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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Tuinverlichting?
kijk op onze website

www.bosse-elektro.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

tot 50%
korting

SUPER SATURDAY & SUNDAY
bij De Troubadour Interieurs

www.detroubadour.nl
Maalderij 32/24, 1185 ZC Amstelveen

FEEST!
15 th anniversary

10 & 11 april
10.00 - 17.00 uur

A.S. VRIJDAG & ZATERDAG:

Taztu koffieproeverij
Ophelialaan 106

1431 HM Aalsmeer
0297 36 80 10

AIRCO SERVICEBEURT

VAN 119,-
VOOR

99,-*

ABO

www.profiletyrecenter.nl

*Actie is geldig t/m 23 april 2010 en is alleen van toepassing op personenwagens 
gevuld met koudemiddel R134A.

HET WORDT EEN LANGE WARME ZOMER!
Een airco installatie verliest per jaar gemiddeld 15% koudemiddel. Een systeem van 3 
jaar oud werkt dus nog maar voor 55%! Koudemiddel zorgt ook voor de smering van 
onder andere de  compressor in de installatie. Wanneer een aircosysteem te weinig 
koudemiddel bevat, is de  smering onvoldoende. Gevolg is dat het systeem in warme 
maanden maximaal moet presteren met een minimale smering. Dit kan tot grote en 
dus dure reparaties leiden. Geadviseerd wordt uw aircosysteem minimaal 1 keer per 
jaar te laten controleren en om de twee jaar te laten  onderhouden.

• Inspectie van het systeem
• Leeghalen van de installatie
•  Vacumeren van de installatie / vocht verwijderen uit de installatie
• Vullen met de juiste hoeveelheid koudemiddel
• Eindcontrole inclusief lekdetectie

Nieuw-Vennep, Pondweg 2 (Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid)  T 0252 62 11 22
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 (Industrieterrein Hornmeer) T 0297 32 82 21

WA ET TROPSR AICEPS L
Wilt u daarin
adverteren?

Neem dan contact op met
Brigitte Wels

06 - 54 21 62 22
of mail naar

verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Kopij voor de watersportspecial 
kunt u ook hier naar mailen.

22 APRIL

Onderhandelingen voor college CDA, AB en VVD mislukt

CDA voor coalitie nu om 
tafel met AB en PACT
Aalsmeer - CDA, Aalsmeerse Be-
langen en VVD hebben woensdag-
avond 31 maart moeten constate-
ren dat het niet lukt om samen een 
nieuwe coalitie te vormen. De ge-
sprekken zijn na twee weken afge-
broken. In de afgelopen twee weken 
hebben vijf gesprekken plaatsge-
vonden tussen de onderhandelaars 
van CDA, Aalsmeerse Belangen en 
VVD. Onder leiding van een tech-
nisch voorzitter vonden gesprek-
ken plaats over de vorming van een 
nieuwe coalitie, een college van bur-
gemeester en wethouders en speer-
punten voor het coalitieakkoord. In 
deze gesprekken is onderzocht of 
partijen elkaar op de inhoud van de 
politieke programma’s konden vin-
den en er is gesproken over een 
mogelijke portefeuilleverdeling. 

Portefeuilleverdeling niet gelukt
Tussen de drie partijen is een ge-
deeltelijk akkoord bereikt over het 
coalitieprogramma. Over minder 
controversiële onderwerpen moest 
nog gesproken worden. Er is geen 

overeenstemming bereikt over de 
portefeuilleverdeling. Na overeen-
stemming over de portefeuillever-
deling zouden de overige onderwer-
pen vanuit de verkiezingsprogram-
ma’s verder worden uitgewerkt. De 
verkiezingsuitslag gaf aanleiding, 
na een ronde van bilaterale consul-
tatieve gesprekken met de informa-
teur, als eerste te onderzoeken of 
een coalitie van CDA, Aalsmeerse 
Belangen en VVD tot de mogelijk-
heden behoorde. De drie partijen 
zijn met een positieve insteek aan 
de gesprekken begonnen. Het mis-
lukken van de onderhandelingen is 
dan ook voor de drie partijen een 
grote teleurstelling. 

