik kan me 
echt niet voorstellen dat volwasse-
nen dit nog doen. Ga gewoon naar 
huis, naar een eiland van een vriend 
of kennis en maak er in ieder ge-
val 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 reme-
die om er die avond dan zelf maar te 
zijn. Nu speel ik in een leuk band-
je, dus als we een grote schuit aan 

de achterkant van het eiland leg-
gen, dan spelen wij daar wel vol-
gend jaar. Dan wordt de schuilha-
ven De Grote Brug gewoon een vijf-
de locatie. We blijven slapen in tent-
jes 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
Schiphol - Canadese reisagenten 
hebben Amsterdam Airport Schip-
hol wederom gekozen tot hun favo-
riete luchthaven. Schiphol laat Lon-
don Heathrow en Toronto Pearson 
achter zich. Volgens magazine Bax-
ter Travel Media komt het allemaal 
neer op de service die Schiphol 
biedt. De tax free winkels, de ver-
schillende 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 ea-
sy it is to get around the airport - 
especially as I do not speak Dutch, 
and most people there speak En-
glish” volgens een van de reisagen-
ten. Het magazine noemde expliciet 
de verdere uitbreiding van de voor-
zieningen op Schiphol. Voorbeelden 
zijn de recente opening van het Air-
port Park, waar passagiers voor hun 

vlucht even tot rust kunnen komen, 
of de Airport Library, de eerste per-
manente bibliotheek op een lucht-
haven ter wereld. 
Baxter Travel Media houdt een jaar-
lijks onderzoek onder haar lezers in 
Canada, die leiden tot de uitreiking 
van de Agents’ Choice Awards. De-
ze awards zijn inmiddels een begrip 
geworden in de industrie. Dit jaar 
bepaalden bijna 4.800 agenten de 
winnaars in 24 verschillende cate-
gorieën. 
De prijs bevestigt Schiphol in haar 
streven Europe’s Preferred Airport 
te zijn en te blijven. Passagiers kie-
zen voor Schiphol omdat Schiphol 
veel meer is dan alleen een lucht-
haven, maar een dynamisch knoop-
punt waar passagiers en bezoekers 
zich welkom voelen en waar werel-
den elkaar ontmoeten, zoals in een 
moderne stad.

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

Campagne groot succes
Hoofdprijzen ‘Belgerinkel’
Aalsmeer - Op 24 juni zijn de hoofd-
prijzen van de campagne ‘Met Bel-
gerinkel naar de winkel’ uitgereikt. 
Dit gebeurde door wethouder duur-
zaamheid Ulla Eurich die de Bata-
vus BUB fietsen overhandigde aan 
de blije prijswinnaars. De prijsuitrei-
king vond plaats bij Waning Twee-
wielers die de hoofdprijzen sponsor-
de. Wethouder Eurich: “Met de ac-
tie wilden wij het winkelend publiek 
wijzen op de vele voordelen van fiet-
send winkelen. Er zijn bij de aange-
sloten winkeliers enorm veel spaar-

kaarten ingeleverd. Er is dus heel 
veel gefietst naar de winkels. En dat 
is niet alleen goed voor het bereik-
baar houden van de winkelgebie-
den, maar ook voor de gezondheid 
en het milieu. Ik feliciteer de prijs-
winnaars van harte.” De fietsen zijn 
gewonnen door de heer Vonk en 
mevrouw Terlouw. Mevrouw Ter-
louw kon helaas niet bij de prijsuit-
reiking aanwezig zijn. Haar neefje 
Luca kwam de prijs in ontvangst ne-
men. De overige winnaars hebben 
schriftelijk bericht gekregen. 

Proeflessen, lezingen en snuisterijen
Open dag Raja Yoga en 
Green Valley Nepal
Aalsmeer - Raja Yoga Aalsmeer,, 
Green Valley Nepal en Nepalra-
ju organiseren aanstaande zater-
dag 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 wor-
den door Raja Yoga en Green Val-
ley Nepal presentaties gegeven. Er 
kunnen gratis proeflessen bijge-
woond worden. De hele dag op het 
hele uur (10.00, 11.00 uur, etc.) wor-
den deze lessen gegeven en begin-
nen verschillende lezingen. Green 
Valley Nepal, een trekkingbureau, 
gevestigd in Nepal zelf (Kathman-

du), zal presentaties verzorgen, fo-
to’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 vakan-
tie in Nederland en zal de geïnteres-
seerden persoonlijk te woord staan.
Ook het zomerprogramma en cur-
susaanbod van Raja Yoga Aalsmeer 
voor het komende seizoen wordt tij-
dens de open dag toegelicht. Tevens 
is het mogelijk om mooie klank-
schalen, sieraden of viltproducten 
uit Nepal te kopen van Nepalraju. 
Loop vrijblijvend binnen, iedereen is 
welkom!

Klanten van C1000 Koster 
sparen voor gratis tanken
Aalsmeer - In de zomer trekt ieder-
een er lekker op uit. Daarom kun-
nen klanten van C1000 Koster in de 
Ophelialaan vanaf maandag 4 ju-
li sparen voor tien euro gratis tan-
ken bij Total. Bij iedere tien euro 
aan boodschappen ontvangen klan-
ten een tankzegel. Een volle spaar-
kaart 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 wasprogram-
ma. 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 le-
zen dat het belangrijk is om de ban-
den op de juiste spanning te hou-
den, de motor uit te zetten bij korte 
stops en dat bepaalde energievre-
ters, 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 vrachtwa-
genchauffeurs 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 spaarkaar-
ten 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 ingele-
verd worden. 

Familiebedrijf aan de Uiterweg
Kwekerij Terra Nova al 
100 jaar Koninklijk!
Aalsmeer - Donderdag 30 juni was 
het feest bij Koninklijke Kweeke-
rij Terra Nova W. Keessen Jr. & Zo-
nen C.V., zoals het familiebedrijf van 
oudsher officieel heet. Die middag 
vond de ondertekening plaats van 
het officiële document voor de ver-
lenging van het predicaat Koninklijk. 
Vennoten Aldert en Willem Kees-
sen zetten samen met burgemees-
ter Pieter Litjens hun handtekening 
onder dit belangrijke papier. Hier-
mee mag Koninklijke Kwekerij Terra 
Nova nog eens 25 jaar het predicaat 
Koninklijk voeren, wat de langst mo-
gelijk verlenging is. Bij dit heugelij-
ke feit waren ook de gezinnen van 
de broers Aldert en Willem aanwe-
zig, alsmede hun moeder mevrouw 
M. Keessen-Marks, pers en politiek. 
Het predicaat Koninklijk krijg je niet 
zomaar. Het wordt bij hoge uitzon-
dering door de Koningin toegekend 
aan bedrijven met een vooraan-
staande plaats op hun vakgebied. 
Ook dient de organisatie van onbe-
sproken gedrag en financieel soli-
de te zijn. Terra Nova heeft al van-
af 1910 het recht tot het voeren van 
deze Koninklijke onderscheiding en 
kon bewijzen dat ze verlenging hier-
van waardig is. Zo behaalt het be-
drijf goede resultaten ten opzichte 
van de concurrentie, heeft een goe-
de internationale uitstraling en wint 
regelmatig prijzen op tentoonstellin-
gen met hun kwalitatief hoogstaan-
de potplanten. Er komt heel wat bij 
kijken om zo’n verlenging te krij-
gen. “Willem is hier weken mee be-
zig geweest,” vertelt Aldert Keessen. 
“Eerst werd onze aanvraag getoetst 
door de Commissaris van de Konin-
gin. Daarna volgde een intensief on-
derzoek, waarbij we onder andere 
zeven boekjaren ter controle moes-
ten 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 Ma-
jesteit de Koningin.” Koninklijke Ter-
ra Nova mag trots zijn op het pre-
dicaat Koninklijk, want het symbo-
liseert 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 ge-
vestigd is. Hij begon met een boom-
kwekerij 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, Zwit-
serland, Duitsland en Amerika of de 
tsaren van Rusland hadden inte-
resse in deze luxe, in vorm geknip-
te buxusbomen. Inmiddels is het as-
sortiment veranderd naar kleinere 
en moderne potplanten. In januari 
en februari worden Rhododendrons 
verkocht, gevolgd door gele Genis-
ta’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 stati-
ge woonhuis annex kantoor dat bij 
de kwekerij staat, is inmiddels op de 
gemeentelijke monumentenlijst ge-
plaatst. 

Adel van de sierteelt
Burgemeester Litjens was onder 
de indruk van het oudste bedrijf in 
Aalsmeer, dat zich op een bijzonde-
re plek bevindt. Hij gaf ze zelfs de 
benaming ‘de adel van de sierteelt’ 
mee en zag dat het kwaliteitsden-
ken in alle generaties werd door-
gezet en uitgedragen. Hij was erg 
blij met het feit dat er in deze las-
tige periode een goed toekomst-
perspectief is voor de teelt van top-
kwaliteit potplanten en dat de trend 
niet alleen gezet wordt door hyper-
moderne megabedrijven. Hij teken-
de graag het bijzondere gastenboek 
van de kwekerij, waarbij hij voorge-
gaan werd door niet de minste per-
sonen, zoals Koningin Wilhelmina, 
Koningin-moeder Emma, de Spaan-
se koningin Victoria Eugenie en ve-
le andere hooggeplaatste mensen. 
“De laatste jaren gaat het goed met 
de kwekerij. We hebben zeker ook 
slechtere tijden gekend”, bekent Al-
dert. “De planten stonden onder 
grote prijsdruk en we wilden blij-
ven investeren in nieuwe kassen en 
het milieu, door biologische bestrij-
dingsmiddelen 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 onder-
scheiding 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 informa-
tie: www.koninklijketerranova.nl.
Door Ilse Zethof

Zaterdag bij fortboerderij Dijkzicht
Restaurant zonder muren!
Aalsmeerderbrug - Deze zomer 
wordt buitengewoon! Unieke loca-
ties in de natuur zijn het toneel voor 
memorabele diners. Een lange ta-
fel is het visuele hart van het con-
cept en geeft de gast de ultieme ge-
legenheid om te genieten van een 
vijfgangen diner. Het diner wordt 
bereid door regionale topchefs die 
gebruik maken van seizoensingre-
diënten van hun lokale producen-
ten. Deze tour gaat dit jaar voor het 
eerst door Nederland om de stad 
naar het land te brengen. Of zo-
als ‘Buitengewoon in het land’ het 
noemt: de tafel naar de boer. Door 
de bijzondere setting in de vrije na-
tuur komt de gast letterlijk in con-
tact met zijn omgeving. Dit gebeurt 
ook door de smaakvolle producten 
en het directe contact met de pro-
ducenten. Buitengewoon schept zo 
een omgeving waar echte memora-
bele ontmoetingen kunnen plaats-
vinden. In eerste instantie richt Bui-
tengewoon zich op gasten die de-
ze unieke ervaring met familie of 
vrienden willen meemaken. In over-
leg behoort bedrijfsmatige invulling 
zeker tot de mogelijkheden. Aan-
staande 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. Dijk-
zicht maakt deel uit van het Unesco-
monument De Stelling van Amster-
dam. Boer Bos, eigenaar van Dijk-
zicht, verzorgt met zijn schaapskud-
de het ecologische beheer van het 
land hier. Ook bestiert hij een gro-
te moestuin en een ‘smulroute’ met 
50 hoogstam fruitbomen. Bij fort-
boerderij Dijkzicht kunnen bezoe-
kers het hele jaar terecht voor ac-
tiviteiten die leuk en lekker combi-
neren: picknicks met streekproduc-
ten bijvoorbeeld, maar ook ontdek-
kingstochten voor kinderen. Chef 
Jonathan Karpathios laat zich altijd 
inspireren door de natuur en zal ook 
op de buitengewone diners een ge-
weldig 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 Vis-
wijzer 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 to-
prestaurant zonder muren? Kijk op 
buitengewooninhetland.nl.

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 or-
ganisatie heeft de aanmeldtermijn 
met twee weken verlengd. Kandida-
ten kunnen zich tot 15 juli aanmel-
den voor de verkiezing. Met de ver-
kiezing wil de gemeente één keer 
per jaar een bijzondere ondernemer 
en een opmerkelijke startende on-
dernemer in het zonnetje zetten. Het 
gaat dan om iemand die met passie 
onderneemt, innoveert, lokaal be-
trokken of duurzaam is of een be-

drijf heeft opgebouwd dat een voor-
beeld is voor collega-ondernemers. 
De verkiezing is op 28 oktober. In de 
jury zitten onder meer burgemees-
ter Pieter Litjens en wethouder Ad 
Verburg van Economische Zaken, 
enkele toonaangevende onderne-
mers uit Aalsmeer en Dirk de Bie 
van Kamer van Koophandel Amster-
dam. De drie beste bedrijven wor-
den overigens genomineerd voor de 
Ondernemersverkiezing Noord-Hol-
land 2011/2012. Bedrijven kunnen 
zichzelf aanmelden als kandidaat 
via: www.aalsmeer.nl/ovhj

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 afge-
lopen weekend in Hoofddorp is ge-
houden 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 aan-
tal dat ook de organisatie zeer ver-
baasde en verheugde. Weberclub 
Aalsmeer eindigde in de bovenste 
regionen bij de bereiding van ma-
kreel waar het team bitterballen van 
had gemaakt, volgens de jury een 

van de topbereidingen van het kam-
pioenschap. Ook de bereiding van 
het LIVAR varken gooide hoge ogen 
bij de 26 koppige jury. Het team liet 
het alleen wat afweten bij de pres-
tatie 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 vol-
gend jaar nog hoger te eindigen bij 
het NK. Al met al een geweldig eve-
nement wat zeker nog meer bezoe-
kers uit Aalsmeer en Kudelstaart 
verdient.

