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Verwachting
1 t/m 16 stoet dit jaar minstens twee keer zo groot
AANBIEDINGEN!
jaar
gaat
door!
RLS Bloemencorso
Maar, de achterliggende gedachte
is natuurlijk om het bloemencorso
elk jaar plaats te laten vinden. Het
bloemencorso is in 2011 klein begonnen, maar naar verwachting zal
de corsostoet dit jaar twee keer groter zijn. Het bedrijfsleven had vorig jaar nog een afwachtende houding aangenomen, maar het bewijs
is geleverd dat er met weinig middelen ook een bloemencorso georganiseerd kan worden. Dit jaar zijn er
al diverse toezeggingen binnen gekomen. Maar, er kunnen natuurlijk
nog meer deelnemers bij. Er is een
gesprek geweest met de organisatie van het vuurwerk bij de watertoren om een combinatie qua presentatie te maken met een verlicht
corso. Vooralsnog lijkt dit voor dit
jaar financieel nog niet haalbaar.
Thema van het corso 2012 is ‘Lan-

den’. De ontwerpen van de praalwagens gaan onder verantwoording vallen van Greet Oor, Jan Veen
en de stichting Aalsmeers bloemencorso. De stoet gaat op zaterdag 1
september door Aalsmeer rijden
en op zondag 2 september kan het
corso bij de Crown Studio’s aan de
Van Cleeffkade nog eens rustig van
dichtbij bekeken worden. De presentatie wordt hier aangevuld met
allerlei stands op het gebied van
bloemen en planten en de kinderen
kunnen zich vermaken in en met
verschillende attracties. Wie ook zijn
of haar bedrijf op een bloemrijke
manier wil presenteren, kan bellen
naar de corsolijn via 0297-346278
of mail naar peter@aalsmeersbloemencorso.nl. Op de website
www.aalsmeers-bloemencorso
is
meer informatie te vinden.

EDC PALL MALL ONLY
& JONES CARS GARCIA VERO MODA
OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. Zaterdag van 10 - 17.00 uur.
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ochtend afgesloten geweest. Eerst
werden alle takken van de kastanje verwijderd en deze werden gelijk in de versnippermachine geschoven. Als laatste werd de dikke
stam omgehaald en in stukken gezaagd. De klus, die enkele uren in
beslag nam, trok veel bekijks. Heel
veel jaren heeft de kastanje trots en
fier naast de Oude Veiling en bij de
bibliotheek gestaan. De gemeente heeft als beleid dat waar mogelijk gekapte bomen worden vervangen. Echter wat dit perkje betreft,

G-STAR EDC PALL MALL ONLY
JACK & JONES CARS GARCIA VERO MODA
BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61, Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. Zaterdag van 10 - 17.00 uur.
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Nieuw: Hollandweg
en Gele Plompstraat
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om enkele namen aan openbare ruimte toe te kennen. De verbindingsweg van de Middenweg en het
karrenterrein Flora Holland aan de
Hornweg, gelegen in het deelgebied
Europa van Greenpark, krijgt de
naam Hollandweg. De naam Poddeakker is toegekend aan een akker
nabij de Blauwe Beugel en het voeten fietspad in het Amsterdamse Bos
in de Schinkelpolder wordt omgedoopt tot Kleine Bospad. De naam
Gele Plompstraat is toegekend aan
de toegangsweg naar de achtertuinen van de woningen gelegen tussen de Lisdoddestraat en Zwanenbloemweg in de Rietlanden te Kudelstaart en de openbare ruimte in
het ontwikkelingsgebied Calslagen
aan de Herenweg wordt omgedoopt
tot Calslager Oever.

is nog geen besluit genomen. Er is
een drietal mogelijkheden. Of het
groen herinrichten met asfalt waardoor een extra parkeerplaats wordt
gecreëerd of het perkje verkleinen
waardoor de ingang naar het parkeerterrein wordt vergroot. Uiteraard kan het perkje ook in z’n in oude staat terug gebracht worden met
natuurlijk weer een mooie, redelijk
grote, boom en beplanting. De gemeente gaat zich beraden. Tussen
nu en eind april zal de definitieve inrichting bekend worden gemaakt.

50 GRATIS
AUTOBANDEN

WWW.PROFILE.NL/50BANDEN
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Kappen kastanje trekt bekijks ADVERTEREN?
Aalsmeer - De eerste klus voor een
groep medewerkers van de Meerlanden afgelopen maandag 26
maart: Het kappen van de grote, oude kastanjeboom in de Marktstraat.
De boom bleek al enige jaren last te
hebben van een voor kastanjes slopende en besmettelijke ziekte. Om
overdracht te voorkomen en de veiligheid van de omgeving te waarborgen, heeft de gemeente op aan
raden van specialisten besloten de
boom te laten kappen. Voor de ‘ontmanteling’ is de Marktstraat de hele

‘geblazen’ door vliegtuig

www.carstylingaalsmeer.nl

VRIJDAG 1, ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 APRIL

Aalsmeer - Wethouder Eurich van
Aalsmeer maakt zich ernstige zorgen over de overlast die maandagochtend 26 maart rond 10.30 uur
werd veroorzaakt door een zeer laag
overvliegende McDonnell Douglas
MD-11F. Van een huis aan de A.H.
Blaauwstraat werden bijna twintig
dakpannen voor en zo’n vijf stuks
achter weggeblazen. Reden voor
grote ongerustheid bij zowel bewoners als de wethouder. De gemeente vraagt inmiddels om opheldering
bij zowel de Luchtverkeerleiding,
Schiphol als bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Wethouder Ulla Eurich reageert geschrokken. “Ik vind het onacceptabel en
onveilig dat de vliegtuigen zo laag
over Aalsmeerse woonwijken vliegen waardoor dergelijke schade kan
ontstaan. Gelukkig zijn er deze keer
geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Mijn zorgen kaart ik met grote regelmaat aan in de overleggen
waar ik als wethouder bij zit.”
Het gemeentebestuur zal Schiphol
en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verzoeken om op korte termijn met een oplossing te komen hoe dergelijke onveilige situaties kunnen worden voorkomen.
Dakpannen kunnen worden vervangen, teruggeplaatst of vastge-

zet. Maar ook al zet Schiphol alle
dakpannen onder de aanvliegroute
van de Aalsmeerbaan vast, dan nog
blijft de vraag of laag overkomende vliegtuigen zo laag boven woonwijken mogen vliegen. De gemeente zal daarom de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (voormalig Inspectie van Verkeer en Waterstaat) verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de vlucht die
deze schade heeft veroorzaakt. De
ILT is belast met de handhaving van
de regels en normen die in Nederland aan de luchtvaart zijn gesteld
op het gebied van veiligheid, geluid
en luchtkwaliteit. De belangrijkste
vraag aan de Inspectie is: “Hoe heeft
dit incident kunnen gebeuren?” En
ook: “Mag een vliegtuig zo laag over
een woonwijk vliegen?”
Bewonersbijeenkomst
Op woensdag 25 april wordt in
Aalsmeer een bewonersbijeenkomst gehouden met Hans Alders,
de voorzitter van de zogeheten Alderstafel. De oud-minister van milieu komt naar Aalsmeer om het
Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) van Schiphol toe
te lichten. Bewoners van Aalsmeer
kunnen op deze bijeenkomst hun
zorgen uiten en vragen stellen.

Ongeveer twintig dakpannen voor en zo’n vijf stuks aan de achterzijde heeft
een (te) laag overkomend vliegtuig afgelopen maandag 26 maart rond tien
uur in de ochtend ‘afgeblazen’. Uiteraard zijn de bewoners en buurtgenoten
behoorlijk geschrokken. De pannen sloegen stuk in de tuin en op de weg. Een
nabijgelegen geparkeerde auto heeft net geen schade opgelopen. Gewonden
zijn er gelukkig niet gevallen.

Bestelbus rijdt water in
Aalsmeer - Op vrijdag 23 maart om
22.50 uur is een bestelbus het water ingereden bij het Poldermeesterplein. De chauffeur van het busje
wilde wegrijden vanaf een parkeerplaats bij het winkelcentrum. Waarschijnlijk raakte hij hierbij het trottoir en raakte de macht over het
stuur kwijt.
De bestelbus schoot vervolgens
over de stoep aan de andere kant
van de straat en reed het water in.
Het busje kwam tot stilstand tegen

de brug. De chauffeur en zijn passagier hebben geluk gehad. Beiden
zijn niet gewond geraakt. De bestuurder is meegenomen naar het
politiebureau omdat het vermoeden
bestond dat er alcohol in het spel
was. Uit de test bleek dat de chauffeur teveel alcohol gedronken had.
Er is proces-verbaal opgemaakt. De
bestelbus liep behoorlijke deuk- en
waterschade op.
Foto: Ronald van Doorn
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Wethouder wil snel opheldering!

Onderdeel van
Van den Berg Autoschadespecialist

39,95 CRAZY DAYS PRIJS

Aalsmeer - In 2011 heeft organisatie- en evenementenburo Aalsmeer het initiatief genomen
om het Aalsmeerse bloemencorso
weer op de kaart te zetten. Hieruit
is toen de stichting Aalsmeers Bloemencorso ontstaan. Buro Aalsmeer
doet nog wel het gehele voortraject,
maar de stichting verzorgt de praalwagens en de bloemen. Verleden
jaar hebben de deelnemers alleen
maar complimenten en applaus gekregen van het publiek. De deelnemers hebben tijdens de optocht vrolijke mensen gezien, maar ook kijkers die heel ontroerd waren: “Het
corso is er weer.” Met deze gegevens, maar ook mede door de deelnemers die het vertrouwen in de organisatie hebben gehad, is de drijfveer ontstaan om het bloemencorso ook dit jaar door te laten gaan.
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Aalsmeer
Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam
Woerden

www.antennagroep.nl
uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2012

Zaterdag 31 maart t/m zondag 15 april 2012

Hemelvaart/Pinkster Expositie

Donderdag 17 mei t/m maandag 28 mei 2012

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 537 62 27

www.museumboerderij-janmakkes.nl
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KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

AED bijeenkoms t bij O VAK
Aalsmeer - Donderdag 22 maart
kwamen de OVAK-leden bij elkaar
in het buurthuis in de Hornmeer. Er
werd door de stichting AED Westeinder een uiteenzetting gegeven hoe te
handelen met de AED. Mevrouw van
Veen van de stichting heeft op een
heel duidelijke wijze uitgelegd hoe
hart en bloedvaten werken door het

hele lichaam. Na de pauze heeft ze
uitgelegd hoe de AED werkt en een
demonstratie van een reanimatie gegeven. Benadrukt werd dat als een
hartstilstand of een ander hartfalen
zich voordoet de omstanders of mede familieleden gelijk 112 moeten
bellen. Het was een zeer leerzame en
goed bezochte bijeenkomst

Stille week tot Pasen in
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - In de stille week tot Pasen presenteert de Doopsgezinde
Gemeente een gevarieerd programma voor diverse leeftijden. Maandag
2 april om 19.15 uur start de Japanse film Departures. De cellist Daigo
raakt zijn baan kwijt en is gedwongen om terug te gaan naar zijn geboortedorp. Daar komt hij met zijn
verleden in aanraking en weet orde
op zaken te stellen in zijn leven, in
de liefde en in zijn dromen. Op dinsdag 3 april vanaf 20.00 uur wordt
een creatieve bezinning gehouden.
Door middel van creatieve verbeelding wordt iets weergeven over het
lijdensverhaal en Pasen. Op woensdag 4 april presenteert de Doopsgezinde Gemeente vanaf 15.30 uur
een knutselmiddag voor kinde-

ren van 4 tot 12 jaar. De kinderen
en hun ouders wordt de mogelijkheid gegeven om mee te eten met
de bezinningsmaaltijd vanaf 18.00
uur. Opgeven graag vóór maandag
2 april bij Gerda Stieva via 322321
of mail naar clstieva@kabelfoon.nl.
Donderdag 5 april begint om 19.30
uur het avondmaal. Vorig jaar in de
stille week was de Open Hof Kerk
te gast. Dit jaar is de Doopsgezinde Gemeente uitgenodigd voor een
tegenbezoek in de Open Hof Kerk
in de Ophelialaan. Het programma
wordt vrijdag 6 april vanaf 19.30 uur
afgesloten met een oecumenische
Goede Vrijdag vesper in de Karmelkerk aan de Stommeerweg.
Voor meer informatie zie ook de
website DGaalsmeer.nl.

Visietour ‘Is er meer tussen
hemel en aarde’ in Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondag 1 april komt
de ‘Is er meer-visietour’ naar de
Dorpskerk in de Kanaalstraat. Het
is de voorbereiding op de grote landelijke cross-mediale campagne die
in september van start gaat rond de
vraag: Is er meer tussen hemel en
aarde? Antwoord geven op vragen
rondom dit thema is niet altijd eenvoudig. Maar wat is het belangrijk
om dit gesprek zorgvuldig en gemotiveerd te voeren! Er zijn in Nederland zo´n vier miljoen (!) mensen die wel geloven dat er ´meer´
moet zijn tussen hemel en aarde,
maar die zich niet betrokken weten
bij kerk of christelijk geloof. Hoe zou
het zijn om in Nederland over die
spirituele zoektocht door te praten
en wat hebben christenen in dat gesprek bij te dragen? Om de kerken

en christenen in Aalsmeer en omgeving te inspireren en te voorzien van
‘missionair gereedschap’ is er de ‘Is
er meer visietour’. Op deze tour door
Nederland, georganiseerd vanuit
het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk, verzorgen
dominee Hans Eschbach en gospelzanger Gerald Troost zondagavondbijeenkomsten vol muziek en inspiratie over de roeping van de kerk, de
visie en de kansen.
Op zondag 1 april begint deze tour
om 18.30 uur in de Dorpskerk in de
Kanaalstraat 12. De toegang is gratis (er is wel een collecte). Iedereen
die geïnteresseerd is in dit thema, is
van harte welkom. Voor informatie:
www.dorp.hervormdaalsmeer.nl of
www.kerk.nl.

Werk- en dagcentrum Ons
Tweede Thuis in Middelpolder
Amstelveen - Aan de rand van
Amstelveen op de kruising van de
Saskia van Uylenburgweg en de
Prof. Keesomlaan heeft Ons Tweede Thuis vier torentjes laten verrijzen. Drie daarvan zijn bestemd als
werk- en dagcentrum voor mensen
met een handicap. Werk en dagcentrum Middelpolder biedt dagbesteding en arbeidstraining aan mensen
met een verstandelijke of meervoudige handicap en aan mensen met
niet-aangeboren hersenletsel. Er is
een gevarieerd aanbod: activiteiten zoals sporten, wandelen en naar
muziek luisteren en activiteiten die
gericht zijn op werk.
Voorbeelden van werkplekken
zijn: de werkplaats (atelier en
houtbewer¬king), de textielgroep
en een ruimte voor licht-industrieel en inpakwerk, bijvoorbeeld dozen vouwen of schroeven uittellen en inpakken. Verder zijn er
groepen die dienstverlenend werk
doen: koffie en thee rondbrengen, lunch verzorgen, bakactiviteiten, schoon¬maken, boodschappen doen en het verzorgen van de

was. Er zijn speciale werkplekken
voor cliënten die baat hebben bij
een veilige, prikkelarme werkomgeving en een gestruc¬tureerd programma. In het gebouw is een fitnessruimte, een bibliotheek en een
trainingsruimte. Naast het werken
op de groepen wordt er ook in de
buurt gewerkt. Cliënten verzamelen
bijvoorbeeld zwerfvuil in de wijken
rond het dagcentrum of bren¬gen
folders rond. Eén keer per jaar zullen cliënten de producten (van textiel, hout, kaarsen etc.) die zij maken, verkopen op de wintermarkten.
Ons Tweede Thuis heeft in de regio
Amstelland en de Meerlan¬den diverse werk- en dagcentra waar aangepaste werkplekken of dagbesteding aangeboden wordt. Het nieuwe dagcentrum in Amstelveen is
één van die mogelijkheden.
Voor meer informative: www.onstweedethuis.nl, bel 0297- 353800
of kom zaterdag 31 maart naar
het open huis van 13.00 tot 16.00
uur. Adres is Veteranenlaan 3-7.
Iedereen is van harte welkom.

Stichting Tsernobyl Kinderen
Aalsmeer zoekt gastouders
Aalsmeer - De Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer is op zoek
naar gastouders die voor de kinderen uit Wit-Rusland een thuis willen zijn voor de periode van 28 september tot en met 24 november. De
leeftijd van deze kinderen is tussen
de 8 en 10 jaar. Ieder gastgezin ontvangt twee jongens of twee meisjes.
De school waar de kinderen tijdens
hun periode in Aalsmeer naar toegaan is de Wegwijzer aan de Meer-

valstraat. De kinderen komen uit
Dastojewa en Ljachavitchie. Deze
plaatsen liggen vlakbij Ivanova, ongeveer 140 kilometer van de Pools
Wit-Russische grens. Ook voor de
leerkracht en de tolk wordt een
thuis gezocht.
Wilt u meer inlichtingen of vragen
over dit project? Bel Iman Mosselman via 325766 of Panc Eikelenboom via 327915. Op de website
www.stka.nl meer informatie.

In activiteitencentrum Heliomare

Informatiemarkt autisme
en vrij e tij d zaterdag
Aalsmeer - De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft 2
april uitgeroepen tot wereld autisme
dag, een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat.
De Nederlandse vereniging voor
autisme (NVA) en het autisme fonds
organiseren in aansluiting op de
Wereld autisme dag van 31 maart
tot en met 6 april de autismeweek
2012. Het doel van de autismeweek
is meer bekendheid te geven aan
autisme onder het grote publiek en
vooroordelen weg te nemen. In het
kader van de autismeweek organiseert het netwerk autisme Amstelland en de Meerlanden op zaterdag
31 maart van 12.00 tot 15.00 uur een

informatiemarkt met als thema autisme en vrije tijd. Locatie is het activiteitencentrum van Heliomare aan
de Zwarteweg 98. Tijdens deze informatiemarkt bieden organisaties
uit Amstelland en Meerlanden informatie over het aanbod voor mensen
met autisme in deze regio. Dit jaar
besteden zij vooral aandacht aan
autisme en vrije tijd, welke sportverenigingen er zijn en wat er mogelijk
is op cultureel en creatief gebied.
De toegang is gratis. Voor algemene
informatie kan de landelijke website: www.autisme.nl geraadpleegd
worden. Voor specifieke vragen kan
contact opgenomen worden met
Elly van Vliet via 06-33748457.

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.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Ophelialaan: Zwarte langharige poes met groene ogen. Zij heeft een
chip. Is 5 jaar oud en heet Lot.
- Ophelialaan, hoek Sportlaan: Cyperse kater met donkere rug en donker groene ogen. Hij heet Tommy en is 10 jaar oud.
- Lorentzhof: Perzische poes. Schildpad kleur. Zij is klein en tenger
haar naam is Bella.
Gevonden:
- Hoofdweg: Rode poes met witte bef en sokjes.
- Oosteinderweg ter hoogte van nummer 259: Rode kater.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren.

KERKDIENSTEN
Zondag 1 april
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. Spreker
Werner Knol. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst 10u.
Spreker Maarten van Eck. Speciale
dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst,
mw. Ellen van Houten-Oranje. Extra
collecte voor veertigdagenproject.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst om 19u. br. J.J. Ekhart uit
Smilde.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zondag 10u. dienst, mw. A.M. CreemerAdolfs uit Kudelstaart mmv koor.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. dienst met ds E.J. Westerman. Organist H. van Noord. Om
18.30u. dienst, ds. J. Eschbach uit
Amersfoort.
Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oosteinderweg. Zondag 10u. dienst.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag diensten om 10u. en
18.30u. met 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.
samenkomst. Spreker Martijn Piet.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. en 16.30u. diensten,
ds. K. Muller.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg
Vrijdag 10u. in zorgcentrum
Aelsmeer, euch.viering, vg. L. Seeboldt. Zaterdag om 17u. in Kloosterhof woordcommunieviering, vg.
N. Kuiper. Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch.viering, vg. L. See-

Literair Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 4 april is
er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of
thee in de Oost-Inn in brede school
De Mikado aan de Catharina Amalialaan. ’s Avonds wordt van 19.30 tot
21.30 uur een literaire avond gehouden. De roman ‘De Verdovers’ van
Anna Enquist uit 2011 wordt besproken. Anna Enquist heeft deze
spannende roman over liefde, werk
en absurditeit van het bestaan geschreven met veel professionele details uit de anesthesie wereld. Duidelijk blijkt dat de schrijfster zich
erg goed heeft voorbereid. Het is
een prachtige variant op de bekende ‘doktersroman’. Iedereen is weer
hartelijk welkom.

boldt mmv klein koor. Om 14u.
Karmelkerk Poolse dienst met vg
Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst ds. J. van Veen.
Om 10u. tevens tienerdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. S. Zijlstra uit Haarlem.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. woord-communieviering, ds. A. Blonk mmv damesen herenkoor
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 2 april 20u. evang. Anthon
v/d Laak.
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.

Open huis in
Open Hofkerk
Aalsmeer - Op dinsdagmorgen 3
april wordt onder leiding van dominee J. Van Popering een speciale paasviering gehouden tijdens het
open huis van de Open Hofkerk in
de Ophelialaan. Van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur zijn belangstellenden
welkom. De koffie en thee worden
geheel gratis aangeboden. Voor wie
graag eens met anderen wil praten,
is het open huis eveneens een prima
gelegenheid. Het verplicht tot niets.
Iedereen, van welke kerk of religie
dan ook, is van harte welkom. Wie
geen mogelijkheid heeft op eigen
gelegenheid te komen, kan contact
opnemen met Annie Vijfhuizen via
0297-322131, Annie Stoof via 0297328326, Bertha van der Linden via
0297-326940 of Panc Eikelenboom
via tel. 0297-327915.

Vergadering
Rode Kruis
Aalsmeer - Het Rode Kruis afdeling Aalsmeer heeft voor dinsdag 10
april haar voorjaarsvergadering uitgeschreven en het bestuur nodigt
hiervoor alle Aalsmeerse leden en
vrijwilligers uit.
Naast de opening en mededelingen
staan ondermeer de notulen van de
vorige vergadering en de benoeming van een drietal bestuursleden
op de agenda.Vervolgens wil het bestuur, na een toelichting en dialoog
met alle aanwezigen, instemming
vragen aan de leden met het werkplan en de financiën voor volgend
jaar. Vragen en/of agendapunten
kunnen tot 2 april worden ingediend
via de secretaris, mevrouw Gerdien
Kersloot per e-mail: 76kers@gmail.
com. Op verzoek zal zij de vergaderstukken digitaal toesturen. Ook zijn
de vergaderstukken in te zien bij de
voorzitter, de heer Dick Overkleeft,
tel. 0297-761430. De vergadering
vindt plaats in het Rode Kruis gebouw aan de Roerdomplaan 3 tussen 19.30 en 21.30 uur.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

op woensdag 4 april is de balie van het cluster werk
en inkomen gesloten. ook vervalt deze dag het telefonisch spreekuur in de ochtend. Dit is in verband
met een training van de medewerkers.

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

op vrijdag 6 en maandag 9 april is het gemeentehuis
gesloten i.v.m. pasen.

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 10 april en 1 mei 2012.
gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
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 het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
serVicepunt Beheer en uitVoering
proVincie noorD-hollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

gelDigheiD kinDerBijschrijVing paspoort
VerValt met ingang Van 26 juni 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig,
vraag dat aan voor 1 mei 2012. Met ingang van dinsdag 26
juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om
naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen
reizen. Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn
dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan,
krijgen rond 15 maart 2012 een brief van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief
ontvangen, lees deze dan goed. In de brieven staat of uw (nu
nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen
document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel
mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen.
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén
eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht
om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te
vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de
balies. Meer informatie over het vervallen van de geldigheid
van de kinderbijschrijving kunt u lezen op www.aalsmeer.nl
en www.paspoortinformatie.nl. Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan
kunt u de brief lezen op www.paspoortinformatie.nl
takkenDagen” op VrijDagen 6 (oost) en
13 april (west)
Gemeente Aalsmeer en De Meerlanden gaan op vrijdag 6
april (Goede Vrijdag) in Aalsmeer-Oost en vrijdag 13 april
in Aalsmeer-West (grens tussen Oost en West is de N201)
snoeiafval en takken gratis ophalen. Bewoners kunnen de
takken of ander snoeiafval gebundeld voor 7.30 uur op de
aanbiedplaats van de rolemmer neerleggen en het snoeiafval
wordt die dag opgehaald.
De snoeiBoot Vaart uit op zaterDag 7 april
De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren. Ook dit jaar en wel op de zaterdagen 7 april (zaterdag
voor Pasen), 13 en 27 oktober 2012 ligt de boot weer op de
vertrouwde locaties om eilandeigenaren op de Westeinderplas de gelegenheid te geven hun snoeihout gratis en op een
verantwoorde manier af te voeren.
De tijden en locaties:
09.00 uur- 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote
Poelzijde
13.00 uur - 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang
Grote Brug
kennisgeVing
Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer ter uitvoering
van het bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005 en het
uitwerkingsplan Dorpshaven van de gemeente Aalsmeer
onteigeningsplan “oosteinderweg/Dorpshaven”
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Aalsmeer maakt bekend dat, op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu, krachtens
artikel 78 van de onteigeningswet in het gemeentehuis van
Aalsmeer van 30 maart 2012 t/m 10 mei 2012 een ontwerp
koninklijk onteigeningsbesluit met de daaraan ten grondslag
liggende stukken ter inzage ligt. De in het ontwerp koninklijk
besluit op verzoek van gemeente Aalsmeer ten name van die
gemeente ter onteigening aan te wijzen onroerende zaak is
nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan “Dorpshaven”.
Het onteigeningsplan omvat een onroerende zaak die is gelegen aan de Dorpsstraat 102A in Aalsmeer-Dorp. Ter plaatse is
voorzien in woningbouw. Met de uitvoering van het bestemmingsplan c.a. is reeds een aanvang genomen op diverse locaties. De te onteigenen onroerende zaak maakt het mogelijk
de bouw van woningen ter plaatse te kunnen afronden. Na
eigendomsverkrijging zal zo spoedig mogelijk met de bouw
aan aanvang worden genomen. De in het verzoek om ontei-

gening begrepen onroerende zaak is in het bestemmings- en
uitwerkingsplan aangewezen voor de bestemming “Uit te
werken woondoeleinden”, onderscheidenlijk “Woondoeleinden niet gestapeld”. De minister van Infrastructuur en Milieu is - onder voorbehoud van de beoordeling van eventuele
zienswijzen en de resultaten van het in te stellen onderzoek
- in beginsel bereid de Kroon een positief besluit op het
verzoek voor te dragen.
Terinzagelegging
De onteigeningstukken liggen ter inzage op de volgende locaties:
- Gemeente Aalsmeer, Drie Kolommen plein 1 te Aalsmeer,
van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur en op
woensdag van 8.30 tot 20.00 uur bij de Centrale balie.
- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2, te
Utrecht van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur
tot 16.00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV, team Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71310.
Zienswijzen
Zolang het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen naar voren brengen
bij de Kroon (Hare Majesteit de Koningin, d.t.v. de minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate
Dienst, t.a.v. BJV, team Publiekrecht, postbus 2232, 3500 GE
Utrecht), onder vermelding van: dossiernr. 2011-38. Zienswijzen kunnen ook mondeling kenbaar worden gemaakt aan
de minister. Voor nadere inlichtingen over deze procedure of
voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling wilt inbrengen, kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer J.N. Baalbergen, tel.nr.
06-46131163; b.g.g. tel.nr. 06-11526319 of
tel.nr. 06-11526107.
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.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- 100 jaar Bloemenveiling Aalsmeer op 2 juni 2012 van
17.00 – 23.00 uur en op 3 juni 2012 van 17.00 – 22.00
uur op de parkeerplaats voor de bibliotheek aan de Marktstraat;
- Zomerbraderie op 20 juni 2012 van 12.00 – 21.00 uur in
de Einsteinstraat en op het plein van het winkelcentrum
Kudelstaart;
- Oude deurensurfcup op 24 juni 2012 van 09.00 – 18.00
uur op de Westeinderplassen / Surfeiland en voor het
plaatsen van een tent op het Surfeiland
Datum verzending vergunningen 13, 14 en 19 maart 2012
- een vlooienmarkt op zondag 1 april 2012 van 10.00 –
16.30 uur in sporthal Bloemhof te Aalsmeer.
Datum verzending vergunning : 29 maart 2012
wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 335, het verwijderen van asbest;
- Hendrikstraat 13, het plaatsen van een blokhut;
- Machineweg 202, het bouwen van een woning;
- Oosteinderweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Turfstekerstraat 15, het verbouwen van het pand en het
plaatsen van reclame.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 9. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

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

- Aalsmeerderweg 285, het bouwen van kantoorruimte;
- Clauslaan 26, het plaatsen van een schutting;
- Herenweg 66A, het realiseren van steigers en meerpalen
en het vernieuwen van bestaande meerpalen;
- Mijnsheerlyckheid, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Robend / Wetenschapperpad, het aanleggen van kabels
en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 29 maart 2012.
kennisgeVing ontwerpBesluit amBtshalVe
aanpassing Voorschriften BehorenD Bij
BestaanDe omgeVingsVergunning
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 9. 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 zij voornemens zijn met toepassing van art. 2.31 lid 1
onder b van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
ambtshalve een aantal nieuwe voorschriften toe te voegen
aan de bestaande milieuvergunning WM 94-64 van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. voor de twee tankstations
Aalsmeer, gelegen Burg. Kasteleinweg 3-4 te Aalsmeer.
Verzenddatum ontwerpbesluit: 29 maart 2012
welstanDscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage Bij De afDeling DienstVerlening,
Balie 5 ( week 13)
t/m 30 mrt Verkeersbesluit 2011 / 15238 – M&R & Verkeersbesluit 2011 / 15239 – M&R;
t/m 1 apr Onderzoek rapportage Kastanje Markstraat;
t/m 2 apr Kermis op de Wim Kandreef van 4 t/m 9 april
2012 van 14.00 – 22.00 uur;
t/m 4 apr Exploitatie vergunningen verleend aan: Oriëntal
Paradise, Kudelstaartseweg 64 te Kudelstaart;
Pasta Vino, Weteringstraat 10 te Aalsmeer;
t/m 4 apr Exploitatie en terrasvergunning: verleend aan
The Beach, Oosteinderweg 247A te Aalsmeer;
t/m 4 apr Terrasvergunning: Sfinx, Ophelialaan 89 te Aalsmeer;
t/m 5 apr Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hornmeer’;
t/m 5 apr Bekendmaking vaststelling ‘Masterplan Herenweg’;
t/m 5 apr Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Stommeer’;
t/m 11 apr Standplaatsvergunning: de verkoop van oliebollen in december op het Pompplein;
t/m 12 apr Ontheffing sluitingstijd: de nacht van 16 op 17
maart 2012 tot 02.00 uur aan Eetcafé ’t Holland
Huys;
t/m 16 apr Besluit financiële tegemoetkomingen voorziening maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn 2012;
t/m 16 apr Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning;
t/m 19 apr Evenementenvergunning: het plaatsen van twee
springkussens en een tap op Koninginnedag in
de Chrysantenstraat op 30 april 2012;
t/m 20 apr Verkeersbesluit 2012 / 959 – M&R;
t/m 25 apr APV Vergunning: 100 jaar Bloemenveiling Aalsmeer;
t/m 26 apr APV vergunning: zomerbraderie 2012;
t/m 26 apr Ontwerp 3e Partiële Herziening Uitwerkingsplan
“Nieuw-Oosteinde 3, deel 1”;
t/m 27 apr Evenementenvergunningen:
Buitenspeeldag,
Graaf - Willemlaan en de Proosdijstraat op 13
juni 2012 van 13.00 – 18.00 uur; Stamboek Zomerbijeenkomst, Kolenhaven, op 26 - 29 juli
2012; Triathlon Aalsmeer, Hornmeer op 26 augustus 2012 van 05.00 – 17.00 uur;
t/m 1 mei APV Vergunning: vergunning Oude deurensurfclub;
t/m 10 mei Onteigeningsplan “Oosteinderweg/Dorpshaven”;
t/m 5 juli RVV vergunning:Ontheffing tijdelijk stremmen
Markstraat.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Bovenbouw van Barendebrug
voorlopig nog in opslag
Aalsmeer - Trots staat de Raadhuisbrug weer naast het monumentale gemeentehuis. Enkele weken

geleden is het wegdek vernieuwd
en beeldbepalender de gerenoveerde bovenbouw herplaatst. Een ge-

slaagde renovatie, vindt menigeen.
Maar waar blijft toch de bovenbouw
van de Barendebrug in de Dorpsstraat.
Ook deze is weggenomen om onder
handen te nemen. Voorlopig blijft
deze eveneens voor het dorp typerende brug nog even in de opslag
van de gemeente. En dit heeft niets
te maken met geldgebrek vanwege de noodzakelijke bezuinigingen.
Via de brug in de Dorpsstraat gaan
de transporten plaatsvinden voor de
nieuwbouw in de Zijdstraat en aan
het Molenpad.
De bovenbouw wordt pas terug geplaatst na deze werkzaamheden,
dus op z’n vroegst pas over een jaar.
De brug ligt geconserveerd en wel
in de opslag te wachten totdat hij,
net als de Raadhuisbrug, weer mag
stralen op z’n ‘ouwe stek’.