Brede coalitie uitgangspunt
De grootste partij – het CDA – heeft 
inmiddels opnieuw het initiatief ge-
nomen om partijen te benaderen 
die de nu nog breedst mogelijke 
coalitie kunnen vormen, te weten 
met Aalsmeerse Belangen en PACT 
Aalsmeer. Deze fracties tellen geza-
menlijk 16 raadszetels, op het totaal 

van 21. Verkennende gesprekken in 
de afgelopen dagen hebben geleid 
tot de conclusie dat elk van de be-
trokken partijen voldoende vertrou-
wen heeft in het bereiken van een 
akkoord om een nieuwe ronde on-
derhandelingen in te gaan. Deze 
onderhandelingen zullen opnieuw 
worden geleid door Ko Westrate, als 
technisch voorzitter. De onderhan-
delingen omvatten, zoals gebruike-
lijk, de politieke inhoud van het te 
bereiken akkoord en de toedeling 
van de portefeuilles binnen het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders.  

Er is tweede paasdag vergaderd en 
afgelopen dinsdag 6 april is rond de 
vergadertafel plaatsgenomen. De 
onderhandelingen zijn net als afge-
lopen keer achter gesloten deuren, 
dus niet openbaar! Het CDA, AB 
en PACT hopen in de loop van de-
ze of de volgende week in staat te 
zijn informatie naar buiten te bren-
gen over de vorderingen in de on-
derhandelingen. 

Deze zaterdag en zondag
Museumweekend ook in 
de Historische Tuin!
Aalsmeer - Aankomend weekend 
10 en 11 april is het weer Museum-
weekend. Ook de Historische Tuin 
doet mee en is dit weekend gratis 
te bezoeken. Op beide dagen is de 
Tuin geopend van 13.30 tot 16.30 
uur. Het thema dit jaar is verleiding 
en de Tuin wil de bezoekers onder-
meer verleiden tot de aankoop van 
bloemen en planten op de veiling-
klok uit de veiling Bloemenlust die 
in april 1930, dus 80 jaar geleden, 
in gebruik gesteld is. Ook is het al 
weer 10 jaar geleden dat op de Tuin 
de klok is gaan draaien. Zowel za-
terdag als zondag gaat de veiling-
meester om 15.00 uur beginnen. Te-
vens is een kleine expositie te zien 
over de geschiedenis van het Bloe-
mencorso, waarbij vooral de vier ont-
werpers in het zonnetje gezet zullen 
worden. Maar er is ook een prachtig 
artikel te lezen over het corso van 
1931, waarvan de recensent de wa-
gen van het Oosterbad niet echt kon 
waarderen. In het Historisch Cen-

trum wordt een expositie gehouden 
over de huiskamer van vroeger. Dit 
naast de permanente expositie over 
het ontstaan van Aalsmeer. Verder 
is er een demonstratie van omen-
ten van seringen en bij goed weer 
op zaterdag gaan medewerkers 
buxusknippen, wordt voorlichting 
gegeven over het vermeerderen van 
planten en staat een demonstratie 
van een oude zaadschoonmachine 
op het programma. Voor de tuinlief-
hebbers tot slot is er nog steeds een 
sortiment planten te koop, waaron-
der diverse soorten oude klimro-
zen en heesters, waarbij op diverse 
planten een aantrekkelijke korting 
gegeven wordt. Het museumweek-
end is tevens de start van het nieu-
we seizoen voor de Historische Tuin. 
De Tuin, bereikbaar via het Praam-
plein is na  het weekend geopend 
van dinsdag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 16.30 uur en op zaterdag 
en zondag van 13.30 tot 16.30 uur. 
Informatie: www.htaalsmeer.org.

