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Inspraakverordening in Raad
Aalsmeer - In de vergadering van
de Raad vanavond, donderdag 1
april, gaan burgemeester, wethouders en fracties onder andere discussiëren over de nieuwe, in te stellen inspraak- en participatieverordening. PACT Aalsmeer heeft een
voorstel gedaan voor een nieuwe
verordening waarin zowel de inspraak als de participatie voor ingezetenen en belanghebbenden bij
de voorbereiding en uitvoering van
gemeentelijk beleid wordt geregeld.
De gemeente Aalsmeer streeft naar
een verbetering van de inbreng van
inwoners, organisaties en het bedrijfsleven in de politieke besluitvorming. Een open houding en mentaliteit van bestuur en werkorganisatie

en het actief informeren van de samenleving zijn dan noodzakelijke en
heel belangrijke voorwaarden. Dit
betekent dat er bij het bestuur en de
werkorganisatie voldoende draagvlak voor de inbreng van inwoners
moet bestaan. Participatie van inwoners krijgt hoge prioriteit. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk
zo veel als mogelijk inwoners bij hun
eigen bestuur en beleidsvorming te
betrekken.
Door de nieuwe verordening aan te
nemen gaan inspraak en participatie onderdeel uitmaken van de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de gemeente. “Het heeft
een tweeledig doel”, aldus de be-

Slechtvalken broeden in
nestkast in watertoren
Aalsmeer - Enkele jaren geleden
heeft vogelkenner en -liefhebber
Herman Scholten samen met een
paar vrienden een nestkast voor
valken laten plaatsen op de watertoren en het ziet er naar uit dat
twee Slechtvalken de nestkast heb-

ben uitgekozen om te gaan broeden. “Het zou voor het eerst zijn dat
er in Aalsmeer door Slechtvalken
gebroed gaat worden. Uniek”, laat
Scholten weten.
De nestkast was geplaatst omdat er
in de winter regelmatig Slechtvalken

Weer inbraak bij Ed Kriek Optiek
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag
30 op woensdag 31 maart is opnieuw
ingebroken in Ed Kriek Optiek aan
de Stationsweg. Het is de vijfde keer
in anderhalf jaar tijd. De dieven, drie
jongens, hebben een deur en een
raam geforceerd. De schade is groot.
Er zijn zeven vitrinekasten omgegooid
en enkele wanden van de muur afgebroken. De inbrekers zijn er met een

kleine 500 zonnebrillen vandoor gegaan. Er zijn getuigen. Deze omwonenden en hotelgasten hebben reeds
verklaringen afgelegd bij de politie.
Gelijk tijdens de inbraak, rond half
twee, is alarm geslagen, maar voordat de politie ter plaatse was, hadden
de dieven zich al snel per auto uit de
voeten gemaakt. Het onderzoek door
de politie loopt.
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stuurders in het voorstel. “Enerzijds
wordt aan ingezetenen en belanghebbenden de mogelijkheid geboden om hun mening over beleidsvoornemens en uitvoering kenbaar te maken. Anderzijds biedt dit
het bestuursorgaan een belangrijk
hulpmiddel in het kader van noodzakelijke belangenafweging tijdens
de beleidsvoorbereiding.” De Raad
vanavond begint om 20.00 uur, vindt
plaats in de raadszaal in het gemeentehuis en is openbaar. Andere
behandelstukken zijn: Noodverordening scootertreffen, aanbieden evaluatie rekenkamer, benoeming fractieassistenten en onder voorbehoud
benoemen van voorzitter en plaatsvervangend voorstel van de raad.

van de watertoren gebruik maakten.
“De laatste paar jaar verblijven er in
de winter zelfs twee Slechtvalken
op de watertoren, maar tot broeden
kwam het nog niet”, legt Scholten uit.
“Wel hebben er al vier of vijf jaar met
succes Torenvalken in de kast gebroed.” Vorig jaar leek het er op dat
dit keer de nestkast in gebruik genomen zou gaan worden door twee
Slechtvalken. De twee vogels bleken
een paar te vormen en eind maart
waren ze druk bezig in en rond het
nest. “De vogels zijn echter zeer storingsgevoelig”, gaat Scholten verder.
“En ondanks ons advies om de watertoren te sluiten, ging deze toch
in het laatste weekend van maart
open voor publiek. Vlak voor de
openstelling waren de slechtvalken
nog prominent aanwezig, maar dat
was wel het laatste wat we van ze
gezien hebben. Dat kan toeval zijn,
maar dat zullen we nooit weten.”
Dit jaar lijkt het allemaal nog serieuzer tussen de twee vogels en omdat de watertoren afgelopen weekend open zou gaan, hebben Scholten en andere leden van de valkenwerkgroep opnieuw de gemeente
gewezen op de risico’s. “Slechtvalken zijn beschermde vogels en verstoring van een broedpoging is een
strafbaar feit”, legt Scholten uit. De
gemeente heeft het verzoek van de
Valkenwerkgroep serieus genomen
en afgelopen zaterdag is wethouder
Jaap Overbeek met enkele leden
een kijkje gaan nemen. “De Slechtvalken lieten zich goed zien en voerden een show op waarop duidelijk
hun claim op de nestkast in de watertoren bleek.
Om deze reden heeft de wethouder
besloten de openstelling geen doorgang te laten vinden. De watertoren blijft nu de rest van het broedseizoen gesloten. Hopelijk gaat er
nu voor het eerst in Aalsmeer door
Slechtvalken gebroed worden. Het
zou uniek zijn”, besluit Herman
Scholten.

Ontvang een
cadeaubon
van E 20,bij aankoop van een
Nespresso apparaat.
Aktie loopt van 1-4-’10 t/m 13-4-’10

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281

Alcoholcontrole
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 27
maart heeft de politie tussen vijf
uur en kwart over zeven in de Beethovenlaan een alcoholcontrole gehouden. Vijftig mensen hebben een
blaastest af moeten leggen. Twee
bestuurders bleken teveel alcohol
te hebben gedronken. Tegen hen is
proces-verbaal opgemaakt.

Bewoners gezocht voor plantdag april
Getuige gezocht
van ‘deukrijder’
Aalsmeer - Op vrijdag 26 maart
heeft tussen 11.00 en 12.30 uur een
automobilist in een donkere auto op
het Raadhuisplein een flinke deuk
gereden in een grijze Volvo station. Een getuige heeft samen met
de chauffeur een briefje achtergelaten onder de autoruit. De naam en
het telefoonnummer blijken echter
niet te kloppen. Navraag bij de politie heeft niets opgeleverd. Het kenteken van de schade-veroorzaker is
onbekend. Wie de aanrijding heeft
gezien en meer informatie heeft,
wordt verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844 of te
bellen naar de gedupeerden via 0620353500.

Amokmaker in
kraag gevat
Rijsenhout - Politiemensen hebben in de nacht van dinsdag 23 op
woensdag 24 maart een 42-jarige
Rijsenhouter aangehouden omdat
de man overlast veroorzaakte. Om
23.30 uur werd gemeld dat de man
op de Aalsmeerderdijk amok maakte. Hij is door agenten aangesproken
en beloofde zich te gedragen. Later
is hij nog een keer gewaarschuwd.
Rond 00.40 uur werd opnieuw gemeld dat de man tekeer ging en is
hij aangehouden. Hij verzette zich,
maar kon in de boeien worden gewerkt. Er is proces-verbaal opgemaakt tegen de Rijsenhouter.

De Dorper: Beplanting
rond bomen wat kaal
Aalsmeer - “Mooi opnieuw ingericht zijn de Markt-, School- en Seringenstraat”, zo stelt het bestuur van
De Dorper in de wijkkrant. “Maar de
beplanting rond de bomen is wat
kaal. De grond wordt veel gebruikt
als uitlaatplaats voor honden en dat
is natuurlijk niet de bedoeling.” Het
bestuur is in overleg gegaan met de
Historische Tuin en gekozen is om
de perkjes rond de bomen te beplanten met heesterroosjes. Deze
plant kan tegen een stootje, heeft
niet de neiging te gaan woekeren
en heeft een lange bloeiperiode. Het
bestuur hoopt dat dit initiatief enthousiast ontvangen wordt door bewoners van het dorp en hoopt op
hun inzet tijdens een plantdag in

april. “Meerdere personen per straat
heeft de voorkeur, want meerdere handen maken nu eenmaal licht
werk”, aldus het bestuur. De plantdag zal begeleid worden door een
vakkundige van de Historische Tuin.
De deelnemers krijgen een rozenplantcursus en worden in het voorjaar van 2011 uitgenodigd voor een
snoeicursus om de rozenplantjes te
kunnen onderhouden. Opgeven kan
door te mailen naar wijkraaddedorper@hotmail.com. Wijkraad De Dorper vergadert overigens elke laatste
maandag van de maand in De Binding in de Zijdstraat. Belangstellenden en gegadigden voor een bestuursfunctie zijn vanaf 19.30 uur
welkom.

Politie zoekt getuigen van
straatroof door 5 jongens
Aalsmeer - De politie is op zoek
naar getuigen van een straatroof die
in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 maart rond half vier op de
Aalsmeerderweg, ter hoogte van de
nieuwe N201, heeft plaatsgevonden. Een 21-jarige inwoner fietste
hier toen vijf jongens in de leeftijd
van 18 tot 25 jaar uit tegenovergesteld richting hem tegemoet fietsten. De jongen die vooraan fietste

reed opzettelijk tegen het slachtoffer aan, waardoor hij viel. Bij een
ontstane vechtpartij werd over en
weer geslagen en geschopt. Uiteindelijk moest de 21-jarige zijn horloge, een armband en bankpassen afgeven. De politie is op zoek naar getuigen van deze straatroof. Mensen
die iets hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de
politie Aalsmeer via 0900-8844.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

www.vankouwen.nl

AASACTIE
PAASACTIE
bij Loogman

Grote paasshoW

leuke, hippe, betaalbare kleding voor
jongens en meisjes van 0 t/m 12 jaar

alle filialen 2e paasdag geopend

uw voordeel kan oplopen tot wel ` 4.000,-!!

Kijk voor meer informatie en concrete aanbiedingen per merk op

w w w. v a n ko u w e n . n l

Op 1, 2, 3, 4 en 5 april
krijgt u bij afname
van minimaal 20
liter brandstof
6 kakelverse
eieren kado!

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF INTERESSE IN EEN

oNDERHouDSCoNTRACT?

Kijk op onze nieuwe
website of bel ons op!

www.loogman.nl
(max. 1 doos van 6 stuks per auto en zolang de voorraad strekt!)
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Verwarming
Koeling
Ventilatie

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

Little Japan Rags • Little Cerise • Claire
NewFacts • Creem • OPT • Green Cotton • Schiesser
Chinche • Imps & Elfs • Studs & Sweeties
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Ophelialaan 94
1431 HL Aalsmeer
www.zussies.com

pagina 2

Nieuwe Meerbode - 1 april 2010

INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma.
tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

TANDARTs
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.

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

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

Ikg
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764.
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u.
Het inloopspreekuur is wo. van
10.00-12.00 u.

VERlOskuNDIgEN
Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. Kunst en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

Zondag in Lijnbaankerk

Paasontbijt voor Project
Care Centre Zuid-Afrika
Aalsmeer - 22 Jongeren uit de Lijnbaankerk in Aalsmeer en het Lichtbaken uit Rijsenhout hebben vorig
jaar een sportveld aangelegd voor
Aids wezen in het Mukhanyo Community Development Centre in ZuidAfrika. Dit is nu alweer zo’n 8 maanden geleden,maar was op het moment dat de groep weer naar huis
ging nog niet helemaal afgerond.
Door de lokale bevolking is het toch
tot een mooi eindresultaat gebracht.
De weeskinderen maken nu volop
gebruik van het sportveld, dus wat
dat betreft is het project geslaagd.
Dit project is door veel Aalsmeerders ondersteund door middel van
financiële giften welke hard nodig
waren om dit project tot een geweldig einde te brengen. Tijdens het realiseren van dit project is ook duidelijk geworden dat veel van de aanwezige computers in de opvang
centra’s van MCDC slecht functioneren. Deze computers worden onder andere gebruikt om de kinderen computerlessen te geven, zodat
ze later meer kans hebben op een
baan. Op 9 april gaan drie jongeren terug gaan naar Zuid-Afrika om
daar te gaan kijken hoe het eindresultaat van het sportveld er uit eindelijk uitziet, maar ook zullen zij het
computernetwerk en een gedeelte van de computers op het hoofdkantoor en lesruimte vervangen, zodat de kinderen op goeie computer kunnen leren om te gaan met de
computer. Dit kost natuurlijk geld.

Oud papier voor
verenigingen
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 2 april haalt de Supporters
Vereniging Kudelstaart weer het oude papier op. Let op: Ook de Meerlanden leegt deze dag de papiercontainers.

Daarom wordt aanstaande zondag
4 april, eerste paasdag, een paasontbijt geserveerd in de Lijnbaankerk. De kosten voor dit paasontbijt bedragen minimaal 5 euro per
persoon.
Het ontbijt wordt gesponsord, dus
de gehele opbrengst komt ten goede aan dit project. Opgeven kan
door een email te sturen naar paasontbijt@cgk-aalsmeer.nl vermeld
uw naam met telefoonnummer en
het aantal personen wat komt ontbijten. Telefonisch opgeven kan
door na 14.00 uur te bellen met
0628339941. Het paasontbijt begint om 8.30 uur. Wie niet wil of kan
komen ontbijten, maar het project
toch graag financieel wil steunen,
kan een gift overmaken op bankrekening nummer: 125986823, Project
Care Centre Afrika met als mededeling: Project 2010.

Wie graag wil dat het papier naar de
Supporters vereniging gaat, dient
de container pas na 16.00 uur aan
de weg te zetten.
Gaarne op die plaatsen waar ook de
vuilcontainers verzameld dienen te
worden. Met de opbrengst van het
oude papier steunt de Supporters
Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen.

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

Vermist:
- Midvoordreef in Kudelstaart, wit-oranje kater,
hoog op de poten en zijn naam is “Denzel”.
- Herenweg in Leimuiden, 6 maanden oud wit/ cypers poesje. Ze
heeft nog een kaal buikje van sterilisatie. Haar naam is “Vriendje”.
- Uiterweg in Aalsmeer, rood met witte kater van 2 jaar
genaamd Henkie.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, zwart-wit gevlekte kater.
15 jaar, hoog op de (witte) poten. Hij heet “Hummel”.
- Julianalaan in Aalsmeer, schildpadpoes, witte pootjes,
witte snuit met bruin vlekje, scheurtje in oor en klein stukje
van staart eraf. Ze is 3 jaar en heet Dip.
Gevonden:
- Uiterweg in Aalsmeer, zwart/witte kat. Zwarte rug,
witte snoet, 4 witte pootjes en draagt een bandje.
- Herenweg in Kudelstaart, zwarte kat met witte bef.
- Uiterweg in Aalsmeer, zwart-witte kat.
- Galileistraat in Kudelstaart, grijs/ cyperse poes.
- Uiterweg in Aalsmeer, rood bonte kater.
Goed tehuis gezocht:
- Rood/wit gestreepte kater. ( Whiskaskat).
- 3 kleurig kortharige lapjeskat van 1 jaar oud. Hij heet “Sunny”.

Waar is kater Henkie?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas, is de rood met witte
kater op bijgaande foto.
Henkie is de naam van deze twee
jaar oude kater, die woont op de Uiterweg. Wie het dier heeft gezien
wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. via tel. 0297-343618.

Reumafonds bedankt Aalsmeer
samenleving als geheel. Tweederde van alle reumapatiënten is jonger dan 65 jaar en behoort tot de arbeidsbevolking. De lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
en de zorgverlening kosten circa
13 miljard euro per jaar. Het feit dat
reuma zo veel mensen direct of indirect treft is relatief onbekend. Reuma is en vrij onzichtbare ziekte; op
het eerste gezicht is weinig merkbaar van de ingrijpende en verreikende impact ervan.
Het Reumafonds is de grootste financier van wetenschappelijk reumaonderzoek in Nederland. Dit is
mogelijk mede dankzij het geld dat
met de jaarlijkse collecte wordt opgehaald. Een andere zeer belangrijke taak van het Reumafonds is voorlichting geven over reuma en leven
met de ziekte. Het fonds vraagt brede maatschappelijke aandacht voor
de impact van reumatische aandoeningen. Voor deze inspanningen
krijgt het Reumafonds geen overheidssubsidie. De bijdrage van iedere Nederlander is dan ook essentieel.

Goede resultaten Oceanus
Aalsmeer - Bij twee totaal verschillende wedstrijden kwamen de Oceanuszwemmers dit weekeinde aan de
start. Voor 14 zwemmers was er een
plaatsje tussen allerlei (wereld) toppers bij de Amsterdam Swim Cup in
het Sloterparkbad. Dat ze geen finaleplaatsen konden halen was op
voorhand bekend, maar een goede prestatie neerzetten op een 50
meter bad in een sterk bezette wedstrijd is heel belangrijk. Aangezien
de wedstrijden al op donderdag begonnen hadden sommigen wel toestemming van school nodig om mee
te kunnen doen. Gelukkig was dat
in vrijwel alle gevallen mogelijk. Er
werden bijna 30 persoonlijke records gezwommen, bovendien een
flink aantal NK limieten, waarbij er
een nieuwe limiet was voor Chantal Grove op de 200 rug. De andere limieten waren vooral verbeteringen van tijd. Het grootste persoonlijke record was voor Wessel de Jong
op de 50 rug, gevolgd door Chantal
Grove op de 200 vrij en Donald Hillebregt op de 200 wissel. Op zondag was er een klassementswedstrijd in Aalsmeer met tegenstanders De Columbiaan uit Voorburg

Woensdag weer
Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 7 april is er
weer Oost-Inn. Van 8.30 tot 12.00
uur is er gelegenheid voor een gesprek met dominee Kees Graafland.
’s Avonds staat als thema ‘Verlangen

Rondom de
Paasdagen
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Vrijdag 10u. vg. Arno
Post. Avondmaal. Zondag Pasen, vg.
Arno Post. Crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (Geen opgaven
ontvangen.)
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Vrijdag 19.30u. Gez. Dienst
in NGK met ds. Muller. Viering HA.
Zondag 10u. drs. A. Jansen. Om
16.30u. drs. J.G. Brienen. Maandag
10u. drs. A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Donderdag Witte Donderdag, avondmaalsdienst 19.30u.
met ds. Henriette van Dunné. Extra
collecte: Kruispost van Oudezijds
100. Vrijdag 19.30u. ds. Liesbet Geijlvoet, Goede Vrijdag. Vesperdienst
mmv het kerkkoor. Zondag Pasen
10u. dienst ds. Liesbet Geijlvoet en
ds. Henriettte van Dunné. Mmv het
Bindingkoor. Extra collecte: Kruispost van Oude zijds 100.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag (pasen) dienst 19u. br. S. de
Graaf, Alphen a/d Rijn. C. Terpstra,
H.I. Ambacht.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Goede Vrijdag 19.30u. dienst. Zondag diensten om 10 en 16.30u. en
maandag 2e paasdag dienst om
10u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Witte Donderdag 19.30u. ds. J. van
Popering. Goede Vrijdag 19.30u. ds.
T.H.P. Prins. Stille Zaterdag 22u. ds.
J. v. Popering. Zondag Pasen. Dienst
10u. ds. J. van Popering.

De kat op de foto van vorige week
heeft overigens een nieuwe baas
gekregen.

Aalsmeer - Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden in de regio Aalsmeer en Kudelstaart voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat
van de collecte. In de landelijke collecteweek van 7 tot en met 13 maart
is in Aalsmeer 9.607 euro en in Kudelstaart 2.925 euro opgehaald.
Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.
Reuma zo snel mogelijk de wereld
uithelpen is van groot belang. Ruim
2,3 miljoen mensen in Nederland leven met pijn en beperkingen als gevolg van reuma of artrose. Bij alles
wat zij doen moeten ze rekening
houden met hun ziekte. En dat geldt
niet alleen voor oudere mensen:
3.000 kinderen in Nederland hebben geen onbezorgde jeugd als gevolg van reuma. Zij kunnen niet vrijuit spelen met leeftijdsgenoten door
pijn en beperkingen van hun bewegingsapparaat.
Ook het vaak zware medicijngebruikt met bijwerkingen, zoals misselijkheid, beperkt de levenskwaliteit. Reuma drukt bovendien op de

KERKDIENSTEN

en ZV Noordwijkerhout. Zeer opvallend daar de prestaties van Eva
van der Born op de 100 en 200 vrij in
resp. 1.07.02 en 2.24.78. Ze benadert
met deze tijden de NK limieten. Veel
progressie boekten Roan van Bakel,
Amber Bellaart, Sven Driessen, Nina
van Mastwijk, Roy Stevens en Fabienne Vork. De klassementsprijzen
werden voor Oceanus gewonnen
door Daan Sommeling, Joeri Berends, Martijn van der Zwaard, Eva
van der Born en Jos Vergeer.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Goede Vrijdag 19u. dienst ds. E.J.
Westerman, Aalsmeer. Avondmaalsviering. Zondag Pasen 10u. ds. E.J.
Westerman, Aalsmeer.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Goede Vrijdag 19u. dienst met C.G.
Graafland. Zondag Pasen. Om 10u.
dienst met C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116. Goede Vrijdag
19.30u. ds. A. van Vuuren. Zondag
10u. 1e Paasdag 10u. ds. A. van
Vuuren. 18.30u. ds. F. van Roest,
Noordwijk. Maandag 2e Paasdag
om 9.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Paasbrunch. Om 19u. Baan7
jongerensamenk. Spr: Geert Balder.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Goede Vrijdag: 19.30u. ds. K. Muller,
gez. dienst met CGK. Zondag 10u.
ds. K. Muller. 16.30u. ds. E.J. van den
Bos, Zaandam.
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Donderdag 17u. Kloosterhof, euch.
viering met L. Seeboldt. Karmelkoor.
19.30u. euch. viering in Karmelkerk
met L. Seeboldt. Goede Vrijdag om

Speciale diensten in
Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
1 april, begint om 19.30 uur een
speciale dienst op weg naar Pasen
in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Iedereen die brood en wijn
wil delen, is van harte uitgenodigd
de dienst mee te komen vieren.
En op vrijdag 2 april wordt een vesperdienst gehouden waarin het passieverhaal centraal staat. Het kerkkoor zal delen uit het muziekstuk
Een Gat in het Dak ten gehore brengen. Erica de Ridder, Quinten Bunschoten en Wilma Broere verlenen
hun muzikale medewerking. Ook
deze dienst begint om 19.30 uur en
is voor iedereen.

Koffie-ochtend
in De Spil
naar Godservaring’ centraal. Dominee Graafland zal spreken aan de
hand van Psalm 84. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur in brede school
De Mikado aan de Catharina Amalialaan. Op 14 april komt ’s avonds
boswachter Olav Martens vertellen
over het Amsterdamse Bos. Voor inlichtingen: www.oosterkerk.info of
bel 0297-325636 of 0297-345413.

Kudelstaart - Op woensdag 7 april
houdt de SOW-gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur, iedereen is welkom en de koffie staat klaar. Er
wordt de mogelijkheid gegeven om
een kaartje te schrijven voor zieke
mensen of gezellig met anderen te
babbelen. De toegang is gratis.

10u. viering in Zorgcentrum Aelsm.
met J. Snoek. Om 14.30u. Karmelkerk Kruisweg. L. Seeboldt. Om 15u.
in Kloosterhof Kruisweg. N. Kuiper. Om 19.30u. in Karmelkerk Goede vrijdagviering met J. Snoek. Karmelkoor. Zaterdag 21.30u. euch. viering in Karmelkerk met L. Seeboldt.
Gelegenheidskoor. Zondag 10.30u.
Karmelkerk woordcomm. viering
J. Snoek. Karmelkoor. 10.30u. in
Kloosterhof woordcomm. viering. N.
Kuiper. 14.30u. Poolse dienst.
R.K. vieringen Rijsenhout
(Ontmoetingskerk) Zaterdag 20u.
Paaswake, woord- en comm. viering
mmv dames- en herenkoor Soli Deo
Gloria. vg. J. Snoek.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zaterdag paaswake om 21u. met past. J. Paans.
Zondag 1e Paasdag om 10u. Paashoogmis. Mmv Cantare.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Witte Donderdag 19.30u. ds. F.
Praamsma. H.A. Goede Vrijdag
19.30u. ds. Vrijhof. Zondag 10u. ds.
J. v. Veen. Pasen, mmv Kerkkoor.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Witte Donderdag 19.30u. ds. R. Poesiat. H.A. Goede Vrijdag 19.30u. ds.
R. Poesiat. Stille Zaterdag 19.30u.
ds. R. Poesiat. Zondag 10u. ds. R.
Poesiat, Pasen.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Donderdag 19u. woordcomm. viering met A. Blonk. Fiore. Vrijdag 19u.
woordcomm. viering met A. Blonk,
dames- en herenkoor. Zaterdag
19u. woordcomm. viering met A.
Blonk. Dames-herenkoor en kinderkoor. Zondag 10.30u. woordcomm.
viering met A. Blonk. Mmv Fiore.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Geen bijbelstudie.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
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Aanleveren van kopij
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Verspreiding/bezorgklachten:
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
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let op:
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Dus ook niet per e-mail, fotokopie
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schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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Officiële Mededelingen

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.3020.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is
deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.
WIJKRADEN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 13 en 27
april 2010.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl
of klagen@crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN
UITVOERING PROVINCIE
NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl.

Openingstijden Gemeentehuis iN VERBAND MET Pasen
Openingstijden Gemeentehuis in verband met Pasen
Op 2 april (Goede Vrijdag) en 5 april (2e Paasdag) is het gemeentehuis gesloten.
Openingstijden VVV/ANWB Winkel
De VVV/ANWB winkel is op 2 april (Goede Vrijdag) geopend
maar op 5 april (2e Paasdag) gesloten
Regeling voor de behandeling van
bezwaarschriften Aalsmeer 2010
De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en
de burgemeester van de gemeente Aalsmeer maken bekend, dat zij
een nieuwe regeling voor de behandeling van bezwaarschriften
hebben vastgesteld geheten Regeling voor de behandeling van
bezwaarschriften Aalsmeer 2010. De regeling houdt onder andere
in het instellen van een externe bezwaarschriftencommissie, haar
bevoegdheid en werkwijze in het kader van haar advisering bij ingediende bezwaarschriften tegen besluiten van de raad, het college en
de burgemeester. De regeling ligt ter inzage in het gemeentehuis.
De regeling is tevens op te zoeken op onze website: “www.aalsmeer.
nl”. De Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften Aalsmeer
2010 treedt in werking op 6 april 2010.
Koninklijk besluit tot goedkeuring
onteigeningsbesluit Noordvork
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer maakt bekend, dat de Kroon bij besluit no. 10.0000654
van 15 maart 2010 goedkeuring heeft verleend tot het besluit van
de raad van de gemeente Aalsmeer van 14 mei 2009, zoals gewijzigd
bij raadsbesluit van 26 november 2009, tot onteigening krachtens
artikel 77 van Titel IV van de onteigeningswet. De onteigening geschiedt ten name van de gemeente Aalsmeer, ter realisering van de
bestemming “verkeer” zoals opgenomen in het op 22 januari 2009
door de raad van de gemeente Aalsmeer vastgestelde bestemmingplan “Noordvork”. Dit bestemmingsplan is op 18 maart 2010 onherroepelijk geworden. Voor de uitvoering van voornoemde bestemming
dient de gemeente over genoemde percelen te kunnen beschikken.
De bij deze onteigening betrokken percelen zijn gelegen binnen het
plangebied van het bestemmingplan “Noordvork”, welk plan de aanleg mogelijk maakt van de Noordvork gelegen in de Stommeerpolder
tussen de kruising van de Stommeerkade-Aalsmeerderweg-Ophelialaan (toekomstige Zevensprong) en de kruising Stommeerkade-Burgemeester Kasteleinweg (N201). De officiële bekendmaking van het
Koninklijk Besluit tot goedkeuring is gepubliceerd in de Staatscourant nummer 4706 d.d. 25 maart 2010.
Het Koninklijk Besluit van 15 maart 2010, vergezeld van het raadsbesluit en de perceelslijst, ligt ter inzage bij de centrale balie van
het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De openingstijden van de centrale balie zijn van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop). Voor het overige zijn
de stukken in te zien op afspraak. Indien u van deze mogelijkheid
gebruik wilt maken dan kunt u terecht bij mevrouw A.B. van der Poel
(telefoonnummer 0297-387587).
Kennisgeving
Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan
“Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7” en
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening, en artikel 110c van
de Wet geluidhinder, bekend dat van dinsdag 6 april 2010 tot en met
17 mei 2010 voor een ieder ter inzage liggen:
• het ontwerp bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7” met bijbehorend
ontwerp exploitatieplan, en ontwerp besluit tot vaststelling
hogere grenswaarden.
Het plangebied van het bestemmingsplan heeft betrekking op de
Middenweg en drie deelgebieden. Twee van deze deelgebieden
omvatten het gebied tussen de Hornweg, de Aalsmeerderweg, de
Machineweg en het nieuwe wegtracé van de N201. Het derde deelgebied is gelegen tussen de Middenweg, de Aalsmeerderweg en de
Molenvliet.
Het genoemde bestemmingsplan is het eerste in een reeks dat tot
doel heeft om het verouderde glastuinbouwgebied tussen de woonkernen Aalsmeer en Nieuw Oosteinde te kunnen omvormen tot een
modern bedrijvenpark dat is toegesneden op de toekomst van de
- voor deze regio belangrijke - sierteeltsector. Bij het bestemmingsplan zijn op grond van artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening
een aantal gronden aangewezen ten aanzien waarvan de verwezenlijking in de naaste toekomst nodig wordt geacht. Het exploitatieplan biedt de grondslag voor het publiekrechtelijke kostenverhaal.
Dit betekent dat de gemeente bepaalde kosten in het kader van de
gebiedsontwikkeling kan verhalen op de eigenaren van de gronden
in het exploitatiegebied. Het kostenverhaal via het exploitatieplan
is enkel aan de orde bij het verlenen van een bouwvergunning.
Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. Het tracé van deze weg is geprojecteerd tussen de
Middenweg en de Machineweg, ter plaatse van het voormalige Zwanenpad. Ten gevolge van het wegverkeerslawaai zal bij een zestal
woningen langs de Machineweg de voorkeursgrenswaarde voor de
ten hoogst toelaatbare geluidbelasting worden overschreden. In
verband hiermee dienen voorafgaand aan de vaststelling van het
bestemmingsplan hogere grenswaarden te worden vastgesteld met
betrekking tot de woningen die zijn gelegen aan de Machineweg
135, 137, 137a, 137b, 139 en 143.