Zomerconcerten ‘Flora’
Aalsmeer - De vakantie breekt voor 
velen over enkele weken aan. Mu-
ziekvereniging Flora heeft een mooi 
seizoen achter zich en heeft ter af-
sluiting een tweetal concerten in 
de buitenlucht gegeven. Maandag 
27 juni gaf Flora in Kudelstaart het 
eerste van een tweetal buitencon-
certen. Het was prachtig weer en 
dat bracht veel toeschouwers op de 
been. Ook tijdens het tweede con-
cert, op maandag 4 juli in de Boom-
gaard 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 en-
thousiaste groep meisjes en jon-
gens 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 ge-
volg examen afgelegd bij De Hint. 
Demi van Andel behaalde haar A-

diploma en Laura Haakman slaag-
de 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 in-
dividueel karakter terwijl meespe-
len in een voltallig orkest een kwes-
tie van samenspel is. Het jeugdor-
kest is een goede vorm om aan te 
leren met een groep muziek te ma-
ken. Flora hoopt met de concertjes 
mensen te bereiken die zich aan-
melden om een instrument te gaan 
bespelen en tevens te laten horen 
dat een modern fanfareorkest niet 
louter mars- en hoempapa-muziek 
speelt, maar van alle markten thuis 
is, van zeer intiem en ingetogen tot 
uitbundig swingend en spetterend. 

Meer informatie is te vinden op 
www.muziekverenigingflora.nl. Op 
de site tevens foto’s van de diver-
se concerten. Nieuwe leden, jong of 
oud, zijn in het nieuwe seizoen van 
harte welkom!
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Schipholfonds trakteert
Vrienden zorgcentrum 
en Toonkunstkoor blij! 
Aalsmeer - Het Schipholfonds 
heeft in het tweede kwartaal van 
2011 een bedrag van 142.722 eu-
ro geschonken aan 45 instellingen 
en organisaties op maatschappelijk, 
cultureel of sportief gebied in de 
omgeving van Schiphol. De hoog-
ste 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 Vrien-
den van zorgcentrum Aelsmeer 
en van Koninklijk Toonkunstkoor 
Aalsmeer. Elk hebben een bedrag 
gedoneerd gekregen van 5.000 eu-
ro. Ook handboogvereniging Target 
uit Kudelstaart wordt getrakteerd, 
een bedrag van 995 euro is overge-
maakt op de rekening van deze ver-
eniging! Het Schipholfonds
In 1994 is op initiatief van Amster-
dam Airport Schiphol Het Schip-

holfonds opgericht met als doel de 
maatschappelijke betrokkenheid 
van de luchthaven met de omgeving 
tot uiting te brengen. Daartoe ont-
vangt het fonds jaarlijks een schen-
king van de luchthaven. In 2011 kent 
het bestuur van het fonds drie maal 
donaties toe aan algemeen nut be-
ogende instellingen, zonder winst-
oogmerk, 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, eenma-
lig gericht project realiseert bin-
nen 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 vin-
den op de website van het fonds:  
www.schipholfonds.nl

Uitwisselingsorganisatie YFU 60 jaar

Studenten zoeken gastgezin
Aalsmeer - Er gaat niets boven 
de provincie Noord-Holland met 
haar mooie badplaatsen, de prach-
tige stad Amsterdam en de Zaan-
se Schans. Denkt u er net zo over 
en laat u een buitenlandse student 
graag kennismaken met uw Noord-
Holland? YFU is op zoek naar gast-
vrije gezinnen die hun huis en hart 
open willen stellen voor een buiten-
landse student. Op 13 en 14 augus-
tus komen zij aan in Nederland. De 
studenten, in de leeftijd van 15 tot 
18 jaar, volgen een schooljaar on-
derwijs op een middelbare school, 
leren de Nederlandse taal en ont-
dekken onze cultuur. Uitwisselings-
organisatie YFU viert dit jaar we-
reldwijd haar 60-jarig jubileum. Al 
60 jaar biedt zij jongeren de kans 
om de wereld te ontdekken door in 
het buitenland te studeren of vrij-
willigerswerk te doen. Ook verwel-
komt YFU al tientallen jaren stu-
denten 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 verwelko-
men? Ook voor Caroline uit Duits-
land (16) en Katsuumi uit Japan (17) 
worden gastvrije gezinnen gezocht. 
Gastgezinnen en studenten genie-
ten gedurende het hele traject pro-
fessionele begeleiding. Een gastge-
zin kiest zelf welk gastkind zij willen 
verwelkomen. Niet alleen gezinnen 
met kinderen, maar ook gezinnen 
zonder kinderen en eenoudergezin-
nen 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 stuk-
je 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 con-
tact op met YFU, telefoonnummer 
0297-264850 of kijk op de website:  
http://www.yfu.nl.

Presentatiemiddag op Groenstrook
Wellantcollege-leerlingen 
showen werkstukken
Aalsmeer – Op maandag 27 juni 
vond de zogenaamde KWT-Afslui-
ting 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 jaar-
lijks terugkomende evenement. In 
de aula van de school hebben de 
leerlingen, gekoppeld aan het the-
ma ‘Landen van de wereld’, de op-
drachten die zij dit schooljaar ge-
maakt hadden voor het vak Keu-
ze 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 leer-
lingen 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 ge-
maakt en vielen elk onder één van 
de vakgebieden die de school aan-
biedt. Ook kon er tijdens de middag 
van de KWT-Afsluiting genoten wor-
den van allerlei hapjes die klaarge-
maakt waren en rondgebracht wer-
den door de leerlingen van de Kook-
klas. Dit is een themaklas waar leer-
lingen van de Groenstrook voor 
kunnen kiezen en waar ze alles le-
ren over koken en hygiëne in de 
keuken. Tevens waren er spectacu-
laire (zang)optredens van leerlingen 
tijdens de voorstelling van de zo-
genaamde Podiumtijgers’ Al met al 
was het een drukbezochte en zeer 
geslaagde middag!

‘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 ver-
schillende vaardigheden als samen-
werken, plannen of presenteren 
aangeleerd. In de afgelopen week 
sloten alle leerlingen uit de tweede 
klas de twee schooljaren projecton-
derwijs af met een presentatie, de 
Grande Finale genaamd.

Zenuwachtig
Afgelopen maandag liep menig 
tweedeklasser op de Westplas mavo 
zenuwachtig door de school. Re-
den hiervoor waren de naderen-
de presentaties, die niet, zoals ge-
bruikelijk bij projectonderwijs, voor 
de hele klas gedaan moesten wor-
den, maar voor een speciaal panel 
moesten worden gehouden. Een 
groot aantal bekende en minder be-
kende Aalsmeerders had in de af-
gelopen weken aan de projectcoör-
dinatoren van de Westplas te ken-
nen gegeven graag een aantal pre-
sentaties bij te willen wonen en zo-
doende hield elke leerling een pre-
sentatie voor drie of vier onbeken-
den en de eigen docent. Extra span-
nend 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 regiodirec-
teur Marien Verhulst van Wellant-
college Aalsmeer acte de présence 

gaven. Uiteraard droegen de span-
ning en de wetenschap dat er een 
behoorlijke delegatie zat te wach-
ten op een presentatie bij aan een 
uitstekende voorbereiding van elke 
leerling. De opdracht voor de leer-
lingen was dat gepresenteerd zou 
gaan worden wat er in twee jaar 
projectonderwijs geleerd was en 
waar bijvoorbeeld met heel veel ple-
zier naar terug werd gekeken. Me-
nig maal werd genoemd dat het 
plannen een lastig obstakel was, 
maar dat deze vaardigheid geluk-
kig sterk verbeterd is in deze twee 
jaar. Ook het samenwerken werd 
vaak genoemd en zeer positief werd 
teruggekeken op het benefietdi-
ner 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 twee-
deklassers hun opgedane ervarin-
gen gaan gebruiken in klas 3 en zul-
len de aankomende tweedeklassers 
beginnen aan een nieuw schooljaar 
projectonderwijs, met als afsluiting 
de Grande Finale. 

Gerenoveerd gebouw
De Westplas mavo zal vanaf janu-
ari weer gehuisvest zijn in het ou-
de vertrouwde, maar sterk gereno-
veerde en uitgebreide gebouw aan 
de eerste J.C. Mensinglaan. Dit be-
tekent de ingebruikname van een 
prachtig projectlokaal, dat van al-
le gemakken voorzien zal zijn. Hier 
zal elke leerling met meer dan vol-
doende computers, werkbanken, 
een keuken en alle benodigdheden 
die bij projectonderwijs maar nodig 
zijn, wederom een prachtige eind-
presentatie kunnen voorbereiden. 

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 Boon-
stra, Mandy Bos, Rick Braam, San-
ne Brian, Thijs van den Broer, Mick 
Broer, Kim de Bruin, Denny Busker-
molen, Maurice van Butselaar, Da-
na Buur, Daniëlle van Damme, Ma-
riëlle van Deenen, Bryan van Eck, 
Rick Elgersman, Charissa Geelker-
ken, Dave van Gog, Demi van Go-
len, Richard Goosen, Jordi Gort-
huis, André Grosscurt, Kayleigh van 
Haaster, Eeliam El Hamdaoui, De-
nise Handgraaf, Dominique Harms, 
Sabrina Harting, Remko Hartstra, 
Tess Helmerhorst, Lawny Hermans, 
Nadia Hogenboom, Melissa Hol-
leeder, Shadee Hoogervorst, Tama-
ra Kalt, Jacqueline Kasemier, Davey 
Kasteleijn, Yasmin Kisoenpersad, 
Chris Kleinveld, Natasja Koesveld, 

Dominic Kok, Jorrit Kreuzen, Am-
ber Krijger, Mariëlle Kroezen, Ro-
salie Kruijswijk, Rowan Kuijlenburg, 
Kim Leen, Joshua Lek, Joey Lip-
pinkhof, Laurance Losekoot, Roy 
Marsman, Oona Mof, Tamara Mul-
der, Charlotte Nab, Kelly den Ou-
den, Robin Oudshoorn, Silvan Over-
toom, Shayeeda Parmentier, Lorai-
ne Paulus, Samantha Philippo, Rik 
Pieksma, Timothy Post, Naaz Rashid, 
Jauk Roos, Tom Roos, Sharon Rut-
gers, Jeremy Sanders, Bas Spaar-
garen, Nikkie van der Steegt, Chel-
sea Stevens, Silvain Straathof, Mar-
tin Stricker, Sanne Theijssen, Pedro 
Tomei, Joyce Twaalfhoven, Esther 
 Umelue, Zenzi Verwoerd, Kehley 
Visser, Petra van Vliet, Nick Vreek-
en, David Vrieze, Channa van Waar-
denburg, Sjoerd van Weerdenburg, 
Sebastiaan van Wees, Melissa Wie-
senekker, Tom van Wijk, Carlo Wil-
lemse, Beau van Wiltenburg, Jake 
van der Wolk, Sanne Wouters, Colin 
Zaal, Dagmar Zaal en Jessy Zwer-
wer.

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 suc-
ces zou worden, hadden zij alleen 
maar gehoopt. Tijdens de allereer-
ste besprekingen in de kleine bo-
venzaal van de Oude Veiling kwam 
al aan het licht dat diverse men-
sen zeer enthousiast waren over het 
idee. Sommigen zeiden zelfs ook 
al eens aan iets dergelijks te heb-
ben 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, mensenken-
nis, 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 rede-
lijk aantal boten te kunnen herber-
gen, werden plekken gecreëerd die 
als podia dienst konden doen. Uit-
eindelijk bleven 4 kandidaten over: 
de Kadoband, de Klught, het Smart-
lappenkoor Denk aan de Buren en 
de Rietveldband. Na een tweede 
bijeenkomst in de kleine bovenzaal 
zegden zij hun medewerking defini-
tief toe. De eisen die aan de bands 
werden gesteld: semi-acoustisch 
spelen , sets van maximaal 25 minu-
ten en zelf je zaken regelen graag! 
Zo rond 20.45 lagen de Dippers op 
de Koddespoel. Klaar om te luiste-
ren en te kijken naar het optreden 
van de Kadoband. De groep bracht 
deze avond nummers van Joni Mit-
chell (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 stem-
ming zat er goed in bij koor en pu-
bliek. Er werd uit volle borst meege-
zongen. Hulde! Enkele Dippers zijn 
doorgevaren naar het Torregat en 
terecht gekomen bij de Klught. Die 
speelden voornamelijk jaren zes-
tig muziek. Heerlijk! Er werd ge-
danst, meegezongen, wat gedron-
ken 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 gebeur-
de. Applaus! De snelste route werd 
nu gezocht door via de kleine Poel 
door te steken naar het poeltje van 
Lobbes, daar wachtte de uitsmij-
ter 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 bo-
ten, ging volledig door de bodem-
plaat! De aanwezigen werden na de 
laatste noten uitgenodigd voor de 
afsluiting van de avond op de Kod-
despoel voor de eerste (en waar-
schijnlijk laatste) waterbingo van 
Nederland. Op de opzwepende mu-
ziek van notaris en DJ Herman wer-
den de eerste ballen gedraaid van-
af het Dippers partyschip de IJze-
ren Hein. Helaas viel na 10 afge-
roepen nummers de bingo letterlijk 
in het water doordat de ballenma-
chine door voorzitter van der Meer 
zodanig werd mishandeld dat de-
ze spontaan de plomp in vloog. Vol-
gend jaar een vervolg? “Zeker”, be-
sluiten 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 Dip-
pers horen het graag.

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 lan-
delijke werkbijeenkomst in Bunnik. 
Deze dag was georganiseerd door 
‘Blijf veilig mobiel’. Dit onder auspi-
ciën van het Ministerie van Volksge-
zondheid Welzijn en Sport met als 
doel een samenwerkingsverband 
van 10 landelijke belangenorgani-
saties een impuls te bieden aan de 
verkeersveilige mobiliteit van senio-
ren! Natuurlijk was de fietsersbond, 
ongetwijfeld de belangrijkste deel-
nemer, ook aanwezig.
Er waren ‘s morgens en ‘s middags 
workshops met gevarieerde fiets-
activiteiten plus fietsdemonstra-
ties met de elektrische E-bike. Naar 
aanleiding van een krantenartikel 
werd er besproken of een elektri-
sche fiets al dan niet gevaarlijk is. 
Dat is niet het geval, want de berij-
der is de verantwoordelijke voor de 

veiligheid, niet de fiets. Men onder-
schat dat zo’n elektrische fiets ge-
middeld 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 fietsgym-
nastiek beoefend en werden diver-
se vormen van rijvaardigheid gede-
monstreerd en getest. Ook het laat-
ste onderdeel, organiseren/begelei-
den van fietstochten, was een nut-
tig en praktisch onderwerp dat goed 
aansloot op de praktijk. Al met al 
een leerzame en geslaagde dag. De 
fietscommissie van de beide bon-
den 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 vei-
liger tijdens de fietstochten die elke 
eerste dinsdag van de maand wor-
den georganiseerd.