Wel boekpresentatie en onthulling dorpspomp

Broedende Slechtvalken 
in toren geen 1 aprilgrap
Aalsmeer - Vaste lezers van de 
Meerbode weten het inmiddels 
wel. Bijna ieder jaar zitten er rond 
1 april enkele grappen verborgen 
in artikelen. Afgelopen donderdag 
was het 1 april, maar de week er 
voor hadden reeds drie grap-arti-
kelen in de Meerbode gestaan. Zo 
was de onthulling van een nieuwe 
ster in de stenen Walk of Fame in 
de Zijdstraat een grap voor een vrij-
gezellenfeest en was de presentatie 
van een nieuw boek door de stich-
ting Oud Aalsmeer ook een mop. 
Toch was 1 april een groepje be-
langstellenden naar de Historische 
Tuin gekomen voor de presenta-
tie van ‘Schuine Buurtse bijnamen’. 
Het boek is vooralsnog inderdaad 
uniek: Het bestaat niet. Als laatste 
en derde grap werden hondenbezit-
ters uitgenodigd om naar HealthCity 
te komen voor een gratis try-out fit-
ness voor hun huisdier. Dit vanwege 
het geringe aantal losloopgebieden 
voor honden in Kudelstaart. Natuur-
lijk voelt een hond zich niet thuis 
op een loopband en krachttraining 
voor sterke botten is natuurlijk ook 
een fabel. Lekker wandelen in de 
buitenlucht is echt beter voor u en 
uw hond. Sorry voor deze niet be-
staande, maar wel moderne, tak 
van fitness! In de Nieuwe Meerbo-
de van 1 april slechts één instinker. 
Coq Scheltens schreef in haar ru-
briek ‘Van de hak op de tak’ dat het 
wethouder Jaap Overbeek gelukt is 
om de oude dorpspomp van wel-
eer weer in ere hersteld te krijgen 
en deze donderdag stond de offici-
ele ingebruikname op het program-
ma. Er zouden napjes uitgedeeld 
worden, zodat de aanwezigen het 
pompwater konden proeven. De uit-
drukking ‘Loop naar de pomp’ was 

op z’n plaats, het was inderdaad een 
ongelooflijk (en verzonnen) verhaal. 
De dorpspomp komt er wel, dat is 
geen grap, maar hier gaat zeker nog 
een jaar aan voorbij. Volgend jaar 1 
april valt misschien de uitnodiging 
wel in de bus… 
Enkele lezers dachten ook dat het 
artikel over de broedende Slecht-
valken in de watertoren een 1 april 
was. Maar dit is absoluut geen grap. 
De Valkenwerkgroep was en is, ho-
pelijk, laaiend enthousiast. De twee 
Slechtvalken waren vorig jaar al ‘ge-
spot’ op de watertoren, maar de 
nestkast werd niet in gebruik geno-
men. Het tweetal was wel druk be-
zig in en rond het nest, maar mo-
gelijk zijn ze gestoord door bezoe-
kers aan de watertoren en zijn er 
vandoor gegaan, op zoek naar een 
ander nest. Dit jaar waren ze er 
weer en op advies van de Valken-
werkgroep besloot wethouder Jaap 
Overbeek om de openstelling van 
de watertoren af te gelasten. Slecht-
valken zijn namelijk zeer storings-
gevoelig en het zou wel uniek zijn 
als deze beschermde vogels zou-
den gaan broeden in Aalsmeer. Het 
lijkt zo maar ineens wel een 1 april-
grap te worden. Vogelkenner Her-
man Scholten laat weten: “Tegen 
alle afspraken in is toch iemand in 
de watertoren naar boven geklom-
men, langs de nestkast gelopen en 
is transvlaggen gaan strijken. Dit 
was specifiek verboden. Sinds dat 
moment hebben we geen Slechtvalk 
meer gezien. Ik vrees het ergste.” In-
derdaad behoorlijk jammer als de 
valken weer het ‘hazenpad’ hebben 
gekozen. Het had toch prachtig ge-
weest om in mei jonge Slechtvalken 
rond de toren te zien vliegen. Het 
kan nog, wie weet!