Inzien ontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding, regels en
gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt
het digitale bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, Middenweg en
deelgebieden 3, 5 en 7” bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U
kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het ontwerp
bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedurende bovengenoemde periode op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur ter inzage op
het gemeentekantoor aan het Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer.
Het ontwerp is in pdf formaat ook te zien op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl.
Inzien ontwerp exploitatieplan
Het exploitatieplan omvat onder meer een kaart van het exploitatiegebied, een omschrijving van werken en werkzaamheden, een
faseringsregeling en een exploitatieopzet. Het ontwerp exploitatieplan ligt tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage op het
gemeentekantoor, en is in pdf formaat ook te zien op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. De financiële onderbouwing bij
het exploitatieplan is als vertrouwelijk aangemerkt, als bedoeld in
artikel 10, lid 2 sub b. van de Wet openbaarheid van bestuur. Op
grond van 3:11, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt
meegedeeld dat deze stukken niet ter inzage liggen.
Inzien ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op
grond van de Wet geluidhinder, ligt tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage op het gemeentekantoor en is in pdf formaat
ook te zien op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl.
Zienswijzen indienen over het bestemmingsplan
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een
ieder een zienswijze naar voren brengen over het ontwerp bestemmingsplan. Het indienen van een zienswijze kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan
de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Ontwerp bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en dg 3, 5 en 7”. Voor het kenbaar maken van een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer J. Koch, of bij
diens afwezigheid, een van de andere medewerkers van het cluster
Ruimtelijke Ordening (tel: 0297-387 575).
Zienswijzen indienen over het exploitatieplan
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een
belanghebbende tevens een zienswijze naar voren brengen over het
ontwerp exploitatieplan. Het indienen van een zienswijze kan naar
keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer)
onder vermelding “Ontwerp exploitatieplan Green Park Aalsmeer,
Middenweg en dg 3, 5 en 7”. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw A.B. van
der Poel (tel: 0297-387 587).
Zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzageligging kan
een belanghebbende tevens een zienswijze naar voren brengen over
het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder. Het indienen van een zienswijze kan
naar keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430
AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Machineweg 135-143”. Voor het kenbaar maken van een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer J.
Koch, of bij diens afwezigheid, een van de andere medewerkers van
het cluster Ruimtelijke Ordening (tel: 0297-387 575).
Definitieve Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Bilderdammerweg 120, 3 linden, 1 kastanje en 1 wilg
• Kudelstaartseweg 60, 1 wilg
• Linnaeuslaan 26, 1 abies concolor en 1 pinus nigra nigra.
Datum verzending vergunningen: 1 april 2010
Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen
te nemen ten behoeve van de zomerbraderie, door middel van het
plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor de hieronder
genoemde weg op volgende dag geslotenverklaring en parkeerverboden in te stellen:
• Einsteinstraat, rondom het winkelcentrum Kudelstaart (van
Robend t/m Einsteinstraat nr 79) De ontheffing geldt op 30
juni 2010 tussen 14.00 uur en 20.00 uur.
Monumentenvergunning
• Het college van Burgemeester en wethouders heeft
in haar vergadering van 30 maart 2010 besloten een
monumentenvergunning af te geven voor de restauratie van de
Watertoren, gelegen aan de Kudelstaartseweg 16 in Aalsmeer.

• Het college van Burgemeester en wethouders heeft in
haar vergadering van 12 januari 2010 besloten een
monumentenvergunning af te geven voor het vernieuwen van
de dakbedekking, gelegen aan de Hornweg 261 in Aalsmeer.
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5, tel. 0297-387 619.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 239s, unit 17, het wijzigen van een gevel;
• Aalsmeerderweg 373, het wijzigen van een kozijn;
• Lijnbaan, het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet;
• Stommeerweg 78, het uitbreiden van de woning;
• Zwarteweg (nabij), het plaatsen van een geluidsscherm.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 322, het bouwen van een woning;
• Aalsmeerderweg 322, het vernieuwen van een beschoeiing;
• Hornweg 261, het vernieuwen van de dakbedekking.
• Lisdoddestraat 59, het plaatsen van een blokhut;
• Mijnsherenweg 24, het bouwen van keerwanden en het plaatsen
van een lichtmast;
• Ophelialaan 110 en 112, het vernieuwen van de gevel en het
intern verbouwen van de winkel;
• Romeijnstraat 7, het vergroten van de woning;
• Saturnusstraat 24, het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg 215, het bouwen van een woning;
• Uranusstraat 8, het vergroten van de woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 1 april 2010.
Ter inzage bij de Afdeling Dienstverlening, Week 13
t/m 1 apr
t/m 2 apr
t/m 4 apr
t/m 13 apr
t/m 14 apr
t/m 15 apr
t/m 21 apr

t/m 22 apr
t/m 22 apr
t/m 23 apr
t/m 24 apr
t/m 30 apr
t/m 6 mei

t/m 6 mei
t/m 14 mei

Lijnbaan, 5 elzen; legmeerdijk 313: 38 populieren,
1 lariks, 18 essen, 14 esdoorns, 26 elzen, 3 wilgen,
17 berken, 5 krentenbomen, en 2 prunus;
Uitwegvergunning: lijnbaan, Aalsmeer;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 14, 3 berken.
kapvergunning: Herenweg 30, 1 ceder, 3 berken en
2 elzen; Jac. P. Thijsselaan 18, 2 hoog knop wilgen.
Drank en Horecawet: vergunning verleend: Restaurant
Kempers Roef, Kudelstaartseweg 228;
Exploitatievergunnning: Restaurant Kempers
Roef, Kudelstaartseweg 228; Toussaint Aalsmeer,
Legmeerdijk 313;
Kapvergunning: tussen de Lijnbaan en Oude Spoordijk,
kadestraal bekend gemeente Aalsmeer, G5947, G5946,
G5402, alle bomen, diverse soorten en elzenhaag
kadestraal bekend gemeente Aalsmeer G4722, G3572;
Nabij Wissel, t.o. het woonwagencentrum te Aalsmeer,
2 italiaanse populieren (“Populus nigra Ïtalica”);
Drank en Horecawet: vergunning verleend:
Albert Heijn BV, Poldermeesterplein 1;
Exploitatievergunning: Prorest Catering BV,
Van Cleeffkade 15;
Ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart,
Kudelstaartseweg 239;
Kapvergunning: Kamerlingh Onnesweg 15,
3 cupressocyparis;
Kapvergunning: Oosteinderweg 563, 1 es;
Kapvergunning: Beatrixstraat-Constatijnstraat,
7x plataan, 5x acer pseudo platanus, 1x prunus
serrulata “kwanzan”; 1x pyrus calleryana
“chanticleer”, 1x salis babyonica “tortuosa”, 1x salix
alba, 1x cupressocyparis leylandii, 1x acer pseudo
platanus, 1x ulmus hollandica, 1x chamaecyparis
lawsoniana, 2x thuja “gelderland”;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 16: 2x es, 2x els.;
Kapvergunning: Bilderdammerweg 120, 3 linden,
1 kastanje en 1 wilg; Kudelstaartseweg 60, 1 wilg;
Linnaeuslaan 26, 1 abies concolor en 1 pinus nigra
nigra.

Ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Balie 5
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot vrijdag 23 april 2010
Karperstraat 15 en 17, het plaatsen van een carport
Maximastraat 20, het vergroten van een woning
Inzagetermijn tot vrijdag 30 april 2010
Baanvak 75, het plaatsen van een dakkapel
Goudenregenstraat 11, het vergroten van een woning
Inzagetermijn tot vrijdag 7 mei 2010
Aalsmeerderweg 394, het vergoten van de woning
Apollostraat 61, het veranderen van de berging in woonruimte

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Ik ben Duchenne-patiënt
Geef kinderen met een levensbedreiGende ziekte de kracht om kind te zijn. doe een Wens stichtinG nederland, bankrekeninG 36.60.21.222.

gratis advertentie

GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
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Zaterdag in De Oude Veiling

Komedie ‘De winter onder
de tafel’ door Rijzenspelers
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 3
april speelt toneelvereniging De Rijzenspelers ‘De winter onder de tafel’
van Roland Topor in De Oude Veiling in de Marktstraat. Een romantische komedie verpakt in een melancholiek sprookje: Wanneer Florence, een mooie, jonge en talentvolle vertaalster een ruimte in haar appartement onderverhuurt aan Dragomir, een vreemde en arme immigrant, worden de wenkbrauwen in
haar naaste omgeving gefronst. De
verhuurster en onderhuurder raken
verwikkeld in een spel van verlangen en onschuld. Tussen de twee
groeit een mooie band, zonder dat
dit echt de bedoeling was van hun
beiden. Wanneer dan ook nog eens

de neef van Dragomir op de proppen komt, kan het leven ten huize
Florence niet meer stuk. Echter de
jaloezie en afgunst van haar directe omgeving groeit. Wat volgt is een
melancholiek sprookje, een romantische komedie, waarbij de personages geconfronteerd worden met financiële nood en materialisme, eenzaamheid en geborgenheid, droom
en werkelijkheid, maar bovenal ook
met muziek! Een verhaal over mensen op zoek naar een thuis. De regie
is in handen van Ton Offerman en
de muziek wordt verzorgd door Cor
Trommel. De voorstelling start om
20.15 uur. Kaarten reserveren kan
via info@deoudeveiling.nl of bel:
0297-368378.

Zaterdag opening door kunsthistoricus

Touwsculpturen en etsen
in Het Oude Raadhuis

recensie

Veronique Sordano: Uitbundige
afsluiting van cabaretseizoen

Aalsmeer - Het is volle bak in Bacchus, op zaterdagavond 27 maart.
Publiek van alle leeftijden zit met de
voeten op het podium; het is weer
als vanouds gezellig in zo ongeveer
het kleinste theatertje van Nederland. Veronique Sordano is een Nederlands-Italiaanse cabaretière, met
een vrijmoedige en uitbundige theaterpersoonlijkheid. De toon en de
sfeer bij het opening van haar show
‘Made In Italy’ is meteen gezet met
‘De eerste keer’ een weemoedig lied
waarin alle eerste keren in het leven lyrisch werden bezongen. Veronique en haar muzikanten – saxofonist David Lucas en gitarist Guy Nikkels – zijn een feest om naar te luisteren; met een prachtige jazzy stem
zingt ze haar eigen teksten. Veronique brengt haar liefde voor Italië,
het Italiaanse eten en haar Italiaanse vader op uitbundige wijze tot uiting. Met haar lofzang op ‘La merenda’ ridiculiseert ze het equivalent
van ons vieruurtje de ‘cup-a-soup’,
door uit haar japon een met chocolade overgoten heerlijkheid te plukken en deze met gulzige gebaren te

Jodelster Jopie
in bomvol Ahoy
Aalsmeer - De jodelzangeres Jopie
Vogelvang heeft afgelopen weekend opgetreden in Ahoy te Rotterdam tijdens het grootse après-ski
feest. De Aalsmeerse kijkt terug op
een geweldige happening. “Mijn
optreden in het Concertgebouw in
Amsterdam was een leuke ervaring,

consumeren. Eten moet niet gezond
zijn maar lekker, is haar motto; wie
denkt dat Bertolli het beste van Italië vertegenwoordigt, heeft het mis:
het is de Knorr-fabriek uit Polen! Ze
geeft een prachtig verslag over haar
buurvrouw die Rome heeft bezocht,
en die op de vraag hoe ze het heeft
gevonden, antwoordt: ‘Nou, we hebben alles wel gehad!’ Als een razende furie gaat Veronique tekeer tegen het ‘zien maar niet beleven’ –
wat een belangrijk thema in haar
programma is. Uiteraard betekent
‘de Nederlandse man’ niet ‘de geëmancipeerde man’; ze stuurt hem
naar de Hoge Veluwe voor een cursus ‘remancipatie’, onder het genot
van een kopje Earl Gay. Ze houdt
van het type man met een gouden
ketting met groot kruis op zijn borsthaar die flaneert door de straten van
haar Roma! Bacchus heeft dit seizoen een leuk en gevarieerd cabaretprogramma geboden en veel bezoekers zijn het er over eens dat
‘Made In Italy’ een geslaagde voorstelling is.
Door Joke van Klink
maar dit was ook geweldig”, aldus
de jodelster. Aanstaande zaterdag
3 april is Jopie Vogelvang te zien in
de BZT-show van de NCRV op Nederland 3 van 17.45 tot 18.45 uur. De
inwoonster gaat proberen om twee
kinderen van elf jaar te leren jodelen. “Als de jeugd interesse heeft
voor het jodelen, help ik ze graag”,
aldus de jodelster. Meer weten van
deze Aalsmeerse zangeres? Kijk op
www.jopievogelvang.nl.

Gratis gadget op eerste
paasdag in Bon Ami
Aalsmeer - Met het Paasweekend
in het vizier zal discotheek Bon Ami
twee avonden geopend zijn om elkaar te ontmoeten of lekker met de
voetjes van de vloer te gaan. Zaterdag 3 april zal niemand minder dan
dj Roel met zijn party sounds het
spits afbijten. Deze allround dj zal
menig plaatje uit de top 40 voorbij
laten komen, maar ook de hits uit de
oude doos zullen gedraaid worden.
Gezelligheid staat altijd voor op bij

dj Roel en dat is altijd goed te merken! Zondag 4 april, eerste paasdag,
maakt Bon Ami zich op voor de welbekende Easter Party. Voor de eerste honderd gasten zal er bij de entree een gratis Bon Ami-gadget zijn.
Kom dus op tijd en ontvang één van
deze leuke gadgets. De aanvang van
beide avonden is vanaf 22.30 uur en
de entree is vrij. Voor meer informatie kan de website bekeken worden:
www.bonami.nl.

Aalsmeer - Vanaf vandaag, donderdag 1 april, presenteert de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer een
nieuwe expositie in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Touwsculpturen van Sonja Weber Gilkey en etsen
van Yolanda Eveleens sieren de gemeentelijke expositieruimte op. Beide kunstenaars hebben hun roots in
Aalsmeer. De in Amerika wondende Kunstenares Sonja Weber Gilkey
beleefde haar kindertijd met zeilscheepjes, touwen en zoeken langs
de waterkant in Aalsmeer. Een fascinatie die vandaag de dag doorgaat aan de kust van Maine, op zoek
naar aangespoelde zoutdoordrenkte lijnen en resten uit de zee. Uit deze vondsten ontstaan vezelbeelden,
symbool van kwetsbaarheid, leven,

oneindigheid en verandering. Yolanda Eveleens woonde het eerste
jaar van haar leven (1952) in de Seringen straat in Aalsmeer, haar opa
had een kwekerij aan de Oosteinderweg. Zij maakt uiterst fijnzinnige
en complexe etsen, waarin ze aan
de hand van groei en vervalprocessen in de natuur filosofeert over de
essentie van het leven.
Aanstaande zaterdag 3 april wordt
de nieuwe expositie officieel geopend. Om 16.00 uur is de eer aan
kunsthistoricus Caroline Roodenburg. Uiteraard zijn belangstellenden van harte welkom. De tentoonstelling gaan bekijken kan tot en
met 9 mei iedere donderdag tot en
met zondag tussen 14.00 en 17.00
uur. De toegang is gratis.

STAGE
MUSIC SHOP
GREG BENNETT
WESTERN GUITAR
van 195,- voor

%169,-

SHAKING
EGGS
p.st.

Kudelstaart - Binnenkort kan weer
gekeken worden naar een voorstelling van Toneelvereniging Kudelstaart. De afgelopen maanden
is er door alle spelers weer keihard gerepeteerd onder de bezielende leiding van regisseuse Mirjam Angenent. De groep is er helemaal klaar voor om bezoekers een
onvergetelijke avond te bezorgen.
Het stuk ‘Goed Fout’ uit 1991 van
Haye van der Heyden wordt op de
planken van Dorpshuis Kudelstaart
gebracht. Deze tragikomedie gaat
over de nasleep van de Tweede Wereld oorlog waarin met name duidelijk wordt dat de tweede generatie daar nog steeds mee geconfronteerd wordt. Het verhaal draait 60

jaar na de bevrijding, om het balanceren tussen (ver)oordelen waarin
iedereen zijn eigen waarheid zoekt.
Maar is er een waarheid? Is er een
goed, is er een fout? De voorstellingen worden gegeven op 17, 18 en 24
april. De toneelavonden op zaterdag
beginnen om 20.00 uur, de voorstelling op zondag om 14.00 uur. Eén
uur voor aanvang is de zaal open.
De toegangsboekjes kosten 8 euro per stuk en de verkoop begint
aanstaande zaterdag 3 april tussen
11.00 en 13.00 uur in het dorpshuis
Kudelstaart. Wie na 3 april nog kaarten wil kopen kan terecht bij Gal &
Gal in winkelcentrum Kudelstaart of
telefonisch bestellen bij Lia Bon, tel.
0297-360042 of 06-22410451.

Exposities
Vanaf 1 april:
* Touwsculptures van Sonja Weber
Gilkey en schilderijen van Yolanda
Eveleens in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Zaterdag 3 april opening expositie door kunsthistoricus om 16u.
Tot en met 9 mei, do.-zo. 14-17u.
Zaterdag 3 april:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Zaterdag 3 en zondag 4 april:
* Huiskamermuseum Jan van Zon,
Van Cleeffkade 12a open voor publiek. Beide dagen 12 tot 17u.
Tot en met 25 april:
* Expositie in Sous Terre, Kudelstaartseweg met schilderijen en
glaskunst, Open zaterdag en zon-

Vergaderingen
Donderdag 1 april:
* Bijeenkomst wijkraad Oost in De
Mikado, Cath. Amalialaan v/a 19u.
* Raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.

Ten Beers After in Bacchus
Aalsmeer - Het is lente! Dat moet
gevierd worden. Met Ten Beers After, natuurlijk. In cultureel café Bacchus op zaterdag 3 april. De band
zal met een pré paselijk concert het
voorjaar begroeten. Bijna alle grote hits worden ten gehore gebracht.
Uiteraard speelt de band ook enkele
successen van het recente Bacchus
d’akoestica. Dus ‘moef lijk Mijkol’,
maar dan nu zonder dooie hamster
op het hoofd. Dit alles aangevoerd
door zangeres Dorine. Zij heeft haar
amandelen opgewarmd en zal de
soul als voorgekauwd voedsel over
de menigte uitstorten. Tenorinnetje Anne Kee neemt tevens enkele tweede stemmen voor haar reke-

ning. In de ene hand een bariton en
in de andere een trombone is een
makkie voor konijnensleutelaar Pieter. George speelt de bas en Nienke
zal zich volledig op de trompet concentreren. Ondertussen heeft Cees
kunnen oefenen als oom, hij is nu
vader en drummer tegelijk. De gitaar hangt aan Jan-Willem en Jacko
is niet aanslaggevoelig, wat in deze
tijd alleen maar gunstig is. Geef gehoor aan uw lentekriebels en kom
naar Bacchus gegaloppeerd voor
een fikse dosis Ten Beers After. Zaterdag 3 april vanaf negen uur, de
entree is gratis. Tip: Vrijdagavond
9 april: Hoogtepunten van Jiskefet.
Een avond om vooral niet te missen.

%1,40

Zaterdag: gitaarsnarenset Cobra E 3,75

Info: www.stagemusic.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Verbouwing jongerencentrum

Fikse face-lift voor N201

Aalsmeer - Er word de komende
weken flink verbouwd in de N201.
Dat was ook wel nodig, want het
was veel mensen inmiddels wel opgevallen dat aardig wat dingen behoorlijk versleten waren. In samenwerking met de gemeente Aalsmeer
krijgt het interieur van het jongerencentrum een fikse face-lift en worden er een aantal ingrijpende verbeteringen gerealiseerd. Om te beginnen worden de toiletten in zijn
geheel vervangen. Ze verhuizen
naar de bovenverdieping, rechts van
de garderobe. Ook worden ze veel
ruimer en netter, vooral het damestoilet. De entree wordt vergroot, het
kleine hokje waar je binnen komt is
voortaan verleden tijd. Het café gedeelte word ook flink onder handen
genomen. Het verlaagde plafond

gaat er uit, de bar wordt vervangen
voor een hele mooie rechte, strakke bar en er wordt een muur verplaatst waardoor het café gedeelte
groter wordt.
In de zaal worden de zithoeken verbetert, er komen kussentjes op en
ook worden de wanden en de lambrisering opgeknapt. Verder komt
er een extra nooddeur in de zaal
waardoor het veiliger wordt en er
bovendien meer bezoekers in de
N201 toegestaan kunnen worden.
Tot slot wordt nog een aantal kleinere aanpassingen en wat schilderen stuukwerk gedaan, zodat alles er
half mei weer pico bello uitziet.
Op de website van de N201 is de
verbouwing te volgen met foto’s die
minimaal eens per week vernieuwd
worden!

Zaterdag start voorverkoop!

TV Kudelstaart presenteert
tragikomedie ‘Goed Fout’

Muziek/Toneel
Donderdag 1 april:
* Pianoshow met muziek op verzoek
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Zaterdag 3 april:
* Toneelver. De Rijzenspelers brengt
‘De winter onder de tafel’ in De Oude Veiling, Marktstraat v/a 20.15u.
* Optreden Ten Beers After in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Dj Roel live in Bon Ami, Dreef vanaf 22.30u.
Zondag 4 april:
* Live muziek in Blitzz, Marktstraat
vanaf 16u.
* Easter party in Bon Ami, Dreef
vanaf 22.30u.
Maandag 5 april:
* The Voice Company brengt musical ‘Jesus Christ Superstar’ in showkas Arendshoeve, Aalsmeerderdijk
438. Aanvang: 16.30u.

dag van 13 tot 17u.
Diversen
Donderdag 1 april:
* Sjoelen in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.
* Sjoelavond Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede in
Rijsenhout vanaf 20u.
Vrijdag 2 april:
* Inloop Bindingzolder voor tieners,
Haya van Somerenstraat, 15-18u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 3 april:
* Koppeltoernooi dartclub Poel’s Eye
in Dorpshuis Kudelstaart, 19.30u.
Maandag 5 april:
* Paasfeest op kinderboerderij Boerenvreugd, Hornmeer met kijkdoos
maken en eierbingo, 10-12u.
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan
open voor publiek, 10-17u.
Dinsdag 6 april:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken,
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
* ANBO fietstocht. Vertrek 13.30u.
bij Parochiehuis, Gerberastraat.
Woensdag 7 april:
* Koffie-ochtend in De Spil, Spilstraat vanaf 10u.
* Oost-Inn in Mikado, Cath. Amalialaan van 8.30 tot 12u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Business café in Blitzz, Marktstraat
vanaf 20u.
Donderdag 8 april:
* Kienavond Supportersvereniging
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.

Popkoor heet Soundsation
Aalsmeer - Er is een belangrijke stap gezet in het bestaan van
Aalsmeers jongste Popkoor: Het
Popkoor heeft een naam: Soundsation. Uit zes genomineerde namen
mochten de toekomstige leden vorige week dinsdag een keuze maken. De naam werd onthuld terwijl
de champagne ontkurkt werd. De
bedenker van de naam, Adri van
Egmond, licht de naam toe: “Ik had
voorkeur voor een Engelse naam,
dat is toch wat pakkender voor een
popkoor. Na wat woorden te hebben
gecombineerd ontstond Soundsation. De naam spreekt voor zichzelf,
een combinatie van geluid en sensatie. Ik hoop dat we in de toekomst
met onze sound bij toekomstige optredens voor sensatie kunnen zorgen.” Het gaat intussen bijzonder
goed met het koor. Elke week wordt
er gerepeteerd in de bovenzaal van
De Oude Veiling. Er wordt hard gewerkt en tegelijkertijd is het heel ge-

zellig. Iedere week zijn er weer nieuwe gezichten te verwelkomen, waardoor het koor nu ongeveer vijftig leden telt. De verdeling over de stempartijen is ongeveer als volgt: Twintig sopranen, tien alten, twaalf tenoren en zeven bassen. Een veel betere stemverhouding kan een koor
zich niet wensen.
Er wordt momenteel gewerkt aan
drie nummers, die vier- of vijf-stemmig worden gezongen. Intussen zijn
leden ook bezig om statuten op te
stellen, want het is de bedoeling dat
via de notaris een vereniging opgericht gaat worden. Vóór de zomer
moet dit afgerond zijn en kan er
een bestuur worden gekozen. Ook
zijn er positieve ontwikkelingen wat
betreft het aantrekken van een dirigent. Misschien kan er volgende week meer nieuws gemeld worden. Een naam is er in ieder geval:
Soundsation zal nog veel van zich
laten horen!

Kleding- en speelgoedbeurs in
Doopsgezinde Kerk voor Haïti
Pianoshow en live muziek in Blitzz

Applaus voor Sounds Perfect
Aalsmeer - De bekende zangeres
Nora is de leading lady van de driemanformatie Sounds Perfect en afgelopen zondag trad deze band op
in Blitzz. Mooie ballads, jazz en soulnummers zong Nora met begeleiding op saxofoon en piano. Aanstaande zondag 4 april presenteert
Blitzz in de Marktstraat opnieuw
live-muziek. De aanvang is 16.00 uur
en de toegang is gratis. Ook gratis
toegankelijk is de wekelijkse pianoshow op donderdagavond. Het publiek wordt de mogelijkheid liedjes

aan te vragen die vervolgens door
de band, wekelijks in verschillende
samenstelling, ten gehore worden
gebracht. Aanvang is 21.00 uur.
En voor wie zin heeft in een swingende party doet er goed aan om
kaarten te kopen voor de rich & famous party op vrijdag 16 april. Dress
to impress is het verzoek. Kaarten voor dit all-inclusive feest met
drank, kaviaar, oesters en bubbels
kosten 45 euro en zijn verkrijgbaar
bij Blitzz en bij De Carnivoor in de
Ophelialaan.

Aalsmeer - Op zaterdag 10 april
vindt van 10.30 tot 15.00 uur de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs
plaats in de Doopsgezinde Kerk in
de Zijdstraat 55. De opbrengst van
de kledingbeurs is dit jaar bestemd
voor Noodhulp door Mennonite
Central Committee (MCC) in Haïti. MCC is sinds 1928 actief in Haïti. Vlak na de verschrikkelijke aardbeving van 12 januari is MCC, in afwachting van de grote hulporganisaties, gestart met noodhulp in de
vorm van voedselhulp, filters voor
schoon drinkwater en hulp op het
gebied van onderdak. Vele duizenden tentdoeken, twee containers met vlees in blik, 10.000 lakens, 20.000 hulppakketten hebben hun weg naar Haïti al gevon-

den. De MCC-werkers kennen de
mensen, de lijnen zijn kort en direct!
Voor de langere termijn wordt onder
andere gekozen voor herbouw van
woningen, maar ook voor bijvoorbeeld hulp bij traumaverwerking. De
opbrengst van de kledingbeurs zal
worden overgemaakt naar Doopsgezind WereldWerk, dat voor verdere overmaking naar MCC zorgdraagt. Dames-, heren- en kinderkleding, schoenen, speelgoed en
kinderboeken kunnen bij de Doopsgezinde Kerk worden ingeleverd op
woensdag 7 april van 14.00 tot 20.30
uur, op donderdag 8 april tussen
9.30 en 21.00 uur en vrijdag 9 april
van 9.30 tot 15.00 uur. De resterende, niet-verkochte kleding gaat naar
Dorcas Hulp Nederland.
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Themanummer NieuwNAT over
verenigingen en vrijwilligers
Aalsmeer - Wethouder Jaap Overbeek heeft zondagavond in De Oude Veiling het themanummer van
NieuwNAT gepresenteerd over
Aalsmeerse verenigingen en vrijwilligers. In Nederland doen ongeveer
4 miljoen mensen vrijwilligerswerk,
dat is ongeveer 1 op de 4. Maar het
is niet genoeg. Veertig procent van
de organisaties die met vrijwilligers
werken melden een tekort aan vrijwilligers. Dat percentage geldt grosso modo ook voor Aalsmeer, was de
inschatting van wethouder Overbeek. Hij verduidelijkte dat de traditionele vrijwilliger die zich veertig
jaar inzet voor De Zonnebloem of
het Rode Kruis aan het verdwijnen
is. Daarvoor in de plaats komt de
nieuwe vrijwilliger. Hij of zij steekt
graag de handen uit de mouwen,
maar voor langdurige verbintenissen moet je bij hem of haar niet zijn.
De nieuwe vrijwilliger heeft weinig
tijd en doet het werk het liefst op
het moment dat het hem of haar uitkomt. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties moeten daar rekening
mee houden en hun vraag proberen
af te stemmen op de moderne vrijwilliger in de hoop dat als deze éénmaal binnen is deze overtuigd kan
worden van het nut toch enige vastigheid te bieden aan de mensen die
zij helpen.
Wethouder Overbeek bepleitte dat
in Nederland misschien meer op
het gemoed van mensen gewerkt
moet worden in de zin dat ze niet
meetellen als ze geen vrijwilligerswerk doen. “Ik vind het dan ook een
goede zaak dat leerlingen van middelbare scholen met ingang van
het volgend schooljaar massaal op
maatschappelijke stage gaan. Door
die paar dagen vrijwilligerswerk krijgen zij een indruk naar wat nodig
is om de samenleving draaiende en
leefbaar te houden.” Hij sprak de
hoop uit dat zij hieruit leren dat het
vanzelfsprekend is iets voor een ander te doen. Vanwege de grote bezuinigingstaakstelling zal de overheid zich de komende jaren terug
moeten trekken uit tal van voorzieningen. De lege plekken zullen, nog

meer dan nu al het geval is, ingevuld
moeten gaan worden door vrijwilligers. De wethouder liep diverse artikelen uit NieuwNAT langs om daar
zijn commentaar op te geven. Ook
de wethouder had het liefste gezien
dat de Zuiderkerk van de hand van
architect Berghoef voor Aalsmeer
behouden zou blijven. Aanschaf
door de gemeente en inrichting
als kleinschalig cultureel centrum
was echter een utopie. De wethouder verwees naar het interview met
de eigenaar van De Oude Veiling,
Leo van Erp, die zijn pand wil inzetten voor culturele activiteiten. Wethouder Overbeek ging ook nog in
op de klacht van het bestuur van
de scouting en enkele andere verenigingen dat zij te weinig subsidie
en/of ondersteuning krijgen van de
gemeente. De wethouder stelt zich
op het standpunt dat verenigingen
zich primair zelf moeten kunnen onderhouden. Overbeek: “Slechts als
de gemeente extra inzet van hen
vraagt om maatschappelijke effecten te realiseren kan de gemeente
deze vraag ondersteunen met een
subsidie. Echter de vergelijking met
de inzet van het jongerenwerk gaat
mank. Er zal altijd een groep jongeren zijn die buiten de sport en de
scouting vallen en elkaar op straat,
in de openbare ruimte willen ontmoeten. Dat moet kunnen totdat zij
daarbij grenzen overschrijden. In die
openbare ruimte ligt een openbare verantwoordelijkheid voor de gemeente en die kost geld. Geld dat de
komende tijd steeds schaarser zal
worden. En hoewel Aalsmeer met
de verenigingen en de vele vrijwilligers ‘goud’ in handen heeft zullen er
keuzes gemaakt moeten gaan worden en dat zullen geen gemakkelijke keuzes gaan worden. Bezuinigen
we op cultuur of op zorg, op sport
of op onderwijs. De politiek mag het
zeggen en zal de keuzes uit moeten leggen aan de burgers. Leuker
kunnen we het niet maken.” Een met
deze sombere woorden verklaarde
de wethouder NieuwNat nummer 7
toegankelijk voor het lezerspubliek
(zie www.nieuwnat.nl).