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 Dennenhoe-
ve in Nunspeet. Het hotel ligt op één 
van de mooiste plekjes van de Velu-
we, te midden van een 2 hectare ei-
gen bospark. Het gezellige centrum 
van het dorp Nunspeet ligt op loop-
afstand. 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 ser-
vice, koffers worden bij aankomst 
naar de kamers gebracht. ‘s Avonds 
komt Ko de Boswachter het nodige 
vertellen over de natuur van de Ve-
luwe. Daarbij toont hij ook een dia-
show. De dinsdagochtend is vrij be-
steedbaar. Na de lunch gaat de bus 

op excursie en ‘s avonds is er een 
gezellige recreatieavond. Woens-
dag is er een dagtocht en ‘s avonds 
gaan de vakantiegangers ouder-
wets bingo spelen. Donderdagoch-
tend is opnieuw vrij besteedbaar. 
Gekozen kan worden uit wandelen 
naar het dorpcentrum of in de na-
tuur, 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 ver-
trekt de bus na de lunch weer huis-
waarts. De inschrijving loopt tot 15 
juli. Voor opgave en informatie kan 
gebeld worden naar Wim Veelenturf, 
tel. 0297-329359, Cor Zwart, tel. 06-
52022759 of Heleen Rus, tel. 0297-
321124. 



Kudelstaart - Woensdag 29 juni 
kon op de braderie in Kudelstaart 
meegedaan worden aan het bal-
lonen raden bij de stand van auto-
bedrijf van der Boon. Na het gro-
te succes op de braderie van Lan-
geraar met bijna 1.200 inzendingen 
was het nu de beurt aan Nieuwveen 
en Kudelstaart om te raden hoeveel 
ballonnen er opgeblazen in de aan-
wezige Suzuki Alto waren gestopt. 
Het aantal was 103 stuks! Tussen de 
bijna 800 inzendingen zaten 3 per-
sonen met het juiste aantal, daarom 
heeft autobedrijf van der Boon be-
sloten om een derde prijs uit te rei-

ken, zodat een ieder met het juiste 
aantal beloond wordt voor het mee-
spelen. 
De eerste prijs, een Bury carkit in-
clusief montage, is gewonnen door 
J. Fransen uit de regio Nieuwveen, 
de tweede prijs, een TomTom navi-
gatie 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. Auto-
bedrijf van der Boon zal contact op-
nemen met de prijswinnaars om de 
gewonnen prijzen aan de gelukki-
gen uit te reiken.
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Nieuwe collectie WOW in winkel
Dag in Mini Cooper met 
Van der Schilden Lingerie
Aalsmeer - Wanneer er in de 
maand mei een set uit de collectie 
van WOW werd gekocht, maakten 
klanten kans op een dag cabrio rij-
den in de Mini Cooper Cabrio van 
WOW. TC World of Women (WOW) 
werd vorig jaar succesvol gelan-
ceerd. Samen met Daphne Deckers 
is intensief gewerkt aan de ontwik-
keling 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 bikini-
top heeft deze L-shape ondersteu-

ning. Het resultaat is een prachtig, 
welgevormd decolleté. En om met 
de woorden van Daphne Deckers 
te spreken: “Een sieraad voor het li-
chaam.” 

Enthousiast
De prijswinnaressen hebben en-
thousiast gereageerd op hun dag 
in de Mini. Het weer was mooi en 
de dames hebben veel bekijks ge-
had in de beplakte auto! Geïnteres-
seerd in de lingerie van WOW? De 
collectie hangt voor u klaar bij Van 
der Schilden Lingerie op het Raad-
huisplein 10.

Stijging omzet digitale 
handelsplatform veiling
Aalsmeer - Dit eerste half jaar 
steeg de omzet op FloraHolland e-
Trade, 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. “Uit-
eindelijk verwacht ik dat het digitale 
handelsplatform het merendeel van 
de handel in bloemen faciliteert”, al-
dus Mark Jan Terwindt, manager 
FloraHolland Connect. FloraHolland 
investeert in haar digitale afzetsy-
stemen waar kwekers, kopers en de 

verkopers van FloraHolland samen-
werken 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 aan-
voerders ook in een goede verkoop-
positie 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 sa-
men met haar klanten snel dooront-
wikkelen om FloraHolland e-Trade 

Lokaal advies van Herbalife
Sportvoeding profs ook 
voor fanatieke amateurs!
Aalsmeer - In juni 2011 heb-
ben Ajax en sportvoedingsspecia-
list Herbalife een Suppliersovereen-
komst gesloten. Deze gaat in op 1 
juli 2011 en loopt tot en met 30 ju-
ni 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 in-
een om spelers maximaal te onder-
steunen in hun topprestaties. En er 

is goed nieuws voor amateurspor-
ters. Deze voeding is ook beschik-
baar op lokaal niveau! Sportvereni-
gingen hebben één ding gemeen. Ze 
streven er allemaal naar hun spor-
ters te ondersteunen in het neerzet-
ten van de beste prestaties. De rol 
van goede voeding op deze sport-
prestaties wordt nog wel eens on-
derschat. De juiste voeding is cruci-
aal om te kunnen presteren. Sport-
voedingsproducten en supplemen-
ten, zoals proteïnepoeder en -re-
pen, isotonische dranken en maal-
tijdvervangende shakes, worden 

Afscheid Ernest Nobel bij Adviesgroep

Cheque voor ThamerThuis
Aalsmeer - Na 30 jaar actief te zijn 
geweest in de verzekeringsbranche 
heeft Ernest Nobel afscheid geno-
men als vennoot van de Westein-
der Adviesgroep in Aalsmeer. Met 
twee afscheidsrecepties, één met 
klanten en één met alle medewer-
kers en compagnons, is op 28 ju-
ni een einde gekomen aan de car-
rière van Ernest Nobel.In zijn actie-
ve loopbaan heeft hij bedrijven en 
particulieren met raad en daad ter-
zijde gestaan. Op betrokken en in-
tegere wijze heeft hij hun verzeke-
ringsbelangen 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 kwali-
teit van de dienstverlening. Zij zul-
len 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.tha-
merthuis.nl) in plaats van een af-
scheidscadeau 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 ThamerT-
huis.

103 Ballonnen in Suzuki
Uitslag ballonnen raden

Jaarmarkt met veel extra’s
Kudelstaart - Vorige week dinsdag-
avond regende het keihard, waaide 
het flink en deed onweer de lucht 
oplichten, gelukkig was het woens-
dag 29 juni heel ander weer. Lekker 
zonnig, niet te warm, ideaal weer om 
naar de jaarmarkt in en rond winkel-
centrum 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 siera-
den, speelgoed, visspullen, bloemen 
en planten, snuisterijen en leuke 

hebbedingetjes. De jaarmarkt pre-
senteerde naast kramen met spulle-
tjes diverse extra’s. Voor de kinderen 
grappige voorstellingen, een spring-
kussen en onder andere schmin-
ken. Verder verzorgde de turngroep 
van SV Omnia 2000 twee maal een 
springpresentatie, liet het Show-
jachthoornkorps Kudelstaart de be-
zoekers kennis maken met blaas- 
en slaginstrumenten en waren er bij 
het horecaplein optredens van zan-
gers en zangeressen. Uiteraard wa-
ren ook allerlei lekkernijen te koop. 
De jaarmarkt in Kudelstaart: Com-
pleet en altijd gezellig!

dan ook steeds populairder. Herba-
life biedt een breed voedingspro-
gramma voor sporters. Niet alleen 
de spelers van Ajax, maar ook loka-
le sporters kunnen voedingsadvies 
krijgen op landskampioenniveau. In 
Aalsmeer is Herbalife coach Mar-
jonne de Niet beschikbaar voor dit 
sportvoedingsadvies op maat. Doel-
stelling is om te helpen de presta-
ties van amateurvoetballers, atle-
ten, hardlopers, zwemmers en iede-
re andere sporter die fanatiek met 
zijn of haar sport bezig is naar een 
hoger niveau te tillen. Voor meer in-
formatie kan contact opgenomen 
worden met onafhankelijk Herba-
life distributeur: Marjonne de Niet, 
Kerkweg 21a 1432 EH Aalsmeer, 
06-52576095 of 0297-320450, mar-
jonne.deniet@gmail.com, website  
http://voelenziehetverschil.webklik.
nl 

naar de wensen van de markt vorm 
te geven. Sinds april is een modu-
le toegevoegd voor online prijsbe-
paling voor kwekers. Daarnaast kan 
een kweker zich binnenkort met 
een eigen profiel beter online pro-
moten. Ook is het online voorraad-
beheer verbeterd doordat er straks 
overzichtelijk vanuit één basisvoor-
raad 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 bar-
batus, violieren en gladiolen.



2e katern

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 fi jn om los in het gras te kunnen ren-
nen”, 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? Speci-
aal 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 gewel-
dig mooi gebied”.

Houdt u net als Leny Schrama van wandelen? 
Er zijn veel mogelijkheden om vanuit Haarlem, Hoofd-
dorp en Amsterdam het gebied rond Schiphol te ver-
kennen. 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

Erop uit in de buurt van Schiphol

Wandelen 
met de hond

Onderzoek Rabobank onderstreept 
economische kracht van regio 
Aalsmeer - Dinsdag 28 juni was 
een tropische dag. Bij hoge tempe-
raturen ontmoetten de burgemees-
ters en de wethouders economische 
zaken van de gemeenten Aalsmeer, 
Uithoorn en Haarlemmermeer en 
90 vertegenwoordigers van het be-
drijfsleven elkaar in het Oude Raad-
huis te Hoofddorp bij het seminar ‘de 
kracht van Regio Schiphol’. Dit semi-
nar 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 lo-
kale prominenten bijeen te brengen. 
Qua economische prestatie staat de 
regio landelijk aan de top. Schip-
hol, de bloemenveiling in Aalsmeer 
en de stad Amsterdam in de directe 
nabijheid, geven de regio een ster-
ke aantrekkingskracht. De Main-
port, de Greenport en Amsterdam 
vormen een gouden driehoek die al-
leen goed glans krijgt, als overheid 
en bedrijfsleven een goede samen-
werking in deze regio aangaan. Re-
gio Schiphol huisvest een robuus-
te economie met veel bedrijvigheid 
en werkgelegenheid. Het zwaar-
tepunt van de regionale econo-
mie ligt, met grofweg 80 procent 
van het aantal banen, in Haarlem-
mermeer. Verreweg het grootste 
deel daarvan is (gelieerd aan) lo-
gistieke werkgelegenheid. De eco-
nomieën van Aalsmeer en Uithoorn 

zijn kleiner, maar dragen ook zeker 
hun steentje bij aan het geheel. Op-
vallend is verder dat de uitmunten-
de 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. Haarlem-
mermeer 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 hoogtepun-
ten in het rapport. Dat deed hij aan 
de hand van stellingen die hij aan 
de zaal voorlegde. Terwijl de tempe-
ratuur 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 fu-
sie 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!” Be-
nieuwd naar het rapport ‘de kracht 
van Regio Schipol’? Aanvragen kan 
via www.regioschiphol.rabobank.nl 
of stuur een mail naar communica-
tie@regioschiphol.rabobank.nl.

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. Fietsenma-
ker Marcel houdt een doorlopende 
workshop waarbij deelnemers gra-
tis geleerd wordt om zelf een band 
te plakken. En om alvast in vakan-
tiestemming te komen wordt hier-
bij een glaasje Sangria (met of zon-
der alcohol) geschonken. Een lek-
ke 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. Ieder-
een is welkom. Meer informatie: 
www.101fietsen.nl.

Weer winnaar fietsenactie
Kudelstaart - Wederom een ge-
lukkige 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 instan-
tie vergeten de bon in te leveren en 
was hiervoor terug gegaan om de-
ze alsnog in te leveren. Vervolgens 

werd zij uit de meer dan 3500 inge-
leverde bonnen getrokken. 
Zij kreeg de fiets uit handen van Ar-
mando van der Hoorn namens de 
firma Balk Rijwielen en Joop Fles 
namens de Albert Heyn uit Ku-
delstaart. 
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 an-
ders. Wie een stukje verse Maaslan-
der kocht, maakte kans op een Tefal 
broodbakmachine. De klant hoefde 
alleen maar de kassabon te voorzien 
van naam en adres en in een actie-
box te stoppen. Volgens verkoop-
ster Edith van Kleef zat de box flink 
vol. De gelukkige winnaar is me-
vrouw Van de Broek uit De Kwakel. 
“Wat leuk om eens een prijs te win-
nen”, 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 kaasafde-
ling van C1000 Koster hebben nog 
een tip voor de vakantie: neem flink 
wat kaas mee! Dat is niet alleen lek-
ker 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 Edam-
mertje, die zijn er in verschillende 
maten en smaken. 