Nieuwe impuls voor Zijdstraat!
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
31 maart vond in het gemeente-
huis een informatie- en inspraak-
avond plaats over het voorontwerp 
bestemmingsplan Molenpad-Zijd-
straat. In de winkelstraat gaat vanaf 
de drogist, kant Dorpsstraat, tot aan 
de molen het een en ander verande-
ren. Een zestal pandjes gaat plaats-
maken voor in totaal 2190 vierkante 

meter winkelruimte en 34 apparte-
menten. Ook gaat een ondergrond-
se parkeergarage gebouwd worden 
en komen er 37 openbare parkeer-
plaatsen bij op het maaiveld aan het 
Molenpad. “Helaas gaan een paar 
pandjes verdwijnen, maar er komt 
iets moois voor terug”, zo zei ar-
chitect Richard Pannekoek tijdens 
de presentatie. “En, ik kan u zeg-

gen, het gaat er komen.” Van Ber-
kel uit Leimuiden is de ontwikkelaar 
en de bedoeling is dat in mei 2011 
de eerste officiële paal de grond in 
gaat. Enkele aanwezigen gaven te 
kennen het jammer te vinden dat 
de twee oudste pandjes in de Zijd-
straat onderdeel zijn van de sloop-
plannen. Beide zijn meer dan 300 
jaar oud. Wethouder Jaap Overbeek 
had in dezen een duidelijk en hel-
der antwoord: “Het zijn geen monu-
mentale gebouwen. Ze zijn nooit als 
monument voorgedragen.” En, hij 
deed een belofte: Als de opstallen 
gesloopt zijn, krijgen eerst archeolo-
gen alle gelegenheid om het gebied 
te onderzoeken op mogelijke oude 
vondsten. 

Elders in deze krant meer over de 
plannen, inclusief een foto van nu 
en een impressie van straks! 
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INFORMATIEF
DOkTERs

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

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis 
Amstelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. 
Tel. Centrale nachtapotheek 020-
5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma. 
tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., 
tel: 344094.

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

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

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:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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oplAAg 16.975

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

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

Vermist:
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, zwart-wit gevlekte kater. 15 jaar, 

hoog op de (witte) poten. Hij heet “Hummel”.
- Julianalaan in Aalsmeer, schildpadpoes, witte pootjes, witte snuit 

met bruin vlekje, scheurtje in oor en klein stukje van staart eraf. Ze 
is 3 jaar en heet Dip.

Gevonden:
- Uiterweg in Aalsmeer, zwart/witte kat. Zwarte rug, witte snoet, 4 

witte pootjes en draagt een bandje.  
- Uiterweg in Aalsmeer, zwart-witte kat.
- Galileistraat in Kudelstaart, grijs/ cyperse poes.
- Uiterweg in Aalsmeer, rood bonte kater.
-   Hoofdweg in Kudelstaart, zwarte kat.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, rood/cyperse kat met witte bef, buik 

en pootjes. 
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug t.h.v. 315, een rode kater met 

witte voetjes. Is erg schuw.

Goed tehuis gezocht:
- 3-kleurig kortharige lapjeskat van 1 jaar oud. Hij heet “Sunny”.
- “Noesje”een Perzische schildpad poes van 14 jaar.Kan niet bij  an-

dere katten maar wel bij een hond. Zij is gechipt.