Bomen leggen loodje voor nieuw project
Kudelstaart - In het hart van Kudelstaart, tussen de bestaande bebouwing aan de ene kant en het
winkelcentrum aan de andere kant,
zal het project Mijnsheerlyckheid
verrijzen. Vrijdag jl. is BAM Woning-

bouw gestart met de werkzaamheden. Het project omvat drie kleine
woontorens.
De bouw ervan zal zo’n twee jaar in
beslag nemen. Alvorens de bouw
kan aanvangen moet de grond eerst

bouwrijp zijn. Onderdeel daarvan is
het verwijderen van een aantal bomen.
Meer weten over Mijnsheerlyckheid? Zie: www.mijnsheerlyckheid.
nl
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AGENDA

Binnenkort Erik Mesie en Jan Akkerman

The Dutch Eagles vrijdag
live in het Crown Theater
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 30
maart komen The Dutch Eagles met
‘This is Hotel California too!’ optreden in het Crown Theater. The Dutch Eagles spelen naast het reportoire van The Eagles ook nummers van
‘new kids in town’ als Steely Dan,
Steve Miller en Crosby, Stills, Nash
& Young. Historische hits die nauw
verbonden zijn aan The Eagles en
hun tijdperk. Stuk voor stuk even
virtuoos en meeslepend vertolkt als
de originele versies. Het concert begint om 20.00 uur, de toegang is
24,50 euro per persoon.
Wie is er bang?
Volgende week vrijdag 6 april presenteert het Crown Theater ‘Wie is
er bang voor Virginia Woolf?’ Dit
tijdloze en altijd intrigerende toneelstuk dat driemaal winnaar van de
Toneel Publieksprijs was, wordt deze
keer uitgevoerd door het bijzondere toneelkoppel Linda van Dyck en
Victor Löw. George en Martha komen thuis van een feest op de universiteit waar hij werkt. Hij is moe en
wil gaan slapen, maar zij heeft een
verrassing. Ze heeft de jonge docent
Nick en zijn vrouw uitgenodigd voor
een borrel. Hoe meer drank er vloeit,
hoe meer frustratie er op tafel komt.
De huwelijksjaren hebben hen verbitterd en terwijl George en Martha

elkaar afmaken, sleuren zij hun jonge gasten genadeloos mee in hun
ellende. De voorstelling begint om
20.00 uur, toegang bedraagt 31 euro per persoon.
Cliff Richard Tribute
En op zaterdag 7 april kan in het
Crown Theater genoten worden van
‘a Tribute to Cliff & The Shadows’.
Jimmy Jemain en The Rapiers uit
de UK brengen een zeer authentiek
klinkende tribute aan de legendarische zanger en dito band Cliff Richard & The Shadows. Met nostalgische versterkers, kleding en microfoonstandaards komen de wereldhits van Cliff & The Shadows weer
helemaal tot leven! Het concert begint om 20.00 uur en de entree is
24,50 euro.
Kaarten voor alle voorstellingen
kunnen online gereserveerd worden via www.crowntheateraalsmeer.
nl en zijn telefonisch te bestellen
via 0900-1353. Ook kunnen kaarten
aan de zaal gekocht worden vanaf
19.00 uur.
Vooruitblik: Vrijdag 13 april zingt
Erik Mesie in ‘Een Toontje Later’
liedjes uit het omvangrijke repertoire van Toontje Lager en zaterdag 14
april brengt Jan Akkerman met de
band ‘Minor Details’ nieuwe stukken en klassiekers ten gehore.

Vrijdagavond komt de bekende dj Marco Kroon draaien het de Praam.

Spaanse avond met live
zang en dans in de Praam
Aalsmeer - Vrijdagavond 30 maart
komt de bekende dj Marco Kroon
draaien in danscafé de Praam in de
Zijdstraat. Marco verzorgt regelmatig feestavonden op het Leidseplein
en het Rembrandtplein, maar morgen komt hij in Aalsmeer het publiek met veel dansbare muziek vermaken. Vanaf 22.00 uur neemt hij
plaats achter de draaitafels. De toegang is gratis, maar vergeet niet je
identiteitskaart mee te nemen. Zaterdag 31 maart kunnen de bezoekers aan de Praam zich wanen in
het zonnige Spanje. In samenwerking met Arjan Levarth, Spanje specialist bij uitstek, wordt een feestelijke avond georganiseerd. Er is live
entertainment van dans en zang, er

kunnen gratis tapas geproefd worden en natuurlijk staan Spaanse wijnen klaar, evenals Sangria,
Spaanse bieren en niet te vergeten
de Cuba Libre. DJ deze avond is de
Aalsmeerder Jochem van Leeuwen.
Bij binnenkomst worden alle gasten
getrakteerd op de Spaanse shooter,
Dos Mas. En volgende week wordt
het weer feest met een hoofdletter in de Praam. Vrijdag 6 april is
het in het danscafé Fabulous Friday. De eerste 25 bezoekers, die om
22.00 uur in de Praam aanwezig zijn,
krijgen een bandje waarmee veel
voordeel en extra’s behaald kunnen worden. Zaterdag 7 april organiseert de Praam een spectaculaire
dating party.

Vrijdag en zaterdag in Bacchus

Pierre’s Jazz Bacchanaal
en optreden Daniel Roos

Drie voorstellingen in Dorpshuis

TV Kudelstaart speelt
‘Lichtjes in je ogen’
Kudelstaart - Toneelvereniging Kudelstaart is terug in Kudelstaart en
trakteert op een muzikale komedie
van Haye van der Heyden. ‘Lichtjes
in je ogen’ is de titel van dit vrolijke stuk vol verrassingen. De liedjes
zal het publiek veelal bekend voorkomen en dit is ook de bedoeling,
want meezingen mag! De spelers en
speelsters zijn enkele weken geleden vol enthousiasme aan de slag
gegaan met repeteren. Annelies
Onken, Wim Zandvliet, Merel Meijer, Huub van Schaik, Jitse Krenn
en Anita van Leeuwen nodigen bezoekers uit een voorstelling in het
Dorpshuis bij te komen wonen. Dit
kan op zaterdag 14, vrijdag 20 en
zaterdag 21 april. Neem in gedachten een getrouwd stel dat na vele jaren uit elkaar gaat. Beiden vinden,
elk op hun eigen wijze, een nieuwe partner. Maar zullen die nieuwe

relaties stand houden als de twee
exen elkaar weer eens tegen komen
en ze besluiten om met z`n vieren te
gaan dineren? Wordt het een gezellige avond of breekt de hel los? De
bekende Aalsmeerder accordeonist
Cor Trommel zal de spelers muzikaal
begeleiden.
Zaterdag start verkoop
De vrije verkoop van kaarten begint
aanstaande zaterdag 31 maart. Tussen 11.00 en 13.00 uur zijn kaarten
te koop in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Ook zijn vanaf genoemde datum kaarten verkrijgbaar
bij Gall & Gall in het winkelcentrum
en zijn telefonisch te bestellen bij
Lia Bon via 06-22410451. De voorstellingen beginnen zowel op vrijdag als op zaterdag om 20.00 uur in
het Dorpshuis. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Bandjesavond weer feest!
Aalsmeer - Minder druk dan de
eerste keer, maar zeker wel geslaagd. De tweede bandjesavond
in 7 Street afgelopen zaterdag 24
maart bracht 700 bezoekers op de
been. De eerste keer kwamen weliswaar zo’n 1.000 mensen af op de optredens in de barstraat in het Crown
Studio Complex, maar organisator
Ruud Rentink is tevreden. “Het was
weer een heel gezellige avond. We
merken dat mensen het leuk vinden
om rond te lopen en naar verschillende bandjes te kijken en te luisteren. De bezoekers, van allerlei leeftijden, blijven het een feest vinden
en dit is voor ons een drijf om door
te gaan.” Voor het meezingen met
de Jij Band was dit keer veel animo

en dj Kees Markman wist veel bezoekers op de dansvloer te krijgen.
Voor de prima spelende saxofonist
in de Pianobar en het optreden van
de ‘Frank Sinatra’ zanger hier, was
de belangstelling onterecht minder.
“De Pianobar loopt inderdaad minder goed mee”, beaamt Ruud Rentink. “Het heeft onze aandacht voor
de volgende keer.” En die zit er alweer aan te komen. Bij de gemeente is vergunning aangevraagd om
de Koninginnenacht muzikaal in te
vullen in 7 Street. Contacten zijn gelegd met zanger Frans Duijt en met
Cooldown Café. “En in september
weer een bandjesavond. We blijven
aan de weg timmeren”, besluit Rentink.

Aalsmeer - Vrijdag 30 maart staat
Pierre’s Jazz Bacchanaal met Louis
Armstrong op het programma van
het culturele café in de Gerberastraat. Zonder Louis Armstrong
zou de jazzmuziek niet bestaan.
‘Satchmo’ vierde zijn zeventigste
verjaardag tijdens het Newport Jazz
Festival in 1970 en een groot aantal grote Amerikaanse trompettisten
kwam hem eren met een optreden.
Daarbij kwam de hele jazzgeschiedenis aan de orde, van de Preservation Hall Jazz Band uit New Orleans tot Dizzy Gillespie die zei: “Zonder Louis Armstrong waren we hier
niet geweest; hartelijk bedankt voor
onze broodwinning!” Pierre Tuning
geeft een korte inleiding en presenteert unieke beelden van het concert, afgewisseld met een interview
waarin Louis Armstrong over zijn leven vertelt. In 1959 gaf Louis Armstrong met zijn All Stars een serie
concerten in Europa, waaronder het
befaamde optreden in de veilinghal
van Blokker. Daar zijn geen filmopnamen gemaakt, maar wel tijdens
dezelfde tournee in België. Het is
één van de weinige complete Armstrong concerten uit de jaren vijftig
die nog steeds te zien is. Bacchus

is vrijdag open vanaf 21.00 uur. Toegang is 3,50 euro per persoon. En
zaterdag 31 maart presenteert Daniel Roos ‘Inmusication’ in Bacchus.
Daniel is geen onbekende verschijning in het culturele café. Na de
akoestische avonden 2011 is hij
reeds twee keer teruggekomen in
Bacchus waaronder een try out van
delen van zijn theatershow ‘Inmusication’ die hij in november 2011
voor ruim 300 man heeft opgevoerd
in de Schouwburg van Gorinchem.
Met een Billy Joel achtige stijl is hij
een lust voor het oor, een muzikant
met een mening en een doel. Zijn
liedjes reflecteren de golven van het
bestaan, de ups en downs die een
mens meemaakt in zijn leven. Deze zaterdag komt Daniel zijn muziektheatershow in verkleinde bezetting uitvoeren op het podium van
Bacchus. De muziek staat centraal,
hoewel er af en toe ook een gedicht
voorbij komt. ‘Inmusication’: De gedachten van een ambitieuze jongeman vertaald naar muziek. Zeker de
moeite waard om een avond in Bacchus te kijken en te luisteren naar
dit schouwspel. Zaal open om 20.30
uur. Aanvang voorstelling 21.00 uur.
Entree 10 euro per persoon.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

AANRADER:

€ 29,

Eindversterker DSA 800
2 x 700 W
€ 386,75

€ 4,95

Viool ‘Leonardo’
voor starters
€ 125,00
(speelklaar)

Ukelele ‘Korala’
diverse kleuren

95

HEBBEDINGETJE:

Sleutelhanger
met gitaar

Muziek/Toneel
Donderdag 29 maart:
* Klucht ‘De flat van Jet’ door Tobo in
Noorddamcentrum, Bovenkerk. Ook
30, 31 maart en 1 april. Aanvang alle avonden 20.15u.
* Zangers Déon Leon en Jermaine
Fleur in Blitzz, Marktstraat v/a 21u.
Vrijdag 30 maart:
* The Dutch Eagles in Crown Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade, 20u.
* Jazz-bacchanaal over Louis Armstrong in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
* Praamavond met dj in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
30 en 31 maart:
* Rijzenspelers brengen ‘Bedgeheimen’ in De Reede, Rijsenhout. Vrijdag en zaterdag v/a 20.15u.
Zaterdag 31 maart:
* Daniel Roos live in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Spaanse avond met dj Jochem van
Leeuwen in café de Praam, Zijdstraat vanafa 22u.
* Hardnoize met Alpha 2 en Dr. Rude in N201, Zwarteweg. Open: 22u.
* Jerome’s Jetsetters met blues en
rock & roll in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer v/a 21.30u.
Donderdag 5 april:
* Jazzcombo Herman Smit met zangeres Gonnie Meesters in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 21u.
Exposities
Zaterdag 31 maart:
* Crash museum aan Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug open
van 11 tot 16u.
31 maart en 1 april:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke zaterdag
en zondag open 13 tot 17u.
Tot en met 19 april:
* Frits Vogel 80 jaar, recent werk uit
Bali, in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met
zondag 14-17u.
Tot eind april:
* Expositie Aalsmeers Schilders Genootschap in gangen zorgcentrum
Kloosterhof, Clematisstraat.
Diversen.
Donderdag 29 maart:
* Kaarten bij Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-

delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 30 maart:
* Paasbingo bij Flora in clubgebouw
Wim Kandreef vanaf 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Paasdrive IJsclub Kleine Poel in
Noorddamcentrum, Bovenkerk, 20u.
Zaterdag 31 maart:
* Thema-middag over Indië in Boekhuis, Zijdstraat vanaf 11u.
* Verkoopdag Historische Tuin. Ingang Praamplein, 10-16u.
31 maart en 1 april:
* Kom in de Kas in Aalsmeer, zaterdag en zondag van 10 tot 16u.
Zondag 1 april:
* Vlooienmarkt in De Bloemhof,
Hornweg met zo’n 200 kramen.
Maandag 2 april:
* Veiling en lezing bij Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastra v/a 20u. Zaal open: 19.15u.
Dinsdag 3 april:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Paasspeelavond Ons Genoegen in
OTT Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 4 april:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
4 tot 9 april:
* Kermis in Kudelstaart met diverse
attracties en activiteiten. Woensdag
15u. show van clown Bassie. Terrein
Bilderdammerweg
Donderdag 5 april:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen BV Oostend in Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
Vergaderingen
Donderdag 29 maart:
* Beraad en Raadsvergadering in
gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Zaterdag 31 maart:
* Info-middag over project Molenpad en Zijdstraat in Boekhuis Centrum. Van 14 tot 16u.
* Inloopmiddag AB in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 15u.
Woensdag 4 april:
* Vergadering WMO-raad in gemeentehuis. Aanvang: 15.30u.

Aanstaande zaterdag in de N201

Hardnoize zet tandje bij
met Alpha2 en Dr. Rude
Aalsmeer - Zaterdag 31 maart grote namen op het programma bij de
volgende editie van Hardnoize in de
N201: Alpha2 en dr. Rude gaan van
zich laten horen. De laatste edities
van Hardnoize zijn vooral bemand
door opkomend dj-talent en dat die
hun mannetje staan is absoluut een
feit, maar zo nu en dan worden dj’s
uit de eredivisie van de hardstyle
scene uitgenodigd, uit zodat de tent
weer eens goed vol zit en alle remmen los kunnen! Deze zaterdag
neemt niemand minder dan het duo
Alpha2 en dr. Rude achter de knoppen plaats, vergezeld door FearFM
resident Refuze en Hardnoize resident Rosko. Dat het veel verschil
maakt of de line-up wel of niet met
bekende namen is gevuld, is algemeen bekend. Ook in de N201 is dat
overduidelijk zichtbaar. De stampvolle hardnoize editie met Brennan
Heart vorig jaar staat iedereen nog
scherp in het geheugen en nu ma-

ken de vrijwilligers zich op voor wederom een topavond met de beste
hardstyle van dit moment met alle
volumeknoppen op maximaal!
Het centrum aan de Zwarteweg
maakt zich op voor een nieuw tijdperk met meer groter opgezette
feesten. De komende tijd worden er
wat aanpassingen uitgevoerd in het
pand waarmee er meer ruimte gecreëerd wordt. Er wordt meer professionele lichtapparatuur bij gehuurd en bovendien hoger ingezet
qua line-up en promotie. Hardnoize
is vanaf nu in plaats van maandelijks voortaan elke twee maanden,
maar dan wel in een maatje groter! Dit heeft alles te maken met de
verzelfstandiging van N201 waarbij
er nieuwe keuzes worden gemaakt
ten aanzien van de programmering
in zijn geheel. De zaal van de N201
gaat zaterdag open om 22.00 uur.
Minimum leeftijd is 16 jaar. Identiteitsbewijs verplicht.

NIEUW:

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Jazzcombo Herman Smit
live in De Oude Veiling
Aalsmeer - Donderdagavond 5 april
vindt er een jazz-optreden plaats in
De Oude Veiling in de Marktstraat
19. Het bekende jazzcombo Herman
Smit met als speciale gast de zangeres Gonnie Meesters geeft deze avond een spetterend optreden.
Meesters is een all-round zangeres, die na het beëindigen van haar
studie aan het Hilversumse Conservatorium, met haar eigen jazzcombo overal in het land optrad. Bovendien zingt zij met het trio The Wedding Sisters een uitgebreid repertoire van de mooiste gospelsongs en
last but not least is zij de vaste zangeres van The Whitehouse Bigband.
Het combo bestaat uit vier ras-musici die allen hun sporen in de muziek ruimschoots hebben verdiend.
De Aalsmeerse saxofonist Robbert

Tuinhof volgde een klassieke opleiding aan het Amsterdamse Conservatorium. Zijn spel is dynamisch en
van hoog muzikaal niveau. Als bassist maakt de Amerikaan Dan Simon al geruime tijd deeluit van het
kwartet. Dan heeft in verschillende
bands gespeeld en toerde veel door
Amerika en Europa en maakte ook
enkele cd’s. Op het gebied van ritme is drummer Ed Zimmerman van
vele markten thuis, met een natuurlijke swingende drive. Zijn ervaring deed hij op in diverse groepen
en orkesten. Het leven van Herman
Smit heeft altijd in het teken van
muziek gestaan. Allereerst als leider
van een dans- showorkest. De laatste jaren is hij regelmatig te horen
met zijn eigen jazzcombo. Aanvang
is 21.00 uur. Entree uw gift.

Voorronde Clash of Cover Bands

Wildcard ‘Red Maddies’?
Aalsmeer - Vrijdag 23 maart vond
in Podiumcafé de Vorstin in Hilversum de derde voorronde plaats in
de grootste bandcompetitie The
Clash of the Cover Bands voor regio West Nederland. Vier bands,
waaronder The Red Maddies uit
Aalsmeer, speelden om twee plaatsen in de regionale finalerondes en
werden in twee categorieën beoordeeld. Bij de vakjury ging de overwinning naar de zevenmans pop
en soul coverband Sexual Chocolate uit Utrecht. De viermans power

rock coverband OgopogO uit Bilthoven wist de eerste plaats bij de publieksstemmen te veroveren. Beide winnaars spelen in de kwartfinales die in september en oktober
worden gehouden. De Aalsmeerse zesmans rock coverband The
Red Maddies was als laatste aan de
beurt. Met repertoire van onder andere Gavin DeGraw, Skunk Anansie
en Pearl Jam liet de band horen over
veel potentie te beschikken en zeker
een grote kans maakt op één van de
wildcards voor de kwartfinales.
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Zaterdag of zondag leuk dagje uit

Doe mee of doneer voor ALS

Kom in de Kas in Rijsenhout

Stichting AalsmeerFietst leeft
mee met familie Alex Duijn

Rijsenhout - Op zaterdag 31
maart en 1 april bieden een achttal kwekerijen de mogelijkheid om
eens een blik te werpen in de wereld van bloemen, planten en tomaten. Dit jaar wordt Kom in de Kas
onder andere gehouden in Rijsenhout. Voor het eerst in de historie
van Kom in de Kas regio Aalsmeer
behoort een tomatenkwekerij tot
één van de deelnemers. De firma
Looije, die afgelopen jaar gestart is
met hun kwekerij aan de Venneperweg in Burgerveen, biedt het publiek een kijkje achter de schermen.
Vanaf een stellage kan een blik geworpen worden op de planten in
de kas. Een geweldig gezicht. Ook
wordt de mogelijkheid geboden om
kennis te maken met de honingtomaat. Een heerlijke smaaksensatie. In de kwekerij kunnen kinderen naar hartenlust springen op een
springkussen. Ook kunnen zij zich
laten schminken. Verder is dit de
plaats om te genieten van een heerlijk kopje koffie met iets lekkers. Dit
jaar is er weer eens een rozenkwekerij die de deuren openstelt, ook
al is dit maar één van de activiteiten die zij doen. Zo is er een geweldige bloemenshop waar prachtige
boeketten en geweldige planten en
bloemen arrangementen gekocht
kunnen worden. De firma Elstgeest
is het juiste adres om te kijken hoe
jonge planten worden gekweekt.
Per jaar verkopen zij meer dan 10
miljoen bewortelde en onbewortelde jongplanten. Ook kunnen kinderen hier hun eigen plantje oppotten en deze mee naar huis nemen.
Bij Ammerlaan Hortensia’s is er op
dit moment helaas weinig kleur te
zien. Maar wie heeft er geen Hortensia in de tuin en wil adviezen op
het gebied van het onderhoud van
deze plant. Ook staat er een mooie
collectie van de door hun gekweekte rozen in Ethiopië. Maar er is nog

veel meer te doen bij Ammerlaan.
Zo kunnen kinderen deelnemen
aan een schilder workshops. Onder
leiding van echte kunstschilders
worden de jeugdige bezoekers in
de gelegenheid gesteld hun eigen
schilderijtje te maken, die natuurlijk gratis mee naar huis mag. Verder worden hier door leerlingen van
het Wellant college demonstraties
bloemschikken gegeven. Bij Royal
van Zanten kunnen bezoekers kennis maken met verschillende snijbloemen. Hier wordt uitgelegd hoe
de vermeerdering van nieuwe rassen in zijn werk gaat, ook wordt uitleg gegeven over weefsel kweek.
De kinderen kunnen hier genieten
van een gratis portie poffertjes. Ook
is er voor elk kind een leuke attentie. Bij Vreeken komen bezoekers
terecht in een bloemenzee. Prachtige Bouvardia`s vullen de kassen.
Een prachtige bloem die in veel
bruidsboeketten wordt verwerkt. Bij
Horti Blooming worden Gardenia’s
gekweekt een Jasmijnachtige plant
die heerlijk geurt. Ook kweekt men
hier Ponsettia’s, of te wel de Kerstster. In de zomer worden Hibiscussen gekweekt. Bij de Rijshoeve, een
zorgkwekerij voor dak en thuislozen worden Anthuriums gekweekt.
Maar ook hier is veel meer te doen.
Ook al ligt deze kwekerij iets verder weg, het is absoluut de moeite een bezoek te brengen. Er zijn
prachtige dieren te zien, maar er
is ook een streekmarkt waar Haarlemmermeerse producten gekocht
kunnen worden. Al met al genoeg
activiteiten om met de hele familie
een goedkoop dagje uit te beleven.
De entree en het parkeren is gratis en in deze tijd is dat toch weer
heel bijzonder. Kom in de Kas is zowel zaterdag en zondag van 10.00
tot 16.00 uur. Voor meer informatie en gegevens: www.komindekasaalsmeer.com.

Verkoopdag Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 31 maart
is weer de traditionele verkoopdag
op de Historische Tuin. Omdat de
Tuin als museumkwekerij fungeert,
moeten volgroeide planten verkocht
worden Van 10.00 tot circa 16.00 uur
staan de medewerkers en de vrijwilligers klaar om te helpen met de
plantenaankopen. Te koop zijn onder meer klimplanten, zoals vroegbloeiende Clematis in wit en roze,
blauwe regen , kamperfoelis, Duitse
pijp en klimop. Aan heesters onder
andere Kornoelje, Gelderse roos en
hortensia’s in diverse kleuren. Coniferen heeft de Historische Tuin ook
weer in grote getale staan, Thuja,
maar ook Jeneverbes en bolvormen.

Verder worden vaste planten als Primula’s, maagdenpalm, lievevrouwebedstro, irissen en Yucca te koop
aangeboden. Kruiwagens te staan
klaar om de aankopen naar de auto op het Praamplein te brengen. Er
in de Historische Tuin koffie en thee
gedronken worden. Met de verkoop
van planten kan de Tuin onderhoud
aan de kassen verrichten.
Op zaterdag 14 april gaat de Historische Tuin weer open voor bezoekers. Aanstaande zaterdag overigens alleen toegang via het Praamplein, via de brug. Voor informative:
www.historischetuinaalsmeer.nl of
bel 0297-322562.

Groepsexcursie langs aantal
werken van Berghoef

Hartelijke ontvangst Ugandees
kinderkoor in Aalsmeer
Aalsmeer - Het Ugandese kinderkoor, van de Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika, is sinds een
paar weken in Nederland en mag
volop genieten van het mooie lenteweer wat aangebroken is. De 25
kinderen en de Ugandese begeleiding slapen twee-aan-twee bij veelal Aalsmeerse gastgezinnen. Doordeweeks treden ze op in scholen
of gaan zelf naar school, die gegeven wordt door de leraren die meegereisd zijn. In het weekend reizen
ze door het hele land om optredens
te geven. Het zijn geweldige concerten! De Aalsmeerse winkeliers
hebben enthousiast gereageerd op

de komst van het koor en doneren
met liefde spullen om de kinderen,
die met niets gekomen zijn, te helpen. De Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika is ontzettend dankbaar voor alle hulp die aan deze
weeskinderen gegeven wordt. Binnenkort kunnen inwoners gaan genieten van deze kinderen. Ze geven
op zaterdagavond 12 mei om 20.00
uur een concert in het gebouw van
de Levend Evangelie Gemeente aan
de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug.
De toegang is gratis en iedereen is
van harte welkom om deze stralende koppies te komen bewonderen
en hen te horen zingen!

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
heeft een grote groep mensen, georganiseerd door het Van Eesterenmuseum in Amsterdam, een excursie bijgewoond langs verschillende werken van Prof. Ir. J.F. Berghoef in Aalsmeer. Directe aanleiding voor de excursie is de discussie die op dit moment in Amsterdam
wordt gevoerd in verband met de
door Berghoef ontworpen Airey woningen. Deze Airey woningen, een
bouwsysteem vanuit Engeland geimporteerd, heeft in de wederopbouw periode een rol gespeeld in
ons land. Mede door de snelle wijze van bouwen zijn er in verschillende gemeenten in ons land diverse
woningbouw locaties verrezen gebouwd in dit Airey systeem. Zo ook
de door Berghoef ontworpen woningen in Amsterdam. De discussie
is nu of deze woningen nog in stand
gehouden kunnen worden of dat zij
afgebroken dienen te worden. Natuurlijk zijn er voor en tegen standers. Om de betrokkenen en andere geïnteresseerden in het werk van
Berghoef meer van zijn werk te la-

ten zien werd deze excursie georganiseerd. Bij aankomst in het gemeentehuis, ontworpen door Berghoef en dit jaar 50 jaar oud, zijn de
gasten ontvangen en te woord gestaan door wethouder Gertjan van
der Hoeven (AB) en rondgeleid
door de heer Leo Kiep, verantwoordelijk voor cultuur en archeologie in
de gemeente Aalsmeer. Na de rondleiding in het gemeentehuis werd
de bus weer opgezocht en startte
de excursie door de gemeente, via
de Stommeerweg, de Zwarteweg en
Plan Zuid werd ook uitvoerig stilgestaan bij het Seringenpark. Vervolgens via de Stommeerkade naar de
Oosteinderweg waar bij het eindpunt, de voormalige bloemenveiling
Bloemenlust, op de gerestaureerde
tribune, een film over de ontstaansgeschiedenis van Bloemenlust
werd vertoond. Daar heeft ‘reisleider’ Dick Kuin (architect en raadslid AB) de aanwezigen bedankt voor
hun interesse in de architectuur in
Aalsmeer en in die van Berghoef in
het bijzonder en is de bus weer vertrokken richting Amsterdam.

Fiore heeft meer dan ooit
nieuwe leden nodig!
Kudelstaart - Jongerenkoor Fiore
bestaat al een aantal jaar uit een
kleine, maar enthousiaste groep
jongeren. Het koor zingt eens per
maand in de rooms-katholieke
kerk van Kudelstaart. Helaas heeft
een aantal leden aangegeven aan
het eind van het seizoen te gaan
stoppen. Het gevolg hiervan is dat
een kleine groep overblijft. Om Fiore toekomst te geven, moeten er
nieuwe leden bij. Gezocht worden
jongeren tussen de 12 en 35 jaar,
die het leuk vinden om het koor

te versterken tijdens de repetities
(deze zijn op dinsdagavond) en in
de vieringen. Kom vrijblijvend een
keer kijken op dinsdagavond. Er
wordt gerepeteerd van 19.30 tot
20.45 uur. Voor vragen of meer informatie kan een mailtje gestuurd
worden naar bestuur_fiore@live.
nl of bel naar 0297-347473. Reageren kan tot zondag 15 april. Daarna wordt een beslissing genomen
over het voortbestaan van Fiore en
daarmee samenhangend de jongerenviering in de kerk.

Stichting AED Westeinder gaat
voor kwaliteit bij reanimaties
Aalsmeer - Sinds 2009 is de Stichting AED Westeinder actief binnen
de gemeente Aalsmeer bij reanimatie meldingen. Vrijwilligers worden
gealarmeerd door de meldkamer van
de ambulance dienst bij reanimatie meldingen en zijn snel ter plaatse
voor het verlenen van hulp. Eén van
de doelstellingen van dit jaar is de
kwaliteit van de reanimaties te verbeteren. Om de verbetering van de
kwaliteit te bewerkstelligen heeft de

stichting contact gezocht met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Zorg
en Zekerheid onderschrijft de doelstelling van dit project van harte en
heeft besloten enkele metronomen
beschikbaar te stellen. Een metronoom geeft tijdens een reanimatie
exact het ritme aan waarmee gereanimeerd dient te worden. Dit is voor
de kwaliteit van de reanimatie van
groot belang wat de kansen voor de
patiënt weer ten goede komt.