Bosse elektrotechniek: Veelzijdig
Aalsmeer - “Een jong maar zeer 
professioneel bedrijf waarbij vak-
bekwaamheid hoog in het vaan-
del staat.” Zo ongeveer omschrijft 
de vijfendertig jarige ondernemer 
Robert Bosse zijn bedrijf. Robert is 
acht jaar geleden voor zichzelf be-
gonnen, 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 star-
ten. 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 be-
drijf van zijn vader en kocht een be-
drijfsbus. Hij vertelt: “Ik werkte voor-
al samen met zelfstandige onder-
nemers zonder personeel, maar na 
vier jaar was er door vele opdrach-
ten 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 ge-
hele administratie op kantoor.” Bos-
se 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 onder-
houd van Zorgcentrum Aelsmeer, 
om maar wat te noemen. “Wij pak-
ken alles aan wat in onze capaciteit 
ligt. Van kleine opdrachten bij par-
ticulieren 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 klan-
ten 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-

Contador favoriet in Nieuwe 
Meerbode Tour-prijzenfestival
Aalsmeer - De eerste inzendingen 
voor het Nieuwe Meerbode Tour-
prijzenfestival 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 ju-
li. Zeker doen, want het prijzenpak-
ket is de moeite meer dan waard. 
De hoofdprijs is een racefiets, be-
schikbaar gesteld door Balk Rijwie-
len Kudelstaart. Juwelier Sparnaaij 
trakteert op een cheque ter waar-
de van 250 euro, wie bij Ed Kriek 
Optiek wint wordt verblijd met een 
Lance Armstrong Oakley sportzon-
nebril, de Rabobank heeft een fiets-

tenue voor een winnaar klaar lig-
gen, wijnhandel Wittebol een doos-
je rose van het jaar en Bert de Vries 
een sigma draadloze fietscompu-
ter. Het merendeel van de inzenders 
denkt dat Alberto Contador op-
nieuw de winnaar wordt. Is het ken-
nis of een gok omdat het een heel 
bekende renner is? Het maakt niet 
uit, het is een spannend en spor-
tief evenement. Profiteer van de uit-
slagen van de eerste ritten en een 
‘hulpje’ van kenners: Cadel Evans, 
Andy Schleck en Robert Geesink 
zijn, net als Alberto Contador ove-
rigens, kanshebbers! Evans heeft 
zelfs de vierde etappe gewonnen. 

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 werkzaam-
heden buiten de deur dan doet hij 
dat graag. Hij houdt hierdoor feeling 
met de werkvloer en zijn personeel.

Domotica
Naast elektrotechniek verzorgt Bos-
se tevens inbraakbeveiliging, came-
rabeveiliging, het aanleggen van in-
tercomsystemen, computernetwer-
ken, zonnepanelen en verlichting in 
de ruimste zin van het woord. 

“Eigenlijk bieden we een totaal-
pakket. We luisteren naar de wen-
sen van de klant, geven advies, ma-
ken de tekening en eventueel een 
lichtplan en voeren het werk uit. Al 
het regelwerk wordt uit handen ge-
nomen”, aldus Robert. Tevens kunt 
u bij Bosse Elektrotechniek terecht 
voor Domotica. Dit staat voor een 
slimme en comfortabele installa-
tie in uw woning, kantoor of winkel. 
Met domotica kunt u onder ande-
re uw verlichting, audio, rolluiken en 

temperatuursregeling bedienen en 
combineren met één bedienings-
systeem. Dus met één druk op de 
knop gordijnen sluiten, de verwar-
ming hoger zetten en de verlichting 
inschakelen in een vooraf gepro-
grammeerde lichtscene. Een verrui-
ming van uw wooncomfort. Ook op 
het gebied van veiligheid is domo-
tica een uitkomst. Bij afwezigheid 
kan de verlichting worden inge-
schakeld op verschillende tijden in 
verschillende vertrekken. 

Leerbedrijf 
Tot slot wil Robert Bosse meede-
len 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 stageplaat-
sen. Ook voor een vakantiebaan kun 
je bij ons terecht. We zijn altijd op 
zoek naar gemotiveerde mensen die 
iets willen leren. Ze moeten uiter-
aard wel in ons team passen.” Voor 
meer informatie, kijk op de website: 
www.bosse-elektro.nl Adres: bedrij-
venterrein Witteweg 46, telefoon-
nummer: 0297-331132.
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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 me-
ter hoogte worden genoten van het 
uitzicht over de plassen. Niet alleen 
voor de vergezichten was de ani-
mo groot (173 bezoekers zaterdag 
en zondag) maar ook wilde menig-
een het nieuwe interieur wel eens 
bekijken. Het Rijksmonument heeft 
na de renovatie mooie toiletten (in 
Art-decó stijl) gekregen en een keu-
kenblok. 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 wis-
ten te brengen. U kunt overigens 
zelf een keuze maken welke vijf in-
zendingen de mooiste zijn. De fo-
to’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 be-
doeling de watertoren elk week-
end te openen voor publiek. Belt u 
voor meer informatie met Stichting 
Initiatiefgroep Aalsmeer 2000, 06-
51094994. Of kijk op de website: 
www.aalsmeerwatertoren.nl

Fotowedstrijd slaat aan!
Watertoren elk weekend 
van juli en augustus open

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
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 heter-
daad aangehouden. De man had aan 
de achterzijde van de woning een 
deur geforceerd en vervolgens naar 
binnen gegaan. Ook een tweede ver-
dachte, een 23-jarige Poolse man die 
op de uitkijk stond, is door de poli-
tie aangehouden op verdenking van 
medeplichtigheid. De 27-jarige man 
was in bezit van twee trouwringen, 
diverse buitenlandse geldbiljetten en 
een mobiele telefoon. De ringen ble-
ken te komen uit een woning aan de 
Aalsmeerderdijk waar de man eerder 
had ingebroken. Het geld bleek ge-
stolen uit een andere woning aan de 
Aalsmeerderdijk waar eerder was in-
gebroken. Alle spullen zijn in beslag 
genomen. De politie heeft de zaak in 
onderzoek.  

Navigatiesysteem 
en zonnebril weg
Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 28 op woensdag 29 juni is in-
gebroken in een auto in de Citroen-
vlinderstraat. 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 op-
gelopen. Ontvreemd zijn het naviga-
tiesysteem en een zonnebril.

Microscoop uit 
auto gestolen
Kudelstaart - In de nacht van 
woensdag 29 op donderdag 30 ju-
ni is ingebroken in een op de Bilder-
dammerweg geparkeerde bestelau-
to. Een ruitje van de bus is ingetikt. 
De dieven zijn er vandoor gegaan 
met het navigatiesysteem en een 
microscoop die in de wagen lag.

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

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

Sieraden gestolen
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 ver-
schaft. Er zijn sieraden ontvreemd.

Met breuk naar 
ziekenhuis
Kudelstaart - Op de jaarmarkt is op 
woensdag 29 juni rond tien over vier 
in de middag een 65 jarige vrouw 
gevallen. Waarschijnlijk is de in-
woonster gestruikeld over een los 
liggende kabel. De vrouw is met ver-
moedelijk een enkelbreuk per ambu-
lance naar het ziekenhuis vervoerd.

Naar ziekenhuis 
na valpartij
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 ambulan-
ce naar het ziekenhuis vervoerd.

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 Re-
genboog evenement in het Groe-
ne Hart georganiseerd. Vijf dagen 
lang, op vijf verschillende plassen, 
hebben vijftien Regenboog zeilbo-
ten van vijftien gemeenten en toe-
ristische instellingen gevochten om 
de troon. Regenboog zeilboten zijn 
de oudste boten waarmee in Neder-
land in wedstrijdverband mee ge-
zeild wordt en wordt door zeilers 
veelal liefkozend ’de koningin van 
het water’ genoemd. Tot de Holland-
se en Utrechtse plassen behoren de 
Kagerplassen, het Braassemermeer, 
de Vinkeveense Plassen, de Nieuw-
koopse Plassen en de Westeinder 
Plassen in Aalsmeer. Dinsdagavond 
28 juni is het NRE van start gegaan 
in Leiden, op woensdag 29 en don-
derdag 30 juni vonden wedstrijden 
plaats op de Kagerplassen en op 
vrijdag 1 juli was Aalsmeer gastheer 
voor de zeilers. In een sleep arriveer-
den de boten, later dan gepland, 
bij surfeiland Vrouwentroost. Aan 
boord van het Aalsmeerse schip on-
der andere burgemeester Pieter Lit-
jens en wethouder Ulla Eurich. Ook 
de wethouders Ad Verburg en Gert-
jan van der Hoeven waren bij de of-
ficiële opening aanwezig, die ver-

verrassend groen
      rond schiphol

Houdt u ook van wandelen?
zie www.mainportengroen.nl

Minder subsidies van gemeente 
voor wijkraden en stichtingen
Aalsmeer - Dit jaar zijn 63 subsi-
dieaanvragen voor het jaar 2012 bij 
de gemeente ingediend. Een aan-
vraag is niet in behandeling geno-
men, omdat deze na 1 april is inge-
diend. Van 25 aanvragen is de be-
oordeling nog niet gereed. Twee 
aanvragen zijn op grond van de be-
leidsregels 2012 volledig afgewe-
zen. Twintig organisaties krijgen 

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 Be-
lang wordt volledig afgewezen. Van 
de Stichting Dorpsraad Kudelstaart, 
Stichting Wijkraad Hornmeer, Stich-
ting Wijkraad Stommeer, Wijkraad 

richt werd door de commissaris van 
de Koningin van Noord-Holland, Jo-
han Remkes. Voor aanvang van de 
wedstrijd konden de boten bezich-
tigd worden en werden demonstra-
ties gegeven. De wedstrijd kon ge-
volgd worden op een groot scherm 
en was spannend, met veel specta-
culaire momenten. Het Aalsmeer-
se team, bestaande uit Marc Blees, 
Joost Houweling en Hilbert van Dijk, 
wist helaas de wedstrijd op hun ‘ei-
gen’ Poel niet te winnen, maar de-

ze zeilers en alle andere deelne-
mers hebben een grote bijdrage ge-
geven aan een impuls voor water-
sportdorp Aalsmeer en natuurlijk de 
andere plassen in het Groene Hart. 
Het NRE is 2 juli gezeild op de Vin-
keveense Plassen en op 3 juli met 
een laatste wedstrijd afgesloten op 
de Nieuwkoopse Plassen. Uiteinde-
lijk is het team Bodegraven/Reeuw-
ijk op de eerste plaats geëindigd, op 
twee team Groene Hart en op drie 
Alphen aan den Rijn.

Aalsmeer Oost, Wijkraad de Dorper, 
Stichting de Aanloop, Zorgbelang 
Noord-Holland, Stichting Slachtof-
ferhulp, Stichting Jeugdclub ’t Gilde, 
Stichting de Binding, Partou, Stich-
ting Kinderhof Aalsmeer, Stichting 
de Bovenlanden en Stichting On-
derwijs Advies worden de subsi-
dieaanvragen gedeeltelijk afgewe-
zen. Alle betreffende organisaties 
zijn middels een beschikking op de 
hoogte gesteld.

Enkele aanpassingen aan ontwerp
Reconstructie Julianalaan, 
Christina- en Margrietstraat
Aalsmeer - Naar aanleiding van de 
inspraakmogelijkheid op het voor-
lopig ontwerp reconstructie van de 
Christinastraat, Julianalaan en de 
Margrietstraat zijn diverse vragen 
gesteld. Een aantal vragen heeft ge-
leid tot een aanpassing van het ont-
werp. De volgende onderdelen van 
het voorlopig ontwerp worden ge-
wijzigd: In het nieuwe parkeerter-
rein achter Julianalaan 2-28 wordt 
meer groen aangebracht en wordt 
een hoogtebegrenzer van 1.90 me-
ter aangelegd zodat hier alleen per-
sonenauto’s kunnen parkeren. Op 
het binnenpleintje achter de Juli-
analaan 42-62 worden geen par-

keerplaatsen aangelegd. Wel komt 
er een plantvak met twee bomen bij 
en wordt de muur tussen de gara-
geboxen aangepast, zodat het min-
der afgesloten is. Tevens wordt een 
lichtmast naast de garagebox ge-
plaatst. Naast Julianalaan 148 wor-
den langs parkeerplaatsen aan-
gelegd. Hierdoor kunnen twee be-
staande bomen niet gehandhaafd 
blijven, maar wel worden drie nieu-
we bomen teruggeplant. Burge-
meester en wethouders gaan nu het 
definitieve ontwerp van de recon-
structie vaststellen, zodat met de 
voorbereiding van de werkzaamhe-
den gestart kan worden.

Verburg: “Aanwinst voor Aalsmeer”
28 Nieuwe bushokjes! 
Aalsmeer - Op 30 juni heeft wet-
houder Ad Verburg en de directeur 
Externe Betrekkingen van JD De-
caux Chiel de Wit officieel het laat-
ste 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 in-
formatieborden in Aalsmeer. De ge-
meente Aalsmeer heeft hier na aan-
besteding opdracht voor gegeven. 
De aanbesteding vond plaats om-
dat het contract voor de oude bus-
hokjes – 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 poe-
dercoating die zorgt voor een lan-
gere levensduur. Ook het reclame-
materiaal wordt duurzaam. Om de 
abri’s zo milieuvriendelijk moge-

lijk schoon te maken worden rei-
nigingsmiddelen gebruikt die min-
der belastend zijn voor het milieu. 
Door ze te wassen met gedeminera-
liseerd water blijven de Abri´s langer 
schoon, zodat ze minder vaak gerei-
nigd hoeven te worden.

Zuiniger
De verlichting bestaat uit TL-licht-
bronnen, die langer meegaan en 10 
procent minder energie gebruiken. 
´s Nachts dimmen de lichten auto-
matisch. Dit levert een energiebe-
sparing op van 30 tot 40 procent. 
De huidige Abri’s hebben een ge-
middeld 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 Am-
sterdam. Er is rekening gehouden 
met de wind en het zitcomfort. Elke 
Abri heeft een afvalbak. De provin-
cie Noord-Holland is verantwoorde-
lijk voor de bushaltes aan de pro-
vinciale wegen. Daarom vallen deze 
niet onder de overeenkomst van de 
gemeente met JCDecaux.

N201 richting 
Hoofddorp dit 
weekend dicht!
Aalsmeer - De nieuwe N201 vor-
dert 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 maandag-
ochtend 11 juli 05.00 uur de hoofd-
rijbaan richting Hoofddorp afgeslo-
ten. Het verkeer wordt omgeleid via 
de snelweg (A5-A9-A4). Op de af-
rit van de A4 naar Hoofddorp van-
uit Amsterdam (A4/A5) is ter plaat-
se van het viaduct over de N201/
Kruisweg één rijstrook beschikbaar. 