Oecumenisch 
Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 14 april 
wordt er van 19.15 tot 19.45 uur 
weer een Oecumenisch Avondge-
bed gehouden in de kapel van ’t 
Kloosterhof in de Clematisstraat 16. 
Het Avondgebed wordt voorbereid, 
onder auspiciën van de Raad van 
Kerken Aalsmeer, door een enthou-
siaste commissie waarin verschil-
lende kerken vertegenwoordigd 
zijn. Het nieuwe jaarthema luidt ‘Te-
kenen van het Koninkrijk’. Genezin-
gen en andere wonderen die Je-
zus verrichtte staan niet op zich-
zelf, maar zijn ‘tekenen’. Ze verwij-
zen naar wat God wil doen om Zijn 
Koninkrijk op aarde te vestigen. Het 
komend jaar zal er steeds naar aan-
leiding van dit thema een Bijbelver-
haal centraal staan. Dominee J. van 
Popering zal een korte overdenking 
houden. Iedere belangstellende is 
van harte welkom.

Rode Kruis zoekt collectanten 
en wijkcoördinatoren
Aalsmeer - In de week van 21 tot en 
met 26 juni wordt de collecteweek 
van het Nederlandse Rode Kruis ge-
houden en ook in Aalsmeer en Ku-
delstaart zal er dan huis-aan-huis en 
op een aantal locaties gecollecteerd 
worden. Vorig jaar heeft het Rode 
Kruis Aalsmeer een aanzet gedaan 
om de huis-aan-huis collecte weer 
op te pakken. Jarenlang werden de 
inkomsten opgebracht door middel 
van acceptgiro’s, giften en donaties, 
maar door veranderingen binnen 
de organisatie van het Nederland-
se Rode Kruis zullen de opbrengs-
ten van de collectes nu geheel ten 
goede komen aan het werk en de 
activiteiten van de plaatselijke afde-
lingen. De afdeling Aalsmeer is één 
van de actiefste afdelingen van het 
Rode Kruis in Nederland en houdt 
zich voornamelijk bezig met oude-
renzorg en activiteiten voor mensen 
met een beperking. Die activiteiten 
zijn onder andere huisbezoek ou-
deren en mensen met een functie-
beperking (thuis en in zorgcentra), 
soosmiddagen waar gehandwerkt 
wordt en sociale contacten worden 
onderhouden, het rolstoel wande-
len met bewoners van de zorgcen-

tra Aalsmeer, een jaarlijkse boot-
tocht, koffieochtend en gastendag, 
de telefooncirkel, lunch en gezelli-
ge middagen voor de deelnemers 
aan Tafeltje Dekje en uitstapjes en 
disco voor mensen met een beper-
king, georganiseerd door de afde-
ling Jeugd en Jongeren. De collec-
tecoördinator van afdeling Aalsmeer 
hoopt in contact te komen met 
mensen die als collectant huis-aan-
huis of bij één van de supermark-
ten of tuincentra wil collecteren. De 
inzet van de collectanten bedraagt 
in de collecteweek ongeveer drie 
uur. Ook zou de coördinator graag 
in contact komen met mensen die, 
als wijkcoördinator, zouden willen 
helpen bij het voorbereidend werk 
voor de collecte. De voorbereidin-
gen beginnen al in april/mei. Wilt u 
uw steentje bijdragen om de Rode 
Kruis collecte te doen slagen zodat 
er meer activiteiten met ouderen en 
mensen met een beperking gedaan 
kunnen worden? Meldt u dan aan 
bij: Dick Overkleeft, collectecoordi-
nator, email d.overkleeft@caiway.
nl, tel 0297-761430 of Tamara Celie-
de Geus, wijkcoordinator, email ta-
ra2004@caiway.nl

Zondag 11 april
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag vg. Arno Post. 
Crèche en peuterdienst.

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 
(Geen opgaven ontvangen.)

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag dienst om 10u. en 
16.30u. drs. A. Jansen. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 10u. 
met br. Leo Bakker. Extra collecte: 
UAF. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag 19u. br. A.B. Stier, Harmelen.
Bijbelstudie: dinsd. 13 april om 20u. in 
Rode Kruisgeb., Spoorln 5a. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 
16.30 u.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. ds.T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer. 18.30u. Ruben Griffioen. 
10R-dienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Zondag. 10u. dienst met C.G. Graaf-
land. Koffiedrinken. 