Aalsmeer - Stichting AalsmeerFietst houdt komende weken diverse acties om voor Stichting ALS Nederland zoveel mogelijk geld in te
zamelen. Het bestaan van een genadeloze ziekte als ALS is in deze
tijd van welvaart en voorspoed eigenlijk niet uit te leggen. De noodzaak tot intensiever onderzoek naar
de oorzaak en behandeling moet alle prioriteit krijgen. ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) moet op de
kaart worden gezet, om uiteindelijk voor altijd van de kaart te worden geveegd. Met focus en samenwerking kunnen betere oplossingen
komen voor patiënten nu en in de
toekomst. Stichting AalsmeerFietst
helpt ALS Nederland bij te dragen
aan het vinden van de oorzaak en
oplossingen voor ALS in de toekomst en aan het dragelijker maken van het leven van patiënten en
hun omgeving nu. In televisiespotjes, in abri’s en op billboards vragen
inmiddels overleden patiënten aandacht voor de ongeneeslijke ziekte
ALS. De oproep van Alex Duijn (39)
ligt al klaar. “Ik hoop dat mijn vrouw
en mijn zoontje er straks trots naar
kunnen kijken.”
Alex Duijn woont in Aalsmeer en
kreeg op 13 januari 2009 te horen
dat hij aan de spierziekte ALS lijd.
Het begon echter in het najaar van
2007. Hij stond op het voetbalveld en
had het idee dat de veter van zijn
rechterschoen te strak zat. Het licht
verdoofde gevoel in zijn voet ging
echter niet meer weg. De maanden die daarop volgden merkte hij
dat hij zwakker werd. Hij ging naar
de huisarts omdat hij zich toch wel
zorgen maakte. De huisarts heeft
zijn bloed laten onderzoeken en het
bleek dat hij een gemene bacterie in
zijn lijf had en deze moest zichzelf
gaan oplossen. De klachten werden
echter niet minder. Op een gegeven moment kreeg hij ook last van
fasciculaties, oftewel spiersamentrekkingen. Na bijna een jaar onderzoek werd hij doorgestuurd naar
het AMC in Amsterdam. Gedurende de loop van alle onderzoeken
is hij getrouwd met Ellis. Op 1 april
2009 werd hun zoon Iwan geboren.
Iwan is vanaf dat moment het zonnetje in huis. Eind april 2009 heeft
Alex zijn laatste tenniswedstrijd gespeeld, voetballen moest hij al een
jaar eerder opgeven. Zijn werk heeft
hij langzaam afgebouwd totdat zijn
opvolger was ingewerkt. In de loop
van de zomer en najaar werd het
lopen steeds moeilijker en vanaf 1
januari 2010 heeft hij besloten om
volledig in zijn rolstoel te blijven zitten. Alleen bij transfers stond hij op
en deed nog enkele passen. Vanaf

het voorjaar van 2010 gingen ook
zijn armen sneller achteruit. Door
steeds meer beperkingen werd het
nodig dat de Thuiszorg langs kwam.
De zorg voor zijn zoontje Iwan en
het huishouden werd tot zover ingevuld door zijn ouders en schoonmoeder. Met Alex gaat het helaas
erg snel. Zowel de kracht in zijn armen als zijn longinhoud zijn het afgelopen jaar hard achteruit gegaan.
In september nam de longinhoud af
tot 50 procent. Hij heeft lang kunnen staan, voornamelijk op zijn kapsels en banden en niet met behulp
van de spieren. Daardoor kreeg hij
steeds meer last van alle gewrichten
en van zijn rug. Vanwege het lastiger worden van de transfers naar de
bovenverdieping heeft de Thuiszorg
verzocht om in een unit te gaan slapen. Vier nachten slaapt Alex beneden in de unit en drie nachten bij
zijn vrouw en zoontje boven. Gelukkig lijkt zijn spraak- en slikvermogen nog niet aangetast. Eten en
drinken gaat nog, hoewel het wel
steeds lastiger wordt om het zelf
naar zijn mond te brengen. Alex
heeft inmiddels een elektrische rolstoel. Deze stoel weegt echter 150
kilogram en kan niet in een gewone auto vervoerd worden. Daarom hebben ze een busje aangeschaft waar de rolstoel in mee vervoerd kan worden. Momenteel is de
longinhoud van Alex nog ongeveer
10 procent. Het zelfstandig ademen
gaat dan ook steeds lastiger en de
moeilijke beslissing over een ‘tracheostoma, ja of nee?’ komt steeds
dichterbij. Een tracheotomie is het
aanbrengen van een buisje (tracheacanule) in de luchtpijp via een snede in de hals. Ter ondersteuning van
de ademhaling is in september 2011
gestart met ademhalingsondersteuning. Deze beademing wordt ’s
nachts gebruikt, maar ook overdag
steeds vaker ingeschakeld.
Stand tijdens Kom in de Kas
Op 31 maart en 1 april is Stichting
AalsmeerFietst ook aanwezig tijdens Kom in de Kas bij kwekerij
Horti Blooming aan de Kruizemuntweg 45 in Rijsenhout. In de stand is
meer informatie te verkrijgen over
Stichting ALS-Nederland en activiteiten van AalsmeerFietst. Op tweede paasdag organiseert Stichting
AalsmeerFietst een spinning marathon. De gehele opbrengst komt ten
goede aan Stichting ALS-Nederland. Niet fietsen maar wel doneren
voor ALS kan natuurlijk ook. Geef
je op voor de Spinning Marathon of
doneer, kijk op www.AalsmeerFietst.
nl en/of www.alsvrienden.nl/acties/
AalsmeerFietst.

Snoeiboot vaart uit op 7 april

De Bovenlanden plant 1900
bomen en struiken op akker
Aalsmeer - Zaterdag 24 maart
heeft Stichting de Bovenlanden
weer een boomplantdag gehouden.
Dit jaar is een deel van de voormalige akker van de familie Spaargaren met bomen en struiken beplant. De oude seringenakker ligt in
Aalsmeer Oost nabij de voormalige
veiling Bloemenlust. Voor de akker
is van de zijde van de kwekers geen
interesse meer en daarom wordt het
land omgevormd naar natuur. In totaal is 3000 vierkante meter beplant
met in totaal 1900 bomen en struiken. Voor deze akker is een beplantingsschema gemaakt waarbij diverse soorten zijn toegepast met een
verschillende functies. Zo zijn aan
de kanaalzijde Essen gezet, omdat

deze een bijdrage leveren aan de
oeverbescherming. Meer centraal
zijn ook struiken gebruikt die zaden
en bessen voortbrengen die vogels
aantrekken. Een dergelijke oppervlakte beplanten lijkt een hele klus,
maar met ruim 20 vrijwilligers kon
deze gemakkelijk geklaard worden,
temeer omdat het weer erg mee zat.
Het was een bijzonder mooie dag. In
de omgeving van de akker die beplant is in Aalsmeer Oost heeft de
Bovenlanden zo langzamerhand
een aardig aantal percelen in bezit
die nu en in de toekomst een belangrijke bijdrage zullen leveren aan
de natuur in Aalsmeer. Meer weten, kijk dan op www.bovenlandenaalsmeer.nl.

Aalsmeer - De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse
wateren. Ook dit jaar vaart hij drie
keer uit. Op de zaterdagen 7 april,
13 en 27 oktober ligt de boot weer
op de vertrouwde locaties om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de gelegenheid te geven
hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te voeren. Van
9.00 tot 12.00 uur ligt de snoeiboot
afgemeerd bij schuilhaven de Winkel aan de zijde van de Grote Poel.
Van 13.00 tot 16.00 uur kan snoeihout aangeboden worden bij baggerdepot Otto aan de doorgang
Grote Brug.
Alleen snoeihout van recreanten
wordt (gratis) aangenomen. Particuliere eilandeigenaren kunnen hun
overhangend groen boven het water
van de sloten en vaarwegen snoeien en op zaterdag 7 april afvoeren
naar de snoeiboot. Bedrijfsafval, zoals seringenhout en kluiten, wordt
niet geaccepteerd.
Als de boot op de aangegeven tijd
niet aanwezig is, dan is deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar
komt weer terug. Voor meer infor-

matie over de snoeiboot kan contact opgenomen worden met de gemeente Aalsmeer, afdeling Handhaving, vaarwegbeheer via 0297–
387788.

Instrumenten
De Lotusbloem
Aalsmeer - Onlangs zijn muziekinstrumenten overhandigd aan Kinderdagcentrum De Lotusbloem van
Ons Tweede Thuis in Aalsmeer. Verschillende
muziekinstrumenten,
waaronder schudeitjes, paraplutjes voor regenliedjes, een tamboerijn en een djembé zijn uitgereikt. Bij
De Lotusbloem is muziek een middel om met kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke, zintuiglijke en/of meervoudige handicap, in contact te komen. Het is ook een middel om kinderen te laten weten welke activiteit plaats gaat vinden. Het begin en
eind van de dag wordt altijd gestart
met een lied, dat regelmatig wordt
begeleid met instrumenten.
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Willeke Frima zoekt uitdaging

Opening nieuwe galerie en
atelier: De kunstkwekerij
Aalsmeer - Juist in deze tijd waarin op een weinig genuanceerde manier wordt bezuinigd op kunst en
cultuur begint Willeke Frima haar
eigen atelier en galerie in Aalsmeer.
De kunstkwekerij wordt zondag 15
april feestelijk geopend en is te vinden aan de Hornweg 96d. “Ik heb
een aantal jaren les gegeven bij
het SAKB in Amstelveen. Dat ik nu
heb gekozen voor een eigen atelier in Aalsmeer komt omdat ik een
fijne ruimte heb gevonden en omdat ik denk de cursisten nog meer
te kunnen bieden. Ik heb in de loop
der jaren dat ik nu les geef ontdekt
dat ik een eigen stijl van lesgeven
heb. Met een eigen atelier ben ik in
staat daar nog meer op in te spelen
met een groter cursusaanbod duidelijk gericht op het realisme.” Een
basis opleiding tekenen en schilderen behoort op de Rijksacademies
niet meer tot het vaste pakket. Academie Minerva (Groningen) bijvoorbeeld, waar tot aan het begin van
de twintigste eeuw nog werd gedoceerd in de klassieke teken- en
schilderkunst, en veel studenten
hun weg vonden in de daarvoor bekende galeries, heeft gekozen voor
een andere richting. Sinds die tijd
biedt Groningen een klassieke opleiding die zonder Rijkssubsidie studenten opleidt. Ook Amsterdam

kent zo een particuliere academie.
Hedendaagse kunstenaars die kiezen voor tekenen en schilderen naar
de waarneming, zijn aangewezen op
deze academies of op privé ateliers,
net zoals dat ging in de vroegere
eeuwen. Rembrandt had zijn leerlingen, evenals Rubens en de Italiaanse schilders. Hun school leverde beroemde kunstenaars af, waarvan velen niet onder deden voor hun leermeester. Frima is op zoek naar leerlingen die graag zichzelf willen verbeteren, die vooruit willen. “Wat ik
aanreik is de basis. Iedereen kan leren tekenen. Ik zie de licht/donker
studies tekenen als voorbereiding
op het schilderen.
Zo ontwikkel je een scherpe blik en
een vaste hand. Het leren en kunnen verbeelden van drie dimensionaal naar twee dimensionaal bewijst
dat je kunt tekenen. Als je die vaardigheid in de vingers hebt, dan gaat
er een wereld voor je open. Dan kun
je tekenen en schilderen wat je wilt.
Iedere kunstenaar zou dit als uitgangspunt moeten hebben. Elk abstract schilderij komt vrijwel altijd
voort vanuit de waarneming. Als je
de gevoeligheid voor dimensie en
voor diepte beheerst, pas dan kun
je gaan abstraheren. Maar daar zit
ik hier niet voor”, waarschuwt zij lachend.

Bijzondere Talk of the town!
Aalsmeer - Wie afgelopen zondag
niet de trappen van de Oude veiling besteeg, maar koos voor de zon,
heeft een bijzondere middag gemist.
De zon zal dit voorjaar en de komende zomer vast nog vaker schijnen,
maar het optreden van de gasten
van Theodore van Houten in Talk of
the town: Cathy van der Meulen en
Ivo Blom was slechts eenmalig. Hun
gesprekken waren zo boeiend en leverden zoveel nieuwe informatie op
dat de aanwezigen geen enkele interesse meer in de zon toonden. De
middag begon met een film over het
programma Kunstblik, dat de Avro
ooit uitzond in 1998. De Aalsmeerse kunstenaar Cathy van der Meulen was veelvuldig in beeld en de reden daarvoor was dat haar schilderij ‘Kassen’, door de redactie van het
kunstprogramma en door twee museumdirecteuren met lovende woorden onder de aandacht van de kijkers werd geplaatst. Vooral het zilveren licht dat de kunstenaar op het
doek wist te verbeelden werd geroemd. “Hoe zou dat nu veertien jaar
later zijn?”, zal Theodore zich hebben
afgevraagd. “Hebben de kassen van
Aalsmeer nog steeds de belangstelling van Cathy?” Dat was de kernvraag die de kunstenaar met een
volmondig ‘ja’ beantwoordde. Voor
haar geldt nog steeds de schoon-

heid van de kassen en voor degenen
die keihard in deze kassen werken.
Het thema ‘Kassen’ werd haar afstudeerproject van inmiddels alweer
de nodige jaren geleden. “Aalsmeer
kende toen nog een keur aan kassen en ik woonde er midden in.” Het
scheelde overigens maar weinig of
Cathy was nooit kunstenaar geworden. Haar grootste wens te kunnen
studeren aan de Rietveld Academie te Amsterdam werd door haar
vader in de ban gedaan. Zijn dochter naar het verdorven Amsterdam?
Dat nooit! Gelukkig zijn en blijven
kunstenaars eigenwijs en kroop het
bloed uiteindelijk waar het niet gaan
kan. Cathy koos, weliswaar jaren later, toch voor de Kunst Academie.
Het werd de Ruud Wackers Academie, één van de weinige academies
in Nederland waar studenten een
klassieke opleiding kunnen volgen.
Nieuw project
Dat er steeds meer kassen in
Aalsmeer verdwijnen heeft Cathy doen besluiten met een nieuw
project te starten. Tegenover haar
woon- en werkplek is de nieuwbouw
opgerukt en zijn de kassen verdwenen, slecht één kweker heeft zijn
kassen weten te behouden. Het contact tussen kweker en kunstenaar is
inmiddels van dien aard dat zowel

Geduld en rust “Ik leer mensen geduldig te zijn. Het zoeken naar hun
talent, dat motiveert om door te
gaan. Wij worden niet in één keer
een Rembrandt of een Mondriaan.
Je leert met tekenen geduld en rust
opbrengen. Je moet wel bereid zijn
hard te werken en daarbij heb je
goede aanwijzingen nodig.” Frima
gelooft niet in het excuus geen tijd
hebben. “Wie beweert weinig tijd
te hebben, komt gewoon eens per
week. Dan komt er vanzelf het moment in je leven waarop je beseft
dat tekenen een belangrijke zingeving van het bestaan wordt.”
Galerie
Naast het zelf tekenen en schilderen is er in de inpandige galerie ook
werk te zien van professionele kunstenaars. Het is de bedoeling om in
de toekomst ook werk van de leer-

interieur als exterieur en de omgeving er om heen door haar kunnen
worden verbeeld op het doek. Het
zilveren licht dat al jaren geleden
zo werd geroemd is ook heden ten
dage nog in haar werk terug te vinden. Cathy weet de schoonheid van
een Aalsmeerse cultuur, die lijkt te
verdwijnen, levend te houden. Zij
bewijst hiermee het belang van de
kunst en cultuurwetenschap. Het
verleden blijft bestaan door de schilderkunst, zodat ook de volgende generaties nog een beeld krijgt van
hoe het ooit vroeger was. Dit gegeven werd nog eens extra benadrukt
door de volgende gast: Ivo Blom. Na
de pauze ging het niet om de schilderkunst maar om prachtige oude
en, gelukkig, bewaarde filmbeelden.
Ivo Blom is editor bij Tijdschrift voor
Media Geschiedenis (TMG) en assistant professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook nu begon
het gesprek met een film. Geluidloze
beelden gemaakt aan het begin van
de vorige eeuw. Een ‘dramatisch’
verhaal van een schilder die platzak
is en zich dreigt op te hangen. Hij
droomt dat het geld binnenstroomt
en natuurlijk trekken er ook schone
en wulpse dames aan hem voorbij.
Geen cliché wordt vermeden en de
grootste gebaren versterken de hilariteit. Het was nog allemaal in een
tijd dat er geen vaste bioscoopzalen
bestonden en de kermis veel meer
was dan een vermaak van draaimo-

lingen te gaan exposeren. Bijzonder van de komende tentoonstelling
zijn de schilderijen van Joke Frima,
de zuster van Willeke. Joke behoort
inmiddels tot de groep belangrijkste
Nederlandse hedendaagse kunstenaars die werken in de traditie van
het realisme.
Haar werk is te vinden bij particulieren over de gehele wereld en aangekocht door de ING en het Drents
Museum te Assen. Joke genoot
haar opleiding bij Studio Simi in Florence. Van 13 tot 24 augustus komt
de in Frankrijk wonende Joke Frima naar Aalsmeer voor een masterclass. Speciaal voor degenen die
hun teken en schilderkunst willen
verdiepen is dit een unieke gelegenheid. Meer weten? Kijk op www.
willekefrima.nl of bel 06-55360181.
Janna van Zon

lens en schiettenten. Dat de kermis
een groot aandeel in de verspreiding
van de film heeft gehad, zal voor vele een nieuw gegeven zijn. En dat
film een waardige opvolger was van
de opera zal zeker ook niet een ieder bekend zijn. Kortom de verstrekte informatie, gevoegd bij de bewegende beelden, was een vreugde voor het oog en oor. Bij de oudste locale opnames gemaakt in Amsterdam zag men de bezoekers met
hun prachtige hoeden, zowel voor
de heren als de dames, aan het theater Carré over het filmdoek lopen.
Zij waren de sterren van toen. Ook
de filmopnames uit Aalsmeer waren interessant. Platbodems, overladen met planten, gleden over het
celluloid. Hand gekleurde filmbeelden toonden een futuristische bloemenpracht.
De Haagse Vredesconferentie, de
opkomst van de vaste bioscopen,
de wereldberoemde actrice Asta
Nielsen, de Nederlandse componist
Röntgen trokken aan het oog voorbij. Talk of the town werd een mooi
college waarvan De Oude Veiling
maar mag hopen dat er nog vele
van deze onderhoudende middagen
volgen. Daarom dank aan Theodore van Houten die er toch altijd weer
in slaagt om deze bijeenkomsten tot
iets bijzonders te maken.
Janna van Zon

Valse Postzegels en veiling
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 2 april
houdt Postzegelvereniging Aalsmeer
weer haar maandelijkse bijeenkomst
met deze keer een lezing over ‘valse
postzegels’ en een veiling in het Parochiehuis in de Gerberastraat 6. De
verenigingsavond begint om 20.00
uur. De zaal is al om 19.15 uur open
om te kijken wat er deze avond op de
veiling aan postzegels wordt aangeboden. De hele veilinglijst voor april
is ook op de website van de vereniging te zien, ruim zeventig kavels
en zegels in totaal. Naast de veiling
zal Sjaak Burgers een lezing houden over ‘vervalsingen van postzegels’. Een onderwerp waar alle verzamelaars wel eens mee te maken
krijgt. Na de lezing is dan de aprilveiling met deze keer vele zegels van
België, Duitsland, Indonesië, Nederlandse Antillen, Foroyar, Zwitserland
en Nederland gebruikt en postfris en

diverse stockboeken. Er is ook, op
elke verenigingsavond, een verloting
met leuke plantjes. Verder wordt deze avond een kleine verzameling getoond over groenten en fruit. Ook
kunnen de nieuwtjes uit binnenen buitenland bij de vereniging besteld worden. Door de grote belangstelling voor 5 cent (stuiverboeken)
stockboeken, is de snuffelhoek uitgebreid, zodat er meer plaats is.
Wellicht vindt u in deze boeken ook
het een en ander voor uw verzameling. Meer informatie: www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. Iedere belangstellende is maandag van harte
welkom.

Aalsmeer - De pedalen gaan weer
rond bij ANBO en PCOB. Een nieuw
fietsseizoen staat de fietsers te
wachten. Wim Beijnvoort heeft een
fijne route voor de leden uitgezet.
Op dinsdag 3 april om 13.30 uur
gaan de fietsliefhebbers van start
bij het vertrouwde adres, het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Na
de drie meetings, die de fietscommissie het afgelopen jaar in Utrecht
en Bunnik heeft bezocht, wordt het
steeds duidelijker dat fietsen voor
ouderen heel gezond is. De routes
zijn tussen de 25 en 30 kilometer
met de bekende koffie-stop. Fiets
ook eens gezellig mee!

Huldiging drie jubilarissen
Paasbingo bij Flora
Kudelstaart - Na het succesvolle voorjaarsconcert is het tijd voor
ontspanning, dus tijd voor een bingo. Vrijdag 30 maart houdt muziekvereniging Flora haar jaarlijkse Paas
bingo! Er worden acht rondes en
een superronde gespeeld. Het prijzenpakket bestaat uit allerhande
lekkernijen in het kader van Pasen.
Iedere bingo-liefhebber wordt van
harte uitgenodigd naar het clubgebouw van muziekvereniging Flora
aan de Wim Kandreef 1 te komen.
De zaal gaat open om 19.30 uur en
de bingo start om 20.00 uur.

Toonkunstkoor: Onbegrijpelijk
Irene in avond dicht
Aalsmeer
Toonkunstkoor
Aalsmeer is in rustiger vaarwater gekomen. Na het succes van
de uitvoering van het Requiem
van Iver Kleive tijdens de herdenking van de aanval op de Twin Towers in New York, besloot dirigent
Michel Berendsen het koor te verlaten en daarmee brak een periode
van onrust aan. Gelukkig wilde ouddirigent Piet Kiel het koor begeleiden naar het concert op 21 april in
De Bloemhof, waar de Messiah van
Georg Friedrich Handel zal worden
uitgevoerd. In de tussentijd kon het
koor op zoek naar een andere dirigent en tijdens de jaarvergadering
van het 129-jarige koor kon de voorzitter meedelen dat Nico Hovius,
een zeer ervaren dirigent uit Gouda, het koor zal gaan leiden. Helaas
voor het koor hebben de rentmeesters van de Hervormde Gemeente besloten dat de repetitieruimte in
Irene niet meer beschikbaar is voor
de gebruikers, waaronder de drie
grote koren in deze gemeente. Gezien het feit dat in er Aalsmeer veel
koren zijn en de dinsdagavond een
gewilde repetitieavond is, heeft Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer tot
op heden nog geen geschikte ruimte weten te vinden. Dat is zorgelijk,

maar gelukkig zijn nog niet alle opties afgewezen. Onbegrijpelijk blijft
het dat gebouw Irene in de avonduren voortaan gesloten zal blijven
voor het verenigingsleven. Het orkest, dat het koor tijdens het concert
zal begeleiden, is Concerto Barosso,
dat op instrumenten uit de zeventiende eeuw, of kopieën daarvan,
speelt. Een andere bijzonderheid is
dat de altpartij door een mannelijke alt wordt gezonden. Kaarten voor
het concert op 21 april zijn te bestellen via de website: toonkunstkooraalsmeer.nl of bij de leden.

Verrassende ‘ Bedgeheimen’
door de Rijzenspelers
Rijsenhout - De Rijzenspelers hebben met ‘Bedgeheimen’, dat zaterdag 24 maart zijn première beleefde, weer bewezen over een zeer talentvolle cast te beschikken, die elk
stuk naar zijn hand kan zetten alsof
het juist voor hen gemaakt is. Haye
van der Heyden heeft het niet gemakkelijk gemaakt met zijn rake bewoordingen en korte snelle scènes
maar in het tempo waarin de Rijzenspelers dit speelden was dat nu ook
juist weer de kracht. Als het doek
opengaat een leeg toneel. Daarna
doen de openingsscènes een enorm
beroep op het publiek om te schakelen en laten een bijna experimentele start zien van een toneelstuk.
Waar gaat dit heen, wat hebben de
losse scènes met elkaar te maken
en dan ook nog de afwisseling met
live zang, het publiek werd in korte tijd in een kleine rollercoaster gebracht. Soms werd het tempo zo opgevoerd dat het publiek nauwelijks
tijd had om te reageren, omdat een
nieuwe situatie alweer geschetst
werd en men alles wilde volgen. Een
mooi samenspel van licht, geluid,
teksten en spel. Uiteindelijk blijken
alle korte scènes samen te vallen en
wordt de eenheid duidelijk. Relatiekomedie is de ondertitel van ‘Bedgeheimen’ en dat kwam geheel uit
de verf door het spel van de spelers. Het publiek herkende de vele
geschetste situaties die gênant ont-

roerend, hilarisch, tenenkrommend
en realistisch waren. De fans van de
teksten van Haye van der Heyden
kwamen geheel aan hun trekken.
In ‘Bedgeheimen’ twee stellen waar
het vuur en de liefde uit de relatie
verdwenen is. Prachtige rollen van
Margaret Vreken als de levenslustige Francien die het met haar saaie
man Jaap moet doen, prima typecasting door daar Evert van Putten
voor te kiezen. Daartegenover het
stel Plien, mooi uitgespeeld door
Brigitte Mes, en haar zoekende man
Otto, een goede rol van Arjo Lanser.
In dit stuk debuteerde de talentvolle
belofte Robert Arendse als de jongen die het beste voorbehoedmiddel is met als tegenspeelster Wietske Pet.
Het stuk zelf heeft al veel verrassende elementen, maar is door de toevoeging van enkele live gezongen
nummers nog dieper en afwisselender geworden. Prima zang door
Dennis Wijnhout en Colette Lanser.
Soms is het jammer dat een stuk
maar drie keer opgevoerd kan worden. Er volgen nog twee voorstellingen op vrijdag 30 en zaterdag 31
maart in dorpshuis de Reede in Rijsenhout. Kaarten zijn te verkrijgen
via reserveren@rijzenspelers.nl, via
de website www.rijzenspelers.nl of
telefonisch: 0297-327840 en indien
nog voorradig aan de kassa.

Kunstenaars uit Zimbabwe
te gast in de Wereldwinkel
De jubilarissen van het jachthoornkorps. Sonja Knol, Patrick van de Hoek
en Zoë Huis.

Fietsen met ANBO
en PCOB

Nico Hovius nieuwe dirigent

Prima concert jachthoornkorps
Kudelstaart - Zondag 18 maart
heeft het Showjachthoornkorps
haar trouwe fans beloond met haar
jaarlijkse concert. Dit jaar met een
thema, want het korps bestaat 25
jaar. Tijdens het concert kwamen
nummers voorbij van lang geleden,
maar ook van het heden. Herkenbare oude marsen voor de fans en
leden van het eerste uur. Het korps
heeft de laatste jaren veel nieuwe
leden gekregen en voor hen was
het zondag best wel spannend om
het geleerde aan een groot publiek
te laten horen. Voor een volle zaal
hebben de leden laten horen wat zij

op dit moment in hun mars hebben
en dat klonk supergoed. In de pauze was er tijd om een aantal leden
te huldigen met een officiële speld
en oorkonde van de KNFM voor
hun jarenlange inzet voor het korps.
Zoë Huis en Patrick van de Hoek zijn
beide gehuldigd voor 12,5 jaar lidmaatschap. Zij zijn beide tamboers
en Zoë geeft daarnaast ook de tamboerleerlingen les. Sonja Knol is al
25 jaar muzikant en zij speelt trompet bij meerdere verenigingen,
waaronder het jachthoornkorps. De
drie jubilarissen zijn ook met bloemen in het zonnetje gezet.

Aalsmeer - De beeldhouwer Aaron Kapembeza en schilder Charles
Nkomo uit Zimbabwe maken op dit
moment een tour langs de Nederlandse Wereldwinkels. Aanstaande zaterdag 31 maart zijn zij te gast
in Aalsmeer. Iedereen is welkom om
tussen 11.00 en 16.00 uur onder het
genot van een kopje fairtrade koffie,
thee of sapje de kunstenaars te ontmoeten en de heren aan het werk
te zien. Beeldhouwer Aaron Kapembeza zet de steen om in een vorm
die in het hart van de steen verstopt
zit. Schilder Charles Nkomo maakt
kleurrijke, levendige schilderijen die
het hedendaagse leven in Zimbabwe verbeelden.
De kunstwerken zijn tot begin juni
te bekijken in de Wereldwinkel in de
Zijdstraat 15. Het werk van de kunstenaars en andere Zimbabwaanse kunstenaars is natuurlijk ook te
koop. Met de komst van deze twee
kunstenaars willen de Wereldwinkels eerlijke handel onder de aan-

dacht brengen en de klant kennis
laten maken met de producenten
die producten maken voor de Wereldwinkels. Voor meer informatie:
www.aalsmeer.wereldwinkels.nl of
bel 0297-342178.
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Verhuizing Dorcas nadert!
Aalsmeer - Door de onvermoeibare inzet van heel veel vrijwilligers
kan de Dorcaswinkel op zaterdag 14
april haar intrek in het nieuwe pand
aan de Turfstekerstraat 15 nemen.
Maar voor het zo ver is moeten alle
spullen nog worden verhuisd. Daarom kunnen er tot en met zaterdag
31 maart nog goederen worden afgegeven aan de Aalsmeerderweg en
is de laatste verkoopdag daar op zaterdag 7 april. In de week daarna zal
alles van de ene winkel naar de andere worden gebracht, wat nog een
hele klus wordt. In de winkel aan de
Turfstekerstraat staan de stellingen,
kasten en rekken al klaar om de vele artikelen op te zetten. Deze winkelinrichting komt overal vandaan,
want zij is allemaal geschonken. Ook
andere materialen, die nodig waren voor de verbouwing en inrichting van het grote pand, zijn veelal
gebruikte materialen. Dit is met het
oog op het doel van Dorcas natuurlijk heel belangrijk, want ook in deze grotere winkel blijft het motto ‘In
actie voor de allerarmsten’ natuur-

lijk van toepassing. Er zijn wel enkele veranderingen ten opzichte van
de oude winkel. Aan de Turfstekerstraat wordt gestart met de verkoop
van tweedehands kleding. Dit betekent niet dat er geen kleding meer
wordt verstuurd, want ook dat gaat
gewoon door. Bovendien komt er
een cadeauhoek. Hier zijn de laatst
ingebrachte artikelen te vinden,
maar ook cadeaus die zijn samengesteld uit meerdere dingen. De meubelloods aan de Hoge Dijk wordt opgeheven, maar daarvoor in de plaats
wordt in de Turfstekerstraat een grote meubelhal ingericht. En dan is er
een flinke coffeecorner, waar voor
een schappelijk prijsje genoten kan
worden van een kopje fair-trade koffie of thee. De inzet van de vrijwilligers, het doel van de winkel, de grote sortering, het wisselende aanbod
en de schappelijke prijzen blijven
hetzelfde.
Vanaf zaterdag 14 april is de winkel aan de Turfstekerstraat 15 iedere
dinsdag, donderdag en zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Twizy nu bij Nieuwendijk
Aalsmeer - Eindelijk is die er, de
Renault Twizy! Heeft u ‘m al zien
staan? De Renault Twizy is een robuuste, comfortabele tweezits funmobiel die met een volledig innovatief design het startschot geeft
voor de 100% elektrische revolutie. De Twizy is vanaf het begin ontworpen als een mobiel die de au-

towereld opschudt met zijn opvallende verschijning. Vooral in drukke
steden is de Twizy dé oplossing op
het gebied van mobiliteit. Nieuwsgierig? Hij staat vanaf heden in de
showroom van Renault Nieuwendijk aan de Zwarteweg en is te verkrijgen vanaf 6.990 euro inclusief
BTW en BPM.