Voor meer informatie over de nieu-
we N201, kijk op: www.n201.info.

CDA bespreekt 
de woonvisie
Aalsmeer - De fractie van het CDA 
bespreekt vanavond, donderdag 
7 juli, de Woonvisie van het Colle-
ge van B&W. De fractie wil dit doen 
in een open fractiebijeenkomst en 
nodigt geïnteresseerden en ieder-
een die een mening heeft over “Wo-
nen in Aalsmeer” uit aanwezig te 
zijn. Het College heeft de Woonvi-
sie Aalsmeer 2011-2020 gepresen-
teerd waarin zij haar ideeën uiteen-
zet op het wonen in Aalsmeer voor 
nu en de nabije toekomst onder 
de noemer. Het CDA wil zich bera-
den op deze Woonvisie voordat die 
in de raadsvergadering van 14 juli 
wordt vastgesteld. De fractie wil dit 
doen door deskundigen uit de on-
roerend goed branche te consulte-
ren en door mensen uit te nodigen 
die ideeën hebben hoe de impas-
se 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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Geen tijd of zin meer?
Plantenbakken contrast 
op Poldermeesterplein
Aalsmeer - Fleurige plantenbakken 
zijn momenteel te zien in onder an-
dere het centrum. Ook in het win-
kelgebied in Nieuw-Oosteinde zijn 
grote, lage bakken met fraaie be-
planting geplaatst. Opvallend is wel 
het grote contrast van goedgevul-
de bakken aan de ene kant van het 

Poldermeesterplein en aan de ande-
re zijde zeven stuks gevuld met on-
kruid. 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!

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 min-
der dan de helft van de 77 wonin-
gen wordt nu gebouwd. De rest 
van de rijtjes wordt gebouwd zo-
dra een voldoende deel van zo’n rij-
tje 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 ge-
noemd. Wij vinden dat de wethou-
der een bestuurlijke blunder begaat 
door helemaal geen limiet te stel-
len binnen welke termijn de bouw 
dient te worden afgerond. En over 
die gefaseerde bouw zijn wij, de be-
woners, kwaad. Wij zitten immers al 
vanaf 2006 in de troep! In november 
2010 is ons toegezegd dat bij mini-
maal 70% verkoop de wijk in één 
keer afgebouwd zou worden. Een 
gefaseerde bouw is nooit ter sprake 
geweest. We konden bezwaar aan-
tekenen tegen het nieuwe plan. 
We vinden het nieuwe plan zeker 
niet het beste plan, hebben alter-
natieven aangeleverd, maar daar is 
helaas niets mee gedaan. We heb-
ben geen bezwaar aangetekend 

Aalsmeer - Op zaterdag 9 juli ver-
trekt zeilschip ‘Overstag’ vanuit de 
haven van Aalsmeer richting Zwe-
den. Het schip maakt deel uit van 
een Armada van veertien Europe-
se zeilschepen die koersen richting 
de World Scout Jamboree. Zeilschip 
‘Overstag’ zal zich in Denemar-
ken voegen bij de Noorse en Pool-
se schepen om gezamenlijk hun op-
wachting te maken tijdens de ope-
ningceremonie van het grootste 
Scoutingevenement ter wereld op 
donderdag 28 juli in Rinkaby, vlak-
bij Kristianstad. De Wereld Jambo-
ree is het meest omvangrijke Scou-
tinggebeuren ter wereld en wordt 
eens in de vier jaar georganiseerd. 
De 22ste editie van dit grootse 
spektakel wordt in Zweden gehou-
den waar een opkomst van meer 
dan 38.000 bezoekers uit 150 lan-
den wordt verwacht. Voorafgaand 
aan dit evenement vindt Sea Scout 
Armada 2011 plaats. Sea Scout Ar-
mada 2011 bestaat uit een Noorse, 
Poolse, Zweedse en Nederlandse 
vloot die gezamenlijk richting Zwe-
den zullen varen om de Wereld Jam-
boree bij te wonen. In Kopenhagen 
komt de Armada bijeen en wordt via 
de Zuid-Zweedse kust en het Deen-
se eiland Bornholm gekoerst rich-
ting 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 Ne-
derland zal het zeilschip ‘Overstag’ 
deelnemen aan de Armada. Zater-
dag 9 juli wordt vanuit de thuisha-
ven Aalsmeer vertrokken om op 28 
juli de haven Ahus te bereiken. De 
bemanning bestaat uit zes erva-
ren zeilers, waarvan Philip Schoorl 
als schipper aan het hoofd staat, 
bijgestaan door navigator Marie-
ke van der Valk. Naar verwachting 
zal het Nederlandse team 10 da-
gen over de tocht naar Zweden zei-
len. Bij vertrek vanaf de Westeinder 
Plassen wordt koers gezet naar Hel-
goland om vervolgens via het Kie-
lerkanaal Kopenhagen aan te doen. 
Bij het bevaren van de Baltische zee 
moet rekening gehouden worden 
met zwaar weer en korte, maar ho-
ge golven. Windkracht vijf is gebrui-
kelijk in de zomer, maar kan oplo-
pen tot zo’n windkracht acht. Dank-
zij 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-co-
de 244650916 op de website http://
aprs.fi is de reis van ‘Overstag’ onli-
ne bij te houden. De rechtstreekse 
link van de Overstag-pagina is ht-
tp://aprs.fi/static/?call=244650916

Zaterdag vertrek vanuit Aalsmeer
Zeilend naar Zweden voor 
World Scout Jamboree

Aalsmeer - Op het Weteringplantsoen wordt hard gewerkt aan de realisa-
tie van een speeltuintje. Via een burgerinitiatief is gepleit voor de komst van 
speeltoestellen voor de kids in het centrum. Enkele inwoners waren niet zo-
zeer 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 aan-
vang 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 ge-
weest met de speeltuin. De bouwvakkers zijn weg en de kinderen zijn de toes-
tellen meteen aan het testen”, laat Richard Post via de mail weten.

Meteen toestellen testen!

want dat zou alleen maar tot ver-
traging leiden. Een paar dagen na 
het verlopen van de termijn om be-
zwaar aan te tekenen, deelde de 
projectleider van de gemeente mee 
dat er gefaseerd gebouwd zou wor-
den, dat er geen tijdslimiet aan de 
projectontwikkelaar gesteld wordt 
en dat de projectontwikkelaar op 
de resterende grond rustig nog een 
herontwikkeling los kan laten. Kort-
om een vrijbrief voor de projectont-
wikkelaar! Volgens de wethouder 
wordt de overlast voor de bewoners 
geminimaliseerd, volgens ons wordt 
de overlast over een lange perio-
de uitgesmeerd. In plaats van ge-
faseerde bouw zien wij liever hele-
maal geen bouw en een netjes in-
gezaaid grasveldje. De aanblik van 
onze wijk vanaf de Hoofdwegzijde 
zal de komende jaren dezelfde zijn 
als de afgelopen jaren, want Sinter-
klaas bestaat en een projectontwik-
kelaar die zijn winst pakt ook!

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

Eerbetoon aan de familie 
Alderden in Ketelhuis
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 1 ju-
li vond een kleine besloten bijeen-
komst plaats in Ketelhuis nummer 
38a. Gaat er bij dat adres bij sommi-
gen een belletje rinkelen? Precies, 
dit is het adres waar de bekende 
schoorsteen staat die sinds 1997 als 
officieel monument wordt aange-
merkt in onze gemeente. De huidige 
bewoners van het ketelhuis, familie 
de Vos, hebben meegewerkt om de 
wens te vervullen die de familie Al-
derden al een poosje koestert. Ger-
rit Alderden is dankbaar en trots dat 
hij dit nog mag meemaken. “Ik ben 
de laatste nazaat van de kwekersfa-
milie en die prachtige ‘pijp’ is opge-
richt 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, ver-
volgens 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 schoor-
steen die meer dan 30 meter lang is, 
maar door de crisisjaren is besloten 
om op 3750 vierkante meter te kwe-
ken. In het begin rozen, later anjers, 
in de oorlog is hier zelfs nog groen-
te geteeld, want dat moest toen, 
daarna weer anjers en tot slot we-
derom rozen, toen was dat cirkeltje 
weer rond.” Meneer Alderden weet 
nog precies hoe het er vroeger aan 
toe ging. Zijn vrouw vult hem hier-
bij soms aan, want het echtpaar 
is al vanaf jonge leeftijd bij elkaar. 
“Mijn man heeft zelfs de kelder hier-
onder nog mee helpen graven, dat 
was voor de ketels voor de kweke-
rij.” “Ja”, zegt Gerrit, “en dat ging na-
tuurlijk met de hand hè!” 

Emotioneel momentje
In 1970 is het bedrijf opgesplitst. 
Gerrit en Dirk begonnen een kwe-
kerij 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 ketel-
huis zelf is gesloopt toen de nieuwe 
wijk werd gebouwd. Pamela en Dirk 
de Vos zijn inmiddels de tweede ei-
genaren van het prachtig in stijl ge-
bouwde huis en zijn dus benaderd 
door de familie Alderden. Pame-
la: “Wij kenden de familie toevallig 
al en wilden graag meewerken hun 
wens te vervullen. Omdat wij ook in 
de bloemen werkzaam zijn (Pame-
la en Dirk zijn de eigenaren van Avi-
flora) was dit een leuke bijkomstig-
heid.” 
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 torenwach-
ter’ genoemd. Hij kijkt tenslotte al-
tijd op de schoorsteen en heeft de 
bouw van het vernieuwde ketelhuis 
nauwlettend gevolgd. Buiten is het 
zonnetje gaan schijnen en de offi-
ciële 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 geschie-
denis kan nu weer door, het mo-
nument heeft een bestemming ge-
kregen. Bedankt daarvoor.” Binnen 
wordt de taart aangesneden en me-
vrouw Alderden krijgt een schat-
tig bloemenboeketje aangereikt van 
Pamela met, hoe kan het ook an-
ders, anjers en rozen.

Door Miranda Gommans

Vakantie Doopsgezinde Gemeente
Ouderenreis in Lunteren
Aalsmeer - Het is goed toeven in 
Parkhotel Hugo de Vries in Lun-
teren. 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 ver-
trok 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 va-
kantie bent. Al tijdens de lunch-stop 
bleek dat de leeftijd van de deel-
nemers 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 draai-
molen en was er veel plezier. En zo 
gaat het de hele week, iedereen is 
enthousiast, energiek en onver-
moeibaar! Zo wordt er gefietst in 
twee groepen: de lange en de kor-
te 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 spelle-
tjes-liefhebbers komen dan ook aan 
de beurt, rummicub en niet te ver-
geten 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! De-
ze week gaat er nog veel gebeuren, 
zoals onder andere een bezoek aan 
Hattem en aan Barneveld. Verde-
re 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 Wa-
terlelieplein. 

Aalsmeer - Na maanden van re-
peteren reist het Showjachthoorn-
korps uit Kudelstaart aanstaande 
vrijdag 8 juli af naar de Rasteder 
Musiktage in Noord-Duitsland. Tij-
dens dit 3-daagse muziekfestijn ko-
men muziekgroepen uit heel Europa 
bij elkaar om te laten zien en horen 
wat muziek maken betekent. 
Een deskundige vakjury zal de op-
tredens 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 mar-
cheren, 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 ver-
werkt een aantal vaste figuren, zo-
als de leden dat op straat ook doen. 
Dit weekend is voor de leden van 
het jachthoornkorps altijd iets bij-
zonders. 

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 Bilderdam-
merweg en komt zondagavond rond 
23.00 uur weer terug. Wie de leden 
succes wil wensen, is van harte wel-
kom om ze uit te zwaaien.

Jachthoornkorps naar Duitsland

Trots op Viva la fuif!
Aalsmeer - Viva la fuif was het the-
ma 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 voorstellin-
gen, en het publiek kreeg een ge-
weldige show in een prachtige am-
biance. Leuke dansacts, echt pro-
fessioneel, want natuurlijk mag niet 
vergeten worden dat het hier alle-
maal hobbyisten betreft. Applaus 
klonk na iedere act en terecht. De 
show kende veel verrassende op-

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

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. Ver-
zamelpunt 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 ge-
vangen), tonkinstok van circa 1,60 
meter. Voor de Grote Poel iets lan-
ger. Nylonkoord, peurlood, ijzerga-
ren en uitstekende kwaliteit wur-
men. Voor het rijgen eerst handen 

wassen in dieselolie vanwege de 
geur. Voor de organisatie en mede-
peurders is het wel aardig als ieder-
een wat te eten en te drinken mee-
neemt, dat breekt de tijd een beetje. 
Deze ingrediënten zijn nodig voor 
de ‘wedstrijd der wedstrijden’. Ver-
geet beslist niet de peurvergunning 
thuis te laten! Deze is geheel over-
bodig. 
De illegaliteit staat hoog in het 

vaandel. Immers de spreuk is al ja-
ren: Illeg-aal is de beste aal. Uiter-
aard worden de gevangen exempla-
ren teruggezet in de Poel. Iedereen 
is van harte welkom. De penning-
meester heeft overigens laten we-
ten een verrassend prijsje in petto 
te hebben. 
De prijsuitreiking vindt plaats op 
een, nu nog, onbekende locatie. 
Aalsmeerder peurders verenigt U! 