Herv. wijkgemeente 
Eben Haëzer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van Bors-

KERKDIENSTEN
selenweg 116.
10u. ds. G.D. Kamphuis, Amersfoort. 
18.30u. ds. A. van Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen. 
Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: 
John Arnott uit Canada.   

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
10u. ds. N. Viss, Heemstede. 16.30u. 
ds. P. van Veelen, Den Helder. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag om 9u. euch.viering in Kloos-
terkapel met karmelieten. Zaterdag 
17u. in Kloosterhof viering met pa-
rochianen. 
Zondag 10.30u. in Karmelkerk 1e 
communie met L. Seeboldt. 
Mmv de Mirakeltjes. 14.30u. Poolse 
dienst. 

R.K. vieringen Rijsenhout
(Ontmoetingskerk) 
Geen dienst.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
10u. ds. Vrijhof. 
Tevens Kinderkerk en Tienerdienst. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. de Lange, Nijkerk.    

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. dienst olv parochia-
nen. Mmv dames- en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 12 april, 20u. Evang. 
Kees Goedhart. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. 
Zondag 10-11u. en dinsdag 18-21u. 
Kabel 99.0 en ether 105.9. 

Mooie opbrengst collecte 
ZOA-Vluchtelingenzorg
Aalsmeer - De collecte van ZOA-
Vluchtelingenzorg is een succes 
geworden. Dankzij de enthousias-
te inzet van 24 collectanten is in 
Aalsmeer en Kudelstaart een bedrag 
van 1466,21 euro opgehaald voor 
het werk van ZOA onder de vluch-
telingen in Afrika en Azië. De plaat-
selijke werkgroep van ZOA-Vluch-
telingenzorg wil alle gevers en col-
lectanten hartelijk bedanken voor 
hun bijdrage. Sinds 1973 helpt ZOA-
Vluchtelingenzorg mensen in ge-
bieden waar zich een ramp of con-
flict heeft voorgedaan. De organi-
satie biedt zowel noodhulp als hulp 
bij de wederopbouw en werkt daar-
in samen met de lokale bevolking. 
De organisatie is actief in elf landen 
in Afrika en Azië. Met de opbrengst 
van de collecte kan ZOA-Vluchte-

lingenzorg diverse projecten uitvoe-
ren. In 2010 voert ZOA onder meer 
drinkwater- en sanitatieprojecten 
uit voor ontheemde families in Libe-
ria en onderwijsprojecten voor kin-
deren in Uganda en Thailand. Daar-
naast worden in 2010 beroepstrai-
ningen gegeven aan vluchtelingen 
in diverse landen en gaat ZOA ver-
der met haar hulp onder vluchte-
lingen in Darfur in Sudan. ZOA wil 
recht doen aan de situatie van de 
vluchteling, van noodhulp tot en met 
wederopbouw. 

Uitgebreide en actuele  informatie 
over het werk van ZOA staat op de 
website www.zoa.nl. Geïnteresseer-
den kunnen ook contact opnemen 
met de afdeling Fondsenwerving en 
Voorlichting via 055 3663339.

Voorzitter Wilma van Drunen huldigt Piet de Jong die 75 jaar lid is van 
Aalsmeers Harmonie.