Op weg naar de eindstrijd

Groenstrook-leerlingen bereiden
zich voor op het eindexamen
Aalsmeer - Afgelopen week hebben de leerlingen van leerjaar 4
van Wellantcollege vmbo de Groenstrook hun laatste schoolexamens
gehad. In de gymzaal stonden de
tafels en stoelen klaar om de jongens en meiden in alle rust te kunnen laten werken aan hun tentamens voor de theorievakken. In alle drukte kwam de groep binnen,
wanneer de toetsen uitgedeeld werden, werd het stil en hoorde je alleen nog maar het kraken van de
hersens, want geblokt moest er zeker worden! Komende weken gaan
de leerlingen zich voorbereiden op
het centraal schriftelijk (en praktijk)
eindexamen. Tijdens de lessen zullen er zoveel mogelijk examentrainingen gedaan worden, dit aan de
hand van oude examens. In de praktijklessen krijgen de leerlingen een
voorproefje op het echte examen

en zullen zij niet alleen pakbonnen
moeten controleren, maar gaan ze
ook zaaien en een bruidsboeketje
maken. Tevens gaan ze aan de slag
met maatbekers, om goed te kunnen meten en vergelijken. Ook de
computer zal als hulpmiddel tijdens
het oefenexamen gebruikt worden.
Kortom een gevarieerd examen. Na
de meivakantie starten de landelijke examens. De leerlingen van de
basisberoepsgerichte leerweg doen
deze examens digitaal, de kaderberoepsgerichte leerweg zal het werk
schriftelijk maken. Half juni zal het
verlossende woord vallen en weten
de leerlingen of ze het felbegeerde papiertje gehaald hebben of dat
ze in aanmerking komen voor een
herkansing. Nog even de schouders eronder, de laatste loodjes wegen het zwaarst! Meer informatie:
www.wellant.nl.

Tweede Kamerleden bij Heliomare

AWBZ bezuinigingen treffen
ook dagbesteding Aalsmeer

recensie

Genieten van poëzie tijdens
laatste Talk of the Town
Aalsmeer - Het slechte nieuws is
dat met het ingaan van de zomertijd Talk of the Town is verdwenen.
En het goede nieuws is dat met het
ingaan van de wintertijd dit leuke
en interessante programma weer te
beluisteren valt in de bovenzaal van
De Oude Veiling. Stadsdichter Koos
Haagen en Karin de Veij sloten afgelopen zondag 28 maart het seizoen
af. Zij waren de gasten van Marjanne Knecht. Sinds begin januari 2010
is Koos Haagen voor twee jaar als
stadsdichter van Amstelveen benoemd. Zijn benoeming houdt in dat
hij twaalf gedichten per jaar moet
leveren. Inmiddels is hij toe aan zijn
derde gedicht. Voor het echter zover
was, moest er een behoorlijke strijd
geleverd worden die uiteindelijk in
zijn voordeel werd beslist. De vraag
van Knecht aan Haagen of hij ook
niet vindt dat de dichters een stoffig imago hebben, werd door Haagen bestreden. “Poëzie is allang niet
meer stoffig, wordt juist steeds populairder onder jongeren. Op de poëziedagen die er worden georganiseerd komen duizenden belangstellenden af. Het is waar dat er minder
wordt gelezen, maar er wordt wel
meer voorgedragen.”
Een gunstige ontwikkeling. Op verzoek van Knecht werden enkele gedichten voorgelezen hetgeen tot
groot genoegen was van het aanwezige publiek. De oud docent
Frans heeft een aangeboren gevoel
voor taal en ritmiek waardoor zijn
gedichten prettig leesbaar zijn en
vanwege zijn prachtige stem heerlijk om naar te luisteren. Haagen
komt uit een groot gezin waar veel
muziek werd gemaakt en met elkaar
tussen de schuifdeuren toneel werd
gespeeld. Ook in zijn gymnasiumtijd
en later tijdens zijn studie was het
spelen met taal een favoriete bezigheid. Als docent wist hij zijn liefde voor taal over te brengen op zijn
leerlingen.
Nu treedt hij met veel succes regelmatig op in het land. Gelukkig is hij
ook op de dichtersavonden en tijdens de kunstroute te beluisteren
in Aalsmeer. Ontroerend was zijn
vertelling over het jaarlijkse terugkerende evenement op de Nieuwe
Oosterbegraafplaats waar dichters,
muzikanten eind oktober ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen met hun optreden troost bieden aan nabestaanden.
Wie reist heeft verhalen
440 Wereldwinkels telt Nederland,
waar 1200 vrijwilligers werken. Karin

de Veij is een van hen. Vanaf 1991
is zij betrokken bij de wereldwinkel. Inmiddels verricht zij veel veldwerk. Na het volgen van een cursus
Spaans, reist zij (op eigen kosten)
naar de landen waarvan de Wereldwinkel haar producten betrekt. Haar
eerste reis was naar Porto Rica waar
de omstandigheden soms zo primitief zijn dat zij, om niet ziek te worden, wel in een hotel moest verblijven. Maar de keren dat zij bij de koffieboer zijn vrouw en hun vijf kinderen woont, zijn er gelukkig ook.
Twee slaapkamers deelt het echtpaar met hun vijf kinderen. De boeren staan graag hun bed voor haar
af. Wordt er gevraagd of zij van rijst,
kip en sla houdt, dan staat er binnen een uur een compleet maal op
tafel. “Je bent belangrijk voor ze.”
In 2004 reisde Karin naar de zilversmeden in Mexico. Ook daar maakte zij fraaie staaltjes van gastvrijheid
mee. “Kenia en Tanzania, een schok
als je daar voor het eerst komt. Alles ruikt daar naar vuur , het is een
combinatie van rook en zweet, een
geur die nooit meer je neus uitgaat.
De wegen zijn heel slecht, de grote gaten worden op primitieve wijze
gedicht. Mee eten met de families
is buitengewoon onverstandig, hoe
moeilijk het ook is om ‘neen’ te zeggen. Wij worden onmiddellijk ziek
van hun voedsel. Toen ik daar was
dacht ik: Was ik maar zwart. Je bent
met je witte huid zo zichtbaar.” In
Kenia maakte zij kennis met de gravers in de zeepsteen mijnen. Van de
afgegraven stenen worden beelden
gemaakt. In deze gebieden is geen
toerist te vinden. Wat dat betreft
was de reis naar Vietnam een verademing. Zij ontmoette er leergierige mandenvlechtsters. Nadat de
verlegenheid overwonnen was, wist
Karin op een zeer bevlogen wijze uit
te leggen hoe belangrijk de Wereldwinkel is. Het was zo mooi om te
zien hoe zij steeds meer in haar element raakte door te vertellen over
de functie van de Wereldwinkel. Er
wordt gewerkt met de plaatselijke middenstand en vanaf de basis
tot aan de finish is er transparantie. Juist aan de transparantie wordt
heel veel waarde gehecht. Gelukkig
weten de Aalsmeerders de nieuwe
winkel in de Zijdstraat steeds beter
te vinden. De verkoop stijgt en naast
de bewuste kopers zijn er nu ook de
nieuwsgierigen die binnen lopen om
met een leuk hebbedingetjes te vertrekken.

natuurlijk ook genoeg vertier, denk
aan een hapje en een drankje en
het rad van fortuin. Aan alle spellen
kan gratis deelgenomen worden. De
buurtvereniging hoopt dat het weer
zal meewerken en dat veel kinderen met ouders, opa’s en oma’s komen. Het feest duurt tot ongeveer
20.00 uur.

Paasdienst op
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Zondag 4 april, paaszondag, is op Radio Aalsmeer een
kerkdienst te horen. Deze komt
vanuit de Oosterkerk. Thema van
de dienst is ‘Tijd om feest te vieren’
en voorganger is dominee C. Graafland. De uitzending begint om 9.45
uur.

Forum discussie
De forumdiscussie die daarna volgde met een aantal cliënten van het
activiteitencentrum was een interessant onderdeel van het werkbezoek. Vragen werden gesteld als:
“Realiseert u zich wel dat iedereen tegenwoordig een eigen bijdrage vraagt terwijl we al zoveel kosten
hebben” of: “Als cliënten niet meer
naar Dagbesteding komen, vanwege de eigen bijdrage, denkt u dan
niet dat er meer druk komt voor de
omgeving van de cliënt en dat deze sociale druk ziekmakend kan zijn
voor de mantelzorgers en dus duur
kan worden voor de maatschappij?”
Het was niet altijd even makkelijk
voor de Kamerleden om een duidelijk antwoord te geven. Sommige onderwerpen brachten interessante discussies met zich mee. Het
werkbezoek werd afgesloten met
een lunchbespreking met de manager en locatiemanager van Heliomare dagbesteding. Aan de orde
kwamen uiteraard de effecten die
bezuinigingen met zich meebrengen. De voorgenomen bezuinigingen die in 2009 waren afgekondigd
gaan niet door. Hoe het tekort dan
gerepareerd moet worden is tot op
heden onbekend. Nieuwe bezuinigingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de cliënten. Met
aandacht werd geluisterd. Toezeggingen door deze twee demissionaire Tweede Kamerleden werden uiteraard niet gedaan.

Paasbingo ‘Flora’ gezellig!
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 26
maart organiseerde muziekvereniging Flora weer een paasbingo in
haar clubgebouw. Er was veel enthousiast publiek op de bingo afgekomen. De dames van Flora, die
ieder jaar de bingo’s organiseren,
hadden het er weer druk mee gehad. Ton las zeer vakkundig de
nummertjes op. Er zijn acht rondes

gespeeld. Bij iedere ronde waren
er minimaal tien prijsjes te winnen,
die allemaal wel iets met de pasen
te maken hadden. Als afsluiter van
deze avond de extra ronde waarin een super hoofdprijs gewonnen
kon worden. Een prachtig gourmetstel, met daarbij flessen wijn en cadeaubonnen. Flora feliciteert iedereen met hun prijsjes!

Janna van Zon

Song of Joy oogst groot
succes met paasconcert

Grote Collecte BV Oostend
voor feest op koninginnedag
Aalsmeer - In de week van 5 tot 10
april houdt buurtvereniging Oostend een collecte in de wijk Oosteinde voor de organisatie van het koninginnedagfeest op 30 april. Bestuursleden van de buurtvereniging
komen aan de deur om te vragen of
de bewoners iets over hebben voor
dit spektakel.
Het feest begint om 11.30 uur met
een verklede optocht vanaf brede
school De Mikado voor alle kinderen. De stoet gaat door de wijk en
zal eindigen bij buurthuis Het Middelpunt, waar de prijsuitreiking
is voor de mooist verklede kinderen. De optocht wordt voorafgegaan door Show Jachthoorn Korps
Kudelstaart. Bij het buurthuis worden vervolgens diverse activiteiten
georganiseerd, onder andere staan
springkussens klaar, het rad van fortuin en een stormbaan. Ook op het
programma staat de zwarte markt
voor kinderen. Voor de ouderen is er

Aalsmeer - Vrijdag 25 maart brachten CDA Tweede Kamerleden Ans
Willemse–van der Ploeg en Jan
de Vries een bezoek aan het activiteitencentrum van Heliomare in
Aalsmeer. De voorgenomen bezuinigingen binnen de AWBZ waren reden voor Heliomare om de delegatie
uit te nodigen. De Tweede Kamerleden hebben zowel met cliënten als
met medewerkers gesproken. De
forumdiscussie met de cliënten was
een interessant onderdeel van het
werkbezoek. Het doel van het werkbezoek was om de effecten te laten
zien van de maatregelen die de regering wil nemen in de AWBZ zorg
en met name binnen het onderdeel
dagbesteding. De Kamerleden werden door de cliënten van het activiteitencentrum ontvangen. Tijdens de
koffie hadden mevrouw Willemse en
de heer De Vries een gesprek met
Marcel Dekker, manager Heliomare
Wonen en Dagbesteding en drie cliënten. Zij schetsten een beeld van
hun dag op het activiteitencentrum
en het belang van deze goede dagbestedingsvorm. De cliënten maken
zich zorgen als er meer bezuinigingen komen. De cliënten zijn bang
dit te merken in de dagelijkse begeleiding en ADL hulp die zij nodig
hebben. De Kamerleden kregen een
rondleiding door het centrum. Zij
waren onder de indruk van de activiteiten en de mogelijkheden die
de cliënten hebben op het activiteitencentrum.

Kom eens langs bij Amigas
Kudelstaart - Eens in de veertien
dagen organiseert stichting Cardanus koffieochtenden voor vrouwen
van alle nationaliteiten. De Amigas
zijn intussen een hechte vriendengroep geworden door de vele gezamenlijke activiteiten en uitjes. Als
dan zoiets verschrikkelijks gebeurd
als de aardbeving in Chili leeft de
hele groep mee met Amiga Margot.
Eerst was er geen contact met haar
familie te krijgen en nog steeds is
een nichtje spoorloos. Intussen is
wel bekend dat Margot’s moeder
niet terug naar haar huis kan vanwege instortingsgevaar. Als deze
88-jarige vrouw op straat dreigt te
komen te staan, schieten de vrien-

dinnen te hulp. Er is geld ingezameld en vrijdag tijdens de koffieochtend overhandigd aan Margot.
Wie interesse heeft in gezellige ochtenden met leuke Amigas kan dit
seizoen nog terecht op 9 april, 23
april (uitstapje naar een kaarsenmakerij), 7 mei, 21 mei, 4 juni (midgetgolfen), 18 juni en 2 juli in het SJOK
gebouw in de Haya van Somerenstraat. De inloop op vrijdag is van
9.15 tot 11.45 uur.
Voor meer informatie kan gebeld
worden naar Hélène de Hoog, tel.
06-12924898 of stuur een mail naar:
sb125104@telfort.nl. Kijk ook eens
op de gezamenlijk onderhouden
weblog: www.amigas.web-log.nl.

Kudelstaart - Afgelopen zondagavond 28 maart heeft het Interkerkelijk Koor Song of Joy de passieen paascantate ‘Van liefde ongekend’ uitgevoerd in kerkelijk centrum de Spil. Het muziekstuk werd
gecomponeerd door Johan Bredewout en is als concert door het koor
uitgevoerd met medewerking van de
bekende organist Theo Griekspoor,
twee trompetten, piano, slagwerk
en fluit. Het licht en geluid werd geregeld door mannen van kerkelijke
gemeente de Spil. Het is een fantastisch gebeuren geworden! De kerkzaal was nagenoeg geheel gevuld
met publiek. Na afloop was er een
gezellige ‘borrel’, zodat mensen de
gelegenheid hadden om er nog even
over na te praten. De complimenten

en de lof voor de zangers, musici en
licht- en geluidregeling waren niet
van de lucht. Dit gaf de zangers veel
voldoening na een jaar lang oefenen en iedere week repeteren. Het
koor kan zich nu gaan wijden aan
het kerstconcert dat op 18 december gehouden zal worden in de gereformeerde kerk in Leimuiden. Wie
van zingen houdt, kan zich aanmelden om mee te gaan doen. Eerst enkele keren komen kijken en luisteren om te oriënteren mag natuurlijk altijd. Het koor repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in de Spil in Kudelstaart.
Verdere informatie: www.songofjoy.
nl of neem contact op met Anton
van Dusseldorp, tel 0297-329380 of
06-11532820.

Kinderboerderij Boerenvreugd
vraagt een kruiwagenhulp

Aalsmeer - Deze week kreeg de
kinderboerderij van De Meerlanden
weer 10 kuub uitstekende compost.
Elk jaar wordt deze compost over de
weilanden uitgestrooid. Alleen zo
houdt men de kwaliteit van het gras
op een hoog niveau.
Het is de bedoeling dat deze 10
kuub aanstaande zaterdag 3 april
uitgestrooid gaat worden. Hierbij
kan men wel wat hulp gebruiken.

Mocht iemand willen helpen, dan
is hij of zij vanaf 9.00 uur van harte welkom op Boerenvreugd in de
Hornmeer. Koffie en thee staan natuurlijk klaar.
Indien u een kruiwagen heeft en u
kunt deze meenemen, wordt u vriendelijk verzocht dit te doen. De boerderij beschikt over een groot aantal
kruiwagens, maar extra exemplaren
zijn handig.
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vrolijk pasen

Paasfeest op kinderboerderij
Aalsmeer - Tweede paasdag,
maandag 5 april, is het weer feest
op kinderboerderij Boerenvreugd
in de Hornmeer. Van 10.00 tot 12.00
uur kunnen kinderen meedoen met
de eierbingo en er kunnen boerderij-kijkdozen geknutseld worden. Er
is een groot aantal schoenendozen

Beide paasdagen open!

Koetjes en kalfjes kijken bij
Ada Gons Goosen

gespaard voor de kinderen, maar
op is op. Wanneer kinderen zelf een
eigen schoenendoos meenemen,
gaan ze zeker met een mooie kijkdoos naar huis!
De tent wordt weer opgezet dus ook
bij regen gaan de activiteiten gewoon door!

Beachvolleybal maandtoernooi
in The Beach op eerste paasdag
Aalsmeer - Op eerste paasdag,
zondag 4 april, wordt het Savanna
beachvolleybal maandtoernooi georganiseerd in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a. Met de zomer
in het vooruitzicht zijn de maandtoernooien op het verwarmde zand
in The Beach de ideale voorbereiding voor het zomerseizoen en worden daarom ook druk bezocht. Tijdens de beachvolleybal maandtoernooien wordt er in drie categorieën
gestreden voor mooie prijzen. Zoals elke maand start vanaf 10.00 uur
de categorie 2x2 hoog. Om 12.00
uur is het tijd voor het altijd gezellige 4x4 allround toernooi en vanaf 14.00 uur wordt er door de categorie 2x2 laag gestreden om de prijzen. Wie op eerste paasdag mee wil
doen, dient zich snel op te geven.
Er zijn nog enkele plekken beschik-

baar bij de categorieën 2x2 hoog en
4x4 allround. De 2x2 laag categorie
is volgeboekt.
Club Kastalia Ranking
Tijdens het maandtoernooi op eerste paasdag worden ook de winnaars bekend gemaakt van de
Club Kastalia ranking. Tijdens voorgaande maandtoernooien hebben
de spelers allemaal punten kunnen verzamelen voor de hoofdprijs:
Een geheel verzorgd verblijf van een
week in Turkije tijdens de beachvolleybalreis die The Beach in samenwerking met Beach Team Aalsmeer
van 24 april tot en met 1 mei organiseert. Interesse om deel te nemen aan het maandtoernooi? Wees
dan snel en stuur een mailtje naar
sportief@beach.nl of surf voor meer
informatie naar www.beach.nl.

High Tea op tweede paasdag

Teak & Zo trekt ‘De
Stoute Schoen’ aan!

Cruquius - Tegenwoordig moet alles een beleving zijn, naar de film,
uit eten, shoppen, etc. Gewoon is
niet goed genoeg, het moet nieuw,
bijzonder, uitdagend of spannend
zijn. Denk maar eens aan 3d films,
dineren in het donker of om middernacht gaan winkelen. De beleving
speelt een steeds grotere rol. Teak
& Zo maakt van meubels kopen een
beleving en organiseert daarom op
tweede paasdag, maandag 5 april,
een grote High Tea.
“Op deze manier kunnen onze klanten onder het genot van heerlijke
hapjes de ontspannen sfeer proeven van onze winkel en de prachtige betaalbare (teak) meubelen die
wij in het assortiment hebben”, aldus Carel Biesot, eigenaar van deze woonwinkel.
Bistro De Stoute Schoen uit Ku-

delstaart, die aan dit idee meewerkt,
is het met deze stelling helemaal
eens. “Wij zijn in november 2009 begonnen met High Tea’s en het is een
groot succes. Veelal in ons restaurant, maar ook op locatie. Alle gerechtjes, zoals de quiche, sandwiches en scones, worden huis gemaakt.” Door deze unieke combinatie van eten en winkelen laat bistro
De Stoute Schoen zien dat High Tea
veel meer is dan een kopje thee met
een gebakje. “Kom gerust een vorkje meeprikken bij Teak & Zo aan de
Kruisweg 1617a in Cruquius-Oost”,
aldus de twee ondernemers uitnodigend. De High op tweede paasdag
is van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over Teak & Zo is te verkrijgen via 023-5473592 en wie wil reserveren in bistro De Stoute Schoen
kan bellen naar 0297-341836.

Paastoernooien pupillen
bij Jong Aalsmeer United
Maandag midgetgolfbaan open
Aalsmeer - Op maandag 5 april,
oftewel op tweede paasdag, houdt
midgetgolfclub Aalsmeer haar seizoensopening. Tussen 10.00 en 17.00
uur is de baan geopend. Voor iedere bezoeker is er een attentie: gratis
koffie of thee met een plakje cake
en voor de jeugd een zakje paaseitjes en limonade.
Voor 3 euro huurt u een stick en bal
voor een ronde. Jeugd tot en met
12 jaar voor 2,50 euro. In de kantine zijn diverse drankjes, snoep en ijs
verkrijgbaar tegen redelijke prijzen.

Erg groen is het park nog niet, maar
dat komt door de winterse omstandigheden.
Vanaf volgende week is de golfbaan
elke middag weer geopend tussen
13.00 en 17.00 uur.
Voor afspraken kunt u bellen met
0297-340433, tijdens openingstijden. Adres: Beethovenlaan 116.
Of neem eens een kijkje op de website. Zondag 4 april, eerste paasdag,
is de baan gesloten voor recreanten. Op maandagen is de baan tot
juli eveneens gesloten.

Aalsmeer - Traditioneel worden
er rond Pasen de nodige toernooien gespeeld. Jong Aalsmeer United
is met 19 teams rijk vertegenwoordigd op uittoernooien, maar organiseert ook twee thuistoernooien! Zaterdag 3 april wordt het Cor Harting
toernooi georganiseerd en maandag 5 april is het tijd voor het Wim
de Vos toernooi. Beide toernooien
vinden plaats op het terrein van VVA
en zijn vernoemd naar leden van
VVA die erg veel voor de club heb-

ben betekend. Het bestuur van Jong
Aalsmeer United heeft besloten om
deze naamgeving voor dit jaar in ere
te houden om zo de banden met het
verleden te onderschrijven. Op de
toernooien zullen maar liefst 700tal spelers ontvangen worden op
het complex aan de Dreef en heel
veel toeschouwers. Hopelijk werkt
het weer mee en kunnen deze twee
gezellige en ambitieuze evenementen met droog weer plaatsvinden. U
bent van harte welkom!

Hoofddorp - Zondag 4 april (eerste paasdag) vindt de maandelijkse Heimanshoflezing over de Flora en Fauna in de Haarlemmermeer
plaats. De lezing wordt gehouden
door Franke van der Laan. In de lezing worden voorbeelden behandeld uit alle plant- en diergroepen,
klimaatontwikkelingen, vele positieve trends, maar ook enkele minder
leuke ontwikkelingen.
De lezing is een must voor natuurliefhebbers. Voor en na de lezing is
er gelegenheid om vragen te stellen of eigen waarnemingen of foto’s
te bespreken. Franke van der Laan
is ecoloog en sinds 2008 beheerder
van De Heimanshof. In het verlengde daarvan is hij bezig met de aanleg van educatieve wandelpaden,
natuurontwikkelingsprojecten met

vrijwilligers, een jeugdnatuurclub
voor ouders met kinderen, maatschappelijke stage in de natuur, de
bouw en plaatsing van insectenhotels, de aanleg van ijsvogelwanden en ringslangen broedhopen,
het boomweggeefproject, boerderijeducatie, biologische streekproducten en nog veel meer! De toegang is
gratis. De tuin is open van 14.00 tot
17.00 uur. Ook de kassen zijn open.
Hier is een stukje oerwoud te zien,
waar zelfs bananen groeien!
De lezing begint om 14.30 uur in bezoekerscentrum De Kijkdoos van De
Heimanshof aan de Wieger Bruinlaan 1. De tuin is voor rolstoelen
toegankelijk.
Voor meer informatie: Franke van
der Laan: info@deheimanshof.nl of
06-48226490.

Treinen kijken bij Trix Express

Palmpasen in St. Jankerk
Kudelstaart - Zondag is door zo’n
200 mensen palmpasen gevierd in
de RK-kerk van Kudelstaart. In de
viering werden de palmtakjes gewijd en uitgereikt. Kinderen hadden
hun versierde palmpaasstok meegebracht en tijdens de viering liepen zij daar al vast een rondje mee
door de kerk en over het kerkplein.
Daarna vertelden de kinderen, met
wat hulp van de pastor, de betekenis
van de palmpaastok. Na de viering
kwam het Show-Jachthoornkorps,
dat elk jaar haar medewerking verleent, de kerk binnen. Na een muzikaal rondje sloten de kinderen achter het muziekkorps aan, om buiten
met de muziek mee te lopen. Van
de Paashaas en Paaskip kregen zij

een chocolade eitje. De viering was
ook het begin van de ‘goede week’,
waarin bijzondere vieringen worden
gehouden. Op witte donderdag om
19.00 uur worden de heilige oliën
in de viering gebracht uit de kathedraal. De viering herinnert aan het
laatste avondmaal. Goede vrijdag
om 15.00 uur kruisweg (met door
de kinderen gespeeld wat in de Hof
van Olijven gebeurde) en om 19.00
uur kruisverering. Paaszaterdag om
19.30 uur de paaswake waarin de
opstanding van Jezus wordt gevierd
en waarbij het paasvuur wordt overgebracht in de kerk om de paaskaars te ontsteken. Paaszondag om
10.30 uur wordt het paasfeest gevierd.

kers woning in het schilderachtige
plaatsje Bilderdam, gelegen aan het
riviertje de Drecht, op de grens van
Noord-en Zuid-Holland.
De tentoonstelling is gratis te bezichtigen van 2 april tot en met 26
september. Het atelier is open van
donderdag tot en met zondag van
10.00 tot 18.00 uur en op afspraak.
Ook beide paasdagen zijn bezoekers
welkom. Voor informatie: www. adagonsgoosen.nl of bel 0172-508147.

Na fantastische bruidsbeurs

Musical ‘Jesus Christ’ in
Arendshoeve maandag
Aalsmeerderbrug - Afgelopen
weekend vond de sensationele Celebration bruidsbeurs in de Arendshoeve plaats. Behalve een fantastische bruidsmodeshow waren er allerlei doe-activiteiten. Limousines
en opwindende speedboottochten,
een sfeervolle salonboot met Franse
zangeressen en een paardenkoets
waren ingezet om de gasten een
spektakeldag te bezorgen. Daarnaast waren vele leveranciers aanwezig die het vieren van een bijzonder evenement tot een fantastische
beleving kunnen maken.
Aanstaande maandag 5 april, tweede paasdag, vindt een optreden van
de Vocie Company met 150 zangers
en zangeressen plaats in showkas

de Arendshoeve aan de Aalsmeerderdijk 438. Onder leiding van Robert Bakker zal het koor de musical Jesus Christ Superstar ten gehore brengen. Solisten zijn Arjen Hinloopen, Maarten Redeker en
Matthijs Schelvis. Fluitiste Mariska Kossakowski zorgt voor een extra instrumentale beleving. Door de
goede akoestiek, de bijzondere en
sfeervolle ambiance belooft dit een
heel bijzonder evenement te worden in de showkas. Kaarten kosten
8,50 euro en kunnen gereserveerd
worden via 0320-244202 en zijn, indien nog voorradig, aan de deur te
koop. De showkas is vanaf 15.45
open voor het publiek. Het concert
begint om 16.30 uur.

Eerste paasdag Flora en Fauna
lezing in De Heimanshof

Paaszaterdag in De Meijert

Foto: Rob Braam.