Maandag 2 april in eigen salon

Voorjaars- en modeflitsen
bij All About Hair
Aalsmeer - Naar aanleiding van het
succesverhaal van de Fashion Night
Aalsmeer organiseert All About Hair
Aalsmeer op maandag 2 april aanstaande voor het eerst ook kleinschalig in zijn eigen salon inspirerende voorjaars-modeflitsen. Weliswaar wordt de aandacht nu vooral besteedt aan het haar en speelt
de kleding een ondergeschikte rol,
toch toont men ook op dat gebied
de nodige trends. Zo zal bijvoorbeeld lingerie, bad- en nachtmode getoond worden in samenwerking met Van der Schilden Lingerie. Bij All About Hair Aalsmeer zeggen ze niet voor niets dat men zich
richt op een ‘totaal look’! Om deze
avond compleet te maken adviseert
het team extra met Haar-stylingtips,
Haarverzorgingadviezen door middel van het I-Diagnose-systeem van

Kérastase Paris (in hun vernieuwde Diagnose-ruimte), Haarkleuradviezen met behulp van hun kleurensjaals en make-uptips. Voor het
laatste zal Carola de Bakker van het
Italiaanse merk Karaja deze avond
het team versterken (met interessante productaanbiedingen!) Ook
toont Olaf deze avond interessante trucs bij het stylen en opsteken
van lang haar en heeft men alleen
deze avond extra scherpe kortingen op apparatuur zoals föhns en
stijltangen. En natuurlijk, zoals het
hoort bij een avondje fashion, een
leuke goody bag aan het einde van
de avond. En voor een hapje en een
drankje wordt uiteraard ook gezorgd! Kaarten à 6.50 euro zijn telefonisch te bestellen via 0297320964 en in de salon in de Hadleystraat te koop.

Toneelgroep ‘Zout’ bij ACG
Aalsmeer - De wekelijkse samenkomst van de Aalsmeerse CAMA
Gemeente (ACG), wordt zondag 1
april opgeluisterd met drama Toneelgroep ‘Zout’ geeft met het stuk
‘Te Kwader Trouw’ een eigen interpretatie van het boek ‘Brieven uit
de Hel’ van C.S. Lewis. In dit stuk,
wat een klein half uur duurt, wordt
op ‘geestige’ wijze de geestelijke strijd getoond. Indringend gespeeld, levert het stuk genoeg
denkstof op om te realiseren of er
wellicht toch meer is tussen hemel
en aarde. De samenkomsten van
de ACG beginnen om 10.00 uur in
de aula van het Wellantcollege, locatie De Groenstrook, in de Jac. P.
Thijsselaan 18.

Overdrachtsbelasting nog 2 procent!

Open huizen route zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 31
maart is het mogelijk om een groot
aantal te koop staande woningen in
de gemeente zonder afspraak te gaan
bezichtigen. De verkopers stellen hun
woning open voor deze open huizen
route tussen 11.00 en 15.00 uur. Zowel
eigenaren van appartementen als bewoners van tussenwoningen en vrijstaande villa’s neem deel aan de open
route. Voor woningzoekers is dus een
gevarieerd aanbod beschikbaar.

Chevrolet Volt verkozen tot
‘auto van het jaar 2012’
Aalsmeer - De Chevrolet Volt heeft
op 5 maart de onderscheiding ‘auto
van het jaar 2012’ in de wacht gesleept. Door de zege toe te kennen
aan de revolutionaire elektrische
Volt en Opel Ampera, bracht de jury
van 59 vooraanstaande autojournalisten uit 23 Europese landen hulde
aan de innovatie van General Motors. De Chevrolet Volt was de onbetwiste winnaar met 330 punten,
een ruime voorsprong ten opzichte van nummer twee, de Volkswagen Up (281), en nummer drie, de
Ford Focus (256). Uit de zeven Coty-finalisten werd de Volt uitgeroepen tot de winnaar. In eerste instantie werden 35 recent geïntroduceerde auto’s ingeschreven voor de verkiezing. De selectiecriteria van de
jury waren gebaseerd op kenmerken als design, comfort, prestaties
en vooral innovatieve technologieen en efficiëntie, gebieden waarop
de Volt uitblinkt. De Volt heeft heel
wat internationale prijzen gewonnen, waaronder de ‘World Green Car
of the Year 2011’ en de ‘North Ame-

rican Car of the Year 2011’ awards.
In Europa zijn ook diverse onderscheidingen ontvangen voor de veiligheid zoals de maximumscore van
5 sterren door EuroNCAP. De Volt
is de eerste elektrisch aangedreven auto met een actieradius van
meer dan 500 kilometer. De elektromotor van 150 pk wordt aangedreven door een lithium-ion-accu van
16 kWh. Afhankelijk van de rijstijl en
het wegdek, kan met de accu een
afstand tot 80 kilometer worden afgelegd, volledig emissievrij. De wielen van de auto worden altijd elektrisch aangedreven. In de rangeextender-modus, die geactiveerd
wordt wanneer de accu zijn minimale laadtoestand bereikt, drijft de
benzinemotor een generator aan die
de elektrische aandrijving voedt. Dit
zorgt voor de uitgebreide actieradius van meer dan 500 kilometer. De
Chevrolet Volt staat vanaf nu in de
showroom van geselecteerde Chevrolet dealers waaronder Van Kouwen. Meer informatie is te vinden op
www.vankouwen.nl.

woningen op 1 dag vergeleken worden. Tijdswinst en vooralsnog voordeel!
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Wie overigens overweegt een woning
te kopen, doet er goed aan juist nu te
rade te gaan. Op 1 juli dit jaar wordt
de verlaagde overdrachtsbelasting
namelijk weer verhoogd van 2 procent naar het normale niveau van 6
procent. Dit kan dus veel geld schelen. De regeling geldt nu nog negentig dagen. Om de 4 procent voordeel
te pakken, dringt de tijd dus. Tijdens
de open huizen route kunnen diverse

Bloemschikdemonstraties
uit Aalsmeer in New York
Aalsmeer - Van woensdag 14 tot en met vrijdag 16 maart is de World Floral
Expo in New York gehouden. Op het podium werden bloemschikdemonstraties gegeven. De bezoekers en de beursexposanten reageerden enthousiast
op de demonstraties van de nieuwste trends en seizoen arrangementen, die
gemaakt werden door Manon Groot Enzerink en Jacqueline Boerma van het
Boerma Instituut uit Aalsmeer.

ingezonden
De sfeer van Aalsmeer, doe iets!
Als 16 jaar wonen wij in Aalsmeer
en in het begin dachten wij dat dit
op zich mooie dorp gelegen aan het
water wel een opknapbeurtje nodig had en de horeca toch wat meer
gelegenheid moest krijgen om het
dorp ook een gezellige sfeer te geven met terrassen en een leuk uitzicht. Alle mogelijkheden leken
daarbij voor handen. Het dorp werd
dan ook grondig verbouwd en aan
de poel zijn er natuurlijk ook vele
mogelijkheden om de water-, fietsen wandelsport te ondersteunen
met de mogelijkheid om deze ontspanning met een gezellig aantal
terrassen te plezieren.
Van de week liep ik weer eens door
het dorp en wat is het dan toch jammer dat zover je oog kan rijken er
alleen maar parkeerplaatsen zijn.
En dat op de pleinen waar het gezellig zou kunnen zijn. Geen terrassen, geen aanlegsteigers, wel horeca, maar die mag of kan dan weer
niets. Verder een winkelstraat, de
Zijdstraat, waar je omver gereden
wordt door brommers en fietsen. In
het dorp zijn welgeteld 3 terrassen
met uitzicht op geparkeerde auto’s.
Buiten het dorp aan de plas ook 3,
die zomers best leuk zijn. Verder lege nieuwbouwhuizen die te koop
staan, omdat ze op parkeerplaatsen

uitzicht hebben .Het is echt troosteloos om te zien hoe sfeerloos deze projecten zijn. Ik denk dat het
raadzaam is dat de gemeente eens
wat meer meewerkt om ons dorp
tot een gezellig dorp te maken met
op het Raadhuis en het Praamplein
meer vertier dan alleen maar auto’s.
Wat is er leuker dan ‘s avonds op
het terras te kunnen eten met een
leuk uitzicht van een verlicht dorpscentrum dat aangekleed is door de
Aalsmeerse ondernemers met bloemen, planten en een standbeeld van
een plaatselijke held. En in de winter
verwarmde buiten terrassen. Is ook
niet moeilijk, kijk naar Maastricht,
Antwerpen, Doetichem, Aalten, etc.
Laat de watertoren door mensen exploiteren en maak er iets leuks van
met steigers voor de bootjes en een
gezellig terras.
En dan onze winkelstraten: Maak
ze veilig, dus geen verkeer. Vraag je
eens af waarom niemand zich daar
wil vestigen? Ik denk dat de winkeliersvereniging heus wel wat plannen op zak heeft en daar zal de gemeente echt naar moeten luisteren
anders gaat het echt niet goed met
ons dorp.
Paul Haller
Goudenregenstraat 19, Aalsmeer
Telefoon 06-15963294.

Vrij-op-naam actie:

Expositie Wilma de Lange
Aalsmeer - Wilma de Lange exposeert vanaf 19 maart haar schilderijen in het Paramedisch Advies
Centrum Aalsmeer aan de Lakenblekerstraat 2. Wilma heeft jaren in
Aalsmeer gewoond en zo’n 16 jaar
geleden exposeerde zij voor het
eerst met een groep kunstenaars
in het Oude Raadhuis.
Zij heeft aan de Kunstacademie
in Amsterdam gestudeerd. Hierna
is Wilma in opdracht gaan werken
en schildert inmiddels regelmatig
mens en dier in portret. Haar werk
kenmerkt zich door vlugge expressieve toets,- en kleurgebruik,
waarbij vooral de ogen sprekend

Koopt u één van de deelnemende
woningen aan de vrij-op-naam-actie, dan neemt de verkoper de overdrachtsbelasting (nu nog 2% tot 1
juli 2012), de notariskosten voor
het opmaken van de akte van levering en de kadasterkosten voor
het inschrijven van de akte van levering voor zijn rekening. “Het gaat
om een tijdelijke actie, gedurende
de maand april, voor woningen in
alle prijsklassen”, aldus de make-

laars. “Bij bestaande bouw is ‘vrijop-naam’ niet gebruikelijk, vandaar
dat we van een unieke actie mogen
spreken! De enige twee voorwaarden die wij aan de kopers stellen
is dat zij de akte bij een door verkoper te kiezen notaris dienen te
passeren en dat dit vóór 1 juli 2012
dient te gebeuren. Dan vervalt namelijk de tijdelijke regeling van de
verlaging van de overdrachtsbelasting. Het voordeel kan flink oplopen. Bij een woning die voor
300.000 euro k.k. te koop staat, bespaart de koper ruim 7.000 euro bij
een ‘vrij-op-naam’-transactie. Het
is hoog tijd dat er actie op de woningmarkt wordt ondernomen. Nog
te veel mensen twijfelen of ze op
dit moment een huis moeten kopen
en het is lastig om de huizenmarkt
meer in beweging te krijgen. Daarom pakken wij het op, onder meer
via deze actie”, besluiten de makelaars. Voor de panden die deelnemen aan de ‘vrij-op-naam-actie’
kan gekeken worden op de website: www.ekz.nl, of loop langs bij het
kantoor aan het Praamplein.

Ook beeldhouwt en tekent ze regelmatig. Het materiaalgebruik
voor tweedimensionaal werk varieert van potlood tot acrylverf,
waarbij ze graag krijt en houtskool
toevoegt. Wilma werkt middels foto. Wie haar werk wil bezichtigen,
is welkom in het Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer.

Zaaifeest bij De
Eerlijke Oogst

Bespaar duizenden euro’s
bij aankoop van woning!
Aalsmeer - Bij de aankoop van een
woning betaalt u meer dan de prijs
van de woning alleen. Bij een bestaande woning komt er bovenop
de vraagprijs nog de ‘kosten koper’
(k.k.). Dit zijn onder meer de notariele kosten voor de eigendomsoverdracht en de overdrachtsbelasting.
EKZ Makelaars o.g. organiseert in
de maand april de vrij-op-naamactie. Gedurende deze maand zal
een groot aantal vraagprijzen ‘vrij
op naam’ in plaats van kosten koper worden aangeboden. Hiermee
bespaart u als koper al snel duizenden euro’s.

zijn en de bezieling van het individu weergeven wordt. Wilma heeft
inmiddels werk verkocht naar onder andere Duitsland, België en
Ierland en heeft ook in deze landen
geëxposeerd.

Vergadering Wmo
Aalsmeer - De Wmo-raad vergadert woensdag 4 april om 15.30 uur
in kamer 011 van het gemeentehuis.
De vergadering is vrij toegankelijk.
In verband met de beveiliging van
het gemeentehuis is het praktisch
wanneer belangstellenden hiervoor
zich van te voren aanmelden bij Berend Vollmuller via 360963, zodat
voor begeleiding naar de vergaderruimte kan worden gezorgd.

Aalsmeer - Zaterdag 31 maart organiseert stichting De Eerlijke Oogst
voor de eerste maal een zaaifeest in
samenwerking met Slowfood Haarlem in haar kas aan de Oosteinderweg 137. Stichting De Eerlijke Oogst
is opgericht door chefkok Jonathan
Karpathios en sinds kort heeft hij
deze kas in Aalsmeer met de bedoeling hier biologische gewassen te gaan kweken. Maar dan zullen eerst de handen uit de mouwen
moeten worden gestoken. Er moet
gewied, gegraven, gezaagd, bestraat en gezaaid worden. De harde werkers worden overigens goed
verzorgd. Kinderen zijn deze dag
ook meer dan welkom. Voor hen
is er een speciaal ingerichte hoek
waar ze tijdens workshops zelf sushi leren maken of taart bakken.
De volwassenen kunnen naast werken, ook een kleine workshop volgen. De dag wordt feestelijk afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het zaaifeest is tussen 10.00 tot
16.00 uur gratis te bezoeken, echter
vooraf opgeven is wel een vereiste.
Dit kan via haarlem@slowfood.nl of
via info@eerlijkeoogst.nl.

2e katern
Project Dorpshaven klaar!
Aalsmeer - Synchroon is eind
2010 gestart met de bouw van de
eerste fase, bestaande uit 45 woningen, van project Dorpshaven
aan de Lijnbaan. Inmiddels zijn alle
woningen opgeleverd en heeft wethouder Ulla Eurich afgelopen dinsdag 27 maart de laatste sleutel uitgereikt aan de toekomstige bewoners van Vlasakkerlaan 3. In Dorpshaven zijn 45 woningen gebouwd.
Van woonbootwoningen, twee-onder-éénkap woningen, rijwoningen
tot en met appartementen. Door
het vele water en de ruime varia-

tie in typologieën is een plezierige
woonomgeving gecreëerd. Dorpshaven is gunstig georiënteerd nabij uitvalswegen en is op loopafstand van het oude en gezellige
centrum van Aalsmeer gelegen. Er
zijn op dit moment nog drie tweeonder-één kapwoningen te koop.
Kijk voor meer informatie op www.
dorpshaven.nl of bel EKZ Makelaars via 0297-344444. Ontwikkelaar Synchroon heeft eerder, eveneens in samenwerking met de gemeente, succesvol het project De
Werven gerealiseerd.

Verkrijgbaar in boekhandels en via internet

Prachtige presentatie boek
‘De Onthulling’ van Inge
Aalsmeer - Op 20 maart heeft de
boekpresentatie van het eerste
boek van Inge Saraswati, getiteld
‘De Onthulling. Het mysterie dat leven heet’ plaatsgevonden. De presentatie vond plaats in De Oude Veiling en is bezocht door ongeveer zeventig genodigden. De zaal was
aangekleed met de schilderijen van
Inge Saraswati die ook in het boek
afgebeeld zijn. De reacties na afloop
waren hartverwarmend. Vele waren ontroerd door de voordracht van
een vooraanstaande leerling van Inge. De zaal werd muisstil toen Inge een stuk uit haar boek voorlas
met als titelhoofdstuk ‘Het leven is

ervaren’. De spiritueel leraar in yoga en meditatie sloot met de woorden af dat ieder mens weer naar de
onschuld terug zou moeten gaan
van het kind. Dus: open, liefdevol en
transparant in het leven staan. Samen met haar dragende stem en
de mooie achtergrondmuziek voelde dat magisch. Een dierbare vriend
van Inge presenteerde het boek aan
haar op een prachtige wijze. Deze
presentatie van ‘De Onthulling. Het
mysterie dat leven heet’ was een geweldige start om dit boek de wereld
in te brengen. Te koop in alle boekhandels en te bestellen via
www.ingesaraswati.com.

Zaterdag 31 maart in Boekhuis

Aalsmeerder Binkhorst vertelt
over ervaringen in Jappenkamp

Uitbreiding winkelbestand met kledingzaak

Frenzy Fashion terug in
winkelcentrum Kudelstaart
Kudelstaart - Het winkelcentrum
van Kudelstaart is weer een winkel rijker. Na vertrek van de vorige huurder was er een maand
lang een gaatje in het winkelbestand van Kudelstaart ontstaan.
Dat de tijd er niet stil stond, werd
wel door omstanders opgemerkt.
Maar, wat gaat er precies gebeuren? Een maand lang is hard gewerkt om een pracht van een kledingzaak uit de grond te trekken. Nu de rookwolken zijn opgetrokken, is het prachtige resultaat
zichtbaar. De eigenaar Richard Piller kijkt dan ook met trots naar het
resultaat van de werkzaamheden.
Hij verheugt zich op de heropening
van zijn kledingzaak. Vier jaar geleden ging de deur van Frenzy Fashion dicht. Na een aantal wisselende huurders begon het bij Richard echter weer te kriebelen om
het heft weer in eigen hand te ne-

men. Het resultaat mag er zijn, het
winkelcentrum in Kudelstaart is
verheugd weer een echte kledingzaak te mogen begroeten. Een kledingzaak werd erg gemist, de geluiden op straat zijn dan ook erg
positief over de naderende opening. Morgen, vrijdag 30 maart, is
het dan eindelijk zover. De winkel
wordt dan feestelijk geopend. Uiteraard ontbreken de openingsaanbiedingen niet. Ook krijgt elke
klant een attentie. Het assortiment
is vrijetijdskleding voor dames en
heren. Ook voor stomerijgoed en
kleding vermaken, zijn de klanten bij Frenzy Fashion aan het juiste adres. Richard heeft jarenlange
ervaring in de kledingbranche, dus
de zorg is bij hem in goede handen. Het enthousiasme spat ervan
af. Het winkelcentrum, de klanten
en Richard verheugen zich bijzonder veel op de aanstaande opening.

Greenway Telematics: “Het is
een heerlijk hectische markt”

innert zich niet de groene autootjes
van de toenmalige PTT?” Bij Greenway werken in totaal 6 Telecom specialisten. Eveleens: “Het gaat momenteel zo snel in deze business.
Als je de Telecom branche vergelijkt met andere branches, dan is die
van ons binnen tien, twintig jaar ongelofelijk snel gegroeid. Je moet de
ontwikkeling heel goed bijhouden,
anders raak je het spoor gegarandeerd kwijt. Wij proberen up to date
te blijven door middel van het volgen van cursussen, het raadplegen
van het internet, het doornemen van
vakbladen en - om nog maar iets te
noemen - kennisoverdracht. Daar
waar we vroeger alleen bedrijven
adviseerden, zien we steeds meer
dat door mond op mond reclame
ook de consumenten ons gevonden hebben: Daarom nodigen wij
bij deze consumenten uit om eens
een bezoek te brengen aan onze
showroom. Vrijblijvend kunnen wij u
dan adviseren welk toestel of abonnement het beste bij u past, of we
bekijken of uw nog steeds gebruik
maakt van het juiste mobiele abonnement.” Wilt u email of internet op
uw mobiele telefoon? Wilt u over
het internet bellen met uw vaste telefoon, of zoekt u gewoon een carkit voor in de auto? Greenway Telematics heet consumenten van harte welkom in haar showroom aan
de Zwarteweg 110 van maandag tot
en met donderdag van 8.30 tot 17.00
uur en vrijdags tussen 8.30 en 16.00
uur. Meer informatie via tel : 0297386060 of mail: info@greenway.nl.

tra. Ook hier waren de omstandigheden zwaar. Weinig eten, gebrekkige voorzieningen en strenge bewakers waren eerder regel dan uitzondering. Jonge vrouwen en meisjes werden veelvuldig geronseld
voor ‘activiteiten’. Overdag moesten
de gevangenen, vrouwen én kinderen, werken voor de Japanners, bijvoorbeeld in de keuken of op corvee
en later ook buiten het kamp. Ook
hier sneuvelden velen door uitputting en ondervoeding. André Binkhorst draagt de herinneringen aan
deze tijd nog altijd met zich mee.
Naar zijn mening zijn de lotgevallen van Nederlandse families in Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog altijd onderbelicht gebleven in ons land. Daarom vertelt hij
zo nu en dan zijn persoonlijke verhaal op basisscholen en middelbare scholen als lid van de Stichting
Gastdocenten Tweede Wereldoorlog, werkgroep Zuidoost-Azië. Zaterdag 31 maart spreekt Binkhorst
tijdens een thema-ochtend in Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat 12 in
het Centrum. Aanvang is 11.00 uur.
Het programma duurt ongeveer een
half uur. Na afloop is er gelegenheid
voor vragen. De toegang is gratis.

Tries Groente & Fruit:
‘Vers bij de boer vandaan’

Bedrijven én consumenten welkom

Aalsmeer - Dat de klant in de rumoerige telecommarkt af en toe
door de bomen het bos niet meer
ziet begrijpen ze maar al te goed bij
Greenway Telematics uit Aalsmeer.
Ga maar na, het aanbod van producten en diensten groeit per uur.
Maar directeur Carlo Eveleens blijft
er nuchter onder. “We proberen de
klant te helpen bij het maken van
keuzes. Meestal komen we er ook
wel uit. Maar je moet ook ‘nee’ durven zeggen als een klant iets vraagt
waaraan we niet kunnen voldoen.
Ik bedoel, dat is ook een kwaliteit.”
Greenway is een telecombedrijf in
de zakelijke markt. Ze zijn, zoals
ze dat noemen T-breed. Met andere woorden Greenway doet alles op
het gebied van telecommunicatie,
van Iphone verkoop tot Mac books
installeren en van telefoonsystemen
plaatsen tot het inbouwen van carkits. Directeur Carlo Eveleens is een
telg uit één van de vele siertelers families uit Aalsmeer, zijn ‘lot’ leek bij
zijn geboorte bepaald . Maar omdat
hij bepaald niet over groene vingers
beschikte, koos hij voor iets anders:
de Telecom. In 1994 richtte hij Eveleens Telesystems op, dat in 1997
weer werd omgedoopt tot Greenway Telematics B.V. Een naam die
niet zomaar uit de lucht is gegrepen.
Eveleens” “Onze essentie en wortels
liggen in het groen hart. Wij richten
ons in eerste instantie op alle bedrijven die ook maar iets te maken
hebben met telers, de veiling, transport . En de kleur groen word ook
geassocieerd met Telecom. Wie her-

Aalsmeer - Ter gelegenheid van de
verschijning van ‘De Indië boeken’
van Adriaan van Dis en de nieuwe VPRO-serie ‘Van Dis in Indonesië’ organiseert Boekhuis Aalsmeer
een thema-ochtend over Nederlands-Indië. Spreker is de heer A.F.
Binkhorst, inwoner van Aalsmeer,
die het aangrijpende verhaal vertelt over zijn jeugd in diverse Japanse gevangenenkampen op Sumatra.
Hij vertelt over zijn persoonlijke belevenissen. André Binkhorst woonde met zijn ouders, broer en zus in
Fort de Kock op Sumatra toen Nederlands-Indië in 1942 door Japan
werd bezet. Zijn vader, Thijs Binkhorst, was leraar op een MULO en
werd na de Japanse aanval op Pearl
Harbor gemobiliseerd. Na de bezetting werd hij als krijgsgevangene tewerkgesteld bij de aanleg van een
spoorlijn in het oerwoud van Sumatra. In een moerassig gebied moesten de gevangenen – ondervoed,
ziek en zonder privacy – loodzwaar
werk verrichten. Velen lieten het leven, zo ook Thijs Binkhorst die twee
maanden voor de capitulatie van Japan overleed. De rest van de familie Binkhorst zat onderwijl gevangen
in diverse Jappenkampen op Suma-

Mégalos vijf jaar in Oost!
Aalsmeer - 2012 Is het vijfde jaar
dat Mégalos in het oude monumentale station aan de Aalsmeerderweg is gevestigd. Sinds 1 januari zet
fietsenmaker Aart de Vink Mégalos
zelfstandig voort. Klaas Groot heeft
een stap terug gedaan, maar blijft
hem ondersteunen. Het stationsgebouw bestaat zowat honderd jaar
en Mégalos bestaat in 2013 alweer
25 jaar. Aan beide jubilea wordt dit
weekend een feestelijk tintje gegeven. Op vrijdag 30 en zaterdag 31
maart wordt open huis gehouden.
De collectie fietsen (Sparta & BSP)
wordt, voor die gelegenheid, tentoongesteld in de voormalige wachtkamer van het oude station. Natuurlijk wordt deze dagen voor de bezoekers iets extra`s gedaan en de koffie
wordt met iets lekkers geserveerd.
Mocht u besluiten tot de aankoop
van een fiets uit voorraad, dan mag
en kan u rekenen op een korting van
10 tot wel 30 procent. Natuurlijk ont-

breekt de kilometerteller niet op de
fiets, die krijgt u er gratis bij. Aart
en Klaas streven er naar om de fiets,
die u één van deze dagen koopt, gelijk rijklaar te maken zodat u met uw
nieuwe bezit direct het straatbeeld
verfraait. Natuurlijk bent u als potentiële koper van een Ridley of Mégalos racefiets ook welkom en nemen zij u graag mee naar de showroom boven de werkplaats. Ook hier
profiteert u van die genoemde kortingen! Hoe de naam Mégalos is
ontstaan? Oprichter Klaas Groot
heeft een paar dochters die, net als
hem, op de racefiets actief zijn. De
eerste racefietsen werden verkocht
onder de naam Groot. De jongste
wenste echter niet met haar achternaam op haar fiets te rijden! En
bedacht de huidige naam, Groot in
het Grieks, Mégalos. Iedereen is van
harte welkom op 30 en 31 maart aan
de Aalsmeerderweg 208a in het oude spoorhuis. Tel. 0297-320641.

Aalsmeer - De uit Leiden afkomstige vrolijke Patricia Walenkamp staat al sinds haar veertiende levensjaar op markten. Uiteraard eerst als bijbaan via kennissen, maar van lieverlee voor haarzelf. Vier jaar geleden, om precies
te zijn op 1 april, is zij begonnen
met haar eigen groentestal ‘Tries
Groente & Fruit’ en inmiddels heeft
ze samen met haar vriend Frans
een tweede kraam. “Het is mijn lust
en mijn leven”, zegt Patricia en vervolgt: “Ik vind het heerlijk om lekker buiten te zijn. Met dit weer is
dat natuurlijk prettiger dan wanneer het hagelt of stormt, maar daar
kleed ik me dan op. Door weer en
wind hè, dat hoort erbij. Dat ik gewoon niet kan stilzitten is een prima
bijkomstigheid. Dit past gewoon bij
mij.” De kraam is enorm uitgebreid.
De meeste groenten en fruit komen
vers bij de boer vandaan. “Zo heb
ik al Hollandse aardbeitjes en asperges tegen een goede prijs en als
de seizoensperiode aanbreekt verkoop ik daarbij pruimen, frambozen
en kersen. Alles zo van het land. Iedere week zorg ik voor een palletaanbieding, waarvan de inhoud per
week verschilt. Alle soorten aardap-

pels zijn overigens bij mij altijd 2 euro vijftig voor drie kilo. En uiteraard
weer vers bij de boer vandaan. Natuurlijk kan ik alles bestellen wat de
klant wil hebben als ik het op het
moment niet in voorraad heb.”
Pompplein en
Poldermeesterplein
Patricia en Frans staan zes dagen in
de week op verschillende locaties
met hun twee kramen. Op vrijdag
bijvoorbeeld in Haarlem, op vrijdag
en zaterdag in Voorschoten. Twee
dagen staat Tries Groente & Fruit
in Aalsmeer, namelijk de woensdag
op het Poldermeesterplein van negen tot vijf uur en op zaterdag van
negen tot vier uur op het Pompplein
(naast ingang van de Sportlaan).
Voor bestellingen kunt u bellen met
Patricia: 0624117061. Tot slot moet
er nog een foto worden gemaakt.
Aanpakker als ze is, zegt Patricia: “Ik pak wel wat in mijn handen
hoor, anders sta ik er zo kaal op.”
Ondanks het feit dat ze tien keer
liever fruit verkoopt en hard werkt,
staat de spontane eigenaresse er
toch lachend op.
Door Miranda Gommans

Spaanse avonden in april in
restaurant ‘De Stoute Schoen’
Kudelstaart - Het is bijna alweer 8
jaar geleden dat Linda Biesot haar
‘stoute schoenen’ aan trok en niet
zonder succes, want door de heerlijke gerechten, de persoonlijke bediening en service zijn er veel gasten
die graag terugkeren naar het restaurant aan de Kudelstaartseweg. In
de keuken van ‘De Stoute Schoen’
zwaait chef-kok Marc Den Blanken de scepter. De stijl van Marc’s
kookcreaties zijn georiënteerd op de
Franse keuken met internationale
invloeden. Zijn gastronomische invulling proeft u in de luxe vernieuwende gerechten, maar ook in de
vertrouwde klassiekers. Doordat de
dinerkaart ieder seizoen wordt aangepast, blijft het spannend om te dineren in ‘De Stoute Schoen’. Bijzonder is natuurlijk het elf gangen menu in de wintermaanden en de uitgebreide high tea’s waar werkelijk
alles huisgemaakt is. Ook de uitvoe-

ring van bijzondere feesten en partijen zijn een succes. Het restaurant
is zelfs een officiële trouwlocatie! Op
verzoek van vele gasten gaan in de
maand april weer Spaanse tapa’savonden georganiseerd worden
met een uitgebreid menu van veel
huisgemaakte Tapas, een Spaanse kaas-wijn proeverij, een drieluik van Spaanse desserts en koffie met traditionele lekkernijen. Alles
begeleid door Spaanse wijnen, sangria en voor de liefhebbers cocktails!
Dit avonden worden gehouden op
de dinsdag, woensdag en donderdag. Naast het Spaanse menu serveert ‘De Stoute Schoen’ deze avonden ook ‘gewoon’ alle gerechten van
de menukaart en de gasten kunnen kiezen voor het verrassingsmenu met vernieuwende gerechten. A
la carte eten is in april dus ook geen
enkel probleem. Reserveer snel een
plek, want vol is vol!