Concert en huldiging jubilarissen 
Piet de Jong 75 jaar lid 
van Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 27 
maart gaf Aalsmeers Harmonie 
een voorjaarsconcert in het An-
ker. Het concert stond in het teken 
van het huldigen van de jubilaris-
sen. Het concert werd geopend met 
de mars ‘Gladiator’ van de bekende 
marsencomponist John Philip Sou-
sa. Daarna werd gespeeld ‘Hymn 
of Brotherhood’ en ‘A new begin-
ning’. Vervolgens werden de jubi-
larissen gehuldigd door de voorzit-
ter van Aalsmeers Harmonie, Wilma 
van Drunen. Voor het uitreiken van 
de KNFM-speldjes was een afge-
vaardigde van de KNFM aanwe-
zig. De eerste jubilaris was Caroline 
Baarse, trompettiste. Zij is 12,5 jaar 
lid van de harmonie en zet zich al-
tijd vol enthousiasme in voor allerlei 
evenementen. Aangezien 12,5 jaar 
nog geen echt jubileum is, ontving 
Caroline een oorkonde en wat lek-
kers. Als tweede werd Gert Eigen-
huis gehuldigd, hij speelt tenorsaxo-
foon. Gert is al 60 jaar lid van de har-
monie en zit al heel wat jaren in het 
bestuur. Bij hem werd een KNFM-
speld opgespeld. Tot slot was het de 
beurt aan de derde jubilaris: Piet de 

Jong. Hij is maar liefst 75 jaar lid van 
Aalsmeers Harmonie. Hij heeft di-
verse instrumenten bespeeld, maar 
de laatste jaren was hij actief op 
de euphonium. 75 Jaar lid van een 
harmonie is heel bijzonder en komt 
niet vaak voor. Daarom kreeg Piet 
de Jong onder luid applaus een 
KNFM-speldje opgespeld. Na de 
huldiging ging het concert verder 
met een aantal lievelingsstukken 
van de jubilarissen. Zo wilde Caro-
line Baarse graag ‘Moment for Mor-
ricone’ spelen, een stuk met daar-
in bekende filmmuziek, gecompo-
neerd door Ennio Morricone. Voor 
Gert Eigenhuis stond de ‘Glenn Mil-
ler Medley’ op het programma. En 
op verzoek van Piet de Jong werd 
de mars ‘Alte Kameraden’ van Juli-
us Fučík ten gehore gebracht. Na het 
concert was er de gelegenheid om 
de jubilarissen te feliciteren en kon 
er een hapje en een drankje worden 
genuttigd. Het volgende optreden 
van Aalsmeers Harmonie is op za-
terdag 8 mei tijdens de Geranium-
markt. Voor meer informatie over de 
harmonie en haar activiteiten: www.
aalsmeersharmonie.nl.

Heroriëntatie na 10 jaar:
Dit jaar geen grootse veiling 
Kudelstaart voor Kudelstaart
Kudelstaart - Het zal even wen-
nen zijn voor de inwoners van Ku-
delstaart, maar dit jaar wordt er de 
avond voor moederdag geen groot-
se veiling gehouden in het Dorps-
huis. Het bestuur van Kudelstaart 
voor Kudelstaart heeft daar afgelo-
pen week toe besloten. 
Hoewel de veiling in mei elk jaar 
een groot succes is (er werd in to-
taal ruim 171.000 euro voor locale 
clubs en stichtingen opgehaald), wil 
de organisatie een jaar de tijd ne-
men om te zien of er iets aan de op-

zet kan of moet worden veranderd. 
Voortschrijdend inzicht past bij ver-
anderende tijden waarin ook nog 
eens een kredietcrisis langskwam. 
En het eerste jubileum is een mooi 
moment om even te herbezinnen. 
Kudelstaart voor Kudelstaart bena-
drukt dat dit niet het einde is van 
hun inspanningen en dat eind van 
dit jaar al de voorbereidingen zul-
len worden getroffen voor de veiling 
van 2011. Onduidelijk is echter nog 
wel of dat weer met precies dezelf-
de soort veiling zal zijn.