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

op speelplaats 
Hoofddorp - De politie hield dins-
dagavond 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 rea-
geerde verward op aanspreken en 
weigerde elke medewerking. Hier-
op werd de 40-jarige aangehouden 
voor openbare dronkenschap en is 
overgebracht naar een politiebu-
reau.
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Prachtige tenniswedstrijden
Clubkampioenschappen 
voor jeugd bij All Out
Aalsmeer - Ondanks de wisselen-
de weersomstandigheden zijn ook 
dit jaar de clubkampioenschappen 
voor de jeugd van All Out tot en met 
17 jaar weer uitstekend 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 regenmomen-
ten waren, stond iedereen toch zijn 
uiterste best te doen om zo goed 
mogelijk voor de dag te komen. Ge-
lukkig kon gebruik gemaakt wor-
den van de binnenbanen. Er zaten 
prachtige wedstrijden bij. De toe-
schouwers hebben geweldig geno-
ten van de strijd die de spelers ge-
leverd hebben. En wat een verras-
sende uitslagen zo af en toe. Zoals 
gewoonlijk probeert All Out samen 
met het 40 plus toernooi gezamen-
lijk de wedstrijden te plannen en 
dat lukt tot nu toe nog steeds pri-
ma. Gevolg is wel dat de finaledag 
altijd een week later gepland moet 
worden. Maar dat komt voor som-
migen uitstekend uit. Geen last van 
pijntjes en volkomen uitgerust wor-
den dan de laatste wedstrijden af-
gewerkt. Door het mooie weer en de 
vele activiteiten op het park zag al-
les er heel feestelijk uit. De poule-
wedstrijden 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 heb-
ben dit jaar 40 mini’s meegedaan. 

De clubkampioenschappen zijn, ui-
teraard, besloten met de prijsuitrei-
king en, zoals ieder jaar, een heerlij-
ke barbecue. Uitslagen:

Mini’s (halve baan en ¾ baan): Jon-
gens A 1. Casper Wiersma en 2. 
Bjorn Teunen. Jongens B 1. Jef van 
der Laarse en 2. Danny Buskermo-
len. Jongens C 1. Bram Vaneman 
en 2. Bjorn Gorter. Jongens D 1. Tijn 
van Rooyen 2. Pim Goederaad. Jon-
gens E 1. Rick Schroder en 2. Lu-
ka Grdenic. Meisjes A 1. Marlisa van 
der Schilden en 2. Danique Arend-
se. 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 Mil-
lenaar en 2. Fleur van Zijdel.
Hele baan: Meisjes 1. Lisan Wegsta-
pel en 2. Amber Kloosterman. Meis-
jes 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 C 1. Nick Berg-
kamp 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 ei-
gen tennisvereniging terug te zien. 
Ook wordt gerekend op een gro-
te deelname van buitenaf zodat het 
een mooi en sterk toernooi gaat 
worden.

Abrupt einde door hevige regen
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 trok-
ken ’s morgens vroeg in sportkle-
ding naar de atletiekbaan van AVA 
aan de Sportlaan. Daar aangeko-
men namen zij deel aan een groot 
aantal onderdelen. Bij onderdelen 
als het verspringen en het hoog-
springen komt het aan op de pres-
tatie. Bij andere onderdelen, zo-
als de hindernisbaan en het touw-
trekken, staat het sportief bezig zijn 

centraal. Frits van der Zee van SV 
Omnia verzorgde een volleybal-cli-
nic. Op deze manier oefenden klein 
en groot de basistechnieken van het 
volleybal. 
Al met al werd het een geslaagde 
dag, mede dankzij de geweldige in-
zet van veel ouders. Ook het weer 
werkte mee. Wel maakte een hevige 
bui, helemaal aan het slot, een ab-
rupt einde aan de activiteiten. 
Binnenkort ontvangen alle leerlin-
gen een diploma waarop de behaal-
de prestaties staan genoteerd.

Voor jeugd vanaf 6 jaar
Kom trampolinespringen 
in Proosdijhal of Mikado
Aalsmeer - De productgroep tram-
polinespringen van SV Omnia 2000 
traint dagelijks op diverse loca-
ties in Aalsmeer en Kudelstaart. Er 
wordt recreatief gesprongen, maar 
er zijn ook selectiegroepen die deel-
nemen aan diverse wedstrijden zo-
wel 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 Proos-
dijhal te Kudelstaart en ‘s middags 
is er de mogelijkheid om te sprin-
gen 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 moe-
ten in een staart en sokken zijn ver-
plicht. Info: www.svomnia.nl.

Warm welkom roeier Herman
Olympische sporter op 
bezoek op Jozefschool
Aalsmeer - Vorige week kwam een 
oud Olympische sporter op bezoek 
bij de Jozefschool. Dit was vanwe-
ge 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 belangrij-
ke Olympische waarden als excelle-
ren, respect en vriendschap. Groep 
5 van de school had de eer om Her-
man van den Eerenbeemt te ont-
vangen. Deze roeier deed aan twee 
Olympische Spelen mee en kon dus 
precies alles vertellen over Olympi-
sche 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 ont-
steken. Daarna ging de stoet kinde-
ren vlug naar binnen, want de kin-
deren waren razend benieuwd wat 

deze Olympische sporter te vertel-
len had. Hij vertelde over zijn deel-
name aan de Olympische Spelen 
en legde de kinderen uit op welke 
manier hij toen het beste uit zich-
zelf heeft gehaald. Hopelijk kan het 
de kampioenen van morgen inspire-
ren om ook met respect voor zich-
zelf en hun tegenstanders optimaal 
te excelleren. In verbondenheid en 
vriendschap met elkaar. Deze waar-
den 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. Her-
man vertelde als een echte coach 
hoe ze dat met respect voor zich-
zelf en de ander nog beter kunnen 
doen. Daarna mochten de kinderen 
hun foto, waarop ze hun sport, hob-
by beoefenden en/of attribuut ten-
toonstellen in een echte Olympic 
Wall of Fame. Tot slot wilden de kin-
deren natuurlijk nog een handteke-
ning van deze roeier!

Leerlingen en majorettes Melomanie

Warm op voorspeelavond 
Rijsenhout - Maandag 27 ju-
ni stond de jaarlijkse open voor-
speelavond voor de leerlingen van 
Drumfanfare Melomanie uit Rijsen-
hout op het programma. De deu-
ren van dorpshuis de Reede gin-
gen om 19.00 uur open en ondanks 
de tropische temperatuur liep de 
zaal vol publiek. Een kwartier la-
ter namen de leden van het korps 
hun instrumenten ter hand aan en 
speelden vol overtuiging de Kem-
penmars. Bij het korps werden drie 
leerlingen, Judith en Leolis op trom-
pet en Dennis op snare, gevoegd die 
het geweldig vonden dit nummer 
mee te kunnen spelen. Bij dit ope-
ningsnummer zetten ook de majo-
rettes hun beste beentjes voor. Zij 
deden hun showtjes met vlaggen 
en baton vol overgave. Na de ope-
ning was het de beurt aan de leer-

lingen. Het eerste blok bestond uit 
de blokfluitleerlingen Brian, Aman-
da, Gaby, Thara, Bram, Jarick, Lian-
ne en Rebekka. Hierna volgde een 
optreden van de tamboer leerlingen. 
Tijdens de oefenavond spelen Mark 
en Kirsten nog op een oefenplank-
je maar met de voorspeelavond op 
echte trommels. De avond vervolgde 
met de drie trompetleerlingen Dia-
na, Daphne en Leolis. Na de trom-
petten kwamen de leerlingen op 
piccolo- en de dwarsfluit aan bod. 
Verdeeld in 3 groepjes werden num-
mers 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 saxofoonleerlin-
gen Ellen en Kitty. Het korps, leer-
lingen en de majorettes sloten de 
avond af met het nummer ‘Eye of 

Voor zesde maal in Het Oosterbad
Milan, Davy en Jeffrey 
winnaars zwemloop
Aalsmeer - In natuurbad Het Oos-
terbad was het afgelopen zater-
dag 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 tege-
lijkertijd in Het Oosterbad om res-
pectievelijk 200, 300 of 400 meter te 
zwemmen. 
Na het zwemmen werd snel omge-
kleed 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 gro-
te 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 geëin-
digd 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 der-
de plaats was voor Mexs Schellin-
gerhout in 22.23. De beste in de se-
rie van 400 meter zwemmen en 4 ki-
lometer 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 Ku-
delstaart hebben vrijdag kunstwerk-
jes gemaakt voor het computer-
project voor Nepal. De kunstwerk-
jes moeten kleine altaartjes voor-
stellen die je bij een Budha beeldje 
kan neerzetten. De kinderen verko-
pen de kunstwerkjes per opbod in 
hun eigen familie en de opbrengst 
is bedoeld om computers te vervoe-
ren 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 le-
den van het computerproject voor 
Nepal in contact met meester André 
Maas van de Antoniusschool. Zo is 
het idee ontstaan om voor dit pro-
ject geld binnen te halen. De kinde-
ren waren heel enthousiast. Zo had 
Beau uit groep 6 alvast geld opge-
haald met inleveren van lege fles-
sen en ook speeltjes gezocht om te 

kunnen geven aan de kinderen van 
Nepal. Rajendra lamichhane uit Ne-
pal 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 ge-
weest en is onder andere initiatief-
nemer van dit project. Hij wil graag 
de kinderen van de Tandrang school 
uit Nepal via email in contact bren-
gen met de kinderen van de Antoni-
usschool, een beetje hulp bij de En-
gelse taal is dan wel nodig! 
Momenteel staan nog ruim 14 com-
puters te wachten op transport. Wie 
ook wil helpen om deze computers 
in Nepal bij de kinderen te krijgen 
kan een bijdrage leveren op reke-
ningnummer 755421035 ten name 
van mtm de Wit. Iedere euro is wel-
kom!

Zingen op het schoolplein
Kudelstaart - Op vrijdagmiddag 8 
juli zullen de zing- en swinggroe-
pen van muziekschool Spelender-
wijs een swingend schoolpleincon-
cert geven bij de Rietpluim aan de 
Zonnedauwlaan. Het optreden be-
gint 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 buitenoptre-
den, neem dan wel zelf een kleed-
je, kussen of klapstoel mee! De ster-
ren van deze middag hopen op mooi 
weer, want bij regen kan het concert 
helaas niet doorgaan!
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Regionale kleurwedstrijd rond NRE
Kleurprijzen voor Maria, 
Annemijn, Egbert en Inez
Aalsmeer - Het rondtrekkend zeil-
spektakel van het Nationaal Re-
genevenement deed vrijdag 1 ju-
li Aalsmeer en de Westeinder Plas-
sen aan. Voordat de zeilers de strijd 
mochten aangaan, kon de school-
jeugd uit Aalsmeer kennismaken 
met de watersport. Kinderen van 
groep 7 kregen zeilles in een op-
timistje en maakten een rondvaart 
met speurtocht op het water. Wa-
tersportvereniging Aalsmeer, Zeil-
school 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 uitge-
reikt 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

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 smaak-
te verrukkelijk. Daarna heeft de 
groep naar de film Alice in Wonder-
land gekeken. De middag vloog om! 
Woensdag 13 juli sluit de Binding-
Boven het seizoen af met een be-
zoek aan het Surfeiland waar aller-
lei 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, tex-
tielstiften en kralen. Er werd gestart 
met een kale saaie toilettas, maar 
na 2 uur strijken, tekenen en naai-
en werd het een hippe leuke toilet-
tas. 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 hoe-
ven te betalen. Kijk op www.debin-
ding.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. Ieder-
een die komt krijgt voor 2,50 euro 
een leuke zwemstengel! Geef je wel 
even op bij eveline@debinding.nl

Graankorrel op schoolreis
Kudelstaart - Donderdag 30 ju-
ni gingen de groepen 3 tot en met 
7 van basisschool de Graankorrel 
op schoolreis. Het was even wach-
ten op de bussen, maar uiteindelijk 
konden alle kinderen een plekje op-
zoeken in de bus. Na het uitzwaai-
en door de ouders, ging de bus van 
groep 3 en 4 op weg naar Oud Val-
keveen. 
Een speelpark waar de kinderen ge-
woon eens een hele dag lekker kon-
den spelen. De achtbaan, klauter-
berg en de botsauto’s waren favo-
riet. In de middag konden de kinde-
ren lekker genieten van een patatje 
met drinken en aan het einde van 

de dag was er nog een lekker ijs-
je. Groep 5 tot en met 7 ging naar 
Walibi toe. Er werden heel wat rond-
jes 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 kinde-
ren van groep 3 en 4 onder de stoe-
len en werden de groepen 5 tot en 
met 8 er een straat eerder uit ge-
zet, 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!

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 bloe-
dingen en ook de theorie betreft hadden de leerlingen goed uit hun hoofd ge-
leerd. Wat een geweldig resultaat! Alle 37 van harte gefeliciteerd. 

Jeugd-EHBO op Immanuël

Talenten op OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Voor de derde keer 
dit jaar was het de beurt aan de ta-
lenten van de OBS Kudelstaart om 
een optreden te verzorgen voor kin-
deren en ouders. Het werd een wer-
velende show met heel veel afwis-
seling. 
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 (kusjes-
dag van K3), en een jongensgroep 
met Ralf, de winnaar van het junior 
songfestival. 
De presentatoren pakten verras-
send uit door de vertrekkende juf 
Marlies van Os eens flink in het 
zonnetje te zetten. De tranen kon-
den nog maar net ingehouden wor-
den. Het kan niet missen: volgend 
jaar weer optredens van talenten op 
de OBS Kudelstaart!