Ook aanstaande zondag open

Weer crazy days bij Big L
Aalsmeer - Dit weekend, vrijdag 30
maart, zaterdag 31 maart en zelfs
zondag 1 april, is het crazy days bij
Big L. Zoals elk seizoen zal het weer
een gekkenhuis zijn in de winkel in
de Zijdstraat. Big L pakt ook deze
crazy days weer uit. Dit is het moment om een Gstar jeans te scoren
voor zowel de dames als de heren
met een korting van 40 procent. Of
voor de dames, leuke tops van de
merken Only, Vero Moda en Object
voor meeneem prijzen. Voor de kids
eveneens leuke aanbiedingen in de
winkel, waaronder het grote succes
de spijkerbroekjes voor 15 euro beginnend bij maat 1 oftewel maat 92.

Voor de heren onder andere t-shirts
en korte broeken van het merk
Jack&Jones voor spectaculaire prijzen. Eigenlijk te crazy om allemaal
op te noemen. Kijk voor meer aanbiedingen op de pagina grote advertentie in deze krant. Kom het zelf
beleven en profiteer van de crazy
aanbiedingen dit weekend bij Big L.
De winkel is vrijdag geopend vanaf
10.00 uur in de ochtend en de deuren gaan dicht om 21.00 uur in de
avond. Zaterdag zijn bezoekers welkom tussen 10.00 en 17.00 uur en op
zondag verwelkomt het enthousiaste team van Big L u graag tussen
12.00 en 17.00 uur.
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Informatiemiddag over project
Molenpad-Zijdstraat zaterdag

Veiligheidsbeleid
voor Aalsmeer

Aalsmeer - De bouwhekken zijn
geplaatst, maar wat gaat er nu precies gebeuren in het noordelijke
deel van de Zijdstraat? Veel inwoners hebben de afgelopen weken
vragen gesteld in de winkels rond
het bouwplan in het gebied Zijdstraat, Dorpsstraat en Molenpad.
Welke panden worden er gesloopt
en welke blijven staan? Komen er
nieuwe winkels voor terug? Hoe
zien de toekomstige appartementen
er uit en kun je die al kopen? Om op
deze en andere vragen antwoord te
geven wordt aanstaande zaterdag
31 maart een informatiemiddag gehouden bij Boekhuis Aalsmeer in de
Zijdstraat 12.
Tijdens de informatiemiddag kan iedereen vrijblijvend binnenlopen om
tekeningen te bekijken, vragen te
stellen en informatie te verkrijgen
over dit voor het centrum belangrijke project. Vertegenwoordigers
van Van Berkel Projectontwikkeling
en architectenbureau Richard Pannekoek zijn tussen 14.00 en 16.00
uur aanwezig om belanstellenden
te woord te staan. Wethouder Ulla
Eurich van de gemeente zal tijdens
deze middag ook aanwezig zijn. In
het project Zijdstraat, Dorpsstraat
en Molenpad maakt een aantal bestaande oude panden plaats voor

Plangebied bekijken
Na de sloop starten de heiwerkzaamheden en worden er damwanden aangebracht om grondwater tegen te houden. Ook een archeologisch onderzoek maakt deel uit van
de werkzaamheden. Naar verwachting worden er in het gebied resten
aangetroffen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Het initiatief
voor de infomiddag komt van Boekhuis Aalsmeer, dat evenals Drogisterij Van der Zwaard gedurende de
werkzaamheden gewoon open blijft.
Iedereen is zaterdag welkom om
zich, met een kopje koffie en een
koekje in de hand, te laten informeren over dit project in de boekhandel in Zijdstraat 12. Het plangebied is meteen ook met eigen ogen
te bekijken.

Weblogs van college populair

Bezoek website gemeente
stijgt met 30 procent
Aalsmeer - In de maand februari is
de website www.aalsmeer.nl meer
bezocht dan dezelfde maand vorig
jaar. Telde de gemeente vorig jaar
nog 14.767 bezoeken, in 2012 noteerde de gemeente in dezelfde periode 18.347 bezoekers: een groei
van ruim 30 procent. Er is ook een
vergelijking gemaakt tussen de bezoeken per pagina, die varieert omdat sommige pagina’s minder zijn
bezocht en andere weer meer. De
weblogs van de burgemeester en
die van de wethouders, pagina’s
over toerisme en vrije tijd, de digitale nieuwsbrief en bestemmingsplannen maakten de grootste sprongen.
11.779 Bezoekers kwamen via Google op de site binnen, 3.390 bezoekers tikten direct www.aalsmeer.
nl in. De meest voorkomende trefwoorden waarop wordt gezocht, zijn
‘gemeente aalsmeer’ en ‘aalsmeer’
Ook de sociale media, zoals Twitter, laten het bezoekersaantal toe-

nemen. Er zijn in totaal de afgelopen maand 509 bezoeken via sociale media geteld, ongeveer 150 bezoeken meer dan vorig jaar. De gemiddelde tijd dat een bezoeker op
de website zit is 2,17 minuten. Per
bezoek worden er gemiddeld vier
pagina’s bekeken en in totaal waren er in de maand februari 61.760
paginaweergaves. De best bekeken
pagina’s van de website zijn: 1. Digitale balie (1.211 paginaweergaves), 2. Weblogs college (1.169 paginaweergaves), 3. Openingstijden
(1.158 paginaweergaves), 4. Wonen, Wijken en Verkeer (1.156 paginaweergaves) en 5. Digitale nieuwsbrief (1.063 paginaweergaves). Ook
de digitale nieuwsbrief wordt steeds
vaker gelezen en het aantal abonnees blijft toenemen. De afgelopen
maanden is de nieuwsbrief 1.063
bekeken. Het aantal abonnees staat
inmiddels op 310. Abonneren kan
via www.aalsmeer.nl.

Bloemen en Nijntjeknuffel cadeau

Amanda en Frans trotse
ouders van schrikkelbaby
Kudelstaart - In het Spaarne ziekenhuis Hoofddorp is woensdag 29
februari Indy Noelle ter wereld gekomen. Trotse ouders zijn Amanda en Frans de Boer uit Kudelstaart.
Hoewel alle geboorten bijzonder
zijn, was dit wel een heel speciale
gebeurtenis: Indy Noelle is namelijk een schrikkelbaby! Het meisje
zag op schrikkeldag het levenslicht.
Omdat zij de enige is in de gemeente Aalsmeer die deze ‘eer’ te beurt
viel, bracht burgemeester Litjens de
kleine Indy en haar kersverse ouders een bezoekje. Dat was afgelopen donderdag, bijna een maand
na de geboorte. Inmiddels zijn de
ouders, Amanda (33) en haar man
Frans (39) een beetje gewend aan
het fenomeen ‘schrikkelbaby’. Terwijl sommige vrouwen juist willen
dat ze van hun kind bevallen op deze bijzondere datum, had Amanda

Aalsmeer - In haar wekelijkse overleg hebben burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag 27 maar
besloten aan de gemeenteraad voor
te stellen het Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 van gemeente
Aalsmeer vast te stellen. Het Integraal veiligheidsbeleid vormt de basis voor een meerjarige, systematische en samenhangende wijze van
werken aan lokale veiligheid. De
nota bevat onder meer een veiligheidsanalyse, een visie op veiligheid
en de voorgestelde speerpunten
met doelstellingen en instrumenten.
De objectieve veiligheidsindex wijst
uit dat Aalsmeer in vergelijking tot
de regio een hoog veiligheidsniveau
heeft. De doelstelling voor het nieuwe beleid is om deze positieve situatie vast te houden.

fraai vormgegeven gevels waarachter 34 appartementen en 2.900 vierkante meter aan winkel- en voorzieningenruimte schuil gaan. De bewoners kunnen straks ondergronds
parkeren in de parkeerkelder die
ruimte biedt aan 90 voertuigen. Nog
eens 37 openbare parkeerplaatsen komen er bovengronds aan het
Molenpad, en 3 aan de Dorpsstraat.
Eerst worden de oude panden gesaneerd. Daarna start het bouwbedrijf
met de sloop.

het liever anders gezien. Eens per
vier jaar jarig zijn is vooral voor een
kind niet echt leuk... “Maar we lossen het op door het op de 28e februari te vieren”, aldus de moeder.
Bij het tweetal in huis aan de Bakboordstraat hangt het vol met felicitatiekaartjes. Natuurlijk is zoveel aandacht ook wel weer heel
leuk, zeker het bezoek van de burgemeester werd erg gewaardeerd.
Hoewel het superblije stel voor de
eerste keer ouders werd, is Litjens
al driemaal vader en dus ervaringsdeskundige. Het pasgeboren meisje voelde zich dan ook prima thuis
in de armen van de burgervader. Na
dit ‘welkomstgebaar’ was het voor
de kleine Indy tijd om mamma weer
op te zoeken. Er moet tot slot gedronken worden om te groeien! Het
bezoekje werd afgesloten met een
heuse ‘statiefoto’.

Indy Noelle heet de dochter van Amanda en Frans de Boer uit Kudelstaart.
Hun dochter kwam op schrikkeldag ter wereld. Reden voor burgemeester Litjens om met bloemen en een grote Nijntje-knuffel op bezoek te gaan.

ANBO-leden in het gemeentehuis
Aalsmeer - Maar liefst 35 ANBOleden zijn afgelopen week op bezoek geweest in het gemeentehuis.
Ze werden ontvangen door burgemeester Pieter Litjens, die iets vertelde over het politieke bestel in
Aalsmeer. Van beleidsmedewerker
Monumenten, Leo Kiep, kregen ze
een uitleg over architect Berghoef
en over het gemeentehuis. Dit wordt
gezien als het belangrijkste werk
van deze architect. Na deze presentaties werd een rondleiding door
het gemeentehuis gegeven. Janny Oosterloo, voorzitter van de ANBO Aalsmeer, was enthousiast over
het grote aantal mensen dat zich
had ingeschreven voor het bezoek
aan het gemeentehuis. “Voor de andere excursies had ik veel minder
aanmeldingen. Ik denk dat er toch
veel mensen zijn, die ondanks dat
ze hier al jaren wonen, nooit echt

het gemeentehuis van binnen hebben gezien.” Burgemeester Pieter
Litjens was ook enthousiast over
het bezoek van de ANBO-leden: “Ik
vind het erg leuk om deze oudere
Aalsmeerders iets te vertellen over
waar wij als gemeente mee bezig
zijn. Over de positieve ontwikkelingen, maar ook over de minder positieve kanten, zoals de bezuinigingen
die wij moeten realiseren. En over de
taken die van de rijksoverheid overgedragen worden naar de gemeente, een hele uitdaging voor ons. Uiteraard heb ik ook iets verteld over
het samengaan van de ambtelijke organisatie met Amstelveen. De
ANBO-bezoekers reageerden heel
praktisch op dit voornemen. Ze vonden het prettig dat ze hun reispapieren (paspoort en ID-kaart) zowel in
Amstelveen als in Aalsmeer kunnen
halen. Enkele bezoekers vroegen of

de ANBO, of andere vrijwilligersorganisaties, niet in het gemeentehuis
gehuisvest konden worden. Er komen immers ruimtes vrij na het vertrek van de ambtenaren.” Het bleek
dat onder de ANBO-leden heel veel
historische kennis en ervaring aanwezig was. Ze hadden veel aanvullende informatie op wat er verteld
en getoond werd. Zo bleek een bezoekster nog secretaresse geweest
te zijn van architect Berghoef. Een
andere mevrouw wist zich te herinneren hoe ongelofelijk groot en
hoog ze het gemeentehuis vond bij
oplevering: “Zo’n hoog gebouw, dat
hebben wij toch helemaal niet nodig als gemeentehuis in Aalsmeer.
Ik vond het toen overdreven. Het
was ook wel een heel verschil met
het oude raadhuis in de Dorpsstraat. Nu vind ik het een prachtig
gebouw hoor.”

Druk jaar voor Advies Commissie

sus wordt uitgelegd hoe een verouderde of probleem wijk kan worden aangepakt. Tijdens de regiovergadering van de VAC hebben de leden kennis gemaakt met een zogenaamde mantelzorgwoning. Deze woning is net als een ‘gewoon’
huis van alle gemakken voorzien en
is van steen. De woning kan echter verplaatst worden, bijvoorbeeld
in de tuin gezet worden van iemand
die mantelzorg nodig heeft. Het huis
is speciaal ontwikkeld om de bewoner en familieleden te ondersteunen in de wens om zo lang mogelijk in de eigen sociale omgeving te
kunnen blijven wonen. Na gebruik
gaat de mantelzorgwoning weer in
de huiskraan op de vrachtwagen en
kan ergens anders in gebruik genomen worden. Tot slot heeft de
VAC afgelopen jaar afscheid genomen na zeventien jaar van penningmeester Marianne van der Meijden.
Magda van der Schilden is als aspirant-lid toegetreden.

Aalsmeer - Een behoorlijk druk jaar
heeft de Vrouwen Advies Commissie achter de rug. Er wordt volop gebouwd in de gemeente en vele projecten staan op stapel. De Vrouwen
Advies Commissie is op plaatselijk
niveau actief met praktische zaken
met betrekking tot wonen. De VAC
adviseert over plannen voor woningen, gebouwen en de woonomgeving. Deze adviezen zijn gebaseerd
op de criteria doelmatigheid, toegankelijkheid, veiligheid, comfort,
duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid. Hierdoor kan een bijdrage geleverd worden aan een hogere woonkwaliteit voor de inwoners.
De VAC was in 2011 aanwezig bij de
vergadering van de OLGA in het kader van de week van de toegankelijkheid, bezocht de klankbordgroep
over het project Mijnsheerlyckheid
en gaf acte de présence op informa-

tieavonden over de sloopzone, plan
Herenweg bij Calslagen, buurtschap
Vrouwentroost, Noordvork en Polderzoom, nieuwbouwplan bij de gemeentewerf en de brandweerkazerne, plan Zuiderkerk in de Hortensialaan, de info-avond over het Rooie
Dorp en op uitnodiging zijn leden
van de VAC aanwezig geweest bij
het slaan van de eerste paal voor
het project Dorpshaven Zuid, bouwlocatie de Lijnbaan. Voor de oplevering van de eerste woningen in deze week in het centrum hebben leden van de VAC enkele huizen mogen bezichtigen. Opgevallen is dat
bij enkele woningen de bergingen
erg klein zijn en dat in de gevel deuren zijn geplaatst die nergens toe
dienen en nergens heen gaan. Afgelopen jaar hebben de leden van
de VAC verder ook een cursus herstructurering gevolgd. In deze cur-

Aalsmeerderbrug niet open
in ochtend- en avondspits!
Aalsmeer - De spitsuurbediening
van de Aalsmeerderbrug en Schipholdraaibrug in de N201 over de
Ringvaart van de Haarlemmermeer
is gewijzigd. Deze bruggen zijn op
werkdagen tussen 07.00 en 09.00
uur en 16.00 en 18.30 uur niet open
voor de scheepvaart. Voor beroepsvaart wordt de brug wel geopend
om 08.00 en 17.00 uur (beide momenten mag recreatievaart meevaren). Tijdens de vakantieperio-

des is gewone doorvaart mogelijk,
er is dan geen spitsuursluiting. De
spitsuurbediening van de Aalsmeerderbrug en Schipholdraaibrug is in
september 2011 gewijzigd. Vanwege de start van het vaarseizoen wil
de provincie dit nogmaals onder
de aandacht brengen. De provincie
heeft tot de spitsbediening besloten om vertraging voor het wegverkeer niet groter te laten worden dan
tijdens een reguliere ochtend- dan

Gratis compost voor scheiden gft

Topdrukte bij zonnige
compostdag in Aalsmeer
Aalsmeer - Inwoners van de gemeente Aalsmeer hebben op zaterdag 24 maart weer massaal gratis compost opgehaald bij de milieustraat. De hele voorraad van
3100 zakken is opgegaan. Wethouder Ad Verburg en De Meerlanden
gaven per inwoner vier zakken van
20 liter compost als beloning voor
hun inspanning organisch afval gescheiden aan te leveren. De Meerlanden verwerkt het organisch afval tot compost en inwoners krijgen hun ingezamelde afval nu dus
terug in de vorm van compost. Wethouder Verburg: ‘”Wat een drukte
afgelopen zaterdag aan de Zwarteweg. Het is duidelijk dat onze inwoners het waarderen dat ze gratis vier
zakken compost krijgen. Op deze
manier is het kringetje rond. Bewoners leveren gft afval in en krijgen
er compost voor terug. De Meerlan-

den en de gemeente laten zo zien
dat afval scheiden echt wat oplevert!” De lente is deze week officieel begonnen en het was prachtig
weer afgelopen zaterdag. Dat was
vast ook een reden dat veel mensen
vier compostzakken ophaalden. Ze
moesten, voordat er ingeladen kon
worden, wel even geduld hebben.
De file was enorm. Er waren zelfs
verkeersregelaars nodig om een en
ander in goede banen te leiden. Na
de inname konden de mensen heerlijk in hun tuin gaan werken en de
gratis gekregen compost gaan verwerken. Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei
van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert
de waterhuishouding en zorgt voor
een natuurlijke balans in de bodem.
Gemengd met tuinaarde is com-

wel avondspits al het geval zou zijn.
Bosrandbrug
De Bosrandbrug in de N231 over de
Ringvaart van de Haarlemmermeer
wordt op dit moment vervangen.
Het scheepvaartverkeer heeft, buiten kortdurende stremmingen, geen
hinder van deze werkzaamheden. In
de zomer wordt op een nog bekend
te maken tijdstip de vaarweg voor
maximaal twee aaneengesloten etmalen gestremd voor het aanbrengen van enkele grote brugonderdelen. Stremmingen worden ruim
van tevoren aangekondigd op www.
n201.info en op de website van het
Infocentrum Binnenwateren.
post geschikt voor alle tuinplanten. De Meerlanden rijdt overigens
op uw afval! Hoe dat werkt? Bij De
Meerlanden wordt groente-, fruiten tuinafval verwerkt. Door een proces van vergisten en composteren
worden van het gft-afval uit de genoemde gemeenten vijf nuttige producten gemaakt; vergisting levert

Twaalf Platanen
toch weg!

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft
het bezwaarschrift van een groep
dorpsbewoners tegen het kappen
van 12 Platanen op het Weteringplantsoen ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het aantal bomen
op het pleintje in het centrum, wat
vorig jaar is verrijkt met een speelplek voor kinderen, mag en gaat nu
gehalveerd worden.

Inloopmiddag
fractie AB

Aalsmeer - In navolging van de
vorige, goed bezochte middagen
is er aanstaande zaterdag 31 maar
weer een inloopmiddag van de fractie van Aalsmeerse Belangen. Iedereen is weer welkom vanaf 15.00 uur
in de Oude Veiling, waar de koffie
en thee klaar staan. Het is niet nodig om een afspraak te maken, iedereen kan zo binnenlopen. Mochten er specifieke onderwerpen zijn
waar u met de fractie leden van gedachten over wilt wisselen dan is
het handig om dat van te voren even
te melden op het mailadres Dick@
genieloods.nl. Ook bij mooi weer
gaat de inloopmiddag door, maar
dan wel buiten op het terras.

Vergaderavond
in gemeentehuis
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 29 maart, komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen
voor opnieuw een lange vergaderavond. De bijeenkomst begint om
20.00 uur in de raadzaal, is openbaar, en start met het Beraad. Op
de agenda van het Beraad onder
andere het vaststellen van de algemene subsidieverordening 2012, de
nieuwe verordening leerlingenvervoer en het vaststellen van de nota van uitgangspunten voor project
C60 Parkmeer.
Ook wordt gesproken over de bouw
van een woning op het perceel
Dorpsstraat 106 en 108, het bestemmingsplan Kudelstaart op onderdelen en het visiedocument Nieuw
Calslagen. Het Beraad wordt, volgens planning om 22.30 uur, besloten met een rondvraag. Na een korte onderbreking wordt weer plaatsgenomen in het pluche voor de vergadering van de Raad. Belangrijke
onderwerpen ter bespreking zijn de
uittreding uit de G2, het haalbaarheidsonderzoek Fort Kudelstaart en
de herziening grondexploitatie project &2=1. Verwacht wordt dat de
voorzitter, burgemeester Pieter Litjens, om half twaalf de hamerslag
voor einde vergaderavond kan geven.
groengas en CO2, composteren
levert compost, warmte en water.
Meer informatie over de toepassing
van deze producten, waaronder hoe
De Meerlanden auto’s op bananenschillen laat rijden, is te vinden op
www.meerlanden.nl.
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Jeugdig bezoek open dag
van Ziekenhuis Amstelland

Jeugdhandbalnieuws

Jongens B1 FIQAS kampioen!
Aalsmeer - Zondag 25 maart
moest er een beslissingswedstrijd
komen tussen het Rotterdamse
Snelwiek en de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer. Ze waren beiden
bovenaan geëindigd in de competitie en daarom deze extra wedstrijd.
Op neutraal terrein moest worden uitgevochten wie er kampioen
ging worden. Er werd gespeeld in
Alphen a.d. Rijn en de B1 had internationale scheidsrechters: Ferry v.d.Beek en Niels Egberts. FIQAS
ging super geconcentreerd van
start, onder leiding van coach Djordje. Maar Snelwiek was ook scherp
en kwam snel voor 6–3. Toen moest
Aalsmeer een tandje bij schakelen.
Dat deden ze en heel sluw kwamen
ze op 8–8. Vooral Niels, Koen en
Jeff waren goed op schot. Verdedigend ging het steeds beter en ook

Mark stond te keepen als een beer.
De ruststand was 12–10 voor FIQAS; de jongens hadden alles dus
in eigen hand. Djordje gaf nog een
paar goede aanwijzingen en dat
hielp want na rust werd het verschil
vier en zelfs vijf punten. Nog even
kwamen de Rotterdamers terug op
twee (19-17) maar toen waren de
Aalsmeerders ontketend. Met een
stand van 27–20 en nog drie minuten te gaan wisten ze dat de klus
geklaard was. Eindstand 29-22. De
meegereisde supporters (bijna 80)
hadden een boeiende wedstrijd gezien. De coach van Snelwiek trakteerde de jongens van FIQAS nog
op taart in de kleedkamer. Snelwiek
doet ook mee op het NK over drie
weken, net als de huidige Nederlands kampioen FIQAS. Nog drie
weken keihard trainen dus.

In het midden winnaar Rik, links van hem Nils en rechts Laurens met hun
kleurplaten en prijzen, die werden overhandigd door de heer Beekman.

Rik, Laurens en Nils winnaars
van Spitfire kleurwedstrijd
Aalsmeerderbrug – Rik Bakker,
Laurens Bal en Nils Spaargaren zijn
de winnaars geworden van de Spitfire kleurwedstrijd van het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-‘45. Zaterdag 24 maart werden
in de Spitfirehal van het museum de
prijzen uitgereikt. De kleurplaat, die
speciaal door kunstschilder Rob Hinse voor de Spitfiredag werd getekend, was door de drie jongens heel
mooi ingekleurd, maar toch wees de
jury een winnaar aan. Dat werd Rik
Bakker, Laurens Bal won de tweede prijs en Nils Spaargaren de derde. De Spitfiredag, die op 3 maart
werd gehouden, was een groot suc-

ces met heel veel bezoekers. Er werden ook veel kleurplaten meegenomen. De prijswinnaars hebben duidelijk hun best gedaan om er iets
moois van te maken. Jurylid de heer
Beekman reikte de prijzen uit. Mooie
vliegtuigmodellen die door de jongens in elkaar gezet kunnen worden
en die zeer in de smaak vielen bij de
jonge luchtvaartenthousiastelingen.
Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van
de Stichting Crash ’40-’45 kan gekeken worden op de website www.
crash40-45.nl. Daar zijn ook de foto’s
te zien die tijdens de Spitfiredag zijn
gemaakt van de Crash Spitfire.

Amstelveen - Afgelopen zaterdag
kon Ziekenhuis Amstelland ruim
2.000 bezoekers verwelkomen. De
sfeer was ontspannen en gezellig en
er was weer veel te doen voor jong
en oud. Voor velen een goede kennismaking met het ziekenhuis. Het
opblaasbare hart van de afdeling
cardiologie was een groot succes.
De ambulance en de gipsverbandmeester waren, net als voorgaande jaren, een grote hit. Alhoewel ze
dit jaar moesten concurreren met de
ballonnenclown, die ook héél populair was bij de kleintjes. Huisartsenpost Amstelland leerde kinderen
zichzelf of hun knuffelbeer verbinden en Beter Horen stond met de
bus voor de deur om gratis gehoortesten af te nemen. De informatiemarkt was groter dan vorige jaren
en was ook heel erg druk bezocht.

Wielrennen

Jeugd UWTC scoort goed
bij kampioenschappen
Uithoorn - Het weekend van 24 en
25 maart stond er een dubbel kampioenschap op het programma voor
de wielrenners van de UWTC. Zaterdag op de mooie baan van Wheelerplanet. Bij de jeugd categorie 3-4 met
14 deelnemers moest een eindspurt
de beslissing geven. Op de meet was
Eric Looij van UWTC de sterkste voor
Jorn de Vente (Bataaf) en Maud Rijnbeek (DTS). Tristan Geleijn reed naar
de vijfde plaats. Bij de jeugd categorie
5-6 behaalde Owen Geleijn een nette
vierde plaats. In deze klasse behaalde Enzo Leijnse (de Amstel) de overwinning. Bij de nieuwelingen en dames stond niet zo’n grote groep aan
de start, maar 11 nieuwelingen en 8
dames. Voor de UWTC uitkomend Bart
de Veer en Jeroen van Goor. Jeroen
zijn favoriete parcours, dus Jeroen had
er zin in. Samen met Gijs Jorna (de
Amstel) gaven zij het tempo aan, een
paar keer wilden ze samen weg. Helaas lukte dat plannetje niet en zoals
zo vaak: twee vechten om een been en
de derde ging er mee heen. De ontsnapping van een drietal renners zorgde dat de achterstand niet meer in te
halen was. Jeroen won de eindsprint
van het peloton en hiermee de vierde

plaats. Bart de Veer heeft weer laten
zien dat hij dit jaar goed van start is
gegaan, hij kon zich prima handhaven
in het peloton en werd zesde. Op zondag 25 maart werd de inhaalwedstrijd
bij Ulysses verreden. Tristan Geleijn
reed bij categorie 3-4 naar een mooie
zilveren medaille. Samen met Maud
Rijnbeek (DTS) was hij ontsnapt uit
het peloton. Ondanks verwoedde pogingen van andere rennertjes bleven
zij samen weg. Ook Ian van de Berg
was van start gegaan bij categorie 3-4.
Bij categorie 5-6 reed Owen Geleijn
prima mee in het grote peloton die als
één massa over de streep kwam. Leon Buys reed in een klein groepje achter het peloton. Bij de nieuwelingen en
dames ongeveer 20 renners aan de
start. Koen de Best, Niels Ruijter en
Bart de Veer voor de UWTC. Gelijk al
in de eerste rondes werden er enkele
demarrages geplaatst. Maar toen kon
nog niemand echt weg komen. In de
laatste ronde wist Koen weg te rijden
van het peloton en haalde zo de vijfde plaats. Bart trok voor Niels de eindsprint aan en Niels behaalde wederom
het podium, ditmaal een derde plaats.
Bart trok zijn eigen sprint door en werd
zevende in de einduitslag.

Tristan Geleijn wint tweede plaats in Waterland.

Boomfeestdag in Hornmeer
Succesvol Pools avontuur
voor floretschermer Daniël
Aalsmeer - Afgelopen weekend
schermde Daniel Giacon (11) van
Scherm Centrum Amsterdam op een
groot toernooi in Wroclaw (Polen). Het
was even spannend, want donderdag
werd Daniël flink ziek. Bijna de hele dag lag hij in zijn bed en even was
er twijfel of Daniël zaterdag wel opgeknapt zou zijn. Op vrijdag ondernam
hij toch de eerste vliegreis van zijn leven naar Polen. Op zaterdag voelde hij
zich 90 procent fit en begon hij samen
met nog één ander Nederlands jongetje aan de Challenge Wratislavia met
207 jongens uit geboortejaar 19992000. In de poule won Daniël alle partijen, waarvan drie partijen zelfs met
4-0. Daarmee had hij een vrijstelling
voor de eerste eliminatie en plaatste
hij zich bij de laatste 128 schermers.
De volgende eliminatie was tegen een
Russische jongen. Daniël won de partij met 12-6. Na deze partij stortte Daniël een beetje in en merkte hij dat hij
niet fit was. Maar na wat rust en eten

en drinken ging Daniël toch door. Zijn
tegenstander was een Poolse jongen.
Na een stand van 10-3 leek de wedstrijd in het voordeel van Daniël beslist, maar de Pool maakte een paar
mooie treffers op rij en uiteindelijk
werd het toch nog erg spannend. Uiteindelijk won Daniël de partij met 1210. Bij de partij, die volgde om een plek
bij de laatste 16, had Daniël een slechte scheidsrechter. Deze gaf een paar
punten van Daniël niet en besliste bij
een stand van 11-11 onjuist in het
voordeel van de Poolse tegenstander.
Daarmee lag de jeugdige Aalsmeerder uit het toernooi. Uiteindelijk heeft
hij een prachtige 19e plek behaald op
de Challenge Wratislavia met veel sterke tegenstanders uit Oost-Europa. Er
waren maar drie jongens uit geboortejaar 2000 hoger dan Daniël geëindigd.
Hij kan zich dus ook in Polen meten
met de top. Daniël heeft weer veel ervaring opgedaan en op zondag had hij
nog een leuke dag in zonnig Wroclaw.

Aalsmeer - Op de Nationale
Boomfeestdag zijn door de kinderen van groep 7 van De Wegwijzer bomen geplant bij de IJsvogelstraat in de Hornmeer. De aanplant van de bomen door de kinderen is onderdeel van het bomenplan dat de komende jaren wordt
uitgevoerd. In de Hornmeer is een
bomenplan uitgewerkt.
In de wijk worden bomen gekapt
om problemen van bewoners op
te lossen en om andere bomen
meer leefruimte te geven. Het betreft circa 100 stuks. Daarnaast is
in het plan aandacht besteed aan
het planten van nieuwe bomen, to-

taal zo’n 450. De bomen die geplant worden zijn Magnolia’s, de
Nederlandse naam is ook wel beverboom. De bomen worden niet
zo groot en bloeien elk voorjaar
met witte bloemen. Woensdag 21
maart vierde de Stichting Nationale Boomfeestdag het 55-jarig
bestaan. Op de Nationale Boomfeestdag planten 115.000 schoolkinderen in circa 350 gemeenten
230.000 bomen en struiken. Zo ook
in Aalsmeer, door de jongens en
meiden van groep 7 van De Wegwijzer. In de afgelopen 55 jaar zijn
in Nederland op de Boomfeestdag
meer dan 11 miljoen bomen en
struiken geplant.

Badmintonvereniging Volant’90

OBS en De Graankorrel
winnen scholentoernooi

Dikke pret met clown Bassie
Kudelstaart - Bassie, de bekendste clown van Nederland, komt op
woensdag 4 april met zijn lachspektakelshow naar Kudelstaart. Deze
gezellige show voor de hele familie is
heerlijk vertier voor jong en oud en is
gratis toegankelijk. De Bassie Lachspektakel Roadshow, doorspekt met
veel leuke liedjes, doldwaze sketches
en heel veel Bassie, staat garant voor
een uur lachen, schateren en dikke
pret. En na afloop deelt Bassie ook
nog foto’s, vlaggetjes en versnaperingen uit. Kortom een show die je

Lentefeest op Graankorrel
Kudelstaart - Woensdag 21 maart
was het lentefeest op De Graankorrel en wat was het een mooi
lenteweer! De groepen 1 en 2 gingen naar de kinderboerderij, waar
ze pasgeboren geitjes en lammetjes mochten bewonderen en ooievaarsnesten. Ook konden ze lekker
spelen in de speelweide. Groep 3
en 4 gingen naar het Groenendaalse bos, waar eerst gespeeld werd
in de speeltuin. Ze genoten van

een ijsje en hebben daarna lekker
gerend en gespeeld in het bos. De
groepen 5 tot en met 8 bleven op
school.
Er waren allemaal workshops
waaruit de kinderen konden kiezen: schilderen, boekbinden, filmpje maken, muziek en dans, improvisatie theater, beauty en taekwondo. Alle kinderen kijken terug
op een mooi, leuk en gezellig lentefeest!

niet mag missen! Aanvang 15.00 uur
op het podium op het kermisterrein.