Bilderdam - De tentoonstelling
‘Koetjes en kalfjes’ omvat portretten
van allerlei dieren in en om de boerderij en is te zien in het ruime atelier
van Ada Gons Goosen te Bilderdam.
Ada Gons Goosen is werkzaam als
autonoom kunstenaar en heeft zich
gespecialiseerd in het schilderen op
hout. In een zeer eigen stijl portretteert zij dieren. Door het versimpelen en het spelen met perspectief
ontstaat een spanningsveld in haar
werk. Opvallend is dat zij de schildering vaak door laat lopen op de lijst
of over de rand van het paneel. Uit
veel van haar schilderijen spreekt
dan ook een groot gevoel voor humor. De fascinatie voor het rund,
de gedomesticeerde afstammeling
van de sinds de Middeleeuwen uitgestorven oeros, komt in haar werk
duidelijk tot uitdrukking en dit dier
is dan ook prominent in het atelier
aanwezig. Een reeks portretten van
dieren rond de boerderij en in de
vrije natuur is het resultaat van jarenlange observatie, foto’s en schetsen maken tijdens wandelingen en
fietstochten door het Groene Hart.
Het atelier is gevestigd in een uit
1630 daterend voormalige turfste-

Mijdrecht - De Trix Express club,
de grootste modelspoorclub in Nederland, viert op zaterdag 3 april in
Mijdrecht tijdens haar open internationale clubdag het 75-jarig bestaan
van Trix Express. Een unieke gelegenheid om eens te genieten van al
die oude originele treinen en werkende treinbanen. Tenminste 200
specialisten geven in gemoedelijke
en gezellige ambiance antwoord op
alle vragen.
Op de 250 meter aan tafels verder
een keur aan kleine en grote ‘zoldervondsten’, die een nieuwe eigenaar zoeken. Er is een speciale TNT
postzegel verkrijgbaar en er wordt
een jubileum wagon uitgebracht.
Verder voert een deskundige reparatieploeg ter plekke kleine reparaties uit aan meegebracht Trix Express locomotieven. Ook voor kinderen is het leuk omdat alles zich
op normale tafelhoogte afspeelt.
De clubdag zaterdag is van 11.00
tot 16.00 uur in De Meijert aan de
Dr. Van de Haarlaan 6 in Mijdrecht.
De toegang bedraagt 4,50 euro, kin-

deren onder de twaalf jaar hebben
gratis entree. Voor inlichtingen: 0621571565.

Toneel ‘Slijtageslag’ bij CAMA
Aalsmeer - Op paaszondag 4 april
zal de Amstelveense toneelgroep
Zout het toneelstuk ‘De Slijtageslag’
opvoeren bij de Aalsmeerse CAMA
Gemeente. De zeven acteurs zullen, in een mix van mime, muziekfragmenten, samenspraak en vertelling, het verhaal vertellen van een
poppenmaker en zijn zoon. Zij verstaan de kunst om hele mooie poppen te maken en hebben de gave
om die poppen tot leven te wekken.
Maar wat gebeurt er als ze tot leven
zijn gekomen? Hoe zullen ze reageren op hun maker? Op 17 januari is

het toneelstuk reeds opgevoerd in
Amstelveen en door de vele bezoekers is er heel enthousiast op gereageerd. Het stuk duurt 50 minuten, is geschikt voor volwassenen
én kinderen vanaf ongeveer 6 jaar
en heeft een mooie paasboodschap.
De toegang is gratis. Voor de kleinere kinderen is er crèche.
De CAMA komt bijeen in De Groenstrook, Jac. P. Thijsselaan 18. Tijdelijke ingang om de hoek via de Mendelstraat. Parkeren kan in de Linnaeuslaan. Meer informatie: Werner
Knol, ws.knol@tele2.nl.

Evondo in de
Lijnbaankerk

Pasen met de
Samen op Weg

Aalsmeer - Op tweede paasdag,
maandag 5 april, wordt een zangdienst gehouden in de Christelijke
Gereformeerde Kerk aan de Lijnbaan. Medewerking wordt verleend
door zangkoor Evondo.
Het koor wordt geleid door dirigent
Ton van der Horst en organist is
Henk Trommel.
In deze dienst zal er ook veel samen
met de aanwezigen worden gezongen.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze zangdienst bij te komen wonen.

Kudelstaart - De Samen op Weggemeente Kudelstaart schenkt
in een cyclus van vier kerkdiensten aandacht aan het paasfeest.
De eerste dienst is op witte donderdag (1 april). Dan verleent het
Aalsmeers kwartet Similia medewerking aan de dienst. Op Goede
Vrijdag en stille zaterdag zijn er ook
diensten waar het lijdensevangelie
centraal staat .Al deze diensten beginnen om 19.30 uur. Op paaszondag wordt een feestelijke dienst gehouden, waarbij de vreugde van Pasen centraal staat. Aan deze dienst
wordt medewerking verleend door
het interkerkelijk koor Song of Joy
uit Kudelstaart. Deze dienst begint
zondag,om 10.00 uur in De Spil.

De dienst begint om 10.00 uur en na
afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
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Opheffingsuitverkoop met
hoge kortingen ‘t Kooitje

Tweede leven voor klassiek
De Vries Lentsch jacht

Castricum - Elga Glaubitz stopt
met de verkoop van antiek en curiosa vanuit de winkel ‘t Kooitje op
de C. F. Smeetslaan. Ook de antiekwinkel op het Kooiplein is inmiddels
leeggehaald. Op 26 april wordt na
twintig jaar de deur van ’t Kooitje
definitief gesloten. Tot die tijd wordt
er een grote opheffingsuitverkoop
gehouden waarbij de gehele collectie met hoge kortingen de deur uitgaan. Een buitenkansje voor alle antiekliefhebbers en verzamelaars van

Aalsmeer - In Aalsmeer worden
nieuwe megajachten gebouwd,
maar ook klassieke jachten gerenoveerd. Deze week is met de succesvolle plaatsing van een nieuwe opbouw het casco van de ‘Charlotte
B’ geheel gerenoveerd. Dit klassieke motorjacht, vroeger ‘Lucretia III’
geheten, is in 1937 gebouwd door
De Vries Lentsch. De ‘Charlotte B’ is
klaar voor een tweede leven waarin eenieder die haar ziet varen kan
genieten van de mooie lijnen van dit
schip. Zwakke plekken in de romp
zijn onzichtbaar hersteld en de houten opbouw is vervangen door een
kopie van het ontwerp in staal. Voor
Glyn Giles van GP Boat Services, die
de renovatie heeft uitgevoerd, was
dit een droomklus. “Hier doe ik het
voor,” laat hij weten, ”De ‘Charlotte
B’ is met zoveel vakmanschap ontworpen en gebouwd, aan zo’n schip
werken is echt super. Het in ere her-

oude sier- en gebruiksvoorwerpen
en curiosa. Antiek meubilair, lampen, spiegels, serviesgoed, schilderijen, sieraden, verzamelobjecten,
kunst en curiosa worden voor een
klein prijsje verkocht. De winkel op
de C. F. Smeetslaan 6 is elke vrijdag
en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
geopend. Het is ook mogelijk een
afspraak te maken voor een bezoek
op een ander tijdstip: 0251-655995
of 656760. Er is ruime parkeergelegenheid achter de winkel.

Traktaties voor Tsjernobyl
kinderen op de markt

Tweede Kamerleden bij Heliomare

Aalsmeer - De kinderen uit Tsjernobyl, die twee maanden in Aalsmeer
en Kudelstaart verblijven, en hun
gastmoeders zijn dinsdag naar de
markt op het Raadhuisplein geweest. De jongens en meisjes gingen zeker niet met lege handen naar
huis. Het merendeel van de marktkooplui deelde artikelen uit aan de
kids. Zo mochten de kinderen een
setje ondergoed uitzoeken, kregen
ze een drinkbeker cadeau, werden
ze bij de kaasboer getrakteerd op
iets lekkers en een cadeautje. Verder iets te snoepen van de poelier

en vitaminen van de groenteboer.
De kinderen waren onder de indruk,
maar natuurlijk wel heel blij. Ook de
gastmoeders konden dit gulle en
leuke initiatief van de marktkooplui waarderen.
“Ze reageerden heel enthousiast en
vonden het leuk dat de kinderen zo
verwend werden”, aldus Karen Eikelenboom namens de marktkooplieden. “Zelf vonden we het ook leuk
om te doen. Deze kinderen hebben
thuis nagenoeg niets. Heerlijk om
zulke vrolijke en dankbare gezichten te zien.”

AWBZ bezuinigingen treffen
ook dagbesteding Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 25 maart brachten CDA Tweede Kamerleden Ans
Willemse–van der Ploeg en Jan
de Vries een bezoek aan het activiteitencentrum van Heliomare in
Aalsmeer. De voorgenomen bezuinigingen binnen de AWBZ waren reden voor Heliomare om de delegatie
uit te nodigen. De Tweede Kamerleden hebben zowel met cliënten als
met medewerkers gesproken. De
forumdiscussie met de cliënten was
een interessant onderdeel van het
werkbezoek. Het doel van het werkbezoek was om de effecten te laten
zien van de maatregelen die de regering wil nemen in de AWBZ zorg
en met name binnen het onderdeel
dagbesteding. De Kamerleden werden door de cliënten van het activiteitencentrum ontvangen. Tijdens de
koffie hadden mevrouw Willemse en
de heer De Vries een gesprek met
Marcel Dekker, manager Heliomare
Wonen en Dagbesteding en drie cliënten. Zij schetsten een beeld van
hun dag op het activiteitencentrum
en het belang van deze goede dagbestedingsvorm. De cliënten maken
zich zorgen als er meer bezuinigingen komen. De cliënten zijn bang
dit te merken in de dagelijkse begeleiding en ADL hulp die zij nodig
hebben. De Kamerleden kregen een
rondleiding door het centrum. Zij
waren onder de indruk van de activiteiten en de mogelijkheden die
de cliënten hebben op het activiteitencentrum.

Forum discussie
De forumdiscussie die daarna volgde met een aantal cliënten van het
activiteitencentrum was een interessant onderdeel van het werkbezoek. Vragen werden gesteld als:
“Realiseert u zich wel dat iedereen tegenwoordig een eigen bijdrage vraagt terwijl we al zoveel kosten
hebben” of: “Als cliënten niet meer
naar Dagbesteding komen, vanwege de eigen bijdrage, denkt u dan
niet dat er meer druk komt voor de
omgeving van de cliënt en dat deze sociale druk ziekmakend kan zijn
voor de mantelzorgers en dus duur
kan worden voor de maatschappij?”
Het was niet altijd even makkelijk
voor de Kamerleden om een duidelijk antwoord te geven. Sommige onderwerpen brachten interessante discussies met zich mee. Het
werkbezoek werd afgesloten met
een lunchbespreking met de manager en locatiemanager van Heliomare dagbesteding. Aan de orde
kwamen uiteraard de effecten die
bezuinigingen met zich meebrengen. De voorgenomen bezuinigingen die in 2009 waren afgekondigd
gaan niet door. Hoe het tekort dan
gerepareerd moet worden is tot op
heden onbekend. Nieuwe bezuinigingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de cliënten. Met
aandacht werd geluisterd. Toezeggingen door deze twee demissionaire Tweede Kamerleden werden uiteraard niet gedaan.

Bovenverdieping
Watertoren dicht

breiding mag - zo is vastgelegd in
de Faunawet - het broedproces niet
worden verstoord. Langslopend publiek dat boven van het uitzicht wil
genieten, mag niet langs de kast. De
beheerder van de watertoren, Stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000,
betreurt het dichtgaan van de watertoren.
Zij houdt zich echter aan de afspraken die hierover zijn gemaakt met
wethouder Overbeek, naar aanleiding van een aangenomen motie
door de gemeenteraad.

Aalsmeer - Op last van de gemeente, eigenaar van de Watertoren, is de komende tijd de bovenverdieping van de toren niet toegankelijk voor publiek. Dit omdat
valken zijn gesignaleerd in de nabije
omgeving van de nestkast, die zich
op de hoogste verdieping van het
monument bevindt. Wanneer valken
de broedkast kiezen voor gezinsuit-

Kudelstaart - Bijna 100 tekeningen
zijn ingeleverd voor de Topmodelskleurwedstrijd bij Marskramer. De
jury had dan ook de grootste moeite om uit alle tekeningen, knutselwerkjes en zelfs enkele kunstwerken de winnaars uit te zoeken. Uiteindelijk zijn de drie allermooiste
gekozen. De knutselaars mochten
op woensdagmiddag 17 maart hun

prijs ophalen bij de Marskramer in
winkelcentrum Kudelstaart. De winnaars zijn Annick Aarsen van 10
jaar, Suzanne Batenburg van 5 jaar
en Danielle Brander van 8 jaar. Zij
waren aan het ontwerpen geslagen
met stofjes en glitters en hadden de
mooiste creaties ontworpen. Deze
ontwerpsters in de dop kregen een
mooi Topmodels cadeau uitgereikt.

Paasactie in Ophelialaan
Aalsmeer - Alles staat weer in
bloei, of het zit er bijna aan te komen! Het is weer lente, en dat betekent dat de paasactie voor de deur
staat. Aanstaande zaterdag is er een
feestelijke actie in de Ophelialaan,
want Opheliawinkeliers willen hun
klanten met de Pasen graag eventjes verwennen en feestelijk thuis
laten komen.
Aan de actie zal het niet liggen,
nu maar hopen dat de zon feestelijk schijnt. Aankomend weekend
worden weer bezoekers mogelijk
verrast in de Ophelialaan door ie-

mand die een cadeautje aan zal bieden namens de Opheliawinkeliers.
Zij zijn namelijk heel blij als klanten
hun boodschappen doen in de Ophelialaan. En dit is precies de reden
dat er aankomend weekend verrassingen worden uitgedeeld voor de
Pasen. Dus kom aankomend weekend naar de Ophelialaan! De inhoud
van het cadeautje blijft natuurlijk
helemaal geheim, maar één ding is
zeker: Het zal u zeker smaken! Wie
meer wil weten over de Ophelialaan,
kan een kijkje nemen op de website:
www.opheliaplaza.nl.

Stempelactie Ridder & Co
succesvol verlopen

Gek op crazy days Big L
Aalsmeer - Heel veel bezoekers
mocht Big L in de Zijdstraat afgelopen vrijdag en zaterdag verwelkomen en niet verwonderlijk. De crazy days werden gehouden en vaste klanten weten inmiddels dat tijdens deze twee dagen spectaculaire
aanbiedingen aangeboden worden.
Ter introductie van de nieuwe voorjaar- en zomercollectie stunt Big L
met de prijzen. Twee keer per jaar,
want ook de nieuwe kleding voor de
herfst en de winter wordt met crazy days ingeluid. Big L biedt trendy
kleding voor dames, heren en kinderen. De collectie en keuze aan diverse merken (spijker)-broeken is
groot, maar ruim is ook de keuze
aan shirts, sweaters, blouses, jassen

en ondermeer riemen en sjaaltjes.
Voor kleding van onder andere de
merken G-Star, Only, Pall Mall, Vero
Moda en Cars is Big L het adres. De
kledingwinkel in de Zijdstraat trakteert regelmatig op leuke aanbiedingen, maar alvast 23 en 24 april in
de agenda noteren is een aanrader.
Deze dagen worden de oudere modellen spijkerbroeken tegen 40 tot
50 procent korting verkocht. Dit gebeurt om plaats te maken voor de
nieuwste collectie. Big L: Altijd een
bezoek waard! De winkel is met uitzondering van maandagochtend de
gehele week geopend, ook tijdens
de Vrijdag koopavond. Voor meer
informatie kan gekeken worden op
www.bigl.nl.

Aalsmeer - De grote stempelkaartenactie bij Ridder & Co in de Ophelialaan is zeer succesvol verlopen.
Afgelopen december verscheen een
berichtje in deze krant, dat iedereen
die Oudejaarsloten kocht bij Ridder
& Co, een stempelkaart kreeg, met
daarop 1 stempeltje. In de opvolgende maanden kon men er telkens een
stempeltje bij krijgen na het kopen
van staatsloten. Deze actie duurde tot en met maart, en dan was de
kaart vol. Na inlevering van de kaarten werden drie prijswinnaars getrokken voor een extra prijs. Afgelopen dinsdag vond de prijsuitreiking
plaats bij Ridder & Co in de winkel. De eerste prijs, een Samsung
flatscreen televisie is gewonnen
door de heer A. Binsbergen. Hij is
er erg blij mee, en het komt precies

op het goede moment, want de oude televisie is aan vervanging toe.
De tweede prijs, een straatje hele
staatsloten is voor mevrouw Gardenier en de derde prijs is voor Jurgen
Buis, en bestaat uit een straatje 1/5
staatsloten. Beide staatslotenwinnaars hebben ieder zo nog hun dromen voor een fikse besteding in het
geval zij met deze staatsloten een
grote prijs winnen. En er zijn overigens altijd extra kansen bij Ridder
& Co. Wie staatsloten inlevert, en er
is helemaal niets op gevallen, kan
telefoonnummer en naam achterop
dit lot schrijven, en deze in de Nieten-pot deponeren op de toonbank.
Elke maand trekt Ridder & Co daaruit één gelukkige prijswinnaar. De
prijs bestaat uit of een heel lot van
15 euro of vijf keer 1/5 lootjes.

André Ridder met de winnaars van de stempelactie. Van links naar rechts: De
heer A. Binsbergen, mevrouw Gardenier en Jurgen Buis.

Paasbrunch met activiteiten
voor kinderen in The Beach

Help Binding aan mobiele
keuken en stem!
Winnaars van kleurwedstrijd:
Annick, Suzanne en Danielle

stellen en behouden ervan voor de
toekomst geeft heel veel voldoening. Ik wens de eigenaar een goede vaart met dit prachtige jacht.”

Aalsmeer - De Provincie NoordHolland wil door middel van een
wedstrijd duidelijk maken dat jongeren ertoe doen, dat de Provincie open staat voor goede ideeën
en deze financieel wil ondersteunen waar dat mogelijk is. De Provincie hoopt met een prijsvraag jongeren in Noord-Holland actief te laten
meedenken over de verbetering van
hun leefomgeving en zoveel mogelijk ideeën naar boven te krijgen, zodat zij die met elkaar, met de provincie en met experts kunnen bespreken en in gang kunnen zetten.
De Binding heeft haar idee, een mobiele keuken, ingestuurd en Eveline van Weerdenburg van Binding
Oost heeft met een groep jongeren het filmpje gemaakt. Dit filmpje
staat op de site: http://www.gaan-

wedoen.tv/ideeen. Op dit filmpje
kan worden gestemd en de filmpjes
met de meeste stemmen vallen in
de prijzen. Ben je enthousiast over
het idee van De Binding? Word daar
dan fan van en breng tot en met 4
april een stem op je drie favoriete
ideeën uit. Hiermee help je de inzenders om hun idee te kunnen uitvoeren. Want alleen de (minimaal 8)
inzenders met de meeste stemmen
winnen! Iedereen die wil stemmen
moet drie filmpjes een stem geven.
Als je eerst fan wordt van een idee
en daarna een stem op dat idee uitbrengt, dan telt je stem dubbel en
steun je dat idee dus net iets meer.
Dus wil je De Binding echt steunen:
Word dan nu fan en stem! Zegt het
voort, zegt het voort en help de Binding aan een mobiele keuken.

Aalsmeer - Op tweede paasdag,
maandag 5 april, is het weer tijd voor
de vertrouwde en gezellige paasbrunch in restaurant Het Strandpaviljoen van The Beach. Net als voorgaande jaren kan er genoten worden van de uitgebreide en smakelijke paasbrunch met koude en warme specialiteiten!
Voor de kinderen is een speciaal
kinderprogramma samengesteld
met veel leuke creatieve en sportieve activiteiten. Onder professionele begeleiding vermaken de kinderen zich van jong tot oud op de indoor beachvelden en genieten tussendoor van een heerlijk kinderbuf-

fet! Restaurant Het Standpaviljoen
is zowel eerste als tweede paasdag geopend. Op eerste paasdag is
het restaurant vanaf 12.00 uur geopend (ook voor lunch) en kan er
genoten worden van het speciaal
samengestelde paasmenu of van
de gerechten op de vernieuwde à la
carte kaart. Op tweede paasdag is
Het Strandpaviljoen geopend vanaf 12.00 uur voor de paasbrunch.
Vanaf 17.00 uur kan er weer genoten
worden van de à la carte gerechten
en het paasmenu. Neem voor meer
informatie en om te reserveren contact op met The Beach aan de Oosteinderweg 247a. tel: 0297-347444.
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katoen en hennep. En alles met de
hand.”
Klanten
Zeilmakerij Voor De Wind werkt voor
grote werven als De Vries Scheepsbouw en Van Dam. Maar ook veelvuldig voor particulieren. “Grote of
kleine klanten, ze zijn ons allemaal
even lief. We leveren nooit seriewerk. Elke kap, tent of (dek)zeil is
uniek en letterlijk op maat gemaakt”,
vertelt Zethof. Zijn kompaan knikt
beamend en vertelt vervolgens hoe
mooi het zeilmakersvak is. “Klanten
verwachten van ons dat je hun wensen vervult. Dat vergt tegelijkertijd
een bepaalde creativiteit. Meteen in
3D kunnen inschatten wat de klant
wil. Maar we zien het snel hoor. Een
beetje zwaaien met een meetlint en
dan weten we het wel. Ach, het is
een prachtig vak.”

Fred Schot Zeilmakers gaat ‘Voor De Wind’ voortzetten

Paul en Arie: “Het is een prachtvak,
maar het is tijd voor andere dingen”
Leimuiden - Wanneer je de loods
van Zeilmakerij Voor De Wind uit
Leimuiden binnenstapt proef je direct de romantiek van het zeilmakersvak. Links en rechts vind je rollen zeil en doek, je ruikt bij wijze van
spreken het touw. Gereedschap en
klossen garen slingeren overal rond.
Het is de georganiseerde chaos die
hoort bij een nostalgisch bedrijf als
dit. Je voelt aan alles dat dit een plek
is waar echt gewerkt wordt. En hard
ook. “We begonnen ooit in een koeienstal”, vertelt Arie Zethof, één van
de twee eigenaren met een grote
glimlach. “Die stond min of meer op
de plek waar nu deze loods staat”,
valt zijn compagnon Paul Böschen
hem bij. “Tussen de kassen en de
wilde paarden. Als klanten ons kwa-

men bezoeken legden we een plank
over een sloot, zodat ze bij ons konden komen.” Beide heren vertellen
met gepaste genegenheid over het
ontstaan en snelle groei van Voor
De Wind en het mooie zeilmakersvak. “Deze loods hebben we uiteindelijk zelf gebouwd. Zo tussen de
klussen door.”
Een begrip
Paul en Arie begonnen rond hun 15e
bij zeilmakerij Kersken in Aalsmeer.
Daar hebben zij het vak geleerd.
“Langzaamaan gingen we in de
avonduren wat klusjes voor onszelf doen in het voorjaar.” Dat ging
uiteindelijk zo goed dat Zethof en
Böschen in 1967 uiteindelijk besloten voor zichzelf te beginnen. “In

het begin moesten we echt achter
het werk aan. Maar het ging al snel
zo goed dat we eigenlijk nooit meer
zonder werk hebben gezeten. We
zijn dan ook bijna 30 jaar de enige
zeilmaker in deze regio geweest.”
Niet verwonderlijk daarom dat Zeilmakerij Voor De Wind, ook door het
leveren van kwaliteitswerk en uitstekende service, uitgroeide tot een
begrip in de regio.
“Wij hebben de opkomst van de
watersport helemaal meegemaakt.
Dat was een fantastische, maar
ook gezellige tijd. Alles kon toen”,
vertelt Arie. “Het is voor ons altijd
een prachtberoep geweest. Voor de
nieuwe generatie is het ook mooi,
maar wij hebben echt het ‘oude’ vak
beleefd. Zelfs nog gewerkt met echt

Fred Schot Zeilmakers
“We hebben een prachtig bedrijf opgebouwd in de loop der jaren. Maar
we hebben nu ook een ander leven”,
vertelt Paul.
“We gaan vaker en ook langer op
vakantie. We zijn nog even gedreven en gek op het vak als vroeger,
maar het is nu ook tijd voor andere
leuke zaken.”
Toch wil Zeilmakerij Voor De Wind
haar klanten goed kunnen onderbrengen. “In onze zoektocht naar
een zeilmaker die dezelfde kwaliteit,
service en filosofie heeft als de onze
zijn we uitgekomen bij Fred Schot
Zeilmakers uit Loosdrecht”, zegt
Paul Böschen.
“We voerden twee jaar geleden al
gesprekken, maar nu is de tijd rijp.
Fred heeft een fantastisch bedrijf in
Loosdrecht en het klikt en het vertrouwen is wederzijds. Dat en het
feit dat we hetzelfde denken over
het vak is heel belangrijk. Het bedrijf is toch ons kindje, en dat willen we in goede handen achterlaten.” Fred Schot Zeilmakers zal in de
toekomst Zeilmakerij Voor De Wind
voortzetten. “We hebben er alle vertrouwen in dat het helemaal goed
gaat komen”, zeggen Paul en Arie
beiden. “Een ander bezoekadres en
telefoonnummer. Maar verder blijft
alles eigenlijk bij het oude. Dezelfde
kwaliteit, service en vakwerk.”

Personenvervoer op maat met
Heijink & Tulp Touringcars
Kudelstaart - Een eigen touringcarbedrijf is Erik Heijink onlangs samen met Jacco Tulp gestart. Nieuw
in de branche is de 43-jarige Heijink uit Kudelstaarter echter niet.
Hij heeft 21 jaar werkervaring als
chauffeur bij touringcarbedrijven.
“In 1987 ben ik begonnen als touringcarchauffeur, eerst in Brabant,
later in Noord-Limburg. In 1996 ben
ik verhuisd naar Kudelstaart en heb
enige tijd als planner gewerkt. Sinds
een paar jaar ben ik weer terug op
de touringcar, bij Hellingman & Zn.
In Zaandam. Het bloed kruipt toch
waar het niet gaan kan. Mensen
vervoeren is echt mijn ding”, vertelt
de nieuwe, startende ondernemer.
Erik vond nu de tijd rijp om een eigen touringcarbedrijf op te zetten
en vond in Jacco Tulp een enthousiaste partner. “Het is vandaag de
dag een pittige opgave, maar toch
denk ik dat er een goede kans van
slagen is”, vervolgt Heijink enthousiast. “We werken samen met mijn
oude werkgever, touringcarbedrijf
Hellingman uit Zaandam. Dit bedrijf
heeft al meer dan zeventig jaar ervaring en beschikt over een zeer modern en uitgebreid wagenpark met

meer dan dertig touringcars in verschillende groottes. Van bussen die
plaats bieden aan 34 personen tot
touringcars voor 62 inzittenden.”
Heijink & Tulp Touringcars biedt
personenvervoer op maat voor zowel dagtochten als meerdaagse reizen in binnen- en buitenland. Ook
voor een familie-uitje of een zakenreis kan Heijink & Tulp gereserveerd
worden, evenals vervoer wordt geboden voor bedrijven, verenigingen,
scholen en casts van theater- en
musicalgezelschappen.
“We hebben een grote klantenkring
van bekende bedrijven en zijn daar
best trots op.” Heijink & Tulp willen
nu naast Amsterdam en omgeving
ook de regio Aalsmeer, Uithoorn en
Amstelveen gaan bedienen. “Met
een product waar we als bedrijf
vierkant achter staan. Met een mooi
en jong wagenpark, scherpe offertes en vakbekwame chauffeurs”, besluit het tweetal.
Voor inlichtingen en/of het aanvragen van een offerte kan vrijblijvend
contact opgenomen worden via 0623918638 of stuur een mail naar
heijink-tulp-touringcars@kpnmail.
nl.

Fast Forward Award voor
Seat-dealer auto Maas
Aalsmeer - Op 25 maart heeft directeur J.A. van der Geest namens
het team van auto Maas de Fast Forward Award in ontvangst mogen nemen uit handen van Seat-importeur
Pon Car. De Fast Forward Award
wordt jaarlijks toegekend aan de zeventien beste Seat-dealers van Nederland op basis van klantentevredenheid op gebied van sales en service, klantgerichtheid en commerciële prestaties.
Daarnaast behoren marketingactiviteiten en uitstraling van de dealer tot de selectie criteria. De onder-

scheiding is op feestelijke wijze uitgereikt in de vesting van Maas in de
Teelmanstraat op bedrijventerrein
Hornmeer.
“De onderscheiding is te danken
aan de goede prestaties van ons
hele team”, aldus een trotse Van
der Geest. En hij vervolgt: “De Fast
Forward Award krijgt daarom een
mooi plekje in ons bedrijf. Ik wil al
mijn medewerkers bedanken voor
hun bijdrage tot dit succes. Uitgeroepen worden tot een van de beste Seat-dealers van Nederland is tot
slot echt iets om trots op te zijn.”

Lezing klassieke homeopathie

Winkeliersvereniging Centrum

Doe mee met paaspuzzel
en win een mooie prijs!
Aalsmeer - Op de pagina met paasaanbiedingen van de winkeliers in
Aalsmeer Centrum, elders in deze
krant, staat een woordzoeker. Na
het wegstrepen van alle gevraagde
woorden blijft er een aantal letters
over die samen een zin vormen.
De oplossing kan tot en met zaterdag 10 april ingeleverd worden bij
de deelnemende winkeliers. Vergeet
niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Uit de goede oplossingen worden de prijswin-

naars getrokken. Alle deelnemende
winkeliers hebben een mooie prijs
beschikbaar besteld. Wat denkt u
van een dinerbon van 50 euro, een
Next Generation autoped, een cadeaubon van een watersportwinkel, een Swatch horloge, een mooi
bloemstuk, een Vingino boxershort,
enzovoort?!
De prijswinnaars ontvangen bericht
en kunnen daarna hun prijs ophalen in één van de deelnemende winkels.

Aalsmeer - Jaarlijks wordt wereldwijd ‘De week van de Homeopathie’
georganiseerd, dit jaar is mentale
gezondheid het thema.
Als er klachten zijn op dit gebied is
er meestal sprake van een beperking van levensvrijheid en levensvreugde.
Met behulp van Klassieke Homeopathie is het mogelijk om de mentaal- emotionele ontwikkeling te stimuleren en om klachten op dit gebied te behandelen. Zodat er meer
keuzevrijheid ontstaat en iemand
zich fitter, blijer en energieker gaat
voelen. Bij mentaal-emotionele
klachten kan gedacht worden aan
angsten, dwanghandelingen, een
autistiforme-stoornis of een gebrek
aan zelfvertrouwen. Vooral bij kinderen is het fijn om al vroeg te kunnen werken aan een oplossing voor
deze klachten.
Ook depressie, fobieën, eetstoornissen, posttraumatisch stresssyndroom en rouwverwerking vallen
onder de te behandelen klachten.
De medicijnen, die in de reguliere
gezondheidszorg bij mentale klachten worden ingezet, geven soms
verlichting.
Ze lossen echter de onderliggen-

de oorzaak niet op en hebben vaak
bijwerkingen. Dat deze bijwerkingen niet altijd onschuldig zijn, wordt
de laatste jaren steeds duidelijker.
Homeopathische geneesmiddelen
hebben geen bijwerkingen en stimuleren het lichaam om de oorzaak van de klachten weg te nemen. Een Klassiek Homeopathische
behandeling kan naast de eventuele nog nodige reguliere medicatie begonnen worden. Bert Vreeken en Catinka Rabbers-Dekker, de
twee Aalsmeerse Klassiek Homeopaten, geven tijdens een lezing uitgebreid informatie over de mogelijkheden en de voordelen van een
Klassiek Homeopathische behandeling bij mentaal-emotionele klachten. De lezing wordt gehouden op
woensdag 14 april in de praktijk van
‘Catinka, met het oog op gezondheid’ in de Wilgenlaan 14 en begint
om 10.00 uur en om 20.00 uur (alleen door Catinka).
De lezing duurt ongeveer twee uur
en is gratis, wel graag van te voren
aanmelden bij Bert, tel. 0297-342202
of Catinka, tel. 0297-363848 of per
mail info@catinka.nl. Kijk voor meer
informatie over Klassieke Homeopathie op www.catinka.nl.