Opbrengst voor restauratie Sint Jan
Ezeltje rijden op braderie
Kudelstaart - Tijdens jaarlijkse bra-
derie in Kudelstaart op woensdag 
29 juni zagen twee meisjes, Me-
lissa Markman en Mandy Braam, 
hun kans schoon om een leuke ac-
tie te voeren. Op de braderie moch-
ten kinderen op de twee ezels An-
nabel en Dorus een ritje maken. De 
opbrengsten van dit spontane initi-
atief wilden Melissa en Mandy ge-
ven aan de actie ‘Laat onze toren 
niet vallen’. Het bleek een succes, 
want het mooie bedrag van 37 eu-

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

Uithoornse Dominique in 
zomermusical Hercules
Uithoorn - Dominique Leeseman 
uit Uithoorn speelt mee in zomer-
productie Hercules de musical. De 
Uithoornse gaat godenzoon tot le-
ven brengen in het Vorstelijk Com-
plex te Utrecht. Van 28 juli tot en met 
7 augustus aanstaande speelt Do-
minique Leeseman van NME Kids 
on Tour de familievoorstelling Her-
cules de musical van Harlekijn – Ta-
lent Scouting & Theatrical Produc-
tions. De jeugdige castleden bren-
gen hun kennis en ervaring, opge-
daan 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 musi-
cal in het openluchttheater Zuider-
park in Den Haag, belooft deze pro-
ductie een overtreffende trap te zijn, 
waarbij jong en oud als bij donder-
slag worden meegenomen naar het 
rijk der goden. NME Kids on Tour is 
bedoeld voor ambitieuze en talent-
volle kinderen van 8 tot 16 jaar die 
ervan dromen later in een profes-
sionele theaterproductie te spelen. 
Daarnaast biedt NME Kids on Tour 
kinderen die eerder in professio-
nele 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 ta-
lent 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.herculesdemu-
sical.nl staat meer informatie over 
de productie en haar medewerkers. 
Tevens kunnen geïnteresseerden 
hier terecht om kaarten te bestellen 
en het talent van Dominique Leese-
man uit Uithoorn gaan bewonderen.

Vijf finalisten op NK BMX
Uithoorn - Op zondag 3 juli is in 
Baarn het Nationaal Kampioen-
schap BMX verreden. 15 UWTC-ers 
hadden zich in de drie voorafgaande 
top competitiewedstrijden gekwalifi-
ceerd voor deze wedstrijd. Uiteinde-
lijk wisten 5 UWTC-ers door te drin-
gen tot de finales. Het massaal toe-
gestroomde publiek had vanaf de 
twee tribunes uitstekend zicht op 
de baan en konden met volle teu-
gen genieten van de wedstrijd en 
van het zonnige weer. Na de trai-
ning/warming-up mochten eerst de 
Cruisers aantreden. Als eerste ver-
schenen de oudste rijders, cruisers 
45+, aan het hek. In deze klasse 
had Willem Kleinveld zich gekwali-
ficeerd. Willem kon jammer genoeg 
niet voor een verrassing zorgen en 
sloot zijn manches, na een val in de 
eerste manche, af met respectieve-
lijk een vijfde en een zesde plaats. 
Vervolgens mocht Erik Schoenma-
kers in de cruiserklasse 30-39 aan-
treden. 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 Wou-
ter 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 Jo-
chem 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 fi-
nale. Daarna was het de beurt aan 
Izar van Vliet van 9 jaar. Op het nip-
pertje wist hij zich met een vierde, 
zesde en derde plaats oor de man-
ches heen te slaan. In de halve finale 
werd hij vierde en in de finale acht-
ste. 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 vlam-
men. Duidelijk was dat de verschil-
len 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 luk-
te 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 fina-
le dus. In de finale ging hij jammer 
genoeg in de eerste bocht onder-
uit 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 vijf-
de en twee keer een vierde plaats 
in de manches nipt, maar toch heel 
knap, te plaatsen voor de halve fi-
nale. Deze sloot hij af met een acht-
ste plaats en was hij klaar. Michael, 
doorgaans toch wel een kandidaat 
voor een hoge klassering in de fina-
le, strandde ook in de halve finale. 
Hij kwam aanvankelijk met een der-
de, eerste en zevende plaats in de 
manches goed uit de startblokken. 
In de halve finale reed hij na de eer-
ste bocht nog op een vierde posi-
tie, dus op kwalificatie koers. In de 
tweede bocht tikte hij het achterwiel 
van zijn voorligger aan en verloor 
hierdoor 1 plaats. De ultieme po-
ging 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 stui-
vertje wisselen om de vijfde en zes-
de plaats. Voor hun was helaas geen 
finaleplaats weggelegd. In de an-
dere 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 vervol-
gens afsloot met een achtste plaats. 
Komend weekend wowrdt het Eu-
ropees Kampioenschap verreden in 
Haaksbergen. Voor meer informatie 
zie www.uwtc.nl/bmx

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 ieder-
een 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. Groovena-
tics, oftewel Timo Romme en Yordi 
Corsten zijn twee zeer getalenteer-
de dj/producers. Hun draaistijl vari-
eert, 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 pla-
tenlaber Sneakerzmuzik werd het 
duo overal gevraagd en ook hun ei-
gen tracks zijn tegenwoordig op elk 
housefeest te horen. Lokale dj-hel-
den Nista, Re-Beat en Del Amor zijn 
ook van de partij en samen zullen zij 
zorgen voor een waardige afsluiter 
van Aalsmeers grootste en langst-
lopende dance-event. Kaarten zijn 
verkrijgbaar in de voorverkoop als 
combiticket bij diverse voorverkoop-
adressen. 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 men-
sen meer toegelaten.
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1.300 euro voor kinderdagcentrum
Lotusbloemtoer grandioos
Aalsmeer - Op zondag 26 juni is 
de jaarlijkse fietstocht De Lotus-
bloemtoer verreden. Deze recre-
atieve toertocht van 35 of 65 kilo-
meter (of 90 kilometer in groeps-
verband) werd georganiseerd door 
Toer Trim Club De Merel in samen-
werking met de oudercommissie 
van de Lotusbloem. De Lotusbloem 
is een kinderdagcentrum voor kin-
deren tot 18 jaar die een ontwikke-
lingsachterstand, of een verstande-
lijke, zintuiglijke en/of meervoudi-
ge handicap hebben. De opbrengst 
van deze fietstocht komt in het ge-
heel ten goede aan de kinderen van 
dit kinderdagcentrum. Het was pri-
ma fietsweer, droog, lekkere tempe-
ratuur en zeker in de ochtend blad-
stil, verder op de dag liet de zon zich 
ook steeds meer zien. TTC de Merel 
had ook dit jaar weer mooie fiets-
routes uitgezet en naast een dui-
delijke 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 ge-
speeld van onder andere Jan Smit, 
Gerard Joling, Ronnie Tober, Wille-
ke Alberti en Marco Borsato, her-
kenbaar voor iedereen. De zanger 
die Aalsmeers Harmonie begeleid-
de kreeg ook het publiek (zittend 
op een klapstoel) zover om de vro-
lijke 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 bij-
zonder de oudercommissie van het 
KDC de Lotusbloem door de gewel-
dige opbrengst van deze editie van 
de Lotusbloemtoer. Dit jaar waren 
er weer meer deelnemers dan alle 
voorgaande jaren en het belangrijk-
ste van alles: er is in totaal 1.300 eu-
ro bij elkaar gefietst voor de kinde-
ren van dit kinderdagcentrum, die 
binnenkort weer nieuw speelgoed 
zullen krijgen dankzij de opbrengst 
van de Lotusbloemtoer 2011.

Dames gooien weer eens balletje
Waive Faive team handbalt 
op verenigingsdag Fiqas
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 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 enke-
le leuke combinaties gespeeld.  Pe-
tra Koster na het keeperswerk voor 
haar rekening. Zij werd soms door 
enorme kanonskogels belaagd. De 
hoeken werden bezet door de al-
tijd fanatieke Jolanda Beijersber-
gen van Henegouwen, de altijd su-

per snelle linkerhoek Irma Baars en 
de jongste telg Fabienne Vork. Haar 
moeder Yvonne Vork stond als van-
ouds op haar vertrouwde cirkelplek, 
die werd afgewisseld door nummer 
drie, Ellen Keessen. De opbouw-
rij werd aangevoerd door midden 
opbouwster Wilma Tolen, links van 
haar Marry de Grauw en Netty Har-
ting en op rechts de altijd gevaar-
lijke linkshandige Yvonne Man. De 
coaching stond onder leiding van 
Corinne Hooyman, die het niet aan-
durfde 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 hand-
ballen, 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 aan-
treden op de 1 kilometer vrije slag 
masters. Deze zwom hij in 13.23,88 
en behaalde daarmee de tweede 
plek. Debutant Vincent Moolhuij-
sen begon zijn open water avontuur 
met de 2 kilometer schoolslag. Zijn 
tijd werd 34.06,62 en werd daar-
mee keurig vierde. Op de 1 kilome-
ter vrije slag heren jeugd en senio-
ren 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 zwem-
mers van Oceanus aan in Bodegra-
ven. Laura Staal en Annette de Vis-
ser begonnen de dag met de 5 ki-
lometer vrije slag, Laura werd elfde 
in een mooie tijd van 1 uur 14 min 
en 42 seconde en Annette twaalf-
de in de tijd van 1 uur 14 min en 44 
seconde. Jeffrey Reijnders trad aan 
op de 500 meter schoolslag en ver-
overde 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 con-
currentie 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 zwemver-
eniging 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 prach-
tige toertochten van 25 of 50 kilo-
meter door een aantal gemeentes in 
de regio. Zelf, met het gezin, groot-
ouders, vrienden en/of buren: alles 
kan! En terwijl de fietsers genieten 
van het mooiste dat het Nederland-
se landschap te bieden heeft, steu-
nen zij KWF Kankerbestrijding. Op 
een sportieve, gezonde en plezieri-
ge manier bezig zijn en tegelijkertijd 
iets doen tegen kanker: dat is de Ri-
de for the Roses.

Route
De Ride for the Roses is een fiets-
evenement dat jaarlijks wordt ge-
houden 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 schit-
terende Westeinderplassen ge-
leid. Vanaf bloemenveiling FloraHol-

land in Aalsmeer fietst u via Rijsen-
hout, Burgerveen, Leimuiden, Bil-
derdam en Kudelstaart weer terug 
naar de veiling. Wie voor 50 kilo-
meter gaat, ziet ook nog het fraaie 
Braassemermeer voorbij komen via 
Roelofarendsveen, Hoogmade en 
Woubrugge. In de plaatsen langs 
de route worden de meest uiteen-
lopende activiteiten georganiseerd. 
U kunt onderweg dus rekenen op 
de nodige gezelligheid en aanmoe-
diging! Op dezelfde dag wordt van-
uit Aalsmeer ook een tocht van 100 
kilometer verreden. Aan deze rit, 
vooral geschikt voor getrainde fiet-
sers, doen elk jaar vele duizenden 
fietsers en bekende sporters mee.

Aanmelden
Deelname aan de toertochten van 
25 en 50 kilometer kost 25 per per-
soon. De opbrengst komt volle-
dig ten goede aan KWF Kankerbe-
strijding. U kunt zich aanmelden via 
de website www.ridefortheroses.nl. 
Hier vindt u ook aanvullende (rou-
te)informatie. Na inschrijving krijgt 
u op deze website een eigen pagina 
waarmee u extra geld kunt inzame-
len door u te laten sponsoren.

Carla van Rooijen derde 
op NK halve triatlon
Aalsmeer - Het Oceanus Multi Tri-
athlon Team heeft afgelopen week-
end zeer goed gepresteerd op het 
Nederlands kampioenschap halve 
triatlon in Didam. Het team was met 
zes triatleten goed vertegenwoor-
digd. Carla van Rooijen veroverde 
bij de dames senioren het brons. 
Het NK halve triatlon in Didam be-
stond uit een triatlon van 2 kilome-
ter zwemmen, 80 kilometer fietsen 
en 20 kilometer lopen. Het Ocea-
nus Multiteam stond met vier vrou-
wen aan de start. Annika Fangmann 
was van deze vier de snelste na het 
zwemonderdeel, maar zij moest he-
laas later opgeven omdat ze zich 
niet helemaal lekker voelde. Diana 
Gorter uit Amstelveen was iets ach-
ter Fangmann uit het water geko-
men en begon toen aan een goed 
fietsonderdeel. Carla van Rooij-
en uit Aalsmeer kwam achter haar 
beter zwemmende teamgenote uit 
het water, maar wist dat voor haar 
de wedstrijd toen pas ging begin-
nen. Op de fiets stoomde Van Rooij-
en naar voren, op naar de kop van 
de wedstrijd. Ze zette uiteindelijk de 
snelste fietstijd neer en kwam daar-
mee 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 to-
taaluitslag, wat goed was voor het 
brons bij de dames senioren. Haar 
teamgenote Diana Gorter finish-
te 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 tri-
atlon deed, kwam met een uitste-
kend looponderdeel na 4.43.41 uur 
over de finish als 26e dame overall 
en 11e bij de dames senioren. 

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

achterstand op de kop uit het wa-
ter. De Aalsmeerder voelde zich op 
de fiets niet goed, waardoor hij uit-
eindelijk helaas moest uitstappen. 
Teamgenoot Van Laar ging onder-
tussen bijzonder goed. Tijdens het 
zwemmen had hij de schade be-
perkt 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 opste-
ker richting de Ironman van Frank-
furt over enkele weken, waar hij 
gaat proberen een startbewijs voor 
de Ironman van Hawaii te bemach-
tigen. 
Bij de scholentriatlon van Didam 
(250 meter zwemmen, 10 km fiet-
sen 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. 

Wedstrijdzwemmen
Dennis Weening pakt goud 
op Speedo Jaargang finale!
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
waren de Speedo  Jaargangfina-
les 2011. De wedstrijd werd ge-
zwommen in het prachtige 50 me-
ter zwembad  in Dordrecht. De jaar-
gangfinales werd vertegenwoor-
dig door de Oceanus zwemsterren 
Lianne Bouwmeester, Giulia Corsi, 
Dennis Weening, Daan Sommeling 
en Ruben van Vierzen. Giulia Corsi 
kwam uit op de 100 meter school-
slag minioren 3-4. Zij behaalde een 
prachtige dertiende plek met een 
tijd van 1.40.14. Lianne Bouwmees-
ter plaatste zich  met maar liefst  
vier afstanden en wel op de 100 me-
ter schoolslag, die zwom zij in een 
tijd van 1.32.27 en waarmee zij een 
schitterende zesde plek behaalde.  
De 200 meter wisselslag  zwom Li-
anne in 3.00.82 wat een mooie ne-
gende plek opleverde. De 100 meter 
rugslag ging in een tijd van 1.27.82 
wat in een twintigste plaats resul-
teerde.  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 eindig-
de 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 me-
ter vrij behaalde Daan plaats 23 in 
tijden van 3.04.47 en 5.47.66. Dennis 
Weening had evenals Lianne vier li-
mieten gezwommen en zich dus ge-

plaatst voor  vier verschillende af-
standen. Op de 100 meter school-
slag zwom hij super naar het goud 
in 1.27.46. Op de 50 meter vlinder-
slag knalde Dennis naar een bron-
zen medaille in 34.93. Op de 100 
meter rugslag maakte hij  de verde-
ling van de medailles kompleet en 
behaalde zilver in 1.18.86.  De laat-
ste afstand was voor Dennis de 100 
meter vrije slag . Dit was een span-
nende race want het verschil tussen 
plaats  1 en 2 was minimaal, Dennis 
behaald nogmaals zilver op deze af-
stand 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. 