Kudelstaart - Zaterdag 24 maart
heeft badminton vereniging Volant
‘90 in de Proosdijhal het badminton scholentoernooi gehouden. Bijna vijftig kinderen van de drie basisscholen uit Kudelstaart hadden zich
hiervoor opgegeven. Op een enkeling na waren het leerlingen die de

badmintonsport niet actief beoefenen. Vooraf had Volant’90 in februari aan alle groepen 6, 7 en 8 van de
basisscholen een kennismakingsles
gegeven tijdens de gymnastieklessen van de scholen. Tevens werden
de kinderen uitgenodigd op de gebruikelijke speelavond van de club,
elke dinsdagavond, een uurtje te komen trainen en spelen. Hier werd
dankbaar gebruik van gemaakt. De
kinderen hadden zich in groepjes
van 4 opgegeven om met elkaar het
hele toernooi te spelen. Er werd gestreden om een grote beker voor elke groep. Tussen 10.00 en 16.00 uur
heeft iedere deelnemer twaalf mix- of
dubbelpartijtjes gespeeld. De groepen van de Antoniusschool grossierde in tweede plaatsen en gingen helaas zonder prijs naar huis. De verschillen waren klein, maar uiteindelijk was de OBS met zowel groep 6
als met groep 7, en de Graankorrel
met groep 8 net de sterkste.
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Jozefschool maakt zich grote
zorgen om verkeersveiligheid

Jubileumjaar AVA’ers Dirk en Janpieter

Aalsmeer - De verkeerscommissie
van de Jozefschool bestaat uit betrokken ouders en leerkrachten, die
het belangrijk vinden dat alle kinderen op een veilige manier aan het
verkeer kunnen deelnemen. Deze verkeerscommissie maakt zich
ernstige zorgen om de verkeersveiligheid rondom de school aan de
Gerberastraat. Regelmatig nemen
zij waar dat er rondom de school
te hard wordt gereden. De omgeving van de school is een 30 kilometer zone, maar vele automobilisten lijken zich hier niets van aan
te trekken. Ook het parkeren rondom de school, tijdens het halen en
brengen van de kinderen, baart zorgen. Verschillende ouders willen zo
dicht mogelijk bij de school parkeren of hun kinderen vlak voor school
laten uitstappen. Hierdoor ontstaan
regelmatig gevaarlijke situaties voor
kinderen die te voet of op de fiets
naar school komen. Er zijn zelfs
mensen die hun auto rustig voor of
achter het zebrapad zetten. Of nog
erger: gewoon er boven op! Deze
automobilisten worden zowel door
de verkeerscommissieleden als bezorgde ouders aangesproken op
hun parkeergedrag, maar hier wordt
helaas niet altijd even vriendelijk op
gereageerd. Op school is al regelmatig aandacht gevraagd voor de
veiligheid in het verkeer rondom de
school. Dit is onder meer gedaan
door foto’s van foutparkeerders in
het oudernieuws te plaatsen. Ook is
uitgelegd waarom het voor volwassenen zo belangrijk is om extra goed
uit te kijken wanneer kinderen zich
in het verkeer begeven. Bij kinderen

Aalsmeer - Zoals de laatste jaren
gebruikelijk organiseert de atletiekvereniging AV Aalsmeer ook dit
jaar weer de schoolatletiekdag en
wel op zaterdag 14 april. In de jaren negentig werd deze dag voor AV
Aalsmeer verschillende keren succesvol georganiseerd door de families Koopstra en van de Jagt. Na een
paar jaar van afwezigheid zo rond
de eeuwwisseling besloot de huidige organisatie in de personen van
Dirk Spaargaren en Janpieter Baars
in 2003 de draad weer op te pikken.
En niet zonder succes, want na circa honderd deelnemers in 2003 verschenen er de afgelopen jaren maar
liefst zo’n tweehonderdvijftig enthousiastelingen aan de start van dit
leuke en gezellige evenement. Voor
beide organisatoren wordt 2012 dus
een soort van jubileumjaar en mede daardoor hopen zij stiekem juist
dit jaar op een record aantal deelnemers. Alle basisscholen van

is het gezichtsvermogen tot circa 9
jaar in ontwikkeling. Wat zich aan
de randen van hun gezichtsveld afspeelt, wordt door de kinderen niet
opgemerkt. Het is alsof ze oogkleppen dragen. Een kind ziet een auto van opzij later aankomen dan de
chauffeur denkt. De meeste kinderen kunnen goed horen, maar ze
hebben wel moeite met het bepalen vanuit welke richting het geluid
komt. Ze reageren daardoor ook
niet altijd op waarschuwingssignalen. Een kind moet om zich heen
kijken om de plaats van de auto of
motor te ontdekken. Het is heel belangrijk dat ouders hun kinderen het
goede voorbeeld geven in het verkeer. Kinderen leren verkeersregels
en veilig gedrag voor een groot deel
door de ervaring die zij opdoen, als
ze lopend en fietsend aan het verkeer deelnemen. Ouders kunnen
hen daarbij helpen door voorbeeldgedrag te laten zien. De verkeerscommissie van de Jozefschool betreurt het dat ze dit schooljaar al vier
keer een foto in het oudernieuws
hebben moeten plaatsen van auto’s
die gevaarlijk dicht op het zebrapad geparkeerd stonden. Het doel is
te bereiken dat alle kinderen veilig
aan het verkeer kunnen deelnemen
en dat kan alleen maar bereikt worden als alle ouders, collega’s buurtbewoners, andere weggebruikers
en de kinderen hier aan mee helpen. Zodat niet alleen het kind dat
met de auto tot aan de voordeur van
de school wordt gebracht veilig en
ongedeerd de klas in kan komen of
naar huis kan, maar ook alle andere kinderen.

Schoolatletiekdag op 14 april

Hoeksteen bij Meerlanden
Aalsmeer -Groep 5 van de Hoeksteen is naar de Meerlanden geweest. Thara Kleijberg van negen
jaar heeft een verslag gemaakt: “De
juf van die klas had ons al filmpjes
laten zien over hoe glas word gesmolten en hoe ze van plastic flessen een fleecetrui kunnen maken.
We kregen allemaal een oranje veiligheidsvest aan dan kon iedereen
ons goed zien. Daarna werd ons in
groepjes alles uitgelegd over afval
verwerking. Zo kan gereden worden met de auto op oude frituurolie, zo zit er goud in computers. En
we hebben een shovel gezien die
het plastic aan het plat maken was.
En we hebben ‘de soep’ gezien, dat
is eigenlijk groente fruit en tuin af-

val dat helemaal fijn is gemaakt. En
het groente fruit en tuin afval wordt
helemaal geperst en er kwam allemaal stoom van af. Boven de tunnels
waar het GFT afval ligt te werken om
compost te worden is het 45 graden,
heel heet, en het stonk er ook en die
warme lucht wordt gebruikt om een
kas van een kwekerij in Rijsenhout
onder aan de dijk te verwarmen. Zo
wordt alles opgebruikt. Dingen die
nog heel mooi zijn worden apart gezet en verkocht in de meerwinkel in
hoofddorp. Wat ons heel duidelijk is
geworden: Je kan heel veel uit afval
halen en het milieu wordt er blij van
als we zoveel mogelijk hergebruiken. Tot slot kregen we nog limonade en een kleine vuilnisbak cadeau.”

A-diploma
Robin van Adrichem, Jordi Baas,
Noelle van Beek, Carlijn Bijnsdorp,
Veerle Bos, Thijmen Brand, Yann
Bunnik, Daniel Dahan, SemDe Lang
Thibault van der Does, Danny Eigenhuis, Lotte Fransen, Eline Ginah,
Senna Harting, Feline Havinga, Kim
Jongkind, Ruben Jongman, ZhengAn Klijn, Sophia Kramer, Chelsey
Leegwater, Morgan Noordam, Sarah Polak, Rik Prager, Fabian Remmelink, Lisa de Reus, Davy Tas, Ellen
Ter Reehorst, Luca van Berkel, Fréderique van Klaveren, Sabine Verboom, Lisa Vergne, Daan Adamo,
Laura Amelsbeek, Sophie Ammerlaan, Jurre Bal, Luna De Koning, Siana Dekker, Aimee Demming, Marie-Louise de Fockert, Jorn Hamers,
Bjorn Heemskerk, Jan Bas Heeren,
Renzo Heijerman, Dylan Hoogenbosch, Florance Keizer, Jayden Ko-

renwinder, Phaedra Molenwijk, Matheo Munzer, Rens Offerman, Mouna Pimenta da Silva, Tygo Rijkers,
Job van Rijn, Luuk de Ruiter, Chênée Schoonevelt Buchner, Nathalie Spruijt, Nienke Stokman, Cedric
Laurentius v.d. Broek, Damitha v.d.
Hoek, Daimy v.d. Jagt, Naomi v.d
Zwart, Robert Lima Vermeulen, Jenna Visser, Kayleigh de Vries, Yannick
de Vries, Quinty Wiechels, Rick van
der Zwaard, Sil Zwanenburg, Luka
Schotel, Tessel Ammerlaan, Charlie
van Grondelle, Eline van Noort, Stefano Blom.
B-diploma
Lieke Baart, Senna Buskermolen,
Malou van den Dool, Jelte Geluk,
Lauren de Graaf, Sem den Haan,
Jayden van Halm, Quinty van Hemert, Finn van Herk, Tijs Joore, Ebel
de Koning, Rosita Moolhuijsen, Sion Mur, Tamara Pol, Julia Ruhé, Levi
Diëgo Sidonio da Luz, Bastiaan Sieger, Lois Veelenturf, Jasmijn Wakkers, Marinda Zut, Rocco Bonoo,
Thijn Bremer, Jarno auf dem Brinke,
Summer Broekhuizen, Kyano Copini, Oscar Dirks, Dean Gijsen, Stan
Grebe, Jacky de Groot, Eva van den
Haak, Kaden Haider, Femke Theresia Kruijtzer, Foss Lemmens, Eva van
Rijn, Anne Schipper, Miquel David
Schuyt, Teun Smit, Jasmine Strijbis
Isa van der Velden, Sem Verhoef,
Sam Verhoeff, Marieke van de Wetering, Eva v.d. Linden, Samira Bosdam.
Ook geslaagd zijn:
Warna Meuldijk, Tess Joore, Remco Willers, Thomas de Vries, Rayyan Koubini, Rick Zethof, Koen Vrijburg, Sam Groot, Thijmen Trumpie,
Isa Braam, Sensa Keijzer, Roos Michalides
Jes van Aken, Femke de Koff, Maaike Hockx, Jesse Diego Tabak, Demi
Wegman, Yim Spangberg, Tess van
Maris, Jennifer van den Broek

Lente bij Binding Oost

Papa van Britt leest voor
Rijsenhout - Donderdag 15 maart
begon de ochtend op peuterspeelzaal ’t Roefje een beetje anders dan
gewoonlijk. De papa van Britt kwam
het verhaal van de kleine zeemeermin voorlezen aan de kinderen. Voor
het slapen gaan leest haar vader dit
aan haar voor, maar Britt wilde dat
alle kinderen hier eens van mochten meegenieten. En dat deden ze.

De kinderen vonden het prachtig
om het verhaal te horen en ook te
zien hoe Britt er nog een klein toneelstukje bij deed.
Het was een leuk begin van de ochtend en wie weet komen er nog
meer vaders een verhaaltje voorlezen in de speelzaal. De leidsters nodigen de vaders van harte uit.

De tieners van de Binding Boven hebben op woensdag 21 maart een prachtige voorjaars knutselwerkje gemaakt. Zowel buiten als binnen was het volop lente. Ook een keer deelnemen aan een activiteit? Kijk op www.de binding.nl en kies uit!
Aalsmeer - Ook bij Binding Oost
hangt de lente in de lucht. Met gieters, lolly’s en een hoop knutselpapier werd een bloembakje gemaakt.
Er hing een gezellige sfeer tussen
de knutselaars. Vervolgens gingen
de tieners een speurtocht maken
voor elkaar. En met die kaart konden
ze buiten op zoek naar hun schat,
een lekker groot paasei. De nieuwe
maandkalender van Binding Oost is

online, kijk maar op de site www.debinding.nl Er is echt van alles te doen!
Wil jij acteerervaring opdoen? Geef je
dan op voor het maken van een lipdub. Een vette hit op youtube, kijk
maar eens met de zoekterm lipdub.
Geef je op bij eveline@debinding.nl
voor 11 en 18 april. Je gaat eerst de
lipdub instuderen en de week er na
wordt een film van gemaakt door een
professionele cameraman!

Nieuwe zandwaterhoek
op Boerenvreugd vordert

Afzwemfeesten in Waterlelie
Aalsmeer - Op zaterdag 10 maart
vonden diverse afzwemfeesten
plaats in zwembad De Waterlelie. Twee zwemdiploma’s van het
ZwemABC werden afgenomen voor
114 kinderen van de zwemlessen. Er
werd met kleding gezwommen, door
het gatenzeil gedoken, borst- en
rugcrawl gedaan en tot slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld. De
kinderen voor het A-diploma waren
als eerste aan de beurt. De groep
was verdeeld over twee keer 45 minuten en alles verliep op rolletjes.
Er werd ook in twee groepen afgezwommen voor het B-diploma.
Gelukkig ging alles goed en dolblij
ging iedereen huiswaarts met het
felbegeerde diploma in de tas. Omdat een aantal kinderen er zaterdag
niet bij kon zijn, werd er woensdag
14 maart nog een extra afzwemfeestje gehouden voor 19 kinderen
voor het A- of B-diploma. Ook hier
ging alles naar wens en kon iedereen weer dolblij naar huis. Het volgende afzwemmen voor diploma A-,
B- & C staat gepland op zaterdag 21
april.

Aalsmeer en Kudelstaart hebben inmiddels een uitnodiging in hun bezit
en de kinderen van de groepen drie
tot en met acht kunnen zich dan
ook weer via hun school aanmelden. Van het bekende programma
zal ook dit jaar weer niet afgeweken
worden. Dat wil zeggen voor iedereen een sprintnummer, verspringen
en balwerpen en voor de liefhebbers een langer loopnummer. Voor
de drie besten per groep, per onderdeel zijn er medailles te verdienen
en voor iedere deelnemer zal er een
mooie herinnering zijn in de vorm
van een prestatiekaart. Van 10.00 tot
circa 12.30 uur zijn de groepen zes,
zeven en acht te bewonderen en ’s
middags vanaf 13.00 uur de groepen drie, vier en vijf. Als het goed is
zullen dan rond 16.15 uur de laatste
medailles worden uitgereikt. Meer
informatie over deze dag is binnenkort ook vinden op de website www.
avaalsmeer.nl.

Aalsmeer - De bouw van de nieuwe zandwaterhoek op kinderboerderij vordert gestaag. Op dit moment zijn medewerkers van de
boerderij bezig met het uitmeten
van de plekken van de watergoten
en zandwatertafels. De zandwater-

hoek krijgt een gescheiden droog
en nat gedeelte. Komend weekeinde
wordt een proefopstelling gemaakt
met de nieuwe speelattributen. Als
alles volgens plan verloopt wordt de
zandwaterhoek op Tweede Paasdag,
maandag 9 april, officieel geopend.

Techniekles bij de Binding
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag
was al weer de laatste techniekles voor de jongens en meiden van
Aalsmeer. In februari en maart organiseerde stichting de Binding in
samenwerking met BSO Lieve Pop
te Aalsmeer technieklessen voor
kinderen in Aalsmeer Oost. Eigenlijk heeft al het materiaal om ons
heen te maken met techniek. Tafels, stoelen, auto’s eigenlijk alles.
Want de vraag is: hoe zet je iets in
elkaar? De eerste les maakten de
kinderen een huis van stroken papier. Het huis moest dusdanig stevig
zijn dat er zelfs een hamer op kon
blijven liggen en dat was een leuke uitdaging voor de kinderen. De

enthousiastelingen konden van dit
huis uiteindelijk ook een flat of een
wolkenkrabber maken. Er werd natuurlijk ook met andere materialen gewerkt dan alleen papier. Zo
stond er in les drie werken met batterijen en stroomdraad op het programma. De kinderen moesten alles zo met elkaar verbinden dat de
lampjes gingen branden. Leuke opdracht en hoe los je dat op als het
niet lukt? En zo stonden de kinderen elke week voor meer of minder
moeilijke uitdagingen. Voor meer informatie over Stichting De Binding
en de activiteiten die de Binding organiseert kan een kijkje genomen
worden op www.debinding.nl.

Vingerpoppetjes in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 31
maart ontvangt het Amstelveens
Poppentheater met grote trots Lejo,
de man van de vingerpoppetjes met
oogjes, die zelfs net twee weken op
Broadway heeft gestaan! Lejo is wereldberoemd geworden door zijn
voorstellingen en zijn filmpjes op
televisie, waarvan een opgenomen
in het Amstelveens Poppentheater.
De voorstelling ‘Achter je’ wordt gespeeld vanuit een grote kast waarin de vingerpoppetjes allerlei kunsten, grappen en grollen vertonen.
Er is een hond die zich uitslooft, een
nieuwsgierig ventje dat gaat voetballen en twee rare vogels die trampoline springen. Het publiek vergeet
meteen dat al deze poppen eigenlijk
gewoon de handen zijn van één meneer. Mis deze unieke theatervoor-

stelling niet! Toegangsprijs voorstelling 8,50 euro per persoon. Aanvang: 14.30 uur. Telefonisch reserveren kan op vrijdag en zaterdag van
10.00 tot 14.00 uur via 020-6450439
of via www.amstelveenspoppentheater.nl.
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Wedstrijdzeilen

Wedstrijden Veldvoetbal

Drakenzeilers goed van start
Aalsmeer - Zelden gingen de Drakenzeilers zo mooi van start als het afgelopen weekend. Hun eerste treffen in
het nieuwe seizoen is traditioneel op de
Westeinder Plassen in Aalsmeer met
het sneeuwruimen-weekend. Sneeuw
hoefde er al lang niet meer te worden geruimd en het hele weekend kenmerkte zich door strak blauw lucht
en een overwegend matige wind uit
noordoostelijke richtingen. Dat gaf het
wedstrijdcomité van John Borsboom de
kans om een prachtige baan uit te leggen met een fraai lang kruisrak in de
lengterichting van de Grote Poel. De
eerste wedstrijd werd er nog een enkele lus gevaren, daarna waren het steeds
banen van een dubbel kruisrak. Met 19
deelnemers, waaronder schippers uit
Duitsland en België, was er een goede opkomst. De Belgische Draak Bel
80 ‘Black Out’ met Ben van Cauwenbergh aan het roer wist een sterke serie
neer te zetten. Steeds direct voorin of
naar voren zeilend noteerde Van Cauwenberg 2, 2, 2, 1 en 3, voor Uli Kapteina met de Ger 1086 uit Essen met 9, 1,
3, 2 en 1. De laatste wedstrijd moest de

beslissing brengen. Van Cauwenbergh
ging te vroeg van start, keerde niet terug en kreeg een OCS (on course side) genoteerd, maar Kapteina op zijn
beurt kwam niet verder dan een zesde plaats waardoor hij na mindering
van de slechtste race toch nog weer 3
punten te kort kwam op Van Cauwenbergh. De eerste Nederlander op een
derde plaats was Reinier Wissenraet.
De Aalsmeerse zeilers Bakker werden
vierde, Du Pon vijfde. De organisatie op
het water was in handen van de stichting Westeinder Zeilwedstrijden. Op de
wal werd er getakeld bij de gastvrije
W.V. Aalsmeer. Daar kwam het Shantykoor op zaterdag nog in actie met onder meer een eigen versie van de evergreen ‘drunken sailor’, vrij vertaald naar
de Drakenzeiler waarmee zij de toespraak van Huib Bannier als voorzitter
van de Drakenclub speels overnamen.
De series worden met het Paasweekend vervolgd. Surf voor gedetailleerde
uitslagen en foto’s naar www.stichtingwzw.nl .
Theo van Mierlo.

Zaterdag 31 maart
AALSMEER
BOL 1 - Aalsmeer 1
Aalsmeer 4 – Ouderrkerk 4
Aalsmeer 5 – Roda’23 4
Roda’23 5 - Aalsmeer 6
Aalsm/RKAV.Vet.1 – AGB Vet.2

Dames
Aalsmeer DA.1 – Zuidvogels DA.1

Eerste overwinning buiten voor
handbalsters RKDES C1
Kudelstaart - De roes van het kampioenschap is nog maar nauwelijks verwerkt, maar het buitenseizoen is afgelopen zaterdag al gestart voor de meiden van RKDES
C1. Een thuiswedstrijd tegen De
Vriendschap/TOB stond op het programma. Het heerlijke lente zonnetje was voor een ieder bovenwenselijk. Toch werd de wedstrijd met
een triest moment gestart. Bij aanvang werd verzocht 1 minuut stilte
in acht te nemen wegens het plotseling overlijden van de 54 jarige voorzitter van De Vriendschap/TOB. Dat
de wedstrijd toch kon worden gespeeld daarover kon de thuisploeg
alleen maar haar bewondering uiten. Door scheidsrechter Laurens
van Kessel werd het startsein gegeven waarna de wedstrijd kon beginnen. Het tempo van het spel was
meteen hoog. De eerste helft domineerde RKDES buiten gewoon.
Of het nou vanuit muurpositie was
(Thamar), het snel uitspelen van de
TOB verdediging (Jennifer en Thamar) of Roos, die met haar ‘tennistechniek’ de bal met een break-out
in het doel sloeg, de kansen werden
volop benut: 6-0. Met nog enkele

minuten te spelen in de eerste helft
werd ook TOB van haar nulstand
bevrijd: 6-1. Isaura liet in de laatste
minuut echter zien, vanuit een verdraaid moeilijke rechterpositie, via
de linkerpaal een punt te kunnen
scoren: 7-1. De tweede helft was
van een ander kaliber. Alleen al met
punten liep het gelijk op. In de eerste tien minuten was dreiging wel
aanwezig, maar dit werd aan beide
kanten niet met punten beloond. Dit
was tevens de helft van de penalty’s
(Birgit 1 namens RKDES en twee tegen, 9-3). Vanaf de zijlijn werd door
de coaches voortdurend gehamerd
op het in beweging blijven. Dit gegeven bracht Birgit op de cirkel in
de praktijk. Na de bal te hebben
opgeëist gooide ze met een snelle
draaibeweging de bal in het net: 113. Daarnaast is snelheid en samenspel tevens een gewin als je in de
aanval gaat. Dit maakten Celine en
Roos in een prachtig duo-actie dan
ook waar: 12-5. Ondanks een penalty tegen (12-6) domineerde Jennifer
uiteindelijk tweemaal op een rij het
scorenbord. Met 14-6 werd de RKDES C1 overwinning een feit.

Goud, zilver en brons in
België voor Wassanim
Ritmische Gymnastiek

Rebecca naar halve finale?
Kudelstaart – In de eerste drie
maanden van dit jaar vonden er al
twee districts wedstrijden en twee
landelijke voorwedstrijden Ritmische
Gymnastiek plaats. Ook voor de Kudelstaartse Rebecca Rommerts, gymnaste bij SV Pax Haarlemmermeer. Bij
de twee voorwedstrijden wordt er uitgemaakt welke tien gymnastes door
mogen naar de halve finale en vandaar uit later zelfs naar de finale. Lint,
knots, bal en hoepel staan er dit seizoen op het programma voor categorie 1B. Alle vier de materialen werden verdeeld over de wedstrijden uitgevoerd. Door Rebecca met wisselend succes. Tijdens de twee districts
wedstrijden werd Rebecca respectievelijk zevende met knots en lint bij de
eerste wedstrijd en tiende met bal en
hoepel bij de tweede wedstrijd. Beide
keren deden er achttien gymnastes
mee. Bij de eerste voorwedstrijd stonden bal en hoepel op het programma.
Rebecca liet, in dit hele sterke deelneemstersveld, best hele goede oefeningen zien. Tijdens deze eerste voorwedstrijd eindigde zij als elfde van de
twintig deelneemsters. Bij de tweede voorwedstrijd, afgelopen zondag
25 maart, stonden de oefening met
knots en lint op het programma. Beide materialen zijn niet Rebecca d’r allerbeste materialen. Toch wist zij zich
goed staande te houden en liet op
een enkel foutje na hele mooie oefeningen zien. Echter aan het einde van
haar knots oefening gooide Rebecca
een knots uit de vloer. Mede hierdoor
werd het wachten op de uitslag wel
erg spannend. Uiteindelijk eindigde
zij deze wedstrijd als negende in een
veld van negentien gymnastes. De officiële doorstroming naar de halve fi-

55+ers welkom
op ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ een gezellige
kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en biljarten staan
op het programma. Er is ook gelegenheid voor rummicub en hartenjagen.
Op donderdag 22 maart is het klaverjassen gewonnen door Henk van Wichen met 5474 punten, gevolgd door
Eef van Mourik met 5026 punten en
op drie is Gemma van As geëindigd
met 4899 punten. Bij het jokeren wist
Henny de Wit de hoogste eer te behalen met 154 punten. Op twee Rie van
der Jagt met 258 punten. Ook belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom eens langs, om 13.30 uur
de kaarten verdeeld en er wordt gespeeld tot rond 16.30 uur. Voor inlichtingen kan gebeld worden naar mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

nale is door de KNGU nog niet bekend gemaakt, maar volgens de eigen berekening is het zo goed als
zeker dat Rebecca, net als haar zus
Natasja Rommerts die bij SV Omnia
2000 traint en wedstrijden doet in categorie 2B, door naar de halve finale.
Deze halve finale vindt plaatst op 21
april. Beide RG-zussen, en uiteraard
alle andere doorstromers, weten tot
die tijd heel goed waar ze aan moeten werken en zullen ook op de halve finale weer hun beste RG beentje
voorzetten.

14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Aalsmeer - Afgelopen zondag zijn
in Sombreffe in België de open kampioenschappen Tang Soo Do gehouden. Leden van sportschool Wassanim namen deel aan dit toernooi. Lulu Jiang behaalde goud met sparren
en zilver met Hyungs. Floor Sparnaaij
behaalde zilver met Hyungs en zilver

met sparren. Lucas Onclin veroverde
het brons bij het sparren. Joep belandde net naast het podium, hij behaalde een zeer verdienstelijke vierde plek. Meer foto’s en informatie
zijn te vinden op www.wassanim.nl
of bel met hoofdinstructeur Johan
van der Nald via 06-51987470.

14.30 u

R.K.A.V.

Bl.Wit A’dam F1 - RKDES F1
RKDES F2 – AGB F1
RKDES F3 – Argon F3
RKDES F4 – DCG F3
RKDES F5 – Swift F5
Vlug en Vaardig F2 - RKDES F6
RKDES F7 – Roda’23 F11
SCW F3 - RKDES F8
RKDES F9 – VVA/Spartaan F6

Dames

Aalsmeer/RKAV Vet.1 – AGB Vet.2 14.30 u

NVC DA.1 - RKDES DA.1
Baarn DA.1 - RKDES DA.2

Meisjes

Meisjes

RKAV MA.1 – OFC MA.1

12.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

SCW A 2 - J.A.United A2
12.30 u
Kon.HFC B2 - J.A.United B1
14.00 u
Spaarnwoude B1 - J.A.United B2 14.30 u
OlympiaHaarlem C2 - J.A.United C2 11.30 u
Hillegom C3 - J.A.United C3
13.00 u
J.A.United C4 – Concordia C3
12.30 u

Pupillen
FC.Amsterdam D1 - J.A.United D1
J.A.United D2 – SCW D1
J.A.United D3 – Hoofddorp D5
J.A.United D4 – DEM D8
Concordia D3 - J.A.United D5
Zuidoost United E2 - J.A.United E1
J.A.United E2 – Sp.Martinus E3
AFC E6 - J.A.United E3
J.A.United E4 – RCH E3
J.A.United E5 – Arsenal E1
J.A.United E6 – DSS E5
Diemen E10 - J.A.United E9
J.A.United E10 – DSS E17
J.A.United F1 – OFC F1
J.A.United F2 – AFC F3
J.A.United F3 – Argon F1
Roda 23’ F4 - J.A.United F4
Alliance’22 F3 - J.A.United F5
Buitenveldert F7 - J.A.United F6G
J.A.United F7G – Pancratius F9
J.A.United F8 – Badhoevedorp F2
Legm.vogels F10 - J.A.United F9
J.A.United F10 – Roda’23 F13
J.A.United F11 – De Meer F6
J.A.United F 12 – Volewijckers F1

11.00 u
11.15 u
11.15 u
9.00 u
11.30 u
9.00 u
9.30 u
10.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
11.30 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.30 u
13.30 u
13.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
11.15 u
11.15 u

Meisjes

Velsen MB.1 - RKDES MB.1
RKDES MC.1 – Velsen C.1
Alliance’22 MD.1 - RKDES MD.1
RKDES ME.1 – Sp.Martinus ME.1

Jong Hercules 1 - SCW 1
Amstelveen 3 - SCW 3
Buitenveldert 5 - SCW 4
VVGA Vet.1 - SCW Vet.1
Amstelveen Vet.1 - SCW Vet.2
Kon.HFC Vet 4 - SCW Vet.3

SCW A2 – J.A.United A2
SCW B1 – AMVJ B2
VVC C 2 - SCW C1
SCW C2 – HBC C5

14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

12.30 u
14.00 u
12.00 u
11.00 u

Pupillen
J.A.United D2 - SCW D1
SCW D2 – Kon.HFC D8
SCW E2 – HBC E5
DCG E6 - SCW E3
De eer E5 - SCW E4
DWS F2 - SCW F1
SCW F2 – Ouderkerk F5
SCW F3 – RKDES F8
NFC/Brommer F4 - SCW F4
SCW F5M – Amstelveen F7

11.15 u
11.00 u
9.00 u
11.30 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u

Dames
SCW DA.1 – KDO DA.1

14.00 u

Meisjes
Buitenveldert MC.3 - SCW MC.1
Hoofddorp MD.1 - SCW MD.1

R.K.D.E.S

R.K.D.E.S

P &T 1 – RKAV 1

13.00u
12.15 u

14.30 u

Dames
Concordia DA.1 - RKAV DA.1

RKDES 1 – NFC/Brommer 1
11.00 u
11.00 u
9.00 u
13.00 u
9.30 u
9.00 u
13.00 u
11.00 u
11.15 u

12.30 u
9.30 u
11.30 u
11.00 u

Junioren

Zondag 1 april
R.K.A.V.