Opbrengst feest Heemhorst
Watersport voor Kika
Aalsmeer - Afgelopen 20 maart
heeft Heemhorst Watersport haar
deuren geopend van haar spiksplinternieuwe loods aan de Oosteinderweg 123. Ondanks het regenachtige
weer was de open dag een succes.
Er zijn meer dan duizend bezoekers
op af gekomen.
’s Avonds werd de loods officieel geopend door wethouder Berry Nijmeijer, spectaculair ondersteund door
de ‘BrotherHood’ drumband uit Amsterdam.
Voor genodigden was er aansluitend een fantastisch knalfeest met
optredens van Mick Harren en Jan
Lelieveld. De dj’s Kees en Marcel zorgden voor de muzikale omlijsting. De megaloods was voor dit
spektakel omgetoverd tot een ware feestzaal, inclusief dansvloer. Tijdens de avond werd een scooter
verloot. De opbrengst van deze loterij, alsmede de giften die gedaan zijn
in de aanwezige collectebussen (in
plaats van cadeaus) zijn geheel be-

stemd voor de stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Er is maar liefst
5185 euro opgehaald!

Olympia Uitzendbureau
open in de Zijdstraat
Aalsmeer - De Zijdstraat is weer
een ondernemer rijker: Marcel
van der Heiden heeft op maandag
22 maart de deuren geopend van
Olympia Uitzendbureau.
Als vestigingsmanager is hij enthousiast en gedreven aan de slag
gegaan. Marcel: “Ik ben begonnen
in de ICT detachering en heb alle
aspecten van ‘het uitzenden’ meegemaakt, waardoor ik me goed kan
inleven in mijn klanten. Van uitzendkracht en helpdeskmedewerker ben
ik uiteindelijk doorgegroeid tot consultant op de afdeling personeel en
organisatie bij de rijksoverheid. Ik
heb altijd de ambitie gehad om voor
mezelf te beginnen en ofschoon het
best spannend is in deze onzekere tijden van crisis, durfde ik met
het franchise concept wat Olympia
biedt, deze stap te wagen. Er is natuurlijk een heel traject aan vooraf gegaan. Ik heb flink wat cursussen moeten doen. Met een goed ondernemersplan, bérgen motivatie en
bovenal kennis van zaken is het wederzijds vertrouwen geboren en zijn
we met elkaar in zee gegaan.”
Alle Olympia-vestigingen worden
gerund door zelfstandig ondernemers. Dat maakt Olympia uniek in
de uitzendbranche. Als geen ander
zijn zij een club van gedreven, resultaatgerichte, no-nonsense aanpakkers. Een club die nét even harder loopt en langer doorgaat dan de
concurrentie om naar volle tevredenheid voor bedrijven tijdelijk personeel en voor uitzendkrachten tijdelijk werk te blijven vinden.
“Zo’n solide organisatie dat als een
blok achter mij staat, geeft natuurlijk
een goed gevoel. Veilig ook. Olympia staat stevig in de markt. Er zijn
inmiddels 122 vestigingen door heel

Nederland.” In Aalsmeer wil Marcel zich dan ook onderscheiden met
zijn uitzendbureau. Hij heeft al behoorlijk wat bedrijven een bezoek
gebracht en zijn visitekaartje afgegeven. De bedoeling is dat zijn medewerkster Sanaè Hafdi dit ook gaat
doen. Voorlopig is de intercedente
bezig met intake gesprekken en inschrijvingen. Op de vraag, waarom
Marcel zijn vestiging in Aalsmeer
wilde openen terwijl hij in Hoofddorp woont, antwoordt hij het volgende: “De gezellige mentaliteit van
de Aalsmeerder spreekt mij aan,
alsook het ondernemerschap wat
hier vooral heerst. Het dorp straalt
tevens rust en sfeer uit. Ik wil daar
graag deel van uitmaken. Dit ruime
pand, grenzend aan de Doopsgezinde Kerk, paste volledig in het plaatje dat ik voor ogen had.” Momenteel hangen er vacatures op de twee
banenladders voor het raam van de
vestiging. Enerzijds wordt er industrieel en technisch personeel gezocht, anderzijds administratief en
medisch. Niet alleen in Aalsmeer
wordt voor je gezocht, ook in Uithoorn, Kudelstaart, Vrouwenakker
en De Kwakel. Voor vacatures of
juist het vinden van goed personeel,
kan gemaild worden naar info.205@
olympia.nl of gebeld naar 0297349292. Ook kan gekeken worden
op de website www.olympia.nl Marcel van der Heiden tot slot: “Sanaè
en ik zijn het buitengewoon eens
met de slagzin van Olympia Uitzendbureau: We love to work for
you. We zien je daarom graag verschijnen om je bijvoorbeeld in te laten schrijven als werkzoekende. De
koffie staat klaar!”
Door Miranda Gommans
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Wegens groot onderhoud

Van de hak
op de tak

Buitenveldertbaan dicht!
Schiphol - Van 5 april tot naar verwachting 2 mei is de Buitenveldertbaan buiten gebruik voor groot onderhoud. Het vliegverkeer zal gedurende die periode op de andere banen worden afgehandeld. De Buitenveldertbaan wordt normaal gesproken bij harde wind uit westelijke richting ingezet voor landend verkeer (baan 27). Bij wind uit oostelijke richting kan de baan (09) worden
gebruikt voor vertrekkende vliegtuigen. Ook kan de Buitenveldertbaan
bij verminderd zicht en/of een lage
wolkenbasis in combinatie met andere banen worden ingezet. Tijdens
de onderhoudswerkzaamheden aan
de Buitenveldertbaan zullen bij harde westenwind de Kaagbaan (baan
24) en de Schiphol-Oostbaan (baan
22) worden ingezet voor landend
verkeer vanuit het oosten. Bij oostenwind kan het nodig zijn de Kaagbaan (baan 06) in te zetten voor
startend verkeer naar het oosten. In
deze beide gevallen kunnen de bebouwde gebieden van Amsterdam
en Amstelveen meer geluidsoverlast ervaren. De Buitenveldertbaan
wordt in de nachtperiode in principe niet gebruikt. Voor het nachtelijk
baangebruik op Schiphol worden
daarom geen veranderingen verwacht gedurende het groot onderhoud van deze baan. Welke banen

ten tijde van de onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk worden
ingezet wordt bepaald door het verkeersaanbod, het actuele weer en
de actuele operationele omstandigheden.
De start- en landingsbanen van
Schiphol worden zeer intensief gebruikt. Door het veelvuldig starten
en landen van vliegtuigen treedt slijtage en verontreiniging op. Om het
vliegverkeer veilig te kunnen laten
plaatsvinden en de baan in goede
staat te houden heeft iedere starten landingsbaan regelmatig onderhoud nodig. Bij groot onderhoud is
een baan enkele weken achter elkaar uit gebruik. Er worden werkzaamheden uitgevoerd zoals het
vervangen van het asfalt, het aanbrengen van een nieuwe anti-skidlaag die de baan stroef maakt, het
vervangen van baanverlichting en
het vervangen van de riolering onder de baan. Groot onderhoud van
een baan vindt ongeveer eens in de
zeven jaar plaats. Het weer is van invloed op de onderhoudswerkzaamheden. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden
uitlopen. Op www.bezoekbas.nl is
de actuele stand van zaken te vinden over de onderhoudswerkzaamheden, ook is daar informatie te vinden over het actuele baangebruik.

Jaap onthult
vanavond de
dorpspomp!

Prestatieconvenant wonen
gemeente en Eigen Haard
Aalsmeer - Op 24 maart hebben wethouder Berry Nijmeijer
en bestuursvoorzitter Nico Nieman van woningstichting Eigen
Haard het prestatieconvenant Wonen Aalsmeer 2010-2014 ondertekend. In het convenant is vastgelegd hoe beide partijen de komende jaren gaan samenwerken op het
gebied van duurzaamheid en leefbaarheid en hoe wordt omgegaan
met het wonen voor doelgroepen,
zoals jongeren, senioren en starters. Eigen Haard bezit meer dan
drieduizend woningen in Aalsmeer
en Kudelstaart. De prestatieafspraken gelden voor de periode 2010-

2014. Voor 1 december 2012 en voor
1 december 2014 vindt een evaluatie plaats. In de prestatieafspraken
is vastgelegd dat wordt over gegaan
tot het opstellen van een ontwikkelprogramma voor meerdere jaren:
Een soort projectenoverzicht waaraan beide partijen zich conformeren
en dat onderwerp is van het halfjaarlijks bestuurlijk overleg.
Bij belangrijke afwijkingen vanwege rijksbeleid, aannames, belangrijke wijzigingen in omstandigheden
en inzichten en de consequenties
daarvan en gevolgtrekkingen daaruit kunnen de afspraken wijzigen
na bestuurlijk overleg. Dat kan bij-

voorbeeld ook gelden voor aanbiedingsafspraken, als gevolg van de
herziening van de Huisvestingswet
of de vaststelling van nieuw Woonbeleid door de gemeenteraad van
Aalsmeer.
Starters
Onderdeel van de afspraken is dat
Eigen Haard in de eerste helft van
2010 de mogelijkheden onderzoekt
om één of twee van haar complexen
te verkopen aan starters op de woningmarkt.
In het onderzoek komt ook de mogelijke toepassing van vormen van
maatschappelijk gebonden eigendom/starterskoopregeling aan de
orde. De gemeente zal, waar nodig,
medewerking verlenen aan de uitvoering van het verkoopbeleid van
Eigen Haard.

Ook in Aalsmeer aandacht
voor Dag van de Leerplicht
Kijkje in de kas(sen) van Hoogenboom Breeding BV.

Kom in de Kas: Kijkje in
keuken sierteeltbedrijven
Amstelveen - Waren het voorgaande jaren kwekerijen uit Kudelstaart
of De Kwakel die deelname aan
Kom in de Kas, dit jaar was het de
beurt aan buurgemeente Amstelveen. In het gebied aan en rondom
de Meerlandenweg openden afgelopen weekend diverse bedrijven.
Gewoonlijk blijven de kas-deuren gesloten voor publiek, maar tijdens de Kom in de Kas dagen kan
iedereen een kijkje nemen. Planten
en bloemen worden bewonderd en
kwekers nemen de tijd om uitleg
en rondleidingen te geven. De laatste jaren worden bovendien steeds
meer leuke ‘bijzaken’ gepresenteerd

die er voor zorgen dat bijvoorbeeld
ook kinderen de promotie-dagen
leuk vinden. Met luchtkussens, poffertjes, schminken en speurtochten
worden de jongste bezoekers beziggehouden.
Ook zijn er creatieve demonstraties
en zelfs een lego-kwekerij. Daarnaast probeert de organisatie met
voorlichtingsfilms en informatiestands over opleidingen in de sierteelt en huisvesting (Greenpark)
een compleet beeld van de gehele
sector te bieden. Dat werd gewaardeerd, getuige de vele bezoekers
voor Kom in de Kas aflevering 2010.

Aalsmeer - Onderwijs is belangrijk
om in de maatschappij goed mee te
komen. Met een goede opleiding en
een diploma op zak sta je sterker.
Leerplicht is niet alleen een plicht,
maar ook een recht, want ieder kind
in Nederland heeft recht op onderwijs.
Een diploma op minimaal Havo,
VWO of MBO niveau-2 is daarvoor
een eerste vereiste. Om aandacht
te geven en om het belang van de
leerplicht te onderstrepen is donderdag 18 maart uitgeroepen tot de
Dag van de Leerplicht. In Aalsmeer
zocht wethouder Jaap Overbeek van
onderwijs zelf contact met de laatkomers op de Westplas Mavo, onderdeel van het Wellantcollege. Uiteindelijk verschenen alle laatkomers
na gebeld te zijn weer op school.
De leerplichtambtenaar ziet er op
toe dat alle leerplichtige leerlingen
bij een school staan ingeschreven.
Samen met de school controleert
hij of zij of alle leerlingen de lessen ook daadwerkelijk volgen. Ouders en verzorgers willen graag dat
hun kind een prettige en leerzame
schooltijd heeft.
Daarom is het belangrijk dat de
school en de ouders goed contact
houden met elkaar. Volgens de leerplicht zijn de ouders verplicht hun
leerplichtige kind in te schrijven
op een school en er op toe te zien

dat hun kind de lessen ook volgt.
Binnenkort brengt de gemeente Aalsmeer een informatiefolder
voor ouders uit waarin omschre-

ven wordt wat de ouders van de
school kunnen verwachten en wat
de school van de ouders verwacht
in het kader van de leerplicht.

Wethouder Jaap Overbeek belt een laatkomer op en vraagt waar ie blijft.

College verleent vrijstelling voor
acht woningen in Koningsstraat
Aalsmeer - Eén van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de
nieuwe woonwijk Nieuw-Oosteinde
is het verbinden van de bestaande
en nieuwe woonbuurten.
De Koningsstraat wordt daarbij gezien als verbindingsweg tussen de
wijk en het winkelcentrum. Om van
de Koningsstraat een ‘dorpsstraat’ te
kunnen maken, moeten 9 woningen
worden gesloopt en zullen op diverse locaties langs de weg 8 nieuwe
huizen worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten vrijstel-

Uit vergadering B&W

Intrekken van
voorkeursrecht
N201-zone

Aalsmeer - Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer hebben tijdens de wekelijkse vergadering afgelopen dinsdag 30 maart besloten
om het geldende voorkeursrecht op
een aantal percelen in de N201-zone in te trekken. Dit voorkeursrecht
was gevestigd bij raadsbesluit van
14 februari 2002. De reden is dat
deze percelen niet nodig zijn voor
de aanleg van de nieuwe N201 en/
of de ontwikkeling van Green Park
Aalsmeer.
Restaureren watertoren
Verder is besloten dat de gemeente
de watertoren aan de Kudelstaartseweg gaat laten restaureren en sanitaire voorzieningen aan gaat laten
te brengen. Omdat de watertoren

een Rijksmonument is, kunnen deze
werkzaamheden alleen worden uitgevoerd nadat hiervoor een monumentenvergunning is afgegeven.
Duurzaamheidlening
Op 30 maart heeft het college van
b&w ook besloten om de Verordening Duurzaamheidleningen ter
vaststelling aan de raad aan te bieden. De Duurzaamheidlening is bedoeld voor eigenaren van bestaande woningen om maatregelen voor
energiebesparing en duurzame
energie te financieren.
Zorgwoningen Kudelstaart
Vorig jaar heeft de gemeente de intentieovereenkomst met de ontwikkelaar ondertekend voor het visiedocument voor realisatie van zorgwoningen in Kudelstaart, op het voormalige scholenterrein. Vervolgens is
gewerkt aan het Stedenbouwkundig
plan. Het college stelt de gemeenteraad voor het Visiedocument Zorgwoningen vast te stellen en het gevraagde krediet voor het ontwerp en
de uitvoering vrij te geven.

ling te verlenen en een bouwvergunning af te geven voor de bouw
van acht woningen aan de Koningsstraat. Hiermee kan de laatste stap
worden gezet naar de realisering
van een dorpsstraat in Nieuw-Oosteinde. De Koningsstraat is een belangrijke langzaam verkeersverbinding naar de diverse buurten.

9 zijn door buurtbewoners meerdere bezwaren ingediend.
Op verzoek van de raad loopt nog
een quick scan naar de invulling van
Deelplan 9. Inmiddels is duidelijk
geworden dat de bezwaren van de
omwonenden geen betrekking hebben op het plan voor de Koningsstraat.

Deelplan 9
De Koningsstraat is een eigen exploitatie en staat los van Deelplan
9, de herontwikkeling van de oude scholenlocatie. Tegen Deelplan

Het college heeft daarom besloten
vrijstelling voor de oprichting van 8
woningen en een vergunning voor
de sloop van 9 bestaande huizen te
verlenen.

Toch geen spitsafsluiting van
Bilderdammerweg en Herenweg
Aalsmeer - Op 16 maart heeft het
college van burgemeester en wethouders besloten om toch geen
spitsafsluiting toe te passen aan de
Bilderdammerweg en de Herenweg.
De spitsafsluiting was erop gericht
om de verkeersveiligheid te verbeteren en het doorgaande verkeer te
verminderen, echter heeft heel veel
reacties van inwoners opgeleverd.
De meeste, met name Kudelstaarters maakten bezwaar. De bestuurders hebben naar aanleiding van
deze argumenten geconcludeerd
dat een spitsafsluiting een te zware maatregel is.
Bereikbaarheid
Op 13 oktober 2009 heeft het college een voorbereidingsbesluit genomen voor een spitsafsluiting van

de Bilderdammerweg en Herenweg.
Dit voorbereidingsbesluit betrof: De
Bilderdammerweg tussen de rotonde bij de Wim Kandreef en de Romeijnstraat op werkdagen tussen 7
en 9 uur en 15 en 18 uur gesloten te
verklaren voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer voor de huisnummers
109 tot en met 117. De Herenweg
op werkdagen tussen 7 en 9 uur en
15 en 18 uur gesloten te verklaren
voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
voor huisnummer 91. Op dit voorbereidingsbesluit zijn diverse reacties van inwoners binnengekomen.
Enkele argumenten hierbij waren:
De maatregel heeft maatschappelijk gezien een groot nadeel voor de
bereikbaarheid van de sportvereni-

gingen en naschoolse opvang. En:
Door de spitsafsluiting zal het verkeer zich verplaatsen naar andere
uitvalswegen. Uit deze reacties en
argumenten heeft het college geconcludeerd dat een spitsafsluiting
een te zware maatregel is voor de
problematiek aan de Bilderdammerweg.
Plateaus op hoogte
Wethouder Ronald Fransen: “Om
toch de verkeersveiligheid te verbeteren en het doorgaande verkeer te
verminderen, zullen de plateaus tussen de Romeijnstraat en het Robend
in 2010 op de juiste hoogte worden
gebracht zodat ze weer het remmende effect krijgen wat past bij de
snelheid die gereden mag worden
aan de Bilderdammerweg.”

Aalsmeer - Het is goed dat Jaap
Overbeek, de wethouder die door
het CDA naar de 14e plaats op de
kieslijst terecht kwam, desondanks
nog een leuke klus mag afmaken.
Misschien is dat een mooie beloning
voor het feit dat Jaap zoveel voorkeurstemmen bij de verkiezingen
kreeg dat hij van de 14e plaats opklom naar de 2e plaats op de verkiezingslijst. Dat zegt toch wel iets over
zijn populariteit. Het CDA zal zich wel
even achter de oren hebben moeten
krabben! Het scheelde eigenlijk maar
weinig of hij had de lijsttrekker verslagen. Een lijsttrekker krijgt automatisch de meeste stemmen. Dus dan is
het pikant als iemand van een onverkiesbare plaats oprukt naar een hoge plaats op de lijst. Ik begrijp daar
uit dat de kiezers van Jaap daarmee
aangaven dat zij het werk van Overbeek als wethouder van onder andere onderwijs, jeugdzaken en cultuur
en zorg, waardeerden.
Een deel van die waardering is nu
geuit aan Jaap Overbeek door hem
zijn initiatief om de dorpspomp van
Aalsmeer van weleer weer te herplaatsen, af te ronden. Om een lang
verhaal kort te maken: Overbeek èn
de betrokken ambtenaren hebben
keihard gewerkt om de oude pomp,
in retro, te realiseren. Oorspronkelijk
stond de pomp bij het (oude) raadhuis aan de Dorpsstraat. Om precies
te zijn in het kerkstraatje dat er nog
is en tussen het voormalige raadhuis en het restaurant het Wapen van
Aalsmeer naar de dorpskerk loopt.
De pomp verdween omstreeks 1928
toen de watertoren gebouwd was en
de bevolking voorzien kon worden
van water uit de kraan. Later blijkt
men het jammer te vinden dat zo
een klein karakteristiek monumentje verdwenen is. Het aardige is dat
de toenmalige wethouder Overbeek
vond dat er weer een pomp terug
moest komen. Het was niet zo eenvoudig als het leek omdat er geen
afbeeldingen van de pomp gevonden werden. Er was slechts één vage foto waar de pomp op te ontwaren was. Uiteindelijk kwam er door
de medewerking van een deskundige, een ware pompenkenner, een
pomp tevoorschijn die het meest op
onze dorpspomp leek.
Het is kort dag, maar belangrijk om
u, als u dit op tijd leest, uit te nodigen om naar de pomp te lopen. Vandaag, rond klokslag twaalf van de
dorpskerk, is de klus geklaard en
heeft Aalsmeer-dorp de dorpspomp
weer in ere hersteld. De pomp is niet
op de oorspronkelijke plaats neergezet, maar even voorbij het zogenoemde bodehuisje, dus vlakbij. De
reden daarvan is dat de pomp daar
duidelijker te zien is dan voorheen
en een karakteristieke waarde toevoegt aan het dorp. Daarbij was van
belang dat er op die plaats een ondergronds waterreservoir zit waardoor de pomp echt zal kunnen werken. Nu de pomp op deze korte termijn geplaatst kon worden, wil de gemeente de pomp nog voor de paasdagen op feestelijke wijze door Jaap
Overbeek in functie herstellen. Iedereen is uitgenodigd om vanavond
(donderdag) om 20.00 uur aanwezig
te zijn op het Raadhuisplein nabij de
brug. Om even na acht uur zullen er
drie Aalsmeerse vlaggen door de drie
nieuwe wethouders worden gehesen.
Daarna loopt men gezamenlijk met
de muziek mee naar de pomp aan de
Dorpsstraat. Om ongeveer 20.30 uur
zal Jaap Overbeek aan de zwengel
heenenweren en het eerste akertje
met koel helder pompwater vullen.
Uit het akertje worden de voor deze gelegenheid speciaal vervaardigde aardenwerken napjes uitgedeeld
aan alle aanwezigen zodat men het
pompwater kan proeven. Het napje
met een afbeelding van de pomp erop mag men meenemen naar huis:
zolang de voorraad strekt. Er worden
geen nieuwe napjes gemaakt, dus
wees er snel bij! Vanavond lopen we
dus gezamenlijk met Jaap Overbeek
naar de nieuwe oude pomp. U bent
van harte welkom.
Coq Scheltens

Veiligheid in
Kudelstaart

Kudelstaart - Woensdag 14 april
organiseert de Dorpsraad in samenwerking met de politie een themaavond over veiligheid in Kudelstaart.
Punten die aan de orde komen zijn
onder meer de beveiliging van de
woning, achterpaden in woonwijken
en wijkrecherche. De avond begint
om 20.00 uur in het Dorpshuis aan
de Kudelstaartseweg. De avond begint met een kort jaarverslag. Daarna wordt het woord gegeven aan
de politie. Een mooie gelegenheid
om eens met de politie in debat te
gaan. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de Dorpsraad: dorpsraadkudelstaart@hotmail.com
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Zumba-les RKDES-meiden
Kudelstaart - Vrijdag 19 maart jl.
konden alle handbal- en voetbalmeiden van RKDES meedoen met
een Zumba-les mogelijk gemaakt
door HealthCity Kudelstaart.
De Colom-biaan Alberto Perez is
de bedenker van Zumba. Het is een
groepsgebeuren en een mix van fitness en dans. Vele bewegingen komen onder andere uit de Latijnse
dansen salsa, samba, merengue en
flamenco. Omdat het op leuke, ritmische muziek gebeurt en de bewegingen niet de typische fitnessoefeningen zijn, heb je niet het ge-

KRANT

Nieuwe Meerbode - 1 april 2010

Techniek bij pcbs De Brug

voel dat je intensief aan het sporten
bent, terwijl je toch je heel wat extra
calorieën verbruikt met een Zumba workout. De meiden van RKDES
hebben niet alleen laten zien dat ze
goed zijn in handbal of voetbal, maar
ook in het bewegen van de heupen!
De hand- en voetbalmeiden van de
Kudelstaartse sportvereniging hebben een uur Zumba-les gekregen
van Maike de Groot.
De meiden hebben allerlei danspasjes en Zumba-bewegingen geleerd en dansten zich ritmisch in het
zweet!

Scholenbadmintontoernooi Volant’90

Succesreeks voor De Graankorrel

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000

Nilou verenigingskampioene!
Aalsmeer - Donderdag 25 maart
vonden in de gymzaal De Baccara
de verenigingskampioenschappen
wedstrijdturnen van SV Omnia 2000
plaats. In totaal streden 25 turnsters
onder leiding van trainster Anneke
Nap om de medailles. Het werd een
spannende strijd! In de categorie instap turnden drie meisjes: Ilze van
der Geest, Richelle Dekkers en Fabiënne Verschueren. Zij deden een
proefwedstrijd, want zij turnen hun
echte wedstrijd op 29 mei samen
met nog tien andere instappers. Deze proefwedstrijd werd gewonnen
door Ilze. Ze kregen alledrie een
boeketje snoep aangeboden en net
als alle andere turnsters een mooi
diploma. In de categorie pupillen 1
turnden negen meisjes om de ereplaatsen. Op de eerste plaats eindigde Veerle de Jong met 53,3 punten. Tweede werd Jasmin Aileen met
52,4 punten en de derde plaats werd
ingenomen door Tess Piet met 52,2
punten. De overige turnsters in deze categorie behaalden de volgende
punten: Lindsay Commandeur 50,7 ;
Anne Wessels 51,7 ; Esmée Maarssen 49,7 ; Leonie Helling 52,0 ; Joy
Hoving 51,7 ; GuoXin Verhoef 50,3
punten. In de categorie pupillen 2
turnden zes meisjes. Op de eerste
plaats eindigde Roslin O’shea met
53,3 punten. Twee turnsters eindigden samen op de tweede plaats met
52,8 punten: Kim Nederstigt en Isa
ten Brink. De derde plaats bleef dus
vrij. De overige turnsters in de pupillen 2 scoorden de volgende resultaten: Iris Engel 51,7 ; Naomi Raijmakers 51,2 en Arlette Maarse
52,2 punten. De oudste groep be-

stond uit turnsters uit de jeugd, junior en seniorklassen. Zij turnden
met zeven turnsters, waarvan Charon Spring in ‘t Veld slechts twee
toestellen turnde. In deze categorie
werd Nilou Spring in ’t Veld kampioene met 45,3 punten. Op de tweede plaats eindigde de jongste in deze groep, Danischa Goede met 43,9
punten. De derde plaats werd ingenomen door Tanya Karoui met 43,5
punten. De overige turnsters in deze groep behaalden de volgende resultaten: Kirsten Kniep 42,7 punten;
Anouk Straathof 42,7 en Lieselotte van Velzen 43,3 punten. De kampioene van deze oudste categorie is
dan tevens de verenigingskampioene van SV Omnia 2000. Nilou Spring
in ’t Veld mocht dan ook de wisselbeker in ontvangst nemen.

Prijswinnaars Oudste groep:
1. Nilou Spring in ’t Veld, 2. Danischa
Goede en 3. Tanya Karoui.

Prijswinnaars Pupillen 2:
1. Roslin O’Shea, 2. Kim Nederstigt
en Isa ten Brink (rechts).

Prijswinnaars Pupillen 1:
1. Veerle de Jong, 2. Jasmin Aileen
en 3. Tess Piet.

Handbal jeugd

Meiden RKdes C1 winnen
eerste buitenwedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was de eerste buitenwedstrijd voor
de handbalmeiden van RKdes C1.
Na een zeer succesvol binnenseizoen, moeten de meiden nu de buitencompetitie nog even goed afmaken! De eerste tegenstander was
Westsite uit Amsterdam.
Dit is een fysiek sterke ploeg, maar
de meiden van RKdes hadden geen
moeite met hun spel. Leuke combinaties en wisseltjes aan de kant

van RKdes, zorgden al snel voor een
voorsprong. Mede dankzij zeer goed
keeperswerk en goed verdedigingswerk, sloot RKdes de wedstrijd af
met 20-11. In het paasweekend is
er voor de meiden van RKdes geen
wedstrijd in verband met allerlei
paashandbaltoernooien.
Dian Fles van RKdes C1 speelt mee
met de selectie van Midden Nederland tijdens het Jac Stammestoernooi.

Kudelstaart - Zaterdagmorgen 27
maart verzamelde zich een grote groep jeugd voor het scholenbadmintontoernooi in de Proosdijhal. In vervolg op de eerder voor de
Kudelstaartse basisscholen georganiseerde badmintonlessen voor alle kinderen van de groepen 6,7 en
8 hadden 64 kinderen zich voor
het toernooi aangemeld. Op enkele jeugdleden van badmintonvereniging Volant ’90 na, waren het allemaal nieuwelingen in de badmintonsport. De meesten hadden echter gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om twee dinsdagavonden een training bij te wonen.
Enkelen lieten daar al duidelijk zien
aanleg te hebben voor deze energieke tak van sport.
Na een gezamenlijke warming-up,
die onder leiding van competitiespelers van de vereniging werd gehouden, werden de deelnemers in
teams van vier spelers ingedeeld,
veelal zoals zij zich als team hadden opgegeven. In wedstrijden van
acht minuten streden de partijen om 2 punten voor de winst, en
1 punt voor een gelijkspel. De vier
hoogst scorende teams streden na

de gezamenlijke lunch om de podium plaatsten. Deze gingen uiteindelijk allemaal naar teams van basisschool De Graankorrel. Damian,
Rick, David en Jimmy bereikten met
11 punten de derde plaats. Met 14
punten eindigde Jeffrey, Stan, Merel, Nickey en Dylan op de tweede
plaats. De dames Marit, Romy, Babette en Deborah behaalden met 16
punten de eerste plaats. Met teambekers en een persoonlijke versnapering werden de sporters, onder
begeleiding van applaus van veel
familie en vrienden, beloond voor
hun sportieve prestatie. Dit toernooi
werd voor de allereerste keer gehouden. De bedoeling is badminton
meer bekendheid te geven door de
jeugd badminton als wedstrijdsport
te laten ervaren. De benodigde materialen, zaalhuur e.d. zijn deels gesponsord door het Schipholfonds en
een bijdrage van ‘Kudelstaart voor
Kudelstaart’. Vanzelfsprekend hoopt
badmintonvereniging Volant ’90 hier
ook enkele (jeugd)leden aan over
te houden. De vraag van scholen,
deelnemers en andere belangstellenden voor een vervolg staat nu bij
het bestuur in de agenda!