Midgetgolf
Marco Slomp en Dingina Dissel 
super op koppeltoernooi
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werd alweer voor de elfde keer het 
12-uurs koppeltoernooi georga-
niseerd door  leden van de mini-
golfclub aan de Beethovenlaan. Dit 
koppeltoernooi is een toernooi voor 
wedstrijdspelers die acht ronden  
spelen in twaalf uur tijd met tussen-
door nog een gezamenlijke lunch 
voor alle deelnemers en liefhebbers. 
De wedstrijd gaat niet om de indivi-
duele scores maar om de score van 
het betreffende koppel. Iedereen 
kiest van tevoren  een  partner  en 
de scores worden bij elkaar opge-
teld.  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 kun-
nen 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 Mo-
nique Bonhof.  Twee andere nieuwe 
duo’s dit jaren waren onder andere 
Dingina Dissel en Nederlands kam-
pioen Marco Slomp en het jeugdi-
ge 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 kon-
den blijven was het duo Tom en Re-
mon 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 sla-
gen. Na zes ronden gingen Marco 
en Dingina nog steeds aan kop met 
een totaal van 339 slagen. Daarach-
ter was de volgorde van de achter-
volgers nog niet veranderd Na het 
eten wil het nog wel eens span-
nend worden, menig speler wil nog 
wel eens slechter gaan spelen na de 
eetpauze.  Zo niet het duo Marco en 
Dingina. Met een spetterende duo-
prestatie (Marco  24 en Dingina 27 
en een totaal van 51 slagen) namen 
zij definitief afstand van de concur-
rentie 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 ron-
den en zette het op 217 slagen (ge-
middeld 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 ex-
treem 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 ge-
middeld onder de 30. Hiermee wer-
den zij dit jaar slechts derde.  Rick 
en Ramon werden uiteindelijk vier-
de met een totaal van 481 slagen.

Foto: Marco Slomp en Dingina Dissel niet te kloppen.

Henk van Laar finishte als vijfde op 
het NK. Foto: Pieter v/d Meer



pagina 26 Nieuwe Meerbode  - 7 juli 2011

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 Em-
men. Voor Oceanus maar drie deel-
nemers, anderen hadden ofwel geen 
limiet ofwel vonden het niet de ver-
re reis waard. Op zaterdag beet Ta-
mara Grove het spits af met 50 me-
ter vrijeslag. Volgens de startlijst was 
ze met een tijd van 27.86 als 28e ge-
plaatst. Vanuit de buitenbaan won ze 
haar serie in 27.78 en schoof daar-
mee 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 nieu-
we clubrecords bij de meisjes 17 jaar 
en dames. Zondagochtend was Vin-
cent Moolhuijsen naar Emmen ge-
komen voor zijn 50 vrij. Na wat aan-
loopproblemen bij de elektronische 
tijdwaarneming waardoor het he-
le programma een half uur later be-
gon, mocht hij dan toch starten. He-
laas 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 aan-
tal zwemmers nog actief bij de club-
kampioenschappen van ZPCH in 
Hoofddorp. 
Het leverde een aantal leuke per-
soonlijke records op voor Sam Eve-
leens op 50 school, Anouk Hilgers 
op 50 vrij, Lorenzo Kliffen op 100 
vlinder, Fernando en Vincent Mool-
huijsen 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 won-
nen. 

NK vinzwemmen
20 Medailles voor Oceanus!
Aalsmeer - In het weekend van 25 
en 26 juni werden de Nederland-
se kampioenschappen vinzwem-
men 2011 gehouden in het Pieter 
van den Hoogenband Zwemstadi-
on in Eindhoven. Zwemvereniging 
Oceanus uit Aalsmeer was met vijf 
deelnemers vertegenwoordigd. Mi-
chel van Langeraad, Liam Glebbeek, 
Cassey Glebbeek, Eline Hoogduijn 
en Yvanka Ashby probeerden naast 
het verbeteren van hun persoonlij-
ke tijden ook nog een medaille te 
behalen in het sterk bezette toer-
nooi. Uiteindelijk leverden zij allen 
een prima prestatie en mocht Ocea-
nus in totaal met 20 medailles te-
rug naar Aalsmeer. Naast Zwemver-
eniging Oceanus deden de zwem-
verenigingen OWT Pontos, U.Z.S.C., 
MonoVinzz, ZPV Piranha en Or-
ka ’97 mee. Er waren ook zwem-
verenigingen uit België, Engeland, 
Duitsland, Frankrijk en Denemarken 
aanwezig. De buitenlandse zwem-
mers konden alléén hun persoonlij-
ke tijden verbeteren. De kampioen-
schappen waren dus tevens een pri-
ma gelegenheid voor de Aalsmeer-
se zwemmers en zwemsters om zich 
met de West-Europese top te me-
ten. De Aalsmeerse deelnemers 
kwamen uit in hun eigen leeftijds-
categorie en behaalde goede resul-
taten. Michel van Langeraad zwom 
zeven afstanden en behaalde 2 gou-

den en 5 zilveren medailles: Goud 
op de 100 meter Monovin met pers-
lucht en de 50 meter Bi-fin en zilver 
op de 50 meter afstand duiken en 
de 50, 100, 200 en 400 meter Mo-
novin. Liam Glebbeek zwom zes af-
standen 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 debu-
tante op het Nederlands kampioen-
schap een prima zilveren medaille 
op de 100 meter Bi-fin. Yvanka Ash-
by zwom vier afstanden en behaal-
de in haar eerste Nederlandse kam-
pioenschap zelfs 2 gouden en 2 zil-
veren medailles. Goud op de 50 en 
100 meter Monovin en zilver op de 
50 en 100 meter Bi-fins. 

Na de zomerstop gaan de vinzwem-
mers weer volop in training voor het 
nieuwe seizoen. Als je nu denkt van 
‘dat lijkt me leuk’ kom dan eens kij-
ken! 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 vin-
zwemmen.

PV. de telegraaf duivensport
Mooie prestatie Leo en Hans
Aalsmeer - Op donderdag 30 ju-
ni werden door 14 deelnemers 184 
duiven ingekorft voor de midfonds-
vlucht Soissons. Bij een N-W wind 
werden de duiven om 7.00 uur ge-
lost. 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 Comb. Wiersma en Zn
11 J. en P Spook
12 C. v. Vliet
13 H. Spaargaren
14 S. Vonk

De tussenstand in het ploegen-
klassement
1 A.A. Sloopwerken  7867 pnt
2 Bos- Emarkt 7570 pnt
3 C. v. Vliet Holding 7504 pnt
4 Bosman Kassenbouw 6928 pnt
5 Oerlemans Confectie 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 gun-
stigere gestemd zodat de start ge-
maakt kan worden.

Deelname fysiotherapeuten en 
dokters aan Ride for the Roses
Kudelstaart - Een team van voor-
namelijk fysiotherapeuten en huis-
artsen gaat meedoen met de pres-
tatietocht Ride for the Roses op za-
terdag 4 september. 

Deze jaarlijkse benefiet wielertocht 
met ongeveer 10.000 deelnemers 
wordt dit jaar verreden in de omge-
ving van Aalsmeer. De start en fi-

nish vinden plaats op het terrein van 
FloraHolland Aalsmeer aan de Leg-
meerdijk. De opbrengst van dit wie-
lerspektakel komt geheel ten goe-
de aan het Koningin Wilhelmina 
Fonds (kankerbestrijding). Voor wie 
dit team wil sponsoren: Er liggen 
op de fysiotherapiepraktijk in Ku-
delstaart en bij een aantal huisart-
sen inschrijflijsten. 

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

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 versche-
nen twintig enthousiaste deelne-
mers. Het weer was uitstekend, niet 
te warm en droog. De vijf kilome-
ter bestond uit twee rondes van 2,5 
kilometer door het Hornmeerpark. 
Een lastig parcours vanwege de ve-
le 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 Son-
ja Veelenturf. Zij was de snelste da-
me, met een mooie tijd van 23 minu-
ten en 55 seconde kwam zij over de 
finish. Een aantal deelnemers had 
vooraf aan de wedstrijd meegedaan 
aan een acht weekse beginnerscur-
sus hardlopen. Zij hadden nog nooit 
eerder een vijf kilometer gelopen. 
Alle deelnemers hebben de finish-
lijn gehaald en kunnen terugkijken 
op een mooie persoonlijke prestatie. 

NK Trampolinespringen
Regen van medailles voor 
springers van SV Omnia
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 Bo-
nita en Tanja. Helaas ging één oe-
fening niet helemaal goed waardoor 
zij een finale plaats miste. Daar-
na was het de beurt aan Dian en 
Maxine. Deze meiden hebben keu-
rig gesprongen, alleen het punten-
aantal was niet voldoende voor een 
plaatsje in de finale. In de klasse E 
pupillen gemengd met Donnatella 
en Serena, die zich wel naar de fina-
le sprongen en uiteindelijk de zes-
de plaats pakte. Bij de E jeugd ge-
mengd 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 oplever-
de en uiteindelijk de achtste plaats. 
In de klasse D junioren hebben San-
ne en Sabine een topprestatie ge-
leverd. Ze zijn derde geworden met 
synchroon springen. In de middag 
begon het inspringen voor het on-
derdeel individueel met Mila en Sa-
bine. De concurrentie op een NK is 
erg groot en helaas zijn beide mei-
den er niet in geslaagd een plaats in 
de finale te bemachtigen. Een week 
later,op zaterdag 25 juni, ging we-
derom 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-

ten Ebbie en Danischa zich naar de 
finale te springen met uiteindelijk de 
achtste plaats. Bij de dames B Se-
nior sprongen Yanaika en Stepha-
nie 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 uitein-
delijk het goud om de nek mochten 
laten hangen en zich in hun cate-
gorie Nederlands kampioen mogen 
noemen. Na de prijsuitreiking syn-
chroon mocht er ingesprongen wor-
den voor het onderdeel individueel. 
Bij de junior meisjes B, 1 spring-
ster van SV Omnia 2000, Bente. Met 
haar prachtige sprongen heeft ze 
zich door de voorrondes heen ge-
sprongen en eindigde zij in de finale 
op een vijfde plaats. Senior Dames 
B Yanaika eindigde tijdens de voor-
rondes op een tweede plaats maar 
in de finale heeft zij zich heel net-
jes 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 Seni-
or heeft Max prachtig gesprongen 
wat hem zilver heeft opgeleverd. Bij 
de C Junior jongens eindigde Mar-
vin op een mooie derde plaats. Dan 
was er 26 juni het NK voor de aller-
hoogste klasse. SV Omnia 2000 had 
twee springers die zich hebben ge-
plaatst voor dit NK. Robin van As en 
Melvin Dokter. Robin’s verplichte 
oefening was niet een van haar bes-
te 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 be-
loond. Voor beide een superpresta-
tie in deze top van Nederland. Voor 
meer informatie: www.svomnia.nl.

Op baan in de Sportlaan
5 Km baanloop bij AVA
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 vete-
ranen zijn van harte welkom. Test 
je conditie door eens op recrea-
tieve wijze 5 kilometer te lopen op 
de baan van atletiek vereniging 
Aalsmeer. Probeer de 12 en halve 
ronden te volbrengen met lekker lo-
pen in je eigen tempo. Bij de finish-
lijn staan juryleden om de juiste tij-
den te noteren. Het startschot wordt 

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 kan-
tine. 
De baan is geopend vanaf 19.15 uur. 
De kosten bedragen 2 euro voor 
niet-leden van AVA. De atletiek-
baan 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

Samen Een houdt jaarlijkse 
sportdag en sponsorloop
Aalsmeer - Op vrijdag 8 juli wordt 
de jaarlijkse sportdag van OBS Sa-
men Een gehouden. Als afsluiting 
van de sportdag wordt een spon-
sorloop houden. De helft van de op-
brengst van deze sponsorloop gaat 
naar het Boston Children Centre in 
Kenia, die de school al jaren steu-
nen via de stichting Wings of Sup-
port, en de andere helft zal worden 
besteed aan Kunst en Cultuur op de 
school, bijvoorbeeld voor een be-
zoek aan een museum. Met het Bos-
ton Children Centre heeft Samen 
Een een leuke band. Er is al eer-
der geld, de voorraad oude sport-
tenues en kleding naar toe gegaan. 
Er is mailcontact tussen de scho-
len en recent is Ellen Kool op be-

zoek geweest. Nu gaat Samen Een 
meebetalen aan drie nieuwe lokalen 
die met behulp van Wings of Sup-
port gebouwd gaan worden. Voor 
de sportdag worden alle kinderen 
tussen 8.30 en 8.40 op de atletiek-
baan 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 organi-
satie voor ontwikkelingssamenwer-
king, 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: ko-
men jullie vrijdag aanmoedigen? 

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was er een BonBini party in Aalsmeer. Alle tie-
ners zijn toe aan een summer break. Dat was duidelijk te merken aan de ge-
zellige drukte. In zomerse kleding werd er tot middernacht gedanst. DJ Men-
no 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.

Gezellige Summer Party
Gemma wint bij 
de ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Mensen die graag willen rum-
mikubben of hartenjagen zijn ook 
van harte welkom. Op donderdag 
30 juni is het klaverjassen gewon-
nen door Gemma van As met 5266 
punten, gevolgd door Huub Bouw-
meester 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 pun-
ten.