RKDES D1 – Hoofddorp D2
RKDES D3 – Zwanenburg D5
Roda’23 E3 - RKDES E1
Sp.Martinus E4 - RKDES E3
RKDES E4 – Pancratius E9
Amstelveen E2 - RKDES E5
OSV E8 - RKDES E6
RKDES E7 – SDZ E12
Ouderkerk E11 - RKDES E8

14.45 u
16.00 u

S.C.W

Zandvoort MB.1 - J.A.United MB.1 13.00 u
J.A.United MC.1 – Zwanenburg MC.1 12.30 u
Sp.Martinus MC.1 - J.A.United MC.213.00 u
J.A.United MD.1 – Legm.vogels MD.1 11.15 u
SDZ ME.1 - J.A.United ME.1
12.30 u
J.A.United ME.2 – IJburgAFC ME.2 11.00 u

Pupillen

9.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u

14.00 u

14.00 u

Junioren
Velsen A1 - RKDES A1
Kon.HFC A4 - RKDES A2
DCG B1 - RKDES B1
Tos Actief C2 - RKDES C2
RKDES C3 – Legm.vogels C7

11.00 u
14.30 u
11.30 u
10.00 u
10.00 u

Foto: Jaap Maars

Tafeltenniscompetitie

Nederlagen voor teams
van Bloemenlust
Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 30
maart is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Vanaf 20.00 uur worden kaarten verdeeld. De zaal gaat open om 19.30
uur. Uiteraard staan koffie en thee
voor de kaarters klaar. De speelavond op 23 maart is gewonnen door
Rijk van Egdom met 5412 punten, op
twee Mia Huijkman met 5312 punten
en op drie is Paul van Aalst geëindigd
met 5240 punten. De poedelprijs was
voor Piet Straathof met 3830 punten.

Programma
ZABO ronde 13
Aalsmeer - De zaalvoetbal competitie
van de ZABO wordt zaterdag 31 maart
voortgezet met de dertiende speelronde van het seizoen. Speellokatie is ook
nu weer sporthal de Bloemhof aan de
Hornweg. De toegang tot de tribunes
van de sportzaal is gratis en publiek is
welkom. Om 19.00 begint Accon/AVM
tegen Choekie’s Hairsalon. Om 19.45
uur is de aftrap van Amsec Beveiliging
tegen Schijf Grondboringen. Om 20.30
uur start de partij tussen LEMO Gaat
Los en SC Rijsenhout en om 21.20 uur
tenslotte is er als afsluiter het duel tussen Sportcafé de Midi’s en LEMO/Piller.

Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest
een 6-4 nederlaag incasseren in en
tegen Heemskerk. Brian v.d. Heuvel
behield zijn ongeslagen status met
drie enkelspelzeges. Hervé Pantegnies en Ed Couwenberg konden dit
maal niet tot winst komen. Het dubbelspel werd door Brian en Hervé,
na eerst enkele matchpunten tegen
te hebben overleefd, alsnog in hun
voordeel beslist. Bloemenlust 2 begon goed aan de thuiswedstrijd tegen Amsterdam ’78 9, waar in Amsterdam nog met 8-2 van verloren
was. Door overwinningen van Bart
Spaargaren (2x) en Johan Berk (1x)
in het enkelspel en een sterke zege van Bart samen met Frans Ravesteijn in het dubbelspel stond
een veelbelovende 4-2 tussenstand
op het bord. Helaas gingen de volgende vier enkelspelen verloren,
hoewel Vladimir Javornik zich in
zijn laatste wedstrijd pas met 8-11
in de beslissende vijfde game gewonnen gaf. Dus lachten de Amsterdammers als laatste en het best
met een 4-6 overwinning. Bloemenlust 3 heeft in de kampioensrace
een onverwachte hapering opgelopen door voor het eerst dit seizoen
te verliezen. In eigen huis werd met
maar liefst 2-8 verloren van Patrios
4, die in de sterkste opstelling aantrad. Horst Krassen en Peter Velleman wisten beiden van dezelfde tegenstander te winnen. Irene Gerritsma had in haar laatste wedstrijd winstkansen, maar bleef met
7-11 in de vijfde game toch met lege handen. Ook Horst verloor nog
een wedstrijd na een beslissende
vijfde game, evenals het dubbelspel samen met Peter. Omdat con-

current Amstelveen 4 met 10-0 won
van Rijsenhout 3, komt die nu samen met Bloemenlust 3 op een gedeelde eerste plaats. In Zaandam
kwam Bloemenlust 4 tegen ZTTC
12 knap terug na een 5-1 tussenstand, maar helaas niet verder dan
een geflatteerde 6-4 nederlaag,.
Laurent Mossan won knap twee
partijen en verloor de derde ternauwernood (11-9, 7-11, 11-8, 8-11, 1210). Wim v.d. Aardweg verloor zijn
eerste twee partijen met het kleinste verschil in vijf games, waarbij vooral de tweede wedstrijd een
thriller was (11-9, 13-11, 8-11, 8-11,
13-11). Hij revancheerde zich door
zijn laatste wedstrijd te winnen. Dirk
Piet was één keer dicht bij de winst,
maar moest na 11-9 in de beslissende vijfde game toch zijn tegenstander feliciteren. Het vierde punt
voor Bloemenlust 4 kwam uit het
door Wim en Laurent overtuigend
gewonnen dubbelspel.

Dartavond in
’t Middelpunt
Aalsmeer - De dartavond is afgelopen dinsdag spannend geëindigd daar de gebroeders Dolk uit
moesten maken wie er eerste werd.
De jongste, Sebastiaan, won en op
twee dus Franklin. Op drie is Kees
de Lange geëindigd. De volgende
dartavond is op 3 april en begint om
20.00 uur in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal is vanaf 19.30
uur open.

Beachvolleybal in The Beach

Zondag weer maandtoernooi
Aalsmeer -Zondag 1 april vindt het
maandelijkse Beachvolleybal toernooi plaats in The Beach. Voor jong
en oud is het een sportieve dag in
het zand. Dit weekend wordt er minder goed weer voorspeld. Dus wil je
dat heerlijke zonnige zomer gevoel
vast houden, schrijf je in voor het altijd gezellige maandtoernooi in The
Beach.
Of je nu super fanatiek ben of wat
minder fanatiek, dat maakt niet uit!
Het gaat om het plezier. In verschillende categorieën zal er gestreden

worden om mooie prijzen. Het toernooi begint met de 2x2 hoog om
10.00 uur. Om 12.00 uur komen de
4x4 allround teams bij die tot 16.00
uur spelen. En als laatste starten de
2x2 laag om 14.00 uur tot 18.00 uur.
Ben je benieuwd geworden naar de
maandtoernooien of wil je met een
team meedoen? Schrijf je dan snel
voordat de inschrijvingen vol zijn in
via sportief@beach.nl met je naam,
teamnaam en telefoonnummer. Surf
voor meer informatie naar www.
beach.nl.
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Titel voor tweede keer op rij

Cock en Dick Nederlands
kampioen koppel-sjoelen!
Aalsmeer - Cock Tukker en Dick
Eijlers zijn Nederlands kampioen
koppel sjoelen geworden. Een mooi
succes voor dit duo, maar natuurlijk ook voor sjoelclub Aalsmeer en
sjoelclub Zaanstad. Cock speelt in
Aalsmeer en Dick is actief in Zaanstad. Het toernooi werd gespeeld
over dertig bakken, drie series van
tien. Al meteen werd het duidelijk in
de eerste serie dat de mannen er zin
in hadden. Met een geweldige score
van 1380 punten namen ze een grote voorsprong. De tweede en derde score volgde met 1325 en 1311
punten op een flinke afstand. Ook
hun tweede en derde rondes waren

super, 1345 en 1343 punten. Cock
en Dick wonnen dan ook met grote overmacht het Nederlandkampioenschap. In totaal behaalde dit duo
4068 punten, gemiddeld 135,60. Op
twee is het koppel Tim van Sommeren en Ronald Polman geëindigd
met 3941 punten, gemiddeld 131,37,
en de derde plaats is behaald door
het koppel Herman Depenbrok en
Harm Zoutman met 3926 punten,
gemiddeld 130,87. Het was voor
Cock en Dick voor de tweede keer
dat ze deze titel pakte. Voor de volleidge uitslag kan gekeken worden op de website www.sjoelclubaalsmeer.nl

Voetbal vijfde klasse

RKAV 4 overtuigend kampioen!
Aalsmeer - Onder prachtige
weersomstandigheden en aangemoedigd door een grote groep fans
is het 4e elftal van Rkav afgelopen
zondag overtuigend kampioen geworden in de vijfde klasse reserve.
In een titanengevecht werd naaste belager RKAV 5 verdiend verslagen: 1–0. De ploeg van non-playing captain Spreij is hierdoor niet
meer te achterhalen door de concurrentie, zodat het kampioenschap een feit is. Vijf jaar geleden
stelde de technische staf, bestaande uit non-playing captain Spreij en
trainer/mental coach Robbie een
meerjarenplan op dat moest leiden
naar het kampioenschap in de vijfde klasse in het seizoen 2011/2012.

Tijdens het eerste seizoen werd
nog rekening gehouden met het
feit dat de ploeg jong en onervaren
was en dat de nieuwe aankopen
nog moesten wennen aan het hoge niveau in deze klasse. Langzamerhand werden de eerste contouren van het kampioenselftal zichtbaar, hetgeen twee jaar geleden resulteerde in het kampioensschap in
de zevende klasse. Door slim aankoopbeleid bleken vervolgens alle puzzelstukjes in elkaar te vallen waardoor al snel doorgestoomd
kon worden naar de vijfde klasse.
Rkav 4 verloor dit seizoen slechts
tweemaal en wist de overige wedstrijden allemaal te winnen, waardoor het afgelopen zondag in staat

Juniorteam SV Omnia plaatst
zich voor het NK-twirlen

Team 2 Schaakclub wint sterk
Aalsmeer - Het tweede team van
Schaakclub Aalsmeer speelde vrijdag een belangrijke wedstrijd tegen Santpoort 3 om het lijfsbehoud
in de tweede klasse van de NHSB.
Gelukkig kon captain Koen Beentjes
weer beschikken over Hans Pot, die
strijdbaar als altijd weer van de partij was. Hierdoor had Koen de opstelling die hij wilde voor dit belangrijke treffen, thuis in het Stommeerkwartier. Maar zoals bij vrijwel iedere sport is na de opstelling een goede start essentieel. Kopman Erik Korenwinder begon daarom maar met
goed nadenken. Zo goed (lang) dat
zijn tegenstander na een half uur
aan de wedstrijdleider vroeg of Erik
altijd zo lang nadacht. De tegenstander van Peter Verschueren was
na de opening zo van slag dat hij op
zijn notatieformulier schreef: “wat
doet wit?”. Koen Beentjes had ondertussen van de consternatie gebruik gemaakt om een witte pion te
snoepen, terwijl Arie Spaargaren en
Huub Joosten gewoon een degelijke stelling opzetten. Ferry Weverling
niet, die pakte gewoon een pion van
zijn tegenstander en leek ook nog
beter te staan. Als een uur later de
stukken bij Peter en Koen over het
bord vliegen is alles nog rustig bij
Gerrit Harting, met kleine middelen
komt Gerrit verder. Bord 8 van Santpoort had bord 7 nog zo gewaarschuwd: pas op voor dat paard. Het
mocht echter niet baten, want met
zijn fiere ros galoppeerde Hans de
witte stelling in en won pardoes een
pion. Een zelfde pion die Huub in-

middels in moest leveren. Koen won
het snelst, zoals een echte captain
betaamd. Na drie pionnen won hij
ook nog een toren en zijn tegenstander gaf het op. Het duurde vervolgens even voor de volgende borden werden beslist. Erik kwam 3 pionnen voor te staan, Peter bleef
aanvallen en Ferry wist een stuk te
winnen. Gerrit snoepte nog net voor
de tijdcontrole een pion mee, maar
Arie stond in de verdrukking. Dan
gaat het snel: Peter wint in de aanval, terwijl de tegenstander van Ferry niet alleen zonder goede zetten
maar ook zonder tijd komt te zitten.
Huub weet het goed te keepen en
wint zelfs plotseling als zijn tegenstander een toren cadeau doet: 4-0!
Wat een tussenstand, met goede
stellingen voor Erik, Hans en Gerrit. Het lijkt echter nog mis te gaan,
want Erik geeft zijn halve bord weg,
Arie doet drie pionnen van de hand
en Gerrit staat opeens mat. Gaat
het dan toch nog mis? Als Arie het
hoofd moet buigen en Erik lijkt te
gaan verliezen is alle hoop op Hans
gericht. Die weet daar goed mee om
te gaan en overspeeld koelbloedig
zijn tegenstander.

Aalsmeer - Zaterdag 24 maart zijn
elf leden van SV Omnia afgereisd
naar Alblasserdam om deel te nemen aan een twirlwedstrijd. Bij het
onderdeel 1-baton kwamen acht
twirlsters van SV Omnia 2000 in
drie verschillende categorieën op
de vloer. In de preteen intermediate
categorie namen Solenne en Selina
het onder andere tegen elkaar op.
Solenne mocht het spits afbijten en
startte zeer sterk. Solenne kreeg zilver met 75,1 punten en Selina goud
met 76,8 punten. Voor allebei ook
weer NK plaatsingspunten. In de junior beginner categorie was de helft
van de deelneemsters van SV Omnia 2000. Alicia (63,3 pnt), Amber
(64 pnt), Yosra (62,8 pnt), Suzanne
(62,7 pnt) en Eefke hadden er allemaal veel zin in en lieten goede routines zien. Eefke wist de 3e plaats te
bemachtigen met 67 punten en NK
plaatsingspunten.

Imca kwam uit in de junior intermediate categorie en haalde zilver met 74,3 punten. Bij het onderdeel 2-baton namen Solenne en Selina het weer tegen elkaar op. Selina
startte niet goed maar het einde van
haar routine was erg sterk. Ze werd
1e met 75,1 punten en Solenne 2e
met 72,8 punten. Bij het onderdeel
duo twirling kwamen Eefke en Amber uit in de junior beginner categorie. Ze lieten een vloeiend optreden
zien. De jury beloonde hen met goud
met 67,7 punten. In de categorie senior beginner lieten Nikkie en Imca
ook een goede routine zien. Ook zij
werden beloond met goud met 68.3
punten. Beide duo’s behaalde NK
plaatsingspunten. Imca en Nikkie
deden mee aan het onderdeel Super
X-Strut. Imca behaalde in de junior
intermediate categorie het goud met
74 punten. Nikkie behaalde met 68,5
punten ook goud maar dan in de se-

Het juniorteam van links naar rechts: Lisa, Alicia, Nikkie, Suzanne, Yosra, Manon en Imca.

Dat Erik uiteindelijk toch verliest
maakt dan niet meer zoveel uit, want
de winst is binnen: 5-3. Een goede
overwinning op een sterke tegenstander en een belangrijke stap weg
van de degradatie. Een gelijkspel in
de laatste ronde is voldoende voor
lijfsbehoud en zelfs bij verlies is SCA
2 waarschijnlijk nog veilig.

Voetbal zaterdag

Aalsmeer pakt nipt punt
van Monnickendam: 2 – 2
Aalsmeer - Wederom is het Aalsmeer
niet gelukt om de volle drie punten
te pakken. De thuiswedstrijd tegen
Monnickendam eindigde afgelopen
zaterdag 24 maart in een gelijke 2-2.
De laatste wedstrijden is het spel niet
om naar huis te schrijven. Het gaat
te gehaast en vooral de onzekerheid
geeft de tegenstanders het gevoel dat
er wat te halen valt. Monnickendam
was zo een tegenstander. Frank en
vrij van promotie en degradatie gaan
zij de wedstrijd in. Vooral in de counter met de spitsen Kid Ronday en Milco Binken zijn zij levensgevaarlijk.
Achterin is het de 37-jarige Ab Persijn die moeiteloos de defensie leidt.
Al na 40 seconden lag de bal achter Ray Smidt in het netje lag. Na het
veroveren van de bal werd de achterhoede door Kid Ronday er uitgelopen
en was Ray Smidt kansloos, 0–1. In
de tweede minuut was het weer Kid
Ronday die de Aalsmeer achterhoede
liet staan. In laatste instantie stompte Ray Smidt de bal nog tot corner. Al
met al een zwak begin. Aalsmeer begon in te zien dat het tempo verhoogd
moest worden. Monnickendam kreeg
het moeilijk, maar bleef gevaarlijk in
de counters. Een vrije trap in de 12e
minuut van Burak Sitil werd door keeper Claudio Rizzuni knap tot corner
verwerkt. Toen brak de cruciale 21e

minuut aan. Uit een counter kopte
Milco Binken op de lat, de terugspringende bal werd opgevangen door Kid
Ronday, die vanaf 10 meter keihard
uithaalde. Burak Sitil hield automatisch zijn handen voor het gezicht en
voorkwam daarmee een zeker doelpunt. Scheidsrechter van Dokkum
oordeelde dit als gezichtsbescherming en liet doorspelen. De beide elftallen boden veel strijd en voor de
ruim 200 toeschouwers was het een
leuke wedstrijd om te zien. In de 24e
minuut draaide de sterk spelende
Thomas Harte zich goed vrij van zijn
tegenstander en liet Claudio Rizzuni
kansloos, 1–1. Aalsmeer bleef komen.
Uit een corner in de 27e minuut kopte Peter Neuvel (deze wedstrijd in de
spits spelend) knap in, maar de keeper zat er goed bij. Monnickendam
bleef gevaarlijk. Vooral met hun vrije
trappen was het de lange Milco Binken die veel onheil stichtte. Het vele werk dat Salih Yildiz op links verrichtte en de vaak goede voorzetten
bleven zonder resultaat omdat een
diepgaande spits ontbrak. Een doepunt in de 42e minuut van Monnickendam werd wegens buitenspel afgekeurd. De laatste kans in de eerste helft was voor Salih Yildiz. Twee
man speelde hij uit, maar voor de
keeper schoot hij de bal voorlangs. In

de tweede helft kwam de eerste kans
voor Aalsmeer in de 54e minuut toen
uit een steekpass van Thomas Harte Peter Neuvel net iets te kort kwam
om te scoren. Drie minuten later liet
Vincent Krabbendam uit een pass van
Peter Neuvel een hard schot los op de
keeper die verwerkt werd tot corner.
Aalsmeer kreeg kansen, maar het vizier stond niet op scherp. Jeffrey Blikslager moest in de 62e minuut met
twee keer geel de kleedkamer opzoeken. Aalsmeer moest met tien man
verder en Monnickendam geloofde er
weer in. En weer was het Kid Ronday,
de uitblinker deze middag, die solerend langs de Aalsmeer defensie Ray
Smidt kansloos liet, 1–2. Met een wissel van Dirk Jan v.d. Meer voor Sergio
Pregers ging Aalsmeer één op één
spelen en kwamen er kansen. Monnickendam moest terug, maar bleef
behoedzaam op de counter spelen.
Trainer Anthony Servinus bracht in de
80e minuut met Mark Ruessink voor
Tim Millenaar weer een aanvaller in
en dit bracht succes. Een vrije trap
in de 86e minuut schoot Burak Sitil
dwars door de Monnickendam defensie in de linkerhoek, 2–2. En kreeg
een hard werkend Aalsmeer toch nog
een punt.
Zaterdag 31 maart speelt Aalsmeer
uit tegen B.O.L.. Aanvang 14.30 uur,
locatie sportpark BOL, Prinses Margrietstraat 3, Broek op Langendijk.
Jack van Muijden

was om het kampioenschap in de
wacht te slepen. Dat dit gedaan
kon worden door een overwinning te behalen op naaste concurrent RKAV 5, maakte alles natuurlijk nog specialer. De voorbereidingen op de kampioenswedstrijd begon voor de jongens al vroeg met
een gezamenlijk ontbijt in de kantine. Na een laatste groepsbespreking - uiteraard onder leiding van
non-playing captain Spreij – kon de
wedstrijd aanvangen. Was de spanning in de kleedkamer nog voelbaar, op veld was hier weinig meer
van te merken. Rkav 4 speelde geconcentreerd en vol passie en liet
het publiek zien waar het voor gekomen was: snel combinatievoetbal, individuele acties en technische hoogstandjes. RKAV 5 beperkte zich tot verdedigen. Al ruim
voor het laatste eindsignaal werd
duidelijk dat er slechts één ploeg in
aanmerking kwam voor het kampioensschap en dat was RKAV 4.
Zoals het een ware kampioen betaamt, werd er gestreden voor elke
meter en de bevrijdende treffer van
topscoorder Michael Könst werd
uitbundig gevierd. Niet snel daarna
floot de sterk acterende scheidsrechter Hans Schijf voor het einde
van de wedstrijd en kon het feest
beginnen.
Het kampioensschap is een prachtige bekroning voor de vechtlust
en het doorzettingsvermogen van
de ploeg dit seizoen. Al met al een
prachtige teamprestatie!

Jan wint bij de
Geluksvogels

nior beginner categorie. Voor haar
ook NK plaatsingspunten. Trainster
Valerie kwam precies op tijd voor het
onderdeel rhythmic twirl. ’s Morgens
had zij eerst les gegeven aan de aller jongste twirlsters en was daarna
direct door gereisd naar Alblasserdam. 7 twirlsters van SV Omnia 2000
kwamen uit in 5 verschillende categorieën. Selina kwam voor het laatst
uit in de preteen intermediate klasse en behaalde goud met 76,3 punten. Solenne liet een heel goed optreden zien in de preteen advance klasse. Ze behaalde zilver met 79
punten. In de junior beginner klasse lieten Amber, Eefke en Alicia goede optredens zien. Amber straalde weer tijdens haar optreden. Helaas gebruikte ze niet de hele vloer.
Ze kreeg 65 punten. Eefke’s dag kon
niet meer stuk na het horen van haar
67,9 punten. Wederom plaatsingspunten en een zilveren medaille. Alicia deed er nog een schepje bovenop met 68,3 punten. Zij behaalde het
goud en ook voor haar zijn de eerste NK plaatsingspunten binnen. In
de junior intermediate klasse behaalde Imca het goud met 77 punten. Voor haar de eerste felbegeerde
NK plaatsingspunten. Nikkie debuteerde bij dit onderdeel in de senior
beginner klasse. Ze had maar liefst
15 tegenstanders. Ze wist zich goed
staande te houden in deze grote
groep. Ze behaalde een prima 6e
plaats met 65,3 punten. Het laatste
optreden was voor het junior small
team bij het onderdeel dancetwirl.
Lisa, Manon, Suzanne, Yosra, Alicia,
Nikkie en Imca namen het op tegen
twee andere teams. Ze lieten een
hele goede show zien. Hier en daar
werd een baton gemist, maar het totaal plaatje zag er prima uit. De jury
beloonde hen met de 1e plaats met
67,5 punten. Met dit puntentotaal
zijn ze direct geplaatst voor het NK
twirlen. Wederom een zeer geslaagde wedstrijddag. Met 10 gouden, 5
zilveren en 1 bronzen medaille en 12
optredens met NK plaatsingspunten
keerden de twirlsters huiswaarts.De
volgende wedstrijd is op 21 april in
Nieuwkoop.

Fietsmiddag
met OVAK

Motortoerrit van 175 kilometer

Amstellandrit bij MTC Motovatie
Amstelveen – Op zondag 1 april staat
bij MTC Motovatie de eerste toerrit van
het nieuwe motorseizoen op het programma: De Amstellandrit. Na een
aantal heerlijke zonnige dagen komen
de gemotoriseerde tweewielers weer
uit de mottenballen tevoorschijn. Snel
alle winterse narigheid achterlaten. De
route is op de dag zelf ook in Garmin
GPS verkrijgbaar. Er is getracht een afwisselende rit uit te zetten over 175 kilometer. Uiteraard is er onderweg ook
aan de inwendige mens gedacht en
zijn er gelegenheden genoeg om een
gezellige tussenstop te maken. Het
is weer een rit waar zowel de beginnende als de gevorderde motorrijd(st)

er, alleen of in een groep met voorrijder, veel plezier aan kan beleven. Tussen 9.00 en 11.00 uur kan er worden
gestart. Voorrijders zijn tussen 9.00 en
10.00 uur aanwezig. Deelname is mogelijk vanaf 5 euro per persoon. Een ieder is welkom in het clubgebouw De
Motovatie in het KLM-Sportcentrum
op het Wimbledonpark 2 te Amstelveen. Telefoonnummer MTC Motovatie
alleen tijdens de rit: 06-57180758. Voor
meer informatie zie: www.motovatie.nl.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Bovenkerk - IJsclub De Kleine Poel
organiseert vrijdag 30 maart een
pastorie in het Noorddamcentrum.
De zaal gaat om 19.30 uur open en
vanaf 20.00 uur wordt met het kaarten gestart. Er kan deze avond geklaverjast, gebokst en bij voldoende
belangstelling gepandoerd worden.
Er wordt gekaart om eieren. De deelnamekosten bedragen 1,50 euro per
persoon. De kaartavond wordt besloten met een verloting. Net als afgelopen jaren is het motto: ‘Niemand
gaat zonder eieren de deur uit’.

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 4
april vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het klaverjassen op 21 maart is gewonnen
door Jan Alderden met 5346 punten, gevolgd door Dirk van Dam met
5245, Engeltje Jongkind met 5114 en
Dirk Tromp met 5103 punten.

Paasdrive bij
Kleine Poel

Kudelstaart- Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis. Ook zin in een gezellig avondje klaverjassen? Iedereen is van harte welkom. Vanaf 20.00 uur worden
de kaarten verdeeld. Op 21 maart is
Jan Raadschelders eerste geworden
met 5669 punten. Marco van der Jagt werd wederom tweede met 5372
punten en Paulien Kant behaalde
met 5220 punten de derde plaats.
De poedelprijs is uitgereikt aan Leny
Uilenberg met 3660 punten.

Sjoelavond in
‘t Middelpunt
Aalsmeer - De volgende sjoelavond
van buurtvereniging Oostend gaat
plaatsvinden op donderdag 5 april. Er
wordt gesjoeld in het Middelpunt in
de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur.
De zaal gaat open om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Donderdag 22 maart is er hoog gesjoeld, iedereen wilde zijn competitieplaats
verbeteren. De groepswinnaars zijn
geworden de dames Tiny van der Maden en Lida de Nooij, de heren Sjaak
Bleeker en Henk van der Stroom en
mevrouw Tini van de Merbel.

Aalsmeer - Op donderdag 5 april
start de OVAK weer met de maandelijkse fietsmiddagen. De eerste rit gaat
naar Nieuwveen. De start is als vanouds vanaf het parkeerterrein bij het
zwembad aan de Dreef om 13.30 uur.

Speelavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 3 april
houdt buurtvereniging Ons Genoegen haar jaarlijkse paasspeelavond.
Er wordt gekaart in de locatie van
Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan vanaf 19.30 uur. De zaal gaat
open om 19.00 uur en iedere liefhebber van klaverjassen en rummicuppen is welkom. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door mevrouw R. Hoekman met
5575 punten, gevolgd door de heren
N. Bekkers met 5254 en P. Voorn met
4930 punten. Bij het rummicuppen
behaalde mevrouw R. Bekkers de
hoogste eer met 31 punten. Op twee
L. Karemakers met 43 punten en op
drie R. Wiebes met 78 punten.

Oude Spoorbaan
is niet meer!
Aalsmeer - Op 22 maart heeft
buurtvereniging De Oude Spoorbaan
de laatste speelavond van haar bestaan gehouden. Nog één keer kwamen de kaarten op tafel in gebouw
’t Anker voor een gezellig avondje
klaverjassen. Het spel is gewonnen
door Adrie Thuis met 7136 punten,
gevolgd door Vera Könst met 6710
punten en op drie Gré van Heteren met 6634 punten. Gré van Heteren mag zich tevens de laatste kampioen van de buurtvereniging noemen. Met 70149 punten totaal is zij
‘geridderd’ tot seizoen kampioen van
2011/2012. En vanaf nu is De Oude
Spoorbaan opgeheven, na 59 jaar. Te
weinig leden heeft het bestuur doen
besluiten er mee te stoppen. Iedereen die ooit een speelavond heeft
bijgewoond, wordt bedankt voor zijn
of haar aanwezigheid.

Dirkjan wint
bij Sjoelclub
Rijsenhout – Op donderdag 5 april
houdt sjoelclub Rijsenhout weer een
gezellige speelavond. Er wordt gesjoeld in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat vanaf 20.00 uur. Ook
nieuwe leden zijn welkom. Uitslag
van de sjoelavond op 22 maart. Eerste in de hoofdklasse Dirkjan Baardse
met 1987 punten, op 2 Jan Joore met
1813 punten en op 3 Thomas van Brakel met 1799 punten. Klasse A: 1 Elly Lanser met 1789 punten, op 2 Riet
Schijf met 1714 punten en op 3 Leo
Van Faassen met 1700 punten. Klasse
B: 1 Alie van Tol met 1717 punten, op
2 Gert Lanser met 1661 punten en op
3 Ruud van Schie met 1651 punten.
Klasse C: 1 Char Kuite met 1619 punten, op 2 Hans Schijf met 1605 punten en op 3 Plonie Verdel met 1598
punten. Klasse D: 1 Rina Korenwinder
met 1540 punten, op 2 Femmy Korte
met 1466 punten en op 3 Stien Piet en
Huig Baartman, elk met 1459 punten.
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Sportvereniging Omnia 2000

Titelstrijd bij Poel Eye’s

Ritmische gymnasten voor
Interland in België
Aalsmeer - Enkele Ritmische gymnasten van SV Omnia 2000 uit
Aalsmeer reisden zondag 18 maart
af naar Mol in België. Ze waren uitgenodigd voor een Interland met
België en Duitsland. Dat betekende
vroeg op pad, want de deelnemers
werden om 08.45 uur in de sporthal verwacht. In de ochtend waren
Anahit Oganisjan en Sanne Cleveringa aan de beurt in de categorie
Mini D. Zij lieten beiden een mooi
oefening zonder materiaal zien of
zoals de Belgen het zeggen: zonder
tuig. Het deelnemersveld was sterk
en het was goed te zien dat de Belgische en zeker de Duitse meiden
meer trainen. Toch hielden de meiden van SV Omnia 2000 goed stand:
Sanne werd 13e en Anahit 20e. In
de middag was het eerst de beurt
aan Dominique Roof in de categorie Beloften C. Zij liet een baloefening en oefening zonder materiaal
zien. De wedstrijd werd alleen gejureerd op uitvoering en dat is precies het sterke punt van Dominique.
Ze liet twee nette oefeningen zien
en behaalde een 7e plaats. Daar-

na was het de beurt aan Manon van
der Ploeg die pas de dag ervoor had
gehoord dat ze mocht meedoen. Juliet Oganisjan zou eigenlijk deelnemen, maar zij was ziek en moest
de wedstrijd aan haar voorbij laten
gaan. Manon zat in de sterke Junioren D categorie en liet een oefening met knotsen (kegels volgens
de Belgen) en hoepel zien. De oefeningen verliepen niet helemaal vlekkeloos en Manon behaalde een 14e
plaats. Aan het einde van de middag
deed Fabiënne Roof mee in de categorie Senioren D. Ook zij liet twee
oefeningen zien: knots en hoepel. In
de hoepeloefening zaten wat fouten maar de knotsoefening ging een
stuk beter. Fabiënne werd 10e in
deze categorie. Het was een lange
dag in België, maar de meiden zijn
een leuke ervaring rijker. Assistent
trainster Ilse Huiskens en jurylid Ingrid Hoffscholte gingen moe en voldaan naar huis. De dag werd gezellig afgesloten met de ouders en zusjes bij een friettent in Mol. Waarna
de ruim twee uur durende terugreis
kon worden begonnen.

Foto: De prijswinnaars van het OVAK-toernooi.