Laatste kans inschrijven
voor smurfenweekaatje!
Aalsmeer - Inschrijven voor het
smurfenweekaatje kan nog een
paar dagen. De sluitingsdatum
is verlengd naar dinsdag 6 april.
Geef je dus gauw op, als je dat
nog niet gedaan hebt! Inschrijfformulieren staan in het clubblad van
RKAV of s(m)urf naar de site www.
jongaalsmeerunited.nl om deze te
downloaden. Wie zich als leid(st)er
op wil opgeven, kan dit eveneens
doen via het inschrijfformulier. Het
weekaatje is voor alle kinderen tussen de 6 en de 12 jaar. Ook als je
geen lid bent van JAU mag je meedoen! Dus vraag gerust je vriendjes,
vriendinnetjes, nichtjes, neefjes om
mee te doen. Het weekend begint
op vrijdag 21 mei om 19.00 uur en
duurt tot maandag 24 mei tot 15.00

uur. De deelnemers slapen gezellig met een groep in een tent op
het terrein van RKAV aan de Beethovenlaan. De kampstaf is al enige tijd druk bezig om het programma in elkaar te smurfen. Onder andere staan zwemmen in de Waterlelie en met bussen naar het bos waar
allerlei spelletjes gedaan gaan worden op het programma. Uiteraard
wordt ook een discoavond georganiseerd, evenals een 8-kamp en een
speurtocht.
Geef je nu op voor het Smurfenweekaatje en beleef een gezellig weekend met je smurfenvrienden.
Voor vragen kan gebeld worden
naar Aster via 06-54914288 of José
via 06-40298352. Mailen kan ook:
weekaatje@hotmail.com.

Palmpasenoptocht Jozefschool
naar zorgcentra in Aalsmeer
Aalsmeer - De kinderen van de Jozefschool hadden afgelopen vrijdag weer een gezamenlijke activiteit voor Palmpasen. Groepjes van 3
of 4 kinderen van alle klassen door
elkaar maakten samen een mooie
versierde palmpaasstok.
De stok, in de vorm van een kruis,
werd versierd met een palmtakje en
een haantje en behangen met allemaal lekkernijen zoals paaseitjes,

thee, koffie, iets hartigs en koekjes
en snoepjes.
De optocht liep langs de Karmelkerk, waar de pastor de palmpasenstokken zegenden, naar de bewoners van Het Kloosterhof en zorgcentrum Aelsmeer. Daar werden de
kinderen hartelijk welkom geheten
door de bewoners, die de palmpasenstokken dankbaar in ontvangst
namen.

Aalsmeer - Op basisschool De Brug
is van maandag 8 tot en met woensdag 17 maart een techniekproject
gehouden. Bij de kleutergroepen is
hard gewerkt aan het bouwen van
huizen. In een echte timmerhoek
werd er van alles aan elkaar getimmerd en de kleuters hebben echt
gemetseld met kleine steentjes. In
groep 3 is er gebouwd met stroken
karton en zijn er fantastische bruggen gemaakt, die ook nog eens stevig in elkaar zaten. Groep 4 is bezig geweest met transport en beweging. De kinderen hebben hele leuke voertuigen gebouwd die met een
zeil of een ballon werden voortbewogen. Rijden maar! Groep 5 is in
de klas aan de gang gegaan met
eenvoudige chemie. Zo werd ontdekt dat sommige poeders met wa-

ter hard kunnen worden, zoals gips
en dat je stoffen kunt veranderen
en kleuren. Ook weten ze nu hoe
je goede bellenblaas maakt en hoe
je geheimschrift kunt maken met
vloeistoffen.
In groep 6 zijn ze bezig geweest met
communicatie en elektriciteit en
dat hebben de leerlingen verwerkt
in hele mooie vuurtorens met echte lampjes bovenin. In groep 7 is enthousiast gewerkt aan mooie linoleum afdrukken en heeft de groep
een bezoek gebracht aan drukkerij
Noordhoek. Groep 8 is aan het solderen geweest en heeft een eigen
naambordje gemaakt. Er is weer
met veel enthousiasme geleerd en
ontdekt. Het project werd afgesloten met een inloopavond waarop alle resultaten werden bewonderd.

De Oosteinder on the move
Aalsmeer - In het kader van het
project ‘6 on the move’ mocht groep
6 van basisschool de Oosteinder
een bezoek brengen aan het skicentrum van Hillegom. De jongens
en meiden kregen een rondleiding,
inclusief een ski-demonstratie van
Isa en haar moeder. Prachtig om te
zien hoe moeder en dochter over de
rollerpiste gleden. Voor veel kinderen was dit een kennismaking met

een nieuwe tak van sport en ze vonden het geweldig! Natuurlijk mochten ze zelf ook in beweging komen.
Op de vaste piste vermaakten de
jongens en meiden zich prima op de
slee. Helemaal leuk was het als de
juf en de begeleidende ouders ook
de helling af suisden! Een après ski
met limonade en appelcake maakte deze ochtend compleet. Wat een
geslaagde activiteit!

Team van Veilig op Weg op
bezoek bij Antoniusschool
Kudelstaart - Een Veilig op Weg
team van Transport en Logistiek Nederland, de grootste werkgeversorganisatie in het wegtransport, heeft
afgelopen maandag 29 maart les
gegeven over vrachtauto’s en andere grote voertuigen in het verkeer
aan kinderen van groep acht van de
Antoniusschool. Een speciale Veilig op Weg-demonstratievrachtauto
kwam daarvoor naar de school. Allereerst kregen de jongens en meisjes een theorieles aan de hand van

een dvd. Daarna gingen de kinderen naar buiten om een praktijkles te volgen in en om de Veilig op
Weg-demonstratie-vrachtauto. Tijdens de lessen hebben de kinderen
in ieder geval de twee vuistregels
van de transportondernemers geleerd. Zeker is dat de leerlingen van
de Antoniusschool nu veilig en bewust om weten te gaan met vrachtauto’s in het verkeer en weten hoe
zij hun verkeersveiligheid voor nu en
voor later kunnen vergroten.

Kookmiddag voor kids
bij BindingBoven
Aalsmeer - Op woensdag 7 april
organiseert de BindingBoven in de
Zijdstraat een eenmalige kookmiddag voor kokkerellende kids. De
middag is bedoeld voor kinderen uit
groep 5 tot en met 8 van de basisschool, begint om 13.00 uur en stopt
om 15.00 uur. Voor deze activiteit
wordt een bijdrage van 3,50 euro per
persoon gevraagd. Er kunnen maxi-

Fotoshoot bij
Binding Oost
Aalsmeer - Even leek het alsof de
meiden van Binding Oost in Hollywood waren. Vijftien meiden waren
naar de fotoshoot gekomen. Allereerst mochten de modellen zich opmaken van mascara tot lipgloss en
van foundation tot eyeliner. Vervolgens konden de modellen op de foto bij een professionele fotografe. Er

maal acht koks meedoen, dus wel
van tevoren opgeven. Dit kan tot 6
april. Na het kookfestijn staat knutselen op het programma. Deze activiteit is bedoeld voor kinderen uit
groep 3 tot en met 8 van de basisschool, begint om half 4 en duurt tot
half 6. Deelname kost 2,50 euro per
persoon. Opgeven voor een activiteit
kan via lenneke@debinding.nl.
werden stoere foto’s, zwart-wit foto’s
en actie foto’s genomen. Aalsmeer
heeft er weer een paar topmodellen
bij! Door het mooie weer konden de
dames daarna buiten een spel spelen. Maar ook het internetten en tafelvoetballen blijven favoriet. Zin om
te komen kijken bij een inloop? Kom
dan op dinsdag- of woensdagmiddag na schooltijd een keertje langs.
Binding Oost is tot 17.30 uur open.
De maandkalender van april is ook
weer bekend, kijk dus snel op www.
debinding.nl.
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Schoolatletiekdag bij AVA
Aalsmeer - AV Aalsmeer gaat ook
dit jaar weer de jaarlijkse schoolatletiekdag organiseren. Deze happening gaat plaatsvinden op zaterdag 24 april. Het programma zal
bestaan uit de onderdelen 60 meter sprint, verspringen, balwerpen en voor de echte liefhebbers
een 600 meter. Voor ieder onderdeel en voor elke categorie zijn medailles beschikbaar en ook zal iedere deelnemer weer een prestatiekaart ontvangen. Alle Aalsmeer-

KRANT

Jeugdhandbaltoernooi met Pasen
Aalsmeer - Op zaterdag 3 en zondag 4 april - in het paasweekend –
wordt door FIQAS Aalsmeer voor de
elfde keer het jaarlijkse, internationale jeugdhandbaltoernooi om de
Jac. Stammes Cup georganiseerd.
Het deelnemersveld zou het ‘neusje van de zalm uit handballand’ genoemd kunnen worden; Zeer sterk,
want nagenoeg de gehele, landelijke jeugdtop is aanwezig, aangevuld
met een aantal landelijke selectieteams én met een team uit Duitsland! Verheugend is ook dat het
aantal teams dat zich heeft aangemeld is gegroeid. Maar liefst 30 damesteams en 30 herenteams zullen
het tegen elkaar opnemen en strijden om de felbegeerde hoofdprijzen. Het toernooi begint op de zaterdag om 08.30 uur en loopt door

se en Kudelstaartse scholen zijn inmiddels op de hoogte gesteld van
dit evenement en inschrijven kan
dan ook via school. Mocht de school
niet meedoen dan kun je ook individueel inschrijven voor deze gezellige atletiekdag. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Dirk
Spaargaren, tel. 342434 of Janpieter Baars, tel.324118. Meer informatie over de schoolatletiekdag is binnenkort ook te vinden op de website
www.avaalsmeer.nl.

Jeugdschaken

Florence de Kok gedeeld
koploper bij SCA-meisjes
Aalsmeer - Florence de Kok heeft
zich vrijdag in het Stommeerkwartier verrassend aan kop genesteld
bij de meisjes. De strijd bij de meisjes leek lange tijd te gaan tussen Arlette Maarse en Mariëlle Hooijman.
De laatste weken morsen Arlette
en Mariëlle echter af en toe puntjes terwijl Florence de Kok punten
blijft scoren. Doordat Arlette vrijdag
van nieuwkomer Nisa Sapkota verloor en Mariëlle van koploper Tom
Korenwinder verloor kon Florence
weer dichterbij komen na haar overwinning op Kiran Biesheuvel. Florence ging Mariëlle zelfs voorbij en
staat nu gelijk met Arlette. Na 16
rondes is er bij de jongens een gaatje geslagen in de nek aan nek race
tussen Daniël van Dijk en Tom Korenwinder. Tom had eerder wel van
Daniël gewonnen, maar vervolgens
bleven beide elke week hun partij winnen. Tom wist vrijdag moeizaam te winnen van Mariëlle Hooij-

man, die nog dicht bij een remise
kwam. Daniël verslikte zich echter in de nummer drie, Ruan Heeren. Tom heeft nu 1 winstpartij voorsprong en Daniël moet hopen op
een misstap van Tom. Arthur Mantel is met een sterke opmars bezig.
Langzaam klimt hij op de ranglijst
en na zijn overwinning tegen Gelled Hulsbos staat hij zelfs vierde. Julian Piet heeft ook een mooie score
dit seizoen die hij in stand hield door
weer te winnen.
Uitslagen 16e ronde:
Julian Piet-Ole Vriethoff
Daniël Veruzab-Maxim Vennegoor
Mariëlle Hooijman-Tom Korenwinder
Ruan Heeren-Daniël van Dijk
Gelled Hulsbos-Arthur Mantel
Arlette Maarse-Nisa Sapkota
Joris Roos-Nishan Sapkota
Kiran Biesheuvel-Florence de Kok
Max Mantel-Jorik Rolleman
Lars van Dijk-Alexander Mantel

1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
rem
0-1
rem
rem

Voorstelling ‘Hatsjoe’ in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Voor iedereen vanaf 2 jaar brengt Ellen Smets op zaterdag 3 april de voorstelling ‘Hatsjoe’ in het Amstelveens Poppentheater. Een zonnige ochtend op
de Noordpool. Jukka slaapt. Maar
dan hoort zij een nies. Die komt van
Jut. Samen hebben ze de grootste
pret. Zij kijken zij in het witte wak
of er al een wit visje is. Dan zien

zij iets geks: het is niet wit,maar
heeft kleur! `Hatsjoe’ is een regenboog van spel, eenvoudige tekst,
dans en clownerie over kleur. Aanvang voorstelling 14.30 uur. Toegangsprijs is 7 euro. Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeerders in top 10
NK-skiën Alpine Baan
Aalsmeer - Afgelopen zondag 28
maart hebben de Aalsmeerderse Lucien de Puysseleire en Judy
de Jager meegedaan met de NjK
(jeugd) en NK alpine baan welke
werden georganiseerd door de Nederlandse Ski Vereniging in samenwerking met Alpine World Oss (NB).
Er is hard getraind door de deelnemers in de afgelopen maanden om
tijdens NjK Alpine Baan in topvorm
te zijn. Om mee te mogen doen met
de NK moet je heel wat in je mars
hebben. Hier gaan het hele seizoen
wedstrijden aan vooraf, waarbij je
voldoende punten bij elkaar moet
skiën om uiteindelijk mee te mogen
doen met het klapstuk van het jaar,

de Nederlandse Kampioenschappen! De NjK begon vroeg, half 9 (zomertijd) startnummers halen en inskiën en baan verkennen. Om 10.00
uur begon de eerste manche. Lucien de Puysseleire (13 jaar) startte in een sterk deelnemersveld, de
scholieren-2 heren, waar 34 jongens streden om de felbegeerde titel, en Judy de Jager (15 jaar) bij de
senioren-dames met in totaal 19 dames aan de start. Na twee manches
behaalde Lucien met een totale tijd
van 26.38 seconde een knappen negende plaats en Judy met 26.28 de
achtste plaats. Al met al uitstekende
prestaties van deze jonge Aalsmeerse topsporters!

tot 18.55 uur. De zondag staat in het
teken van de wedstrijden in de winnaarspoules, middenpoules, verliezerspoules en natuurlijk de finalewedstrijden. De finales vinden op
zondagavond plaats in De Bloemhof
vanaf 18.35 uur (Dames C-jeugd) en
worden afgesloten met de finale Heren A-jeugd om 21.30 uur. Gespeeld
wordt in de sporthallen De Bloemhof (Hal 1 en Hal 2) in Aalsmeer, De
Proosdijhal in Kudelstaart, De Scheg
in Uithoorn en de Fanny-Blankers
Koen Hal in Hoofddorp. Direct na
de finales vind de feestelijke prijsuitreiking plaats onder leiding van
de burgemeester van Aalsmeer,
de heer P.J.M. Litjens. Voor de allerlaatste, meest actuele informatie zie de verenigingswebsite:
www.hvfiqasaalsmeer.nl.

Jordy met zijn auditienummer. In januari kwam hij door de 1e auditeronde
heen van het programma ‘Move Live Michael Jackson’. Een hele prestatie: van
de 5800 deelnemers mochten er maar 98 verder...

Jonge Aalsmeerder schittert in dansshow

Jordy Pijper (13) was voor
even Michael Jackson
Aalsmeer - Een beroemde tante heeft hij: Jody Pijper. De zangeres die bij veel shows achtergrondzang verzorgde (onder andere bij
Lee Towers) deed zelfs nog (solo)
mee aan het Nationaal Songfestival
in 1986. Neefje Jordy Pijper van 13
jaar oud treedt misschien ooit wel
in haar voetsporen. Niet als zanger, maar wel als danser. De eerste danspassen naar de roem zijn al
gezet: voor de show ‘Move Like Michael Jackson’ die SBS6 uitzendt.
De zoektocht naar een act die mee
mag doen tijdens het tribute-concert voor de overleden King of Pop
in Londen, trekt veel dansers. Hoewel de 13-jarige Aalsmeerse Michael-fan niet ‘door’ is naar de laatste rondes, vond hij het te gek om
het allemaal mee te maken. Hij deed
het maar mooi: dansen voor een kritische jury, en dan nog improviseren èn samen dansen met een aantal andere jongeren, zonder dat je
samen hebt geoefend. Teleurgesteld dat hij niet in het uiteindelijke
programma is te zien, is Jordy niet.
Hij weet wat ‘ie later wil gaan doen:
“Het liefste iets op het podium!”
500 Audities
De jonge Alkwin-leerling heeft helemaal geen schroom om ‘te dansen als Michael Jackson’. In de huiskamer of zelfs op een schoolfeestje:
geen probleem. Op YouTube heeft
hij de pasjes en de bekende Moonwalk van de zanger goed bekeken
en met zijn flexibele lichaam kan
Jordy het allemaal precies nadoen.
Fan als hij is van Michael gaf hij zich
begin dit jaar gelijk op toen bekend
werd dat SBS6 dansers zocht. Op 9
januari waren de edities in Nieuwegein. “Je mocht zelf een nummer inbrengen waarop je ging dansen. Ik
had voor een re-mix van Billy Jean
en Bad gekozen”, vertelt Jordy. Het
was even slikken toen vlak voor het
‘moment supreme’ bleek dat de jon-

ge danser een heel ander nummer
toegewezen kreeg. Er moest geïmproviseerd worden, wat, als je dat
goed weet te doen, ook een vereiste is voor professionele dansers.
Het ging goed! Er waren 500 audities die dag in Nieuwegein en Jordy was een van de 45 dansers die
heel goed presteerde. En dat voor
een grote jury met onder andere Maurice Wijnen, misschien wel
het strengste Popstars jurylid. Ook
zag een choreograaf toe op het behendige voetenwerk van de deelnemers. Voor de volgende ronde kreeg
Jordy een nummer van de King of
Pop toegewezen: ‘Don’t stop’. De
danspassen moest hij zelf instuderen. Op 13 maart was het ‘er op of er
onder’ en trad de jonge Aalsmeerder op in Rotterdam. “De bedoeling
was dat je ging ‘battelen’ met andere deelnemers”, legt Jordy uit. Samen met jongens van 9 en 15 maakte hij indruk als een jonge King of
dance. Helaas voor Jordy maakte de
9-jarige Luciano zoveel indruk met
zijn breakdance moves dat de spotlights uiteindelijk alleen op de jonge
concurrent bleef schijnen.
Dus kon Jordy terug naar huis. Treuren doet hij niet: “Het was heel leuk
om te doen. Veel mensen vinden het
jammer dat ik niet door ben, toch
leuk om te horen”, aldus de performer in de dop. In de laatste show of
niet: Jordy is toch op TV geweest.
Zijn 15 minutes of fame - of eigenlijk iets minder minuten - voor de
camera had Jordy toen hij een interviewtje had voor Shownieuws. Ook
verscheen hij in het aankondingsfilmpje voor het programma zodat
hij elke dag toch even op TV was te
zien.
Op zaterdag 1 mei is de finale en
kiest de jury, onder leiding van Michaels’ broer Jermaine Jackson, wie
er mag optreden tijdens het herdenkingsconcert.
Door Joke van der Zee.

Winst voor meiden C1 Fiqas
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
begon het buiten handbal seizoen
weer. De eerste buiten wedstrijd van
de meiden C1 was tegen Monnickendam. Gelukkig was het droog en
konden de meiden vol aan de bak.
Samenspel ging prima, er werd gretig op de bal verdedigd, de meiden waren fanatiek bezig. De verdediging stond goed en maakte
het Monnickendam erg lastig. Al-
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leen aanvallend werden de ballen
nog niet goed afgemaakt. Soms wat
rommelig spel, maar door goed te
blijven werken als team kwamen er
genoeg kansen. Voor Monnickendam was het helemaal lastig, want
Vanessa Botic stond weer super te
keepen. In de tweede helft liep Fiqas Aalsmeer prima uit , de eindstand was 17-4 voor de meiden van
Aalsmeer.

Interlands’ Jong Aalsmeer United
en Engelse Toot Hill School
Aalsmeer - De Engelse scholen hebben deze week vakantie en
veel Engelse schoolteams maken
een ronde door Nederland om tegen Nederlandse clubs te spelen.
Speelden de RKAV-dames United
afgelopen week al tegen de dames
van de University of Warwick (einduitslag 0-0), dinsdagavond speelden de C1 en D1 van Jong Aalsmeer
United hun ‘interland’ tegen het Engelse Toot Hill School. De D1 vocht
zich na een 0-3 achterstand terug in

de wedstrijd, maar verloor uiteindelijk toch met 2-3.
De gemakkelijk scorende C1, die
momenteel tweede staat in de competitie, won zijn wedstrijd met ruime cijfers: 6-2. Zaterdag 3 april om
14.00 uur staat de wedstrijd Jong
Aalsmeer United B1 tegen FC Meltham op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld op het terrein
van RKAV aan de Beethovenlaan.
Iedereen is welkom en de toegang
is gratis!

Tal van activiteiten voor
de Tsjernobyl kinderen
Aalsmeer - De 32 Tsjernobyl kinderen verblijven al weer bijna een
maand in Aalsmeer en Kudelstaart.
Deze kinderen komen uit de plaatsjes Rakin, Nikolajevka en Pribor.
De Wit-Russische juf Elena en
tolk Katja constateren dat de kinderen inmiddels zo aan elkaar zijn gewend, dat van één groep sprake is.
Ook het verblijf op de OBS in Kudelstaart verloopt goed. Het bestuur
van de Stichting Tsjernobyl kinderen Aalsmeer (STKA) spreekt haar
grote waardering uit voor de medewerkers van het Rode Kruis die elke
dag het vervoer regelen voor kinderen, die niet door de gastouders gebracht en/of gehaald kunnen worden. Inmiddels hebben vele activiteiten plaatsgevonden en de stichting is zeer erkentelijk voor alle medewerking die wordt verleend om
het verblijf voor de kinderen zo plezierig mogelijk te maken.
Op woensdag 17 maart verzorgde
Fitness Aalsmeer in het pand van
Racket Sport een speciale Streetdance en Zumba les voor de WitRussische kinderen. De les werd
gegeven door Renske Skills en de
kinderen hebben zeer genoten van
dit sportieve gebeuren. Daarnaast
hebben de kinderen ook meegewerkt aan het project World Peace
Child met als doel om op een kunstzinnige manier kinderen wereldwijd
met elkaar te verbinden. Vele gastouders bezoeken regelmatig de kin-

derboerderij in de Hornmeer en de
kinderen genieten enorm van alles wat ze daar zien en van de mogelijkheid om zich verder uit te leven op de klim- en klauterapparatuur aldaar.
Ook diverse kooplui van de
Aalsmeerse dinsdagmarkt hebben
de Wit-Russische kinderen verwend.
Voor alle kinderen werd een envelop beschikbaar gesteld met daarin cadeaubonnen die op de markt
kunnen worden ingewisseld. Zaterdag 27 maart waren de Wit-Russische kinderen en hun gastouders
tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig
in het Speelparadijs te Hoofddorp.
Voor een gereduceerde prijs mochten de kinderen daar volop genieten van alle speeltoestellen, de ballenbak, glijbanen, enz. Ook werd de
groep getrakteerd op een glas limonade. De eerstvolgende activiteiten
zullen zijn een bezoek aan veiling
FloraHolland en de Linnaeushof.
Tenslotte: De STKA vraagt u dringend om aandacht te besteden aan
de bijgesloten brief met acceptgiro bij de Nieuwe Meerbode van 25
maart. Alleen met voldoende middelen blijft het werk van de Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer
mogelijk. Mocht u reeds een bedrag
hebben overgemaakt, dan daarvoor
heel hartelijk dank. Het bankrekeningnummer is 30.01.51.152 t.n.v.
de Stichting Tsjernobyl Kinderen
Aalsmeer.

Veel lekkers bij High Tea
Wintertruien voor kinderen
uit Tsjernobyl van Rode Kruis
Kudelstaart - Wat een feest was
het woensdagmorgen 24 maart voor
de kinderen uit Tsjernobyl toen zij uit
handen van de dames van de Welfare groep van het Rode Kruis warme wintertruien en sjaals mochten
ontvangen. Deze truien en sjaals zijn
gebreid door de oudere dames van
de handwerkgroepen bij het Rode
Kruis. Er was gezorgd voor drinken,
pennen en ballonnen toen zij een
lokaal van de OBS in Kudelstaart
binnenstapten onder begeleiding
van de twee Russische leraressen

en een lerares van de school. Eerst
mochten de kleinste kinderen uitzoeken. Glunderende gezichtjes tijdens het passen van de truien. Allemaal verschillende en prachtige truien, die in de smaak bleken
te vallen. Daarna was het de beurt
aan de grotere kinderen. Zij werden
onthaald door de kleinsten die er al
warmpjes bij zaten.
Met kritische blik bekeken zij de
truien, maar uiteindelijk is iedereen tevreden en werd buiten een
groepsfoto gemaakt.

Aalsmeer - Woensdag 24 maart organiseerde de BindingBoven vanaf 18.00
uur een heerlijke High Tea voor jongeren vanaf 16 jaar. Het was een soort
Amerikaanse party want iedereen had thuis iets gemaakt. Zo kon de activiteit
gratis zijn. Appeltaart, kwarktaart, quiche, gevulde wraps, cake, van alles was
er. In de Bindingkeuken werden ook nog overheerlijke scones met crème gemaakt. Deze mogen natuurlijk bij een echte High Tea niet ontbreken. Wil jij er
de volgende keer ook bij zijn? Check www.debinding.nl of bel 06-13989303.
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Schakers gedegradeerd

Eredivisie handbal nacompetitie

AAS 1 komt tekort in
eerste klasse competitie
Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS heeft ook in de
achtste ronde een nederlaag geleden in de eerste klasse van de landelijke schaakcompetitie. De bezoekers van Unitas uit Groningen konden een 7 ½ - 2 ½ overwinning mee
naar huis nemen. Door de overige
uitslagen in 1A is AAS 1 daarmee
gedegradeerd. Vanaf het begin was
het duidelijk dat het een zware middag werd. AJ Keessen kwam niet
goed uit de opening en ondanks
heftig verzet was het witte voordeel
toch te groot; een toreneindspel met
twee pionnen minder was onhoudbaar. In de partij van Jasper van Eijk
werd hier en daar wat geruild en
toen alle pionnen van de damevleugel waren verdwenen werd hier tot
remise besloten. Paul Schrama had
niet veel bereikt uit de opening en
wikkelde solide af naar een eindspel
waarin voor beide spelers niet veel
meer te halen was. Ook hier remise. Ook Jeffrey van Vliet bereikte dit
resultaat door op het juiste moment
actief te worden en daarmee de angel uit het witte initiatief te halen.
Ook hier kwam een eindspel op het
bord waarin geen van beiden meer
op winst kon spelen. Ben de Leur
offerde een stuk voor twee pionnen,
maar deze bleken te zwak om echt
tegenspel te geven. Nauwkeurig
omzeilde wit alle trucen en kon met
een stuk meer het punt incasseren.
In de tijdnoodfase ging de laatste
hoop verloren. Marco de Groot had
een redelijke stelling maar verkeek

zich en moest een promotiecombinatie toelaten waarna de partij direct verloren was. Henk Noordhoek
leek nog het meeste aanspraak van
alle Azen te maken op een overwinning. Hij won een kwaliteit, maar de
tien zetten die hij nog in 1 minuut
moest doen werden hem toch fataal. Dat betekende 5,5 punt voor
Unitas en dus was de nederlaag
een feit. Bob Feis knokte nog voor
wat hij waard was en bereikte een
goed eindspel, maar dit bleek niet
te winnen door de stugge verdediging. Bob moest derhalve ook in remise berusten. Henk van Leeuwen
hield erg lang stand, maar zijn paard
bleek in het eindspel toch slechter dan de vijandige loper. Redmar
Damsma wist uit de gevaren te blijven en had een pion gewonnen. Het
loperpaar dat hij daarbij in het eindspel had gaf hem goede winstkansen, helaas hield hij de verkeerde
loper over waarna het zwarte paard
zich kon offeren voor de witte f-pion
om daarbij de remise te garanderen.
Hierdoor blijft AAS 1 op 3 matchpunten en de laatste plaats steken,
de overige degradatiekandidaten
hebben 6 matchpunten en zijn dus
niet meer te achterhalen. Schaakclub AAS schaakt iedere vrijdag in
de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 53. Training en les wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, daarna volgt de competitie tot 01.00
uur. Meer informatie: Tel. 0297324459 of 0297-268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org.

Waterpolo Oceanus

Jongens onder 15 kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen weekeinde is het team van jongens onder
15 kampioen geworden! Dit is het al
het tweede team van Oceanus dat
kampioen wordt dit seizoen. De jongens moesten alleen nog winnen
van DJK-ZAR. Met een super overwinning van 0-38 behaalde de jongens hun kampioenschap! Heren 1
vecht nog steeds tegen degradatie.
Dit keer was DWK de tegenstander.
Na een super begin van de wedstrijd, 4-1 voorsprong, werd er helaas verloren. De uitslag van 8-9 in
het voordeel van de tegenstanders.
Heren 2 is op weg naar promotie.
Er werd van DWT 2 gewonnen met
16-1. Ronald Donker, die deze sinds
de tweede helft van het seizoen terug keerde naar Oceanus, scoorde 4
doelpunten deze wedstrijd. Het derde heren team van Oceanus is ook
goed bezig. Dit weekend werd er
gewonnen met een uitslag van 12-5.
Ook het vierde team wist te winnen,

9-3 werd er gewonnen van ZPCH.
Dames 1 moest op bezoek bij Aquarijn. Drie punten werden er behaald,
door met 0-6 te winnen. Door deze winst is de volgende wedstrijd de
kampioenswedstrijd. Op 11 april om
17.15 uur wordt er thuis gespeeld
tegen Aquarijn en gaan de dames
voor hun tweede kampioenschap op
rij. Het tweede dames team moest
bij de Aalscholver op bezoek. Met
veel afzeggingen gingen de dames een moeilijke wedstrijd tegemoet. Er werd helaas verloren met
9-3. Jongens onder de 19 behaalde
een lastige overwinning op KZC. Er
werd gewonnen met 7-6. Jongens
onder de 17, zijn al kampioen, maar
wonnen weer dik met 25-1. Onder
de 13A moest het opnemen tegen
ZPCH. Het team verloor helaas met
3-7. Het jongste team van Oceanus,
o11, speelde dit weekend thuis een
wedstrijdje tegen de Otters. Er werd
gewonnen met maar liefst 22-2.

Veel leden aanwezig op
jaarvergadering Stg VZOD
Kudelstaart - Het was een drukke
boel afgelopen vrijdagavond in het
Dorpshuis van Kudelstaart. De leden
van de schaatstrainingsgroep VZOD
waren in groten getale aanwezig om
de jaarvergadering mee te maken.
Er werden vele bekers uitgereikt aan
de winnaars van het clubkampioenschap dat eind januari verreden is.
Alle aanwezige winnaars gingen in
de pauze op de foto. Bernard van
Stam trad uit het bestuur na ruim
13 jaar actief zijn bijdrage te hebben
geleverd. Hij werd daarvoor hartelijk
bedankt door voorzitter Leo Bakker.
Gelukkig is binnen de club weer een
enthousiaste opvolger gevonden in
de persoon van Cees van Dok. De
jaarverslagen van zowel secretaris Jeroen Buskermolen als penning meester Niske van Veldhoven,
werden met algemene instemming
goedgekeurd.
Op het einde van de vergadering
werd er nog tijd ingeruimd voor de
jubileumcommissie. Schaatstrainingsgroep VZOD viert dit jaar zijn
25-jarig jubileum en er hebben al
vele bijzondere activiteiten plaatsgevonden. Eén van die activiteiten
was het Alternatieve Clubkampioenschap Schaatsen dat met dank aan
koning winter en IJsclub Uiterweg
op 9 februari dit jaar verreden kon

worden op Topsvoort. Afgelopen
vrijdag werd een kort filmpje van dit
leuke spektakel vertoond. Vrijdag 9
april wordt als jubileumactiviteit nog
een ouderwets klaverjastoernooi georganiseerd in het Dorpshuis. Opgeven in tweetallen kan via de site
en is kosteloos, de enige voorwaarde voor deelname is dat één van
de twee lid of ex-lid moet zijn van
Stg VZOD. Na een korte rondvraag
werd een zeer levendige vergadering beëindigd rond de klok van half
elf en nam de feestcommissie het
initiatief over. Het bleef nog lang gezellig in het Dorpshuis. Deze week
is met het ingaan van de zomertijd ook het fietstrainingsprogramma weer van start gegaan. Zoals
gebruikelijk wordt er om 19.00 uur
verzameld bij de rotonde op de Bilderdammerweg in Kudelstaart. De
groepen worden op verschillende
snelheden ingedeeld en rijden diverse mooie afwisselende parkoersen door het groene hart. Een paar
keer vrijblijvend meerijden om te kijken of je het leuk vindt om regelmatig mee te gaan fietsen, is voor iedereen mogelijk. Voor meer informatie over het fietsen, skeeleren en
droogtraining en de laatste jubileumactiviteiten kan gekeken worden
op: www.stgvzod.nl

Hardwerkend heren FIQAS
Aalsmeer verliest bij E&O

V.l.n.r.: Josje Buren, Fabiënne Roof en Kiki du Pau. Voor Dominique Roof, Sanne Koopmans, Rosanne Verburg, Jasmijn Visser en Juliet Oganisjan.

Ritmische gymnastiek SV Omnia

Goud voor Dominique Roof
en Sanne Koopmans
Aalsmeer - Op zaterdag 27 maart
is in Hilversum de district finale Ritmische Gymnastiek in het C-niveau
gehouden. In de categorie 3C kwamen Juliet Oganisjan en Jasmijn Visser in actie. Met een oefening zonder materiaal behaalden zij een vijftiende en negentiende plaats. Jammer genoeg niet voldoende om door
te gaan naar de finale. De duo oefening met hoepel ging veel beter
en zag er erg mooi uit. Uiteindelijk
werd deze beloond met een zilveren
medaille, waardoor ze als duo wel
naar de finale mogen.
In de categorie 4C kwamen drie
meisjes van SV Omnia in actie. Rosanne Verburg bereikte met haar
oefening zonder materiaal een
mooie vierde plaats. Goede prestatie aangezien ze pas weer terug
was na een scheur in haar enkelband. Sanne Koopmans behaalde
met haar oefening zonder materiaal een geweldige zilveren medaille.
Dominique Roof was ver uit de beste met haar oefening zonder materiaal en won de gouden medaille. Dominique en Sanne deden ook een
duo oefening met hoepel en ook deze oefening werd als beste gewaardeerd door de jury en dus beloond
met goud. Alle drie de meisjes zijn

hiermee door naar de finale. In de
middag was het de beurt aan de
meiden van de categorie 1c en 2c.
Voor Omnia kwamen in de categorie 2c Kiki du Pau en Fabiënne Roof
in actie. Kiki zette een nette lintoefening neer en ook haar baloefening
zag er goed uit. De twee oefeningen
samen waren goed voor een tiende
plaats. Jammer genoeg was dit niet
voldoende voor de finale. Ook Fabiënne zette, haar zenuwen dit keer
goed onder controle houdend, een
keurige lintoefening en bal oefening
neer die samen goed waren voor
een zesde plaats, waarmee zij doorstroomt naar de finale. Ook samen
kwamen de meiden in actie met de
duo hoepel. Dit ging zo goed dat zij
hiervoor een derde plaats bemachtigde en hiermee samen door mogen naar de finale. In de categorie
1c kwamen Josje Buren en Fabiënne Roof van Omnia uit met de duo
hoepel. Op zich een nette oefening,
maar het ging niet helemaal zoals
gepland. Ze behaalden hiermee een
zesde plaats, helaas net niet genoeg
was voor een finale plaats. Geïnteresseerd in Ritmische Gymnastiek?
Kijk op www.svomnia.nl onder productgroep Ritmische Gymnastiek
voor meer informatie.

Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer hebben het de laatste weken moeilijk in de nacompetitie. Na verlies bij de Limburg Lions
en vorige week bij Eurotech/Bevo,
kon de ploeg het afgelopen zaterdag 27 maart ook niet bolwerken bij
Pals Groep/E&O in Emmen. Na het
uitvallen van Stefan Geleijn vorige
week (met een gebroken neus) is
het aantal opbouwspelers inmiddels
nog kleiner geworden en is de ploeg
voor een deel afhankelijk van jonge spelers (sommigen nog A-junioren). Dat was in Emmen duidelijk te
merken. Geen moment kon FIQAS
Aalsmeer aanspraak maken op de
overwinning, van het begin af aan
keek de ploeg tegen een achterstand aan; er ontbrak gewoon wat
power uit de tweede lijn. Bovendien
kon E&O aanvallend wel vrij gemakkelijk tot scoren komen. Na een 85 tussenstand, leidde de thuisploeg
bij rust dan ook al met 17-12 en wist
trainer/coach Björn Budding dat het
heel lastig zou worden het tij nog te
keren. Er werd wel iets omgezet in
de dekking en dat werkte. Het maximale verschil in doelpunten was
acht, FIQAS Aalsmeer wist dat in de
slotfase terug te brengen tot vier. En
hoewel er tot het eind toe wel hard
gewerkt werd en de spelers het beslist niet opgaven, zat er niet meer in
dan de uiteindelijke 31-27. Het lijkt
er inmiddels op dat FIQAS Aalsmeer
– dat de nacompetitie zo flitsend begon door zowel van Volendam als
E&O te winnen – niet zo heel veel
kans meer heeft om de laatste twee
en dus de finale op de landstitel te
halen. “Tien van die zware wedstrijden achter elkaar is misschien ook
(nog wel) een beetje teveel van het
goede voor deze ploeg”, aldus Bud-

ding. “Want wat we eigenlijk nodig hebben is een goede afstandsschutter erbij.” Komende donderdag, 1 april, wordt de wedstrijd in
de halve finale van het NHV bekertoernooi tussen de handballers van
Eurotech/Bevo en die van FIQAS
Aalsmeer gespeeld. Dit belangrijke bekerduel, dat plaatsvindt in de
BouwCoach hallen in Panningen,
begint om 21.00 uur. En de mannen
kunnen wel wat supporters gebruiken! Zaterdag 10 april speelt FIQAS
thuis in De Bloemhof vanaf 20.30
uur tegen Kras Volendam.
FIQAS 3 kampioen!
De mannen van het derde herenteam van FIQAS Aalsmeer zijn zondag 28 maart kampioen geworden
in de Hoofdklasse A. Bij V.V.W. in
Wervershoof werd met 30-22 gewonnen. Het was overigens geen
geweldige wedstrijd, al waren de
Aalsmeerders van het begin af aan
wel heer en meester. Al snel stonden ze ruim voor: 8-3 na tien minuten en 17-8 bij rust. Het was voor de
tegenstander een reden om er fysiek nog een schepje bovenop te
doen, wat het duel er niet vriendelijker op maakte. Maar de mannen van FIQAS Aalsmeer 3 maalden
daar niet om. Na twee keer dertig
minuten handbal stond er een 3022 eindstand op het bord en was het
kampioenschap een feit. Het werd
slechts op kleine schaal gevierd,
omdat het een uitwedstrijd was. Het
echte feest wil FIQAS 3 vieren op
zaterdag 10 april, wanneer ze om
18.45 uur in de Bloemhof spelen
voor de wedstrijd van het eerste herenteam tegen Volendam. Dan zullen de kampioenen bovendien gehuldigd worden. Mis het niet!

Foto: Don Ran.

Wedstrijd KDO-RKAV: Geen
winnaar/verliezer

Aalsmeer - Wie de term ‘kraker’
voor de wedstrijd KDO-RKAV had
uitgevonden, zal zich na zondagmiddag wel drie maal bedenken
om hem nogmaals te gebruiken.
Het viel allemaal een beetje tegen.
Een prachtig horror begin, dat wel.
Gelijk al in de eerste minuut met
een foute terug speelbal van Martien van Tol, de actie liep gelukkig
goed af. In de zevende minuut kreeg
KDO een terechte strafschop toegewezen die door Patrick Schijf koelbloedig werd benut, 1-0. Dit was
een prachtig begin voor de thuisclub, maar het gejubel was nog niet
verstomd of scheidrechter Kraanen, wees gedecideerd naar de stip.
Dennis Onderwater trok Alexander
Goes in het strafschopgebied naar
de grond. Eric Jansen liet de doelman van KDO kansloos,1-1. Men
kon opnieuw beginnen. De wind
deed geen goed aan de wedstrijd,
de ballen naar voren bij de thuisploeg waren ook veelal te hard, men
kon weinig mee. Kansen waren er
voor beide teams, maar echt gevaar
zat er niet in. RKAV zou vlak voor de
rust op voorsprong komen. Martien
Bax kreeg op het middenveld de bal
toegespeeld,deze werd door verdediger Maijkel Sitvast verkeerd beoordeeld, Bax kreeg de vrije door-

Kienavond bij
Supporters

loop en kon ongehinderd scoren, 12. De tweede helft was amper goed
begonnen of heel KDO kon juichen.
Bart-Jan van de Jagt kreeg een vrije
trap toegewezen, deze kwam in het
doelgebied van RKAV, en het was
Reinier Onderwater die met een
prachtige kopbal KDO verdiend op
2-2 zette. Beide ploegen probeerden er toen het beste van te maken.
KDO had veel gegeven, dat bleek
ook wel doordat RKAV meer en meer
vat kreeg op de wedstrijd. Maar een
winnaar was in deze wedstrijd niet
terecht geweest. RKAV kreeg door
middel van Edwin van Maris nog
een hele goede kans, maar de inzet
was te zacht,en geen probleem voor
de doelman van KDO. De laatste
minuten waren voor de Aalsmeerders, maar het zou niet terecht geweest zijn als de punten mee naar
de Hornmeer zouden gegaan zijn.
Vlak voor tijd leek het er toch van te
komen. Martien Bax zorgde voor de
opwinding, maar hij had geen geluk met zijn inzet. Via een rug van
een verdediger ging de bal aan de
verkeerde kant van de paal. Er was
in deze wedstrijd geen winnaar en
geen verliezer. De beide teams lieten elkaar voetballen. En dat was
een groot pluspunt!
Theo Nagtegaal

Kudelstaart - Donderdagavond 8
april organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een kienavond
met vele mooie prijzen. Veertig fantastische prijzen liggen te wachten
op een nieuwe eigenaar. Wie het
snelst zijn kienblaadje vol heeft mag

als eerste een keuze maken uit de
vijf fantastische prijzen die in elke
ronde te winnen zijn. Na vier ronden
komt er een pauze om even te genieten van een kopje koffie of een
drankje.
Als de acht ronden gespeeld zijn
komt de knaller van de avond, een
superprijs met een waarde van ongeveer 125 euro. De kienavond is in
het Dorpshuis van Kudelstaart en
begint om 20.30 uur

Theo Wahlen
kaartkampioen

Wil winnaar bij
ouderensoos

Aalsmeer - De laatste klaverjasavond van dit seizoen heeft afgelopen 25 maart plaatsgevonden bij
buurtvereniging De Oude Spoorbaan in ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a. Ria van de Laan wist 6895
punten bijeen te kaarten en eindigde hiermee op de eerste plaats. Op
twee is Theo Wahlen geëindigd met
6661 punten en op drie Paul Konst
met 6544 punten. Klaverjaskampioen van het seizoen 2009/2010 is
Theo Wahlen met totaal 68628 punten. Het nieuwe kaartseizoen start
weer op 7 oktober.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma.
Op donderdag 25 maart is het klaverjassen gewonnen door Wil Jongkind met 5359 punten, gevolgd door
An Uiterwaal met 5278 punten,
Huub Bouwmeester met 5274 punten en Catrien Rodeburg met 5169
punten. Het jokeren is gewonnen
door Gerard de Wit met 26 punten,
op twee is Bets Teunen met 46 punten geëindigd.

Voetbal

Aalsmeer terug in de race
na 8-0 winst op HBC
Aalsmeer - Onder toeziend oog
van Jeroen Brusse, trainer van AFC
en oud Aalsmeer speler, was zaterdag 27 maart voor Aalsmeer en AFC
een gouden middag. Met twee keer
HBC op het programma hebben zij
de titel voor het oprapen. Daar ook
TOB thuis tegen RKAVIC onderuit
ging is ook Aalsmeer ineens weer
kandidaat voor de tweede plaats en
dus directe promotie naar de tweede klasse. Het kan raar lopen in het
voetbal wereldje. Tegen het wel zeer
zwakke HBC kwam Aalsmeer met
een omzetting achterin. Burak Sitil is zwaar geblesseerd en doelman
Sander Bakker kreeg dit keer Thomas Harte en Tom v.d. Wilt voor zich.
Verdedigend hoefde Aalsmeer zich
geen zorgen te maken, want het
veredeld veteranenteam van HBC
kwam nauwelijks over de middenlijn. Al in de eerste minuten waren
Ilker en Salih Yildiz gevaarlijk voor
het doel van HBC. Duncan Bloem
hield het hoofd nog koel. Een fout
van de doelman in de 5e minuut gaf
Salih Yildiz een kans voor open doel,
maar het zit de spits de laatste weken niet mee. Ook deze kans ging
verloren. Ook Erik Rijkmans haalde
hard uit in de 7e minuut. Dit schot
werd door Bloem onschadelijk gemaakt. Het ging te gemakkelijk en
na een redelijk begin viel Aalsmeer
weer bedenkelijk terug en speelde
HBC in de kaart. De kansen bleven
komen, maar het doelpunt viel echter niet. Een solo van Wieger Visser
in de 20e minuut ging met een hard
schot rakelings over. Toen doelman
Bloem te ver voor zijn doel stond
was het Erik Rijkmans die slim vanaf
40 meter aanlegde. Zijn schot plofde
op het dak van het doel. Toen in de
44e minuut Ilker Yildiz voor de zoveelste maal langs zijn tegenstander
glipte werd hij in de 16 meter onderuit gehaald. Hermen Colijn ontfermde zich over deze penalty en schoot
onhoudbaar voor Bloem in de rechter hoek, 1–0. Deze opsteker op slag
van rust deed de thee beter smaken.
Al vanaf het begin in de tweede helft
was al te zien dat de score zou oplopen. Het werd eenrichtingsverkeer
naar doelman Bloem. Uit een vrije

trap in de 55e minuut schoot Stefan
v.d. Dussen vanaf 35 meter onhoudbaar langs de verbaasde keeper in
de kruising, 2–0. De doelman raakte
een beetje de weg kwijt in deze periode. Toen hij in de 58e minuut een
schot van Ruud den Hooglander
niet klemvast had schoot Erik Rijkmans de 3–0 in de touwen. De kansen regen zich aaneen. Uit een solo van Thomas Harte over de lengte
van het veld daarbij zes man passerend gaf hij Salih Yildiz de kans voor
open doel, maar deze kwam niet tot
een schot. Bij de zoveelste overtreding in het strafschopgebied op Ilker Yildiz weigerde scheidsrechter
van Beek de bal op de stip te leggen. 67e minuut, weer was het Thomas Harte die een solo aanging en
zijn bal op Salih Yildiz werd nu wel
in een doelpunt omgezet, 4–0. In de
68ste minuut begon de successtory voor de pas 17 jarige Calvin Koster. Pas voor de tweede keer speelminuten krijgend in het eerste en
dan na 22 minuten met een panklare ‘hattrick’ van het veld lopen.
Dat is pas kicken. Met kansen voor
Ruud den Hooglander net over en
Salih Yildiz tegen de paal werd HBC
overklast. Een schot vanaf 30 meter
vanuit stand in de 73e minuut van
Thomas Harte hoorde Bloem alleen
maar langs zich gaan, 5–0. Uit voorbereidend werk van Ilker Yildiz in de
77e minuut scoorde Calvin Koster
met een simpele voetbeweging zijn
eerste doelpunt en voor Aalsmeer,
6–0. Weer was het Ilker Yildiz die het
voorbereidende werk deed in de 78e
minuut. De vrijstaande Calvin Koster
schoof de bal netjes in de hoek, 7–
0. Voor een spits gaat het erom op
het juiste moment aanwezig te zijn
om te scoren. Dat deed Calvin Koster deze middag, want in de 89e minuut maakte hijzelf met een mooi
schot vanaf 15 meter langs Bloem
zijn ‘hattrick vol en Aalsmeer krijgt
met deze 8–0 overwinning weer
hoop op de directe promotie. Zaterdagavond 3 april speelt Aalsmeer
tegen Vlug en Vaardig aan de Dreef.
Aanvang wedstrijd 19.00 uur.
Jack van Muijden
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RKDES loopt in mes Geinburgia
Aalsmeer - RKDES moest afgelopen zondag winnen om de aansluiting te houden voor de tweede plaats die recht geeft op rechtstreekse promotie. RKDES, weer
met de herstelde Eddy Jansen in de
basis, begon goed aan de wedstrijd
tegen Geinburgia. Van begin af aan
werd de aanval gezocht, wat ook
gelijk kansen opleverde. Eddy Jansen kon van dicht bij de bal net niet
goed raken en Ibra el Ahmadi knalde de bal langs de verkeerde kant
van de paal.
Al gauw kwam de eerste domper
voor de plaatselijke FC, slordig bal
verlies op het middenveld en het
was gelijk gevaarlijk. De eerste inzet werd nog met het been gekeerd
door keeper Ivo Peters, maar de rebound was een prooi voor een speler van Geinburgia en RKDES keek
tegen een 0-1 achterstand aan.
Maar net als vorige week werden
ook nu weer de meeste duels verloren en dat baarde de 150 supporters die op deze wedstrijd waren afgekomen zorgen.
Na 35 minuten liet de verdediging
van RKDES weer zien niet in goeden doen te zijn. Geinburgia wel,
een knap schot werd verzilverd in
een doelpunt, 0-2. Vlak voor rust
kwam wel de aansluiting. Het was
Ibra el Ahmadi die de bal in het doel
frommelde na een scrimmage en
dat gaf de burger weer moed,1-2.
De tweede helft begon RKDES weer
met goed moed. In de vijftigste minuut kreeg RKDES weer een domper te verwerken. Weer faalde de
verdediging hopeloos, in eerste instantie werd de bal nog van de lijn
gehaald, maar wederom was het
raak in de rebound, 1-3.
Ondanks de goede wil van de Afas/

vBerkel brigade, leek het spel eigenlijk nergens meer op. Passes kwamen niet meer aan, Ibra el Ahmadi speelt alleen maar voor zich zelf
en de kansen die RKDES kreeg rolden er gewoon niet in. De ook al niet
in vorm stekende Roald Pothuizen
miste ook nog een prachtige kopkans, al was het niet zo gemakkelijk als het leek. Sander Boshuisen
kopte van 2 meter over en een vrije
trap voor RKDES kwam amper in
het achter hek kwam. RKDES wist
niet meer te scoren, Geinburgia ook
niet. 1-3 Was de eindstand.
Paaszaterdag nieuwe kansen thuis
tegen CTO 70 om 17.00 uur en op
paasmaandag uit naar HBC. RKDES
speelde in de volgende opstelling:
Ivo Peters, Robin Spaargaren, Robin
vd Steeg, Jeffrey Stravers, Eddy Jansen, Dennis Kooyman(75 Marko
vd Jagt), Mischa vd Scheur(76 Gijs
Lentjes), Mark Pothuizen, Roald
Pothuizen, Sander Boshuisen, Ibra
el Ahmadi.
Eppo

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende kaartmiddag van de OVAK is op woensdag
7 april vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Zowel leden als nieuwe gezichten zijn
welkom. Het klaverjassen op 24
maart is gewonnen door mevrouw
Bouterse met 5367 punten, gevolgd
door de heer Fokker met 5221, Wim
Buskermolen met 5065 en mevrouw
Keller met 4978 punten.

IJsclub De Blauwe Beugel

Nicky van Leeuwen en Bart van
der Vlugt clubkampioenen

Rijsenhout - Woensdagavond 17
maart organiseerde IJsclub De Blauwe Beugel samen met IJsclub Nut
en Vermaak uit Leimuiden de jaarlijkse clubkampioenschappen. Ondanks dat het al zo laat in het seizoen was, waren de omstandigheden op de ijsbaan in Haarlem perfect die avond en dit leverde nog
een record aantal persoonlijke records op, maar liefst 38 stuks in totaal. Bij de pupillen, die in het begin van de avond op de baan kwamen en een 300 en 500 meter reden, werd bij de meisjes Samantha
Meijer de clubkampioen en bij de
jongens Erik Kramer. Bij de pupillen meisjes werden Donna Vermeulen en Lindsay Pecht tweede en derde en bij de jongens Milan van der
Vlugt en Duuk Vermeulen. Later op
de avond kwamen de junioren tot en
met de masters in actie. Geheel volgens verwachting werden de podiumplaatsen hier opgeëist door Bart
van der Vlugt en Nicky van Leeuwen. De dames reden een spannende wedstrijd waarin uiteindelijk Nicky van Leeuwen net als vorig jaar
de clubkampioen werd, gevolgd
door Annet van der Stelt en Crissie
de Jeu. Met name bij de heren had
een aantal kanshebbers afgemeld,
want dat had voor de spanning
van de wedstrijd beter geweest. Zo
konden de prijzen eenvoudig worden verdeeld onder de jonge ‘marathonschaatsers’ met op de eerste plek Bart van der Vlugt, gevolgd
door de tweede junior Mats Stoltenborg en op de derde plaats ‘good
old’ Marcel Kooy. Tenslotte werd bij
de recreanten Jaco de Jeu met overmacht kampioen met tijden die niet
misstaan tussen het heren junioren

tot en met masters geweld. De recreanten, die altijd met een gezellige groep op de donderdagavond
laat trainen en waarbij nogal eens
‘het licht op de ijsbaan wordt uitgedaan’, is een sterk groeiende groep
van enthousiaste schaatsers die alleen maar lekker wil schaatsen. De
clubkampioenschappen zijn dan
ook een soort van Olympische spelen voor recreanten en daar wordt
het hele seizoen naar toe geleefd.
De stevige strijd om de andere podiumplaatsen leverde een mooi gevecht op waarbij Dennis Vermeulen
tweede werd en Dick Meijer derde. Alle clubkampioenen en winnaars van podiumplekken werden
tijdens een speciale feestavond in
het clubgebouw in Rijsenhout op
vrijdag 26 maart in het zonnetje gezet en gehuldigd. Tevens was deze
feestelijke avond een gezellige afsluiter van het lange schaatsseizoen
waarin weer veel werd bereikt door
de schaatsers van De Blauwe Beugel. De voorzitter stond in zijn praatje dan ook even kort stil bij al deze
prachtige resultaten, en gaf ook in
mooie bewoordingen het afscheid
van succescoach Marijke Linschoten glans. Met deze wedstrijden
is er definitief een einde gekomen
aan een mooi en lang schaatsseizoen voor De Blauwe Beugel. De rijders gaan nu een korte rustpauze
nemen alvorens weer aan te vangen met het fietsseizoen en de bostrainingen.
IJsclub De Blauwe Beugel heeft
een actieve website vol (schaats)
nieuws, uitslagen en algemene informatie over de club. De site is te
raadplegen via: http://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Clubkampioenen Erik Kramer, Jaco de Jeu, Bart van der Vlugt en Samantha
Meijer. Nicky van Leeuwen ontbreekt op de foto.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 3 april
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Vlug en Vaardig 1
WV-HEDW 3 - Aalsmeer 2
Aalsmeer 3 – CJVV 2

17.00 u
13.30 u
14.30 u

S.C.W.
NFC/Brommer 1 – SCW 1

14.00 u

R.K.A.V
NFC/Brommer 1 – RKAV 1 (zon)
Swift 4 – RKAV 2 (zon)
R.K.D.E.S.

17.00 u
17.00 u

RKDES 1 – CTO’70 1 (zon)
RKDES 2 – Diemen 2 (zon)
RKDES 3 – DCG 3 (zon)
RKDES 4 – Fortius 3 (zon)

17.00 u
17.00 u
17.00 u
17.00 u

Maandag 5 april (2e paasdag)
R.K.A.V.
Sp.Noord 1 – RKAV 1(zon)

14.00 u

R.K.D.E.S.
HBC 1 - RKDES 1 (zon)
RKDES 3 – Hillegom 2 (zon)
RKDES 4 – De Meteoor 2 (zon)

14.00 u
14.00 u
12.00 u

Jubileum Gymvereniging
Rijsenhout groots gevierd
Rijsenhout - Het 50-jarig jubileum
van Gym Vereniging Rijsenhout is
afgelopen 20 maart groots gevierd
in De Bloemhof.
Even voor vieren kwamen de eerste
reünie gasten binnen en begonnen
meteen in de oude fotoalbums te
bladeren en oude tijden herleefden.
Onder het genot van een drankje is
er gezellig bijgekletst. Rond de klok
van zessen kwamen de huidige leden van de vereniging binnen om
gezamenlijk van het koud buffet
te genieten. Iets later dan gepland
gingen de lichten van de zaal uit en
spots aan om de avond te openen
met een kleine parade van Starwars
figuranten.
Voorzitter Íngrid van Tilborg en
penningmeester Nelleke de Graaff
openden de avond met een korte
inleiding waarin zij het nieuwe logo van de vereniging bekend maakten door nog eenmaal de oude vlaggen door de zaal te laten wappe-

ren waarna deze plaatsmaakte voor
de nieuwe vlaggen met het nieuwe logo. Hierna kwam uit de figuranten van Starwars de presentator
van deze avond, Dennis Wijnhout,
tevoorschijn. Vanuit de gemeente Haarlemmermeer was wethouder van Sport, M. Bezuijen, aanwezig om uit naam van de gemeente
een erepenning met oorkonde aan
de GV Rijsenhout uit te reiken. De
kleuters beten het spits af van de
grote avondshow door op te komen

in twee bakfietsen onder begeleiding van de muziek van kabouter
Plop, gevolgd door de recreatieve
gymnasten, die een vrolijk samenspel lieten zien van verschillende
gym onderdelen. Hierna was een
medewerker van de KNGU aanwezig om de vereniging te feliciteren met hun 50-jarig jubileum. Gehuldigd zijn Jan en Wanda van Staveren, Ineke Gladon en Dick Boorsma voor hun ruim 25-jarig lidmaatschap. Will Schreurs werd tot erelid benoemd vanwege haar 50-jarig betrokkenheid en lidmaatschap
bij de vereniging. Alle gehuldigden
kregen een speld van de KNGU en
een oorkonde van de vereniging.
Ondertussen waren de meisjes van
Jazzdance verkleed als kleine Jacksons klaar gaan staan voor hun optreden. Na deze act het eerste gastoptreden. De twirl meisjes van SV
Omnia lieten hun batons draaien op
de muziek uit de film Legally Blond.
Deze act werd opgevolgd door de
muziek uit The Wiz waarop de Body Shape groep met fluoriderende
armbanden een presentatie gaf. SV
Pax uit Hoofddorp liet hierna een
lint- en touwoefening zien op hoog
niveau.
Na een Starwars act kwamen de
Jazzdance meiden met een optreden op een nummer uit de film Fame.
De zingende presentator DJ Dennis zong een nummer uit Ciske de
Rat en een van Wolter Kroes. Oudturnsters waren ‘s middags vroeg
aanwezig om een surprise act in te
studeren op de air tumbling baan
en dit tijdens de avond uit te voeren in aanwezigheid van hun oudtrainster. Op muziek uit Footloose
deden ze oude turntijden herleven.
Hierna nam de huidige springgroep

de tumblingbaan over en lieten op
Ghostbusters hun sprongen zien.
SV Pax vervolgde hun 1001- nachtoptreden met een hoepel act. Dance
Force van SV Omnia liet een swingende jaren zestig show zien uit de
musical Hairspray.
Als laatste groep van de vereniging
was de Keep-Fit aan de beurt met
fleurige nieuwe shirts van de vereniging, dat ieder lid kreeg en lieten
zij het onderdeel Steps zien op muziek uit Mamma Mia. In deze groep
zit Willy van der Meulen, de oudste
deelneemster, en zij werd verrast
met een boeket. Ook trainsters Annalies en Caroline kregen een boeket vanwege hun 12,5-jarig trainerschap bij de vereniging. De avond
werd afgesloten door een spectaculaire act van Boy van Looijen en
Mariel Dekker op het röhnrad. Deze leden van Lycurgus-Hygiea uit
Krommenie hadden zich speciaal
in het thema van de avond voorbereid op het nummer Time of my Life
uit de film Dirty Dancing. Nog eenmaal nam Dennis kort het woord,
daarna bedankte de penningmeester alle leden, gasten en vrijwilligers
voor hun deelname aan deze show
die zonder hen niet tot zo’n succes
had kunnen leiden. Alle toeschouwers werden bedankt voor hun aanwezigheid en gingen naar huis. In
het kader van het 50-jarig jubileum
zal door het jaar heen nog enkele
activiteiten plaatsvinden, zoals een
GPS fietstocht voor familie, Chimpie
Champ voor de kleinsten en in het
najaar nog een waterrijk evenement
in een nader te bepalen zwembad.
Ook is er een plan om een volleybaltoernooi te organiseren tussen
verschillende verenigingen in Rijsenhout.