Ria en Cees winnaars van
OVAK tennistoernooi
Aalsmeer - Op dinsdagmorgen
27 maart heeft op de binnenbanen
van de Health & Sports Club in de
Hornmeer het jaarlijkse OVAK tennis toernooi plaatsgevonden. Dit
toernooi, waaraan door 40 leden
van de ouderenvereniging werd
deelgenomen, is in een bijzonder
feestelijke en sportieve sfeer verlopen, mede door een bijdrage van
het OVAK bestuur en muzikale begeleiding door Ally Maarse op zijn
keyboard. Er werd twee maal een

Kudelstaart- Eén maal op vrijdagavond in de twee weken kan er gedart
worden bij Poel’s Eye in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Je hoeft geen lid te
zijn van deze vereniging, dus iedereen
is welkom om mee te doen. Bij Poel’s
Eye wordt er vanaf het bestaan ieder
jaar een ranglijst bijgehouden. Voor
de één is dit niet belangrijk, maar wellicht een ander strijdt ervoor om in deze
ranglijst zo hoog mogelijk te eindigen
of gaat misschien wel voor het kampioenschap! Na drie seizoenen achtereen waarin Danny Zorn het sterkst was
en zich de grote beker hoog boven het
hoofd mocht houden, ziet het er naar
uit dat er dit jaar een nieuwe of misschien wel oud kampioen zal zijn. Rene
Kruit is namelijk ook oud kampioen en
is nog in de race voor de titel en daar
waar Gerard Bak al meerdere keren
naast greep, heeft hij tot nu toe de beste papieren om dan eindelijk de grote

beker te winnen. Davey Monsees, Eric
Jan Geelkerken en Danny de Hartog
zijn nieuwe gezichten in de top en ook
zij zijn nog in de race als titelkandidaten. Verder loop de rest van de top 10
ook niet ver achter en dus kan er in de
komende vier speelavonden evenals in
de eredivisie nog veel gebeuren. De top
10 ziet er als volgt uit: 1. Gerard Bak 105
punten, 2. Davey Monsees 103 punten,
3. Rene Kruit 101 punten, 4. Eric Jan
Geelkerken 96 punten, 5. Danny de
Hartog 95 punten, gedeeld op 6. Ilona Bak en Remco Maarse 87 punten, 8.
Gilbert van Eijk 80 punten, gedeeld op
9. Huib Gootjes en Peter van de Laarse 79 punten. De eerst volgende speelavond is morgen 30 maart. Vanaf 19.00
gaat de zaal open waar de darters vervolgens om 19.45 van start gaan. Deelname is drie en halve euro voor iedereen vanaf 15 jaar. Kijk voor meer informatie op: www.poelseye.nl.

half uur gespeeld met gewisselde
partner en tegenstanders met het
doel in deze termijn zoveel mogelijk games te scoren. Bij de dames
is Ria Nieuwkoop met 20 games op
één geëindigd, op twee Joke Tetteroo met 13 games en op drie Riet
Reurings met 11 games. Bij de heren eindigde Cees van Nieuwburg
met 17 games als eerste, Rinus
de Jong als tweede met 16 games
en Nico Nieuwenhuyzen met 14
games als derde.

Voetbal zondag

RKAV en Geinburgia gelijk!

Ook sporten voor kinderen
met een beperking?
Aalsmeer - Twee keer per week
naar de sportvereniging of het
zwembad, samen sporten met
vriendjes en vriendinnetjes of alleen
al een balletje trappen op het grasveld voor de deur: Voor veel kinderen de normaalste zaak van de wereld, maar hoe is dat voor een kind
met een beperking? Is het dan ook
zo vanzelfsprekend om twee keer
per week te gaan sporten? Helaas
is dat nog lang niet altijd het geval.
Onbekendheid met de mogelijkheden speelt hierbij een grote rol. Vandaar dat de regiomedewerker aangepast sporten van Sportservice
Noord-Holland (ouders van) kinderen met een beperking, zowel lichamelijk als verstandelijk, ondersteunt bij het zoeken naar een passende activiteit. De regiomedewerker is op de hoogte van zowel het
structurele sportaanbod in de regio,
als van verschillende evenementen
die door het hele land plaatsvinden.
In Amstel en Meerlanden worden
in verschillende plaatsen vele activiteiten voor kinderen met een beperking georganiseerd. Zo kunnen
bij de tennisvereniging Nieuw Vennep kinderen met een verstandelijke
beperking terecht voor een proefles. En wordt wekelijks gevoetbald

door kinderen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking
bij onder andere KDO in De Kwakel. En kunnen kinderen met een visuele beperking zwemmen bij Cormeta in Amstelveen. Voor de kinderen uit Amstel en Meerlanden die
wat verder willen reizen is ook het
Ronald Mc Donald Centre in Amsterdam Noord een hele mooie locatie. Hier wordt door de vereniging Only Friends een legio aan activiteiten speciaal voor kinderen met
een beperking georganiseerd, zoals
duiken, kickboksen, streetdance en
voetbal. Deze en vele andere mogelijkheden zijn bekend bij de regiomedewerker.
Wilt u een sportactiviteit voor kinderen met een beperking opzetten? Of
wilt u meer informatie over het sportaanbod voor kinderen met een beperking in Amstel en Meerlanden?
Bel dan met Wikke van Stam via telefoonnummer 023-5575937 of stuur
een e-mail naar wvanstam@sportservicenoordholland.nl. Natuurlijk
kan ook een bezoek gebracht worden aan de website: www.aangepastsporten.info.
Foto: Sportservice Noord-Holland.

Aalsmeer - Werklust en inzet met
hoofdletters en elkaar helpen waar
het mogelijk was, dat was RKAV afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Geinburgia. Geinburgia had
weliswaar meer kwaliteit in huis,
maar dat moet wel omgezet worden in daden. Geinburgia had de
pech dat de verdediging van RKAV
in topvorm was, waarin Steven Boere en Timo Peters tot grote hoogte
stegen en weinig kansen weg gaven. De anders zo gevaarlijke Barry Springintveld werd behoorlijk
aan banden gelegd door de grote
man bij Geinburgia, Martijn Jansen.
In de eerste helft waren de beste kansen toch wel voor RKAV. Erg
veel druk werd gezet vanuit de midden linie, waar vooral Rody Springintveld menigmaal een gevaar was
voor de Geinburgia verdediging. Zo
ontsprong zich een heerlijke voetbalmiddag voor het publiek. Tot
de rust bleef de nul gehandhaafd.
Na de thee was het weer de thuisploeg die de aanval zocht, met Ro-

bert Jansen als de grote aanjager,
zonder de anderen tekort te doen,
bleef RKAV de druk op het vijandelijk doel houden. Doelman Duynmayer had in de twee en twintigste minuut de grootste moeite om
een door Rody Springintveld ingeschoten vrije trap tot hoekschop te
verwerken. Meer en meer ging het
er op lijken dat hier geen winnaar
zou opstaan. De grote winnaar was
wel het in grote aantal aanwezige publiek, dat een heerlijke partij
voetbal voorgeschoteld kreeg. Ook
scheidsrechter Reingoud kan terug zien op een goed gefloten wedstrijd. Al met al RKAV kan terugkijken op een goede wedstrijd, goed
in de organisatie en een inzet om
jaloers om te worden. De trainer
van RKAV liep dan ook zeer tevreden tussen zijn jongens het veld af.
Zondag 1 april wacht RKAV de uitwedstrijd tegen P en T. Aanvang is
14.30 uur.
Theo Nagtegaal

Joris Voorn(l) verloor afgelopen speelavond de B- winnaarronde van Albert Geleijn.

ingezonden
‘Beter laat dan nooit’ -bedankje!
Aalsmeer - Een weekje of twee te
laat, maar dat maakt ons bedankje niet
minder gemeend. Wat een fantastische
avond hebben we met z’n allen beleefd
op zaterdag 10 maart! De opkomst bij
deze benefietavond, speciaal georganiseerd ten behoeve van het Weekaatje, was enorm: op het hoogtepunt van
de avond waren er ruim 250 mensen in
de RKAV-kantine! En ja, het mag gezegd worden.. zonder jullie hadden we
deze avond niet tot zo’n fantastisch
einde kunnen brengen. Wat een gezelligheid, wat een feest, maar vooral
wat een bijdrage! Maar liefst 6.922 euro hebben wij Dames, gezamenlijk met
jullie feestgangers, opgehaald. Tijdens
de avond werd daarnaast bekend gemaakt dat de Rabobank, de Gemeente Aalsmeer en de RKAV-selectie hier

nog eens een schepje bovenop deden. En dan beginnen we in dit stuk
nog niets eens over alle geldbedragen die los van dit initiatief zijn opgehaald. Ik denk dat we namens ons allemaal spreken als we zeggen dat de tribunebrand niet alleen nare dingen met
zich mee heeft gebracht: de clubleden, maar ook alle vrienden en kennissen van RKAV, lieten zich niet kennen
en gingen aan de slag. Als Dames zijn
wij ontzettend trots en blij om bij zo’n
mooie vereniging te mogen voetballen!
Laten we met z’n allen deze clubsfeer
voortzetten, maar laten we daarbij de
prestatie niet uit het oog verliezen. Wat
kunnen we nog meer zeggen, dan bedankt feestgangers, sponsoren, bedspecial guests, commissie en RKAV.
Dames 1 RKAV

Persoonlijk record voor
Bert bij Sjoelclub
Aalsmeer - Op 15 maart heeft
sjoelclub Aalsmeer weer haar competitie gehouden. In de hoofdklasse
heeft Patrick Haring gewonnen met
2844 punten en op twee is Albert
Geleijn geëindigd met 2766 punten. Op drie eindigde Marry Verhoeven met 2657 punten. In de A klasse ging Marja Springin’tveld met de
winst aan de haal en scoorde 2659
punten, op twee Jan de Leede met
2609 punten en op drie Kees Kuypers met 2605 punten. In de klasse B pakte Margriet de Vries de eerste plaats met 2489 punten, op twee
Jacob van ‘t Hof met 2474 punten en
op drie Wijnand Springin’tveld met
2473 punten. In de C klasse was de
tweede serie van Bert een persoonlijk record met een prachtige score
van 1282. Maar de eerste plaats was
voor zijn dochter Elisa Houweling

met 2492 punten, op twee eindigde
dan Bert Houweling met een score van 2399 punten en op drie Rob
Kuypers met 2397 punten. In de D
klasse ging de winst naar Dirk Mol
met 2342 punten, op twee nieuwkomer Theo van Leijden met 2310
punten en op drie Jeanne van Wees
met 2294 punten. In de E klasse
was Jan Geleijn Dzn de sterkste met
2281 punten en volgde Mirjam van
den Berg op twee met 2189 punten
en op drie met 2183 punten Adje de
Leede. In de F klasse werd dit keer
Co Eveleens met 2071 punten de
winnares en op twee eindigde Nel
Zwartendijk met 2058 punten. Vanavond, donderdag 29 maart, wordt
er weer gesjoeld in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Aanvang is 20.00
uur en sjoelliefhebbers zijn van harte welkom.

Handbal Eerste Divisie

Dames Aalsmeer sluiten met
forse winst daverend af!
Aalsmeer - Voor de dames van FIQAS Aalsmeer stond zaterdag 25
maart de allerlaatste competitiewedstrijd van het seizoen op het
programma. Tegenstander was het
tweede team van het Amsterdamse V.O.C., de nummer laatst. De
Aalsmeerse dames waren al kampioen, V.O.C. al zeker van degradatie, dus voor beide ploegen stond er
niets meer op het spel. Toch wilden
de dames van FIQAS Aalsmeer nog
één keer laten zien waarom zij de
terechte nummer één van de Eerste
Divisie zijn. De ploeg begon meteen
geconcentreerd en gedreven en er
was meteen duidelijk dat ze ook
deze laatste wedstrijd goed wilde
presteren. Daarvoor was V.O.C. de
ideale tegenstander. Bij rust stond
FIQAS Aalsmeer al vér voor, in de

tweede helft werd het verschil alleen maar groter. Alle dames kregen speeltijd en deden het stuk
voor stuk goed. Voor Yessica v.d.
Kroon was het haar laatste wedstrijd in dames 1, want zij gaat de
club verlaten. Tot de laatste minuut
werd er met inzet gespeeld en het
was dat de scheidsrechters af floten, anders was doelpunt nummer
50 er misschien ook nog wel in gegaan. Nu bleef de teller steken op
49-17. FIQAS Aalsmeer had zowel het seizoen als haar verblijf in
de Eerste Divisie op gepaste wijze
afgesloten en laten zien rijp te zijn
voor de eredivisie. De dames trainen nu nog door tot eind mei, hebben dan vakantie tot eind juli en
starten dan hun voorbereiding op
het nieuwe seizoen.

Nacompetitie handbal

Aalsmeer doet goede zaken
Aalsmeer - Zaterdag moesten de
heren van FIQAS Aalsmeer voor hun
derde wedstrijd in de nacompetitie naar Rotterdam voor een confrontatie met HA R&O. Anderhalve
week eerder was thuis al ruim van
deze ploeg gewonnen in het bekertoernooi, maar daarvóór was in Rotterdam ook al eens dik verloren. Het
kon dus best spannend worden.
Dat werd het slechts een kwartier:
8-9, daarna nam FIQAS Aalsmeer
een steeds grotere voorsprong. De
Aalsmeerse dekking stond bovendien als een huis. HA R&O kwam er
niet meer doorheen en als dat wél
lukte, stond daar keeper Gaby Birjovanu. De aanval ging ook steeds beter lopen: Remco van Dam was lekker op dreef en dat leverde al een
14-10 voorsprong op bij rust. In de
tweede helft werd het verschil alleen
maar groter, zelfs verdubbeld toen de
Aalsmeerders met 23-15 voor kwamen. Man of the Match was zonder
meer Robin Boomhouwer, die acht
keer scoorde. Frank Lübbert was
weer uitermate effectief in het nemen van strafworpen: hij wist ze allemaal te benutten. Rodrigo Huttinga
werd vaak gevonden aan de cirkel en
wist dan doeltreffend af te ronden.
Aan het eind van de wedstrijd viel
Jarcha van Dijk nog in en hij maakte
meteen ook twee doelpunten. En zo
werd het uiteindelijk een dik verdiende en ruime 30-21 overwinning voor

FIQAS Aalsmeer, dat daarmee goede
zaken deed in de degradatiepoule.
Er is nu een voorsprong van respectievelijk één, drie en zes punten op
de anderen en dus ziet het er – halverwege de nacompetitie – goed uit.
Zeker zoals afgelopen zaterdag werd
gespeeld: er stond in Rotterdam gewoon een goed team dat vanaf het
begin voor de volle winst ging. Komende zaterdag 31 maart komt AHV
Swift naar de Bloemhof en met die
ploeg heeft FIQAS Aalsmeer nog een
appeltje te schillen. Uit werd namelijk in de slotfase verloren. Bij winst
wordt de nummer één positie in de
degradatiepoule nog verder verstevigd en is de plaats in de eredivisie
bijna veilig gesteld. Ze kunnen alle mogelijke steun gebruiken, dus
kom naar de Bloemhof en moedig de
ploeg aan! De wedstrijd begint om
20.30 uur. Mis het niet!
Rad van fortuin!
Op zaterdag 31 maart – na de wedstrijd van de heren tegen Swift draait Rinus de Jong in de kantine van de Bloemhof het rad van fortuin. Er wordt één super ronde gespeeld en daarin is een televisie te
winnen. De hele opbrengst van deze
verloting komt ten goede aan Spieren voor Spieren (en de bus voor Patrick Romeijn in het bijzonder).
Foto: Don Ran
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Takkendagen in Oost en
West op vrijdag 6 april
Aalsmeer - De gemeente en De
Meerlanden gaan op vrijdag 6 april
(Goede Vrijdag) in Aalsmeer-Oost
en op vrijdag 13 april in AalsmeerWest (grens tussen Oost en West is
de N201) snoeiafval en takken gratis ophalen. Bewoners kunnen de
takken of ander snoeiafval gebundeld voor 7.30 uur op de aanbiedplaats van de rolemmer neerleggen
en het snoeiafval wordt die dag opgehaald. Klein snoeihout kan in de
GFT rolemmer en wordt dan op de
gebruikelijke ophaaldag meegenomen. De beplanting in de tuinen
geeft veel woon- en tuinplezier voor
de bewoners. De planten, struiken
en bomen groeien echter soms zo
hard dat ze in de loop van de tijd
over de trottoirs, parkeerplaatsen en
de openbare weg groeien. Dat geeft
veel overlast en kan zelfs gevaarlijk

zijn voor onder andere mensen met
een beperking en ouders met kinderwagens. Het overhangend groen
kan ook hinderlijk zijn als wegwerkers werkzaamheden moeten verrichten aan de straat of als er geveegd moet worden door De Meerlanden. Kortom, overhangend groen
zorgt voor overlast voor voetgangers, fietsers, automobilisten en
wegwerkers. Het voorjaar is dé periode om het groen in plantsoenen en
in tuinen flink onder handen te nemen. Het is de tijd om te snoeien in
de tuin en het overhangende groen
weg te snoeien. Overhangend groen
zijn bomen en struiken die over de
erfafscheiding heen hangen over
het trottoir of de straat. De takkendagen zijn een mooie gelegenheid
om overhangend groen te snoeien
en gratis te laten ophalen!

Oplichters actief in Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente is inmiddels twee maal gebeld door
oude dames die worden benaderd door een zogenaamde ambtenaar van belastingen. Deze vertelt dat ze teveel gemeentelijke belasting hebben betaald, en dit terug kunnen krijgen als ze de administratie kosten voldoen. Een dame
van 82 jaar heeft rond de 120 euro
betaald. Op de afgegeven kwitantie staat wel een naam (Ed Pronk),
maar verder niets. Ook zijn er meldingen bij de gemeente binnengekomen over zogenaamde medewerkers van de gemeente die ‘s avonds
rond half tien bij inwoners hadden
aangebeld om voor de hondenbelasting te controleren. Ook dit zijn
oplichters. De controle voor de hondenbelasting is alleen overdag. Deze controleurs kunnen zich legitimeren. De huis aan huis hondenbelastingcontrole van dit jaar is overigens al achter de rug. Op uiteenlopende manieren weten oplichters
iedere keer weer hun slag te slaan
en onschuldige slachtoffers te maken. Er zijn oplichters die zich voordoen als bijvoorbeeld een medewerker van de gemeente, medewerker van een energiebedrijf, telefoon-

controleur, verzekeringsmaatschappij of tuinman. Of ze zeggen dat ze
in opdracht van de gemeente of in
samenwerking met een bedrijf werken. Bedrijven die langs de deur
gaan, hebben altijd een vergunning nodig van de gemeente. Het is
heel lastig om te bepalen of de persoon wel of geen oplichter is. Daarom hierbij enkele tips om oplichting
te voorkomen: Geef nooit geld of uw
pinpas en/of pincode of waardevolle spullen af; Ga nooit in op afspraken aan de deur en kijk eerst voor u
open doet; Houd uw pinpas en pincode altijd apart; Als er iemand bij
u aan de deur komt, vraag dan altijd om een identiteitsbewijs. Controleer dat ook in de hand, vaak gebruikt men een vals identiteitsbewijs. Onder andere energiebedrijven, zorginstellingen, banken en de
politie zijn zelfs verplicht zich te legitimeren; Wees alert bij vreemden.
Laat degene aan de deur niet binnen. Geef aan dat u (indien u geïnteresseerd bent) op een ander tijdstip een afspraak wilt maken of een
afspraak bij bijvoorbeeld de bank of
het bedrijf zelf. Neem dan altijd contact op met de bank of het bedrijf
en raadpleeg een bekende of fami-

Protest gemeente tegen late melding

Kaagbaan buiten gebruik!

VVD Aalsmeer doet mee aan
boomplantdag Bovenlanden
Aalsmeer - Zaterdag heeft een delegatie van de VVD-fractie meegewerkt aan de jaarlijkse boomplantdag van Stichting De Bovenlanden.
Met 20 vrijwilligers zijn ruim 1800
bomen op een akker van 3500 vierkante meter geplant. De komende
jaren zal deze voormalige seringenakker van Laura en Wim Spaargaren zich ontwikkelen tot een natuurbos met onder andere lijsterbessen,
elzen, berken en diverse soorten
wilgen. Met het beplanten van deze akker is weer een stukje van de
wens van De Bovenlanden gerealiseerd om te komen tot een reeks
‘stepping stones’ langs de ringvaart. De stepping stones worden
gevormd door natuurakkers die een
lint vormen langs de ringvaart om
natuurontwikkeling en biodiversiteit
te bevorderen. De VVD staat achter

de visie van Stichting De Bovenlanden voor behoud van cultuurgronden en verdere ontwikkeling van
een keten van natuurakkers. Helaas
is het ook voor de Stichting steeds
moeilijker om subsidies te verkrijgen voor aankoop en onderhoud
van hun akkers. De VVD betreurt
het dan ook dat niet De Bovenlanden, maar de gemeente Aalsmeer
onlangs 2,8 miljoen euro aan subsidie kreeg voor het inrichten van een
groengebied pal onder de aanvliegroute van de Aalsmeerbaan. Met
dit geld had de Stichting veel goed
werk kunnen doen. In totaal heeft
De Bovenlanden de afgelopen jaren
voor ruim 2,1 miljoen euro natuuren cultuurgrond en water gekocht.
Bij elkaar ruim 31 hectare. Het jaarlijkse onderhoud kost ongeveer 900
euro per hectare.

lielid; Laat een onbekende klusjesman, tuinman of iemand die vraagt
om uw pinpas of om geld niet binnen en ga vooral niet in op hun verzoek. Hoe betrouwbaar en verzorgd
de persoon ook lijkt of hoe hoog de
nood ook is; Onthoud dat medewerkers van een bank, een verzekeringsmaatschappij, de thuiszorg,
etc. niet onaangekondigd bij u aan
de deur komen voor financiële zaken. Hiervoor wordt altijd een afspraak gemaakt; Raak niet in paniek! Blijf rustig en zeg dat u even
belt met het bedrijf waarvan de betreffende persoon zegt te komen om
te controleren of het klopt. Laat de
ze persoon niet binnen en sluit de
deur. Verder zijn er diverse maatregelen die u kunt treffen. Het is bij

voorbeeld raadzaam het saldo op
uw ‘lopende’ rekening beperkt te
houden. U kunt beter regelmatig
geld overboeken naar uw spaarrekening. Ook kunt u de limiet van uw
maximale dagopname bij de bank
laten verlagen. Of zorg ervoor dat u
niet rood kunt staan. Indien een ander toch in het bezit komt van uw
pinpas en pincode, dan beperkt u
met deze maatregelen de schade
zoveel mogelijk. Tot slot: Vertrouwt
u de situatie niet, bel dan meteen de
politie op 112.
Neem contact op via telefoonnummer 0900-8844 en maak een afspraak voor het doen van aangifte.
Voor uw aangifte wordt dan tijd vrij
gemaakt en kunt u al uw informatie kwijt.

Aalsmeer - De Kaagbaan is deze
week, tot en met vrijdag 30 maart,
buiten gebruik door regulier, jaarlijks onderhoud. Mogelijk zal de
baan nog enkele dagen langer niet
kunnen worden ingezet, omdat gelijk met het regulier onderhoud aan
de baan delen van het regenwaterafvoerstelsel langs de baan worden gerenoveerd. De gemeente
Aalsmeer ontving dit bericht pas in
de loop van maandag 26 maart. Tegen deze late melding gaat de gemeente stevig protesteren bij Schiphol. In de periode dat de Kaagbaan buiten gebruik is, wordt de
Aalsmeerbaan de hele dag intensief ingezet. Inwoners, die in de
buurt van de Aalsmeerbaan wonen, weten al sinds maandagmorgen vroeg dat deze aanvliegroute
intensief gebruikt wordt. Zo’n beetje om de drie minuten, ‘dendert’ een
vliegtuig over. Er is duidelijk meer
overlast! Tijdens piekperioden zal
ook de Zwanenburgbaan extra worden ingezet voor landingen vanuit en starts naar het zuiden. Gedurende de nacht (van 23.00 tot 06.00
uur) wordt de Zwanenburgbaan gebruikt als vervanger voor de Kaagbaan voor landingen. De Kaagbaan
zal dit jaar nog een aantal dagen

buiten gebruik zijn, van 1 tot en met
5 oktober. Dat komt, omdat de zuidelijke rijbaan over de A4 gerenoveerd moet worden. Op www.bezoekbas.nl is actuele informatie te
vinden over de voortgang van de
werkzaamheden en de consequenties voor het baangebruik. Ook is
hier, onder voorbehoud, het onderhoudsschema voor heel 2012 te lezen.

Start werkzaamheden in
Julianalaan en omgeving
Aalsmeer - De aannemer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten
van het werkterrein, in de Julianalaan en omgeving. In de week van
2 april wordt gestart met het kappen van bomen en rooien van de
beplanting. Hierna zal als eerste
de Margrietstraat (fase A op tekening) worden aangepakt. Dan is fase B aan de beurt, dan fase C, etc.
De bestratingwerkzaamheden en
de werkzaamheden ten behoeve
van de riolering zullen tot ongeveer
eind september duren. Hierna worden in het plantseizoen, medio november en december, de beplanting
en de nieuwe bomen geplant. Al in
het najaar van 2010 is gestart met

het project herinrichting Julianalaan
en omgeving. In nauw overleg met
de bewoners is het ontwerp voor de
herinrichting van de straten bedacht
en vastgesteld. De hele inrichting
van de straten wordt vernieuwd en
opnieuw ingericht. Het gaat om de
bestrating, de beplanting, parkeervakken, trottoirs en ook de riolering.
Tijdens het werk is beperkt doorgaand verkeer mogelijk over de Julianalaan. Het verkeer wordt via verkeersborden omgeleid. Tijdens de
werkzaamheden in het gebied, kunnen bewoners waarschijnlijk niet
voor de deur parkeren. De huizen
blijven uiteraard te voet wel bereikbaar. Meer info over dit project op
de site van de gemeente Aalsmeer.
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BoUWpUt aqUaDUct amStelHoeK DRoog

amstelhoek - met de echte bouw van het aquaduct is
een begin gemaakt. Kort geleden is het eerste deel van
de tunneltoegang na storting en uitharding van het
onderwaterbeton voor de ruwe vloer droog gepompt.
aangezien men dit ook een beetje als een nieuwe fase
in de omlegging van de N201 zag, kregen wij van het
projectbureau N201 een uitnodiging om als eerste van
de media de bouwkuip te mogen betreden. Het was voor
ons bovendien een ervaring om als ‘eerste bewoners van
De Ronde Venen’ voet op de bodem te zetten van dit
voor de regio zo belangrijke project.

Het eerste stuk van de betonnen werkvloer van
de tunnelingang met een dikte van meer dan
een meter ligt op een diepte van 14,5 meter beneden NAP. Vorig jaar waren de damwanden in
de Amstel en de naastliggende grond geheid
en was daartussen een sleuf grond uitgegraven. Vervolgens zijn met een buiten damwand
geplaatste hei-installatie in de toen nog onder
water staande bouwput tientallen betonnen funderingspalen op de juiste locatie zo’n 13 meter
in de grond geheid. Daarna is de bodem bedekt
met een grindlaag. Na storting en uitharding van
het onderwaterbeton is het grondwater uit de
bouwkuip gepompt waarna constructeurs met
het echte bouwwerk konden beginnen. Dat bestaat onder meer uit het dichtlassen van de aansluitingen van de damwanden, het egaliseren van
het onderwaterbeton, het aanbrengen van een
wapening voor de eigenlijke constructievloer die
een dikte krijgt van ongeveer 70 cm en het maken
van betonelementen. Daarmee worden de toerit
naar het aquaduct en het ruim 130 meter lange
tunneldeel zelf opgebouwd. In een later stadium
wordt tevens de voorziening voor de noodkering
gebouwd. Die komt aan de Rondeveense kant.
Maar daar is nu nog niets van te zien.
Het roestbruin gekleurde stalen frame, bestaande
uit damwanden, afstandshouders, verstevigingsbuizen en trekstangen – om opdrijven van de
tunnel door de opwaartse druk van het grondwater te voorkomen – vormen nog slechts het model zoals dit eerste stuk aquaduct er ruwweg uit
komt te zien. Het zal nog wel de nodige maanden
duren alvorens het echt op een tunnel gaat lijken.
Dat gebeurt pas als de betonnen bekleding in de
toerit en het tunnelgedeelte is aangebracht met
het dak. En dan nog vormt het slechts de helft van
de tunnel die midden in de Amstel aan het einde
is afgesloten met een stalen damwand. Totdat het
andere deel vanaf de Uithoornse kant erop wordt
aangesloten.
Knap werk
“Het storten van het onderwaterbeton hebben ze
knap gedaan. Het loopt met vrijwel de juiste hellinghoek naar het tunneldeel af. Ook de onderlinge hoogte van de betonnen heipalen is nagenoeg
gelijk. Terwijl dat onder water is gebeurd. Die
palen worden nog ingekort, maar er komt eerst
een constructievloer in met een hoogte van zo’n
70 centimeter met daarop nog 7 centimeter voor

de rijbaan,” wijst toezichthouder voor het project
Cor Voorberg op een paal aan. “De doorrijhoogte
in de tunnel wordt 4,75 meter hij wordt 10 meter
breed, verdeeld over twee rijstroken. De wanden
van de bouwput lijken nu veel hoger. Dat klopt,
want we moeten het water van de Amstel buiten
houden en dat zit maar een halve meter van de
bovenste rand af. Er lekt wat water naar binnen
daarom liggen er op de vloer diepe plassen. Helemaal in het tunneldeel dat in de Amstel steekt.
Later als de betonnen wanden en het dak klaar
zijn en in hun geheel als het ware een sterke betonnen doos vormen, worden de damwanden tot
op de juiste lengte afgekort en de dwarsbuizen
verwijderd. Maar eerst moet de vloer in de tunnel de waterkelder overkluizen. Dat is het diepere
deel wat je nu nog beneden aan het einde van de
vloer ziet. Het ligt bij de ingang van de eigenlijke
tunnel. In die kelder wordt regenwater opgevangen dat de tunnel in stroomt en wat met behulp
van pompen er uit wordt verwijderd,” aldus Cor.
Als dit deel in de betonbouw gereed is wordt de
kering in de Amstel aan deze kant weggehaald en
verplaatst naar de andere zijde. Het scheepvaartverkeer wordt dan over de Utrechtse kant van
de rivier geleid. Aan de Uithoornse kant, op de
kruising met de Amsteldijk Zuid en de Hollandse
dijk, wordt vervolgens op dezelfde manier de tunnelbouw ter hand genomen. De werkzaamheden
zijn daar al in volle gang. Daarbij wordt een andere bouwtechniek toegepast dan waar die eerst
met kanteldijken zou worden uitgevoerd. Dat is
nu niet meer aan de orde. In de Amstel ziet men
nu nog de damwanden boven water uitsteken.
Zodra een deel van de tunnelbuis gereed en
dicht is, worden die onder water tot net boven de
dakrand van de tunnel afgesneden. Dan kunnen
schepen weer vrijelijk door de Amstel varen. De
maximale vaardiepte is ongeveer 3,65 meter. Het
aquaduct wordt in principe op dezelfde manier
gebouwd als de Waterwolftunnel onder de Ringvaart bij de Oude Meer.
Het ligt in de bedoeling dat het aquaduct eind
2013 door de aannemerscombinatie KWS en
Van Hattem & Blankevoort wordt opgeleverd.
Het duurt dus nog wel even voordat het verkeer van en naar De Ronde Venen er gebruik
van kan maken. De artist impression toont
(van de Uithoornse kant af) hoe het er allemaal gaat uitzien.