Volle paaszaterdag bij RKDES!
Kudelstaart - Op zaterdag 3 april
is het bij voetbalvereniging RKDES
een drukte van belang. Op deze
paaszaterdag worden de gehele dag
de velden gebruikt. Eerst is er de Ladies Cup die overdag plaats vindt en
vanaf 17.00 uur spelen de eerste 4
seniorenteams hun thuiswedstrijd.
Het eerste elftal, dat nog steeds in
de race is voor rechtstreekse promotie, ontvangt CTO’70 uit Duivendrecht.
Er wordt een grote opkomst verwacht en daarom is er na de wed-

strijden muziek van een lokale dj,
is de kantine langer geopend dan
op een normale zaterdag (tot circa 22.00 uur) en is de keuken (er is
saté met brood verkrijgbaar) speciaal voor de sporters tot rond 20.30
uur geopend. Er zal deze dag weer
een beroep worden gedaan op tal
van vrijwilligers, die deze dag mogelijk maken voor voetbalminnend
Kudelstaart en omstreken. Ook u
bent uiteraard van harte welkom
op sportpark Calslagen aan de Wim
Kandreef.

Het kampioensteam, van links naar rechts en van boven naar beneden: Joran
Donkers, Erik Korenwinder, Rik Könst, Dirk Goes, Jan Bosman, Piet Geertsema, Vincent Jongkind. Niet op de foto: Willem Hensbergen en invallers Jeroen
van Kuijk, Elham Wasei, Koen Beentjes, Huup Joosten.

Schaakclub Aalsmeer 1 kampioen!
Aalsmeer - Na een ware thriller
in een stampvol Stommeerkwartier
is het eerste team van Schaakclub
Aalsmeer kampioen geworden in
de eerste klasse van de Noord Hollandse Schaakbond! SCA ging als
koploper de wedstrijd in en was bij
winst dan ook zeker van het kampioenschap. Tegenstander De Vennep
uit Nieuw Vennep was echter niet
van plan zomaar aan dit feestje mee
te werken. Er speelde zich dan ook
een ware thriller af op de borden.
Halverwege zag het er zelfs slecht
uit voor de Aalsmeerders. Rik Könst
en Erik Korenwinder hadden beide een prettige stelling opgebouwd,
maar topscoorder Joran Donkers
leek kansloos en bij Dirk Goes was
het ook penibel. Willem Hensbergen had een ingewikkelde stelling
die niemand goed begreep terwijl
Vincent Jongkind een pion onderweg was kwijtgeraakt. Jan Bosman
en Piet Geertsema hielden de boel
wel bij elkaar, zodat er wellicht nog
wel een gelijkspel inzat. Achtervolger Purmerend stoomde ondertussen echter af op een ruime zege, zodat zij bij een Aalsmeers gelijkspel
de titel naar Purmerend zou gaan.
Zoals wel vaker dit seizoen rechtten
de mannen van SCA echter de rug
en gingen er nog eens goed voor
zitten. Erik Korenwinder won overtuigend en scoorde het eerste punt,
terwijl Joran Donkers zowaar leek te
overleven. Rik Könst neutraliseerde ondertussen de sterkste Venneper en ook Dirk Goes knokte zich
terug. Maar net op het moment dat
het lek boven leek verspeelde Wil-

lem Hensbergen zijn hand en moest
de vlag strijken. Met nog drie mindere stellingen aan Aalsmeerse kant
steeg de spanning tot grote hoogte. Joran en Dirk konden echter wel
goed overweg met de spanning en
op knappe wijze wisten zij hun doel
leeg te houden: 2.5-2.5. De strijd
zou op de laatste drie borden beslist worden. Jan Bosman offerde
een pion voor een kleine aanval en
zijn tegenstander dacht de boel te
kunnen stutten. Dan kende hij Jan
nog niet, want deze zette vol de aanval in en denderde over de verdediging heen. Verlies tekende zich echter af voor Vincent Jongkind die met
een pion minder nog slechts enkele seconden had voor de laatste zetten. Met een laatste krachtzet wist
hij echter zijn tegenstander tot remise te dwingen. Bij 4-3 maakte Piet
Geertsema het beslissende halve
punt. De hele partij stond hij al beter en wellicht had er nog meer ingezeten, maar het kampioenschap
was binnen! Als klap op de vuurpijl
werd Joran Donkers nog gedeeld
topscoorder in de competitie met
5,5 punt uit 7 partijen. Een terecht
kampioenschap, want SCA bleef als
enige ongeslagen en won vijf van
de zeven wedstrijden. Iedere wedstrijd was spannend tot de laatste
toe en de mannen hebben vooral laten zien over karakter te beschikken. Een ware teamprestatie: als de
een het moeilijk had, nam een ander
het over. Daarnaast kon bijna iedere
wedstrijd in de vaste samenstelling
worden gespeeld. Op naar de promotieklasse volgend jaar.

De AVA-selectie tijdens hun trainingsweekend in het prachtige Apeldoornse
sportcomplex Omnisport. Foto: F. Derny.

AVA-selectie traint voor
Baanloopcompetitie
Aalsmeer - Een selectie van Atletiekvereniging Aalsmeer heeft zich
afgelopen weekend intensief voorbereid op de Baanloopcompetitie (BACO) die op de vier woensdagavonden in april wordt gehouden. Vanaf vrijdagmiddag tot en met
zondag werd in de bosrijke omgeving van Eerbeek lekker getraind en
voor de afwisseling gewandeld, gepuzzeld, gezongen, boerengolf gespeeld, veel gelachen, lekker gegeten en ook nog een beetje gedronken. Zaterdagochtend werd een indoortraining afgewerkt in het in
2008 gebouwde Omnisport in Apeldoorn. Een imposant multifunctioneel sportcomplex, onder andere uitgerust met een 200 meter indoor-atletiekbaan. Zondagochtend
werd de groep getraind door ex-

toploper en jarenlang Europees recordhouder op de 3000 meter steeplechase Simon Vroemen. De BACO bestaat uit 4 korte afstand wedstrijden die de komende maand iedere woensdagavond worden gelopen. Op woensdagavond 7 april begint de AVA BACO met een 800 meter op de atletiekbaan aan de Sportlaan 43a. Alle wedstrijden beginnen om 20.00 uur. Deelname is gratis voor AVA-leden. Niet AVA-leden
betalen 2 euro per baanloop of 5 euro voor vier baanlopen. De BACO is
voor zowel beginnende als gevorderde hardlopers, alle leeftijden en
alle niveaus. Alle informatie staat op
www.avaalsmeer.nl waar ook alvast
ingeschreven kan worden voor één
of meerdere baanlopen in april. Inschrijven kan ook via 0297-325444.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer

koppelkaartavond hebben de mannen van de ‘club’ laten zien de vrouwen de baas te zijn. Ies Huijkman
eindigde met Wil Piet op één met
5210 punten.
Op twee zijn Henk Been en Frits de
Jong geëindigd met 5095 punten,
op drie Japie Combee en Piet van
Zuiverden met 4963 punten en op
vier Henk Sicker en Bep van Netten met 4847 punten. Het jokeren is
gewonnen door Nel Schouten met
345 punten.

Aalsmeer - Komende vrijdag 2 april
organiseert buurtvereniging Hornmeer een gezellige klaverjasavond
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Aanvang 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur. Liefhebbers
van klaverjassen zijn van harte welkom. Afgelopen vrijdag tijdens de
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Gonny winnaar indoor
winter-mencompetitie

Voetbaltoernooi

Paaszaterdag: negende
Ladies Cup bij RKDES
Kudelstaart- Ook dit jaar vindt op
paaszaterdag het traditionele voetbaltoernooi om de RKDES Ladies
Cup plaats op sportpark Calslagen.
Vanaf 9.30 uur strijden op 3 april
tien verschillende verenigingen om
de eerste plaats in diverse poules.
Ook dit jaar heeft de toernooicommissie van RKDES er van alles aan
gedaan om er een groots, sportief
en gezellig evenement van te maken. Veel verenigingen hebben het
succes van een echt meidentoernooi inmiddels ook ontdekt en organiseren nu zelf een eigen toernooi
rond Pasen.
Bovendien valt Pasen dit jaar vroeg,
daarom is de organisatie heel blij
dat ook in 2010 een groot aantal
meisjesteams (24!) zich heeft ingeschreven voor alweer de negende
editie van het toernooi. Er zal worden gestreden om de RKDES Ladies Cup in zes poules, namelijk vier
poules voor elftallen en twee poules voor zeventallen. Veel van de
deelnemende clubs zullen tijdens
dit toernooi onbekende tegenstanders tegenkomen, vaak uit een andere competitie. Dit maakt het toernooi natuurlijk extra leuk.
De deelnemende teams zijn: Alkmania uit Oude-Wetering, Buitenveldert uit Amsterdam, Altior uit Ter
Aar, GeuzenMiddenmeer uit Amsterdam, NSV’46 uit Noorden, PenT
uit Amsterdam, Quick Boys uit Kat-

wijk, RVC’33 uit Reeuwijk, TAVV uit
Ter Aar en natuurlijk RKDES uit Kudelstaart. Het toernooi kent een
ochtend- en middagprogramma.
Ochtendprogramma: Per poule 3
wedstrijden van 20 minuten.
Poule 1: Meisjes E 7-tal (8-11 jaar).
Start toernooi om 9.30 uur. Klaar om
11.30 uur.
Poule 2: Meisjes D 7-tal (10-12
jaar). Start toernooi om 9.55 uur.
Klaar om 11.55 uur.
Poule 3: Meisjes C 11-tal (12-14
jaar). Start toernooi om 9.30 uur.
Klaar om 11.30 uur.
De prijsuitreiking van het ochtendprogramma is om 12.15 uur.
Middagprogramma: Elftallen, per
poule 3 wedstrijden van 20 minuten
Poule 4: Meisjes B (13-15 jaar).
Start toernooi om 13.00 uur. Klaar
om 15.50 uur.
Poule 5: Meisjes A (15-18 jaar).
Start toernooi om 13.00 uur. Klaar
om 15.50 uur.
Poule 6: Dames. Start toernooi om
13.00 uur. Klaar om 15.50 uur.
De prijsuitreiking van het middagprogramma is om 16.00 uur.
Ongetwijfeld zullen er vele spannende en sportieve wedstrijden te
zien zijn, waar iedereen, zowel de
speelsters als het publiek, van zal
kunnen genieten!

Schaakclub ’t Kalende Pionnetje

Schaakleden vereeuwigd door
fotograaf Mladen Cicek!
Aalsmeer - Amateur schaker en
fotograaf Mladen Cicek heeft drie
weken geleden van alle leden van
schaakclub ’t Kalende Pionnetje een
portretfoto gemaakt.
In het Dorpshuis in Kudelstaart is
deze foto-expositie van Mladen nu
te bewonderen. De portretfoto’s zijn
in zwart-wit afgedrukt om een bepaalde ‘schaak’ sfeer te creëren. Op
de foto is schaaklid Harry Buskermolen te zien, één van de totaal
twintig foto’s in het Dorpshuis. Iedereen is van harte welkom om de
foto’s te bekijken en wie op donderdagavond komt kan de schakers en
de fotograaf Mladen Cicek ook in
levende lijve bewonderen.
Naast het poseren werd er ook nog
geschaakt afgelopen donderdag.
Eén van de spannendste partijen
van deze avond was de partij tussen
Leo Buis en Marco Hogenboom. Tot
laat in avond ging het gelijkwaardig op, maar het eindspel van Marco bracht uiteindelijk de doorbraak
waardoor hij de winst pakte. De
eer voor de snelste partij van deze
avond was voor Wouter Wiebes tegen Jaap van der Bergen. Door een
beginnersfout van Wouter was het
voor Jaap kinderspel om de partij
binnen enkele minuten te beslissen
in zijn voordeel.
Uitslag 25 maart:
Groep 1
Peter Verschueren - Gerard Verlaan

Richard Piller- Mladen Cicek
1-0
Groep 2
Leo Buis - Marco Hogenboom
0-1
Fred Buskermolen - Wim de Hertog
0-1
Groep 3
Peter de Jong - Theo Baars
1-0
Martin Poortvliet - Bert Lammers
1-0
Groep 4
Henk Raadschelders - Martijn Baars
0-1
Harry Buskermolen - Fred Klijn
remise
Groep 5
Wouter Wiebes – Jaap van der Bergen 0-1

Darten in Dorpshuis ‘t Podium

Zaterdag achtste Poel’s Eye
paaskoppeltoernooi
Kudelstaart - De eerste lammetjes springen door het veld, de vogels fluiten vroeg en de krokussen
schieten uit de grond. De lente is
weer begonnen en dat is niemand
ontgaan. Zo ook niet bij Poel’s Eye.
Aan het begin van de lente, als de
zomertijd weer is ingegaan, wordt
het traditionele paaskoppel toernooi gehouden. Dit toernooi is niet
op de reguliere vrijdag avond, maar
op een zaterdagse paasavond. Het
is alweer het achtste koppeltoernooi
sinds het bestaan van Poel’s Eye.
Een toernooi waar velen ieder jaar
weer naar uitkijken, zo ook Gerard
Bak. In 2003,2004 en 2005 wist hij
dit prestigieuze toernooi te winnen
met elk jaar een andere koppelmaat.
Dat deed hij in het eerste jaar met
Corné de Jong, gevolgd door Huib
Gootjes en Floortje van Zanten. In
het jaar daarop kon hij het helaas
niet waarmaken zijn titel te verdedigen en werd er plaats gemaakt voor
de nieuwe winnaars: Willem Monsees en Marco Cornellise. In 2007
werd er spectaculair gewonnen met
een sterk staaltje darts door Benno van Rijn en Bas Aupers. In 2009
deden zij hetzelfde tewijl een jaar
daarvoor gewonnen werd door hun
teammaatjes Nick van der Linden
en Joost Breedijk. Het paaskoppeltoernooi is aantrekkelijk voor veel
darters, is het niet voor de winst én
de behoorlijke paasmandjes, dan is
het wel voor de gezelligheid tijdens

deze avond. De recreatieve darters
zijn ook altijd welkom om aan dit
toernooi mee te doen. Er wordt twee
tegen twee gespeeld vanaf de 701
punten met een vaste koppelmaat.
Heb je altijd al een keer mee willen
doen? Kom dan aanstaande zaterdag avond 3 april naar Dorpshuis
het Podium. Aanvang is 19.30 uur!
Ook bij dit koppeltoernooi is er een
verliezersronde na de poules, dus
volop gelegenheid voor darts.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 4 op kampioenskoers
Mees v.d. Broeck kwam met enkele
gamewinstjes niet veel verder. Irene Gerritsma was ook dit keer de
redder van de eer door twee lange
vijf setters in winst om te zetten. Het
dubbelspel werd verzorgd door Peter met Irene, maar ook hier was er
slechts éénmaal gamewinst.
Helaas neemt HTC hiermee 6 punten
afstand van team 3, dat hiermee nu
onderaan in deze zesde klasse poule komt te staan. Bloemenlust 4, bestaande uit Philippe Monnier, Danny Knol en Dirk Piet, was gewaarschuwd voor HTC 14 uit Hoofddorp,
dat een week eerder de concurrent
voor het kampioenschap ASSV 8 op
een 8-2 nederlaag had getrakteerd.
Ondanks deze waarschuwing begon HTC met twee overwinningen
op Dirk en Philippe.
Daarna werd het weer gelijk door
winst van Danny en van het dubbel
Dirk en Philippe. Dat laatste lukte
pas na 9-11 in de beslissende vijfde
game. Ook de beide volgende partijen van Dirk en Danny werden na
vijf games in winst omgezet. Omdat
Philippe daarna simpel wist te winnen, was de tussenstand omgebogen tot 2-5 in het voordeel van Bloemenlust. HTC kwam nog één keer
terug, want Danny leed zijn eerste
nederlaag in deze competitie.
De beide laatste partijen van Dirk en
Philippe verliepen vlot in drie games
en zo kwam een 3-7 eindstand uit
de bus.
Hiermee kan Bloemenlust goed verder op weg naar het kampioenschap, maar het blijft oppassen in
de resterende wedstrijden. Bloemenlust heeft in ieder geval nog 6
punten voorsprong op ASSV 8.

Aalsmeer - Zaterdagmiddag 27
maart, 14.00 uur, het ZAMI-elftal
van RKAV moet aantreden tegen
sv Ouderkerk. De letters SE achter
de naam van het Aalsmeerse elftal
doet vermoeden dat hiermee de Senioren worden aangeduid. Intern is
echter al langere tijd bekend dat dit
bij tijd en wijlen staat voor: ‘Sterren
Ensemble’. Dit afgelopen weekend
was dit niets dan waar, getuige de
schitterende selectie. Succestrainer
van Schaik had de beschikking over
een (bijeen geharkte) legendarische
groep routiniers.
De in het hart van de verdediging
spelende helft van de familie Vaneman, gaf zelfs op zijn 11e trouwdag, acte de présence. In de beginfase oogden de eeuwige talenten van RKAV soepel en gretig. De
combinatie werd volop gezocht en
vanuit de gesloten defensie werden
de lijnen op prachtige wijze uitgezet.
Dat alle inspanningen desondanks
niet mochten baten was wonderlijk, vooral omdat de tegenstanders
uit Ouderkerk zeer weinig passie en
strijd tentoonstelden. Een bloedeloze 0-0 was daarom de ruststand na
het fluitsignaal. Na de rust een vrijwillige wissel van M. Buskermolen.
Dit betekende de entree van één

Aalsmeer - Op dinsdag 6 april begint het nieuwe fietsseizoen voor
de traditionele middagtochten van
de ANBO en de PCOB. Start en finish zijn bij het Parochiehuis aan
de Gerberastraat. Er wordt gestart
om 13.30 uur. De routes zijn circa
30 kilometer lang. De fietscommissie heeft al weer diverse routes gereden en is er in geslaagd om delen
van de omgeving in de route op te
nemen, die in het verleden nog niet
gefietst zijn. Fietsers die nog geen
lid zijn van één van de beide bonden, zijn ook van harte welkom. In
een onlangs gehouden bespreking
is besloten dat berijders van elektrische fietsen de snelheid zullen aanpassen.

van de pinchhitters van het elftal:
de soepele, maar ouder ogende R.
Cudovan. De wissel betekende enkele omzettingen in de sterrenformatie waar de Ouderkerkers geen
antwoord op hadden. De RKAV Allstars gingen op jacht naar de openingstreffer, deze kwam er uiteindelijk na een penalty. Deze werd toegewezen na een opzichtige handsbal van Ouderkerk. Ondanks heftige protesten, wees de immer sterk
fluitende scheidsrechter van Schaik,
resoluut naar de stip. RKAV’s eigen
Zinedine Zidane, de altijd ongrijpbare P. Klereebezem, verzilverde deze
buitenkans. Dat dit het breekpunt in
de wedstrijd was, bleek duidelijk uit
het verdere vervolg. De Aalsmeerse scherpschutter R. v. Noord kreeg
het op zijn heupen. Maar liefst vijf
maal zou hij het netje weten te vinden die tweede helft. De ene kans
nog beter binnengewerkt en uitgespeeld dan de ander.
Dat de defensie van de thuisploeg
haar scherpte verloor en door domme dekkingsfouten toch de ‘Beer
van de Hornmeer’ in zijn doel moest
laten vissen, is de ploeg dus nauwelijks aan te rekenen. De eindstand
was uiteindelijk 7-3 voor RKAV. Een
mooie prestatie!

Wielrennen

Zilver voor Etienne Kooreman
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
stond het kampioenschap van Haarlem op het programma voor wielrenner Etienne Kooreman. Een prima prestatie heeft deze Aalsmeerder geleverd.
Al snel wist de wielrenner een positie voor in het peloton te verove-

van de indoor marathon wintercompetitie Noord-Holland. Ook waren
de snelle ritten goed genoeg voor
een plaats in de finale die zaterdagavond ook gelijk gereden werden.
En of het kampioenschap nog niet
genoeg was won Gonny van den
Broek met haar twee pony’s ook ’s
avonds weer door de snelste tijd te
verbeteren met 8 seconden. Voor
mensen die het spektakel gemist
hebben: Aanstaande dinsdag avond
wordt nog een trainingsavond door
het parcours gehouden in Stal Wennekers aan de Jac. Takkade. Voor
wie interesse heeft in de paardensport is dat een mooie gelegenheid
om eens te kijken en vragen te stellen. Hierna worden de hindernissen weer afgebroken. Voor meer informatie: Gonny van den Broek, tel.
06-21204473.
De enkelspan bij pony’s en paarden is gewonnen door Brian Bing,
op twee Chantal Vermerris en Linda
Groothuizen en op drie Joey van de
Ham en Carla Lankhaar. De tweespan voor pony’s en paarden is gewonnen door Gonny van de Broek
en Bud de Gooijer, op twee Niek
Veul en Jan van Leeuwen en op drie
Evelien de Wit. Bij de vierspan voor
pony’s en paarden ging de eer naar
Iris Wildemans en Bob van Asselt,
op twee Tessa Yannink en Gerte
Hoogewerf en op drie Jan Ranzijn.

Start ANBO
fietsseizoen

‘Sterren Ensemble’ van RKAV
speelt Ouderkerk van de mat!

1-0

Aalsmeer - Bloemenlust 1 kwam
tegen Tempo Team 5 niet verder
dan een 5-5 gelijkspel. Teleurstellend gezien de 2-8 zege eerder dit
seizoen in Amsterdam. Johan Berk
kwam op de beslissende momenten
tekort en moest drie nederlagen incasseren.
Ook Hervé Pantegnies was niet in
topvorm, maar kon toch één maal
tot winst komen. Brian v.d. Heuvel
was zoals zo vaak de stabiele factor en boekte sterk spelend drie solide overwinningen. Het 5de punt
werd binnengeslagen door Brian en
Johan in het dubbelspel. Voorlopig
lijkt Bloemenlust zich niet te kunnen
mengen in de kampioensstrijd en
veroordeeld tot de derde plaats. Zowel het tweede, derde als het vierde team van Bloemenlust moesten
vrijdagavond op bezoek bij HTC in
Hoofddorp in de prachtige gloednieuwe speelzaal.
Dit bezoek liep voor het Bloemenlust 2 niet goed af. Bart Spaargaren, Wim v.d. Aardweg en Frans Ravesteijn liepen direct tegen een 3-0
achterstand aan. Het dubbel Frans/
Bart bracht het eerste punt aan
Bloemenlust zijde. Vervolgens werden er weer drie tegenpunten geïncasseerd. Frans scoorde vervolgens
vrij eenvoudig het laatste punt, en
daarmee kwam de eindstand op 82. Een grote nederlaag in schril contrast met de 7-3 overwinning van de
thuiswedstrijd.
Het wordt spannend in deze vierde klasse poule, waarin team 2 nu
gelijk op gaat met HTC 10 op de
derde plaats. Bloemenlust 3 deed
ook geen goede zaken tegen HTC
14. Peter Velleman moest al zijn
drie partijen in drie games afstaan.

De winnaar van de E-ronde van de afgelopen dartavond: Dennis van Houten!

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is
bij Stal Wennekers aan de Jac. Takkade de laatste wedstrijd van de indoor mencompetitie van Noord Holland gehouden. De wedstrijd, georganiseerd door Menvereniging
Haarlemmermeer, was de laatste
van een reeks van vijf waarbij de
drie beste resultaten gelden. De parcoursbouwers Arend de Wit en René Groeneveld uit Aalsmeer hadden
een prachtig parcours neergezet,
bestaande uit diverse hindernissen
(waaronder een door hen zelf gebouwde brug van 9 meter lengte) en
een aantal poorten (kegels met balletjes er op). De deelnemers moeten hun paarden en pony’s zo snel
mogelijk door de hindernissen en
door de poortjes rijden en er zo min
mogelijk balletjes af rijden. Meninstructrice Gonny van den Broek uit
De Kwakel zette samen met haar
groom Tessa Yannink zaterdagochtend een foutloze rit en de snelste
ronde tijd neer op dit prachtige parcours. Haar Welsh pony’s Super Mario en Snelle Jelle gingen in volle galop door de hindernissen. De pony’s
beschikken over een super conditie
aangezien ze ook voor de menlessen voor het koetsiersbewijs worden
gebruikt! Doordat Gonny ook in de
vorige wedstrijden goede resultaten
heeft behaald werd ze zaterdagochtend direct gehuldigd als kampioen

ren samen met vijf andere deelnemers. Deze koppositie wist hij te behouden en uiteindelijk om te zetten
in de tweede plaats. Guido de Koning was net iets sneller dan Etienne. Maar dat de Aalsmeerder tevreden is met de tweede plek, behoeft
geen betoog.

Handbal

Dames FIQAS nog één punt
verwijderd van periodetitel
Aalsmeer - De Aalsmeerse dames hebben ook hun één na laatste wedstrijd in de reguliere competitite van de Eerste Divisie gewonnen en gaan – mede door het
verlies van Bentelo – nu alleen aan
kop in de strijd om de vierde periodetitel. Om die in de wacht te slepen hebben ze nog één punt nodig. Dat moet behaald worden in
de laatste wedstrijd tegen Olympia, op zaterdag 10 april. De wedstrijd van zaterdag 27 maart tegen
UDSV was misschien niet de beste
van het seizoen, maar het ging om
de winst en die werd uiteindelijk vrij
makkelijk behaald. De ploeg – die
het zonder Jessica Wuthrich, Nicky Tier, Michelle Attema en Robin
Kenter moest doen, maar wel weer
een halve wedstrijd kon beschikken over Sharelle Maarse - speelde een matige eerste helft; zeker in
het begin was FIQAS Aalsmeer nog
wel scherp. Maar naarmate de partij

vorderde lieten de dames zich meeslepen in het (te) trage tempo van de
tegenstander. Het leverde evengoed
een 15-10 voorsprong op bij rust.
Dat werd in de tweede helft grotendeels rechtgezet. Het spel was beter en nu waren de Aalsmeerse dames een stuk gretiger. Het had een
uitslag met ‘dubbele cijfers’ kunnen
worden, als er in de slotfase niet wat
slordigheden in het spel geslopen
waren. Het werd evengoed nog een
ruime 32-19 overwinning, maar er
had nog meer in gezeten. Het ging
echter om de punten en die waren
binnen. Om de vierde periodetitel te
winnen moeten de Aalsmeerse dames over 14 dagen minstens gelijkspelen bij Olympia Hengelo. Een
lastige opgave, maar de ploeg is wel
zeer gebrand op een ‘echte’ titel...
“Want al hebben we de nacompetitie al gehaald, zo’n periodekampioenschap geeft toch iets extra!”, aldus trainer/coach Menno de Klerk.

Basketbalcompetitie

Meiden U18 verslaan nog
een keer nummer één
Aalsmeer - De meiden U18 speelden afgelopen weekend de beste
wedstrijd van het seizoen en wisten nog een keer de nummer 1
van de poule BV Lisse te verslaan.
In een uitstekende wedstrijd hebben de meiden U18 werkelijk laten
zien welke groei ze dit jaar doorgemaakt hebben. In een leuk bezette sporthal in Lisse werd de plaatselijke club afgedroogd met 25-44.
En aan die overwinning was werkelijk niets af te dingen. Coach Ines
had een strijdplan bedacht voor deze wedstrijd. Lisse heeft 1 hele goede speelster en die gingen de meiden uit Aalsmeer uitschakelen met
persoonlijke bewaking. Roosmarijn, Andrea, Patty en Lotte zorgden
beurtelings voor permanent toezicht
van deze mevrouw. De rest van de
tegenstander werd opgevangen met
een vierkante zoneverdediging, hetgeen prima uitpakte. Erg veel verder dan wat afstandschoten kwamen de dames uit de Bollenstreek
niet. De rebounds uit de schoten
werden moeiteloos opgepakt door
de lange dames uit Aalsmeer. Denise, Patty, Andrea en Roosmarijn
pakten bijna iedere bal zowel boven
de eigen als boven de vijandelijke
basket. Ook Lotte, Louelle en Wendy
lieten zich niet onbetuigd. En Fenna schreeuwde zich langs de kant
de keel schor ter ondersteuning van
het team. Nog niet in de basketbalkleren, maar gelukkig wel op weg
naar volledig herstel van haar vervelende pink blessure. Aanvallend
werd er vooral voor de rust uitste-

kend gespeeld. De aanval werd rustig uitgespeeld en de zone van Lisse
werd aan flarden gereten. Andrea
en Roosmarijn vonden elkaar een
aantal keren en Patty, Lotte en Denise scoorden ook van afstand. De
ruststand van 14-26 voor Aalsmeer
was dan ook totaal niet geflatteerd
of onverdiend. In de derde periode
stokte de productie aan beide kanten een beetje, maar in de vierde
periode veegde Aalsmeer het laatste beetje tegenstand uitstekend
van het veld. Eindstand dus meer
dan verdiend: 25-44. Scores: Roosmarijn 16, Andrea 13, Patty 6, Lotte
5 en Denise 4.