Kinderkleding- en 
speelgoedbeurs 
in het Baken
Aalsmeer - Op zaterdag 17 april 
wordt in ’t Baken in de Ophelia-
laan 247 een tweedehands kinder-
kleding- en speelgoedbeurs ge-
organiseerd. Tegen kleine prijzen 
kunnen kleding en speelgoed ge-
kocht en verkocht worden. Het be-
treft kleding voor kinderen van klein 
tot groot in de maten van 56 tot en 
met 176. Ook regenlaarzen, slof-
jes en speelgoed krijgen een plek-
je op de tafel. Wie interesse heeft 
om een plekje te huren, kan contact 
opnemen via het emailadres: plun-
jebeurs@gmail.com. Alleen komen 
snuffelen mag natuurlijk ook. Ieder-
een is van harte welkom. De ver-
koop is van 9.30 tot 11.30 uur en de 
toegang is gratis.

Doeswijk wint bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - In het Paasweekend 
was het goed toeven bij buurtver-
eniging Hornmeer. Of het nu aan 
Goede Vrijdag lag, wie het weet mag 
het zeggen, maar er was sprake van 
een zeer gemoedelijke kaartavond. 
Erg hoog werd er niet gekaart, het is 
wel eens hoger geweest. Ans Does-
wijk streek uiteindelijk de winst op 
met 5152 punten. Op twee is Wil 
ter Horst geëindigd met 5144 pun-
ten, op drie Kees Kuggelijn met 
5119 punten, op vier Ben Bon met 
5039 punten en op vijf Corry Straat-
hof met 5001 punten. De poedel-
prijs mocht Cor Knol in ontvangst 
nemen. Aanstaande vrijdag 9 april 
organiseert de buurtvereniging een 
koppelklaverjasavond. De aanvang 
is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur, en gekaart wordt er in buurt-
huis  Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. Iedereen is welkom.
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Restaurant Kempers Roef, Kudelstaartseweg 228; 
Toussaint Aalsmeer, Legmeerdijk 313;

t/m 21 apr Kapvergunning: tussen de Lijnbaan en Oude 
Spoordijk, kadestraal bekend gemeente Aalsmeer, 
G5947, G5946, G5402, alle bomen, diverse 
soorten en elzenhaag kadestraal bekend gemeente 
Aalsmeer G4722, G3572; Nabij Wissel, t.o. het 
woonwagencentrum te Aalsmeer, 2 italiaanse 
populieren (“Populus nigra Ïtalica”);

t/m 22 apr Drank en Horecawet: vergunning verleend: 
Albert Heijn BV, Poldermeesterplein 1;

t/m 22 apr Exploitatievergunning: Prorest Catering BV, 
Van Cleeffkade 15;

t/m 23 apr Ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart, 
Kudelstaartseweg 239;

t/m 24 apr Kapvergunning: Kamerlingh Onnesweg 15, 
3 cupressocyparis;

t/m 30 apr Kapvergunning: Oosteinderweg 563, 1 es;
t/m 6 mei Kapvergunning: Beatrixstraat – Constatijnstraat, 

7x plataan, 5x acer pseudo platanus, 1x prunus 
serrulata “kwanzan”; 1x pyrus calleryana 
“chanticleer”, 1x salis babyonica “tortuosa”, 1x salix 
alba, 1x cupressocyparis leylandii, 1x acer pseudo 
platanus, 1x ulmus hollandica, 1x chamaecyparis 
lawsoniana, 2x thuja “gelderland”;

t/m 6 mei Kapvergunning: Kudelstaartseweg 16: 2x es, 2x els.;
t/m 14 mei Kapvergunning: Bilderdammerweg 120, 3 linden, 

1 kastanje en 1 wilg; Kudelstaartseweg 
60, 1 wilg; Linnaeuslaan 26, 1 abies concolor en 
1 pinus nigra nigra.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, balie 5

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

inzagetermijn tot vrijdag 23 april 2010
• Karperstraat 15 en 17, het plaatsen van een carport
• Maximastraat 20, het vergroten van een woning

inzagetermijn tot vrijdag 30 april 2010
• Baanvak 75, het plaatsen van een dakkapel
• Goudenregenstraat 11, het vergroten van een woning

inzagetermijn tot vrijdag 7 mei 2010
• Aalsmeerderweg 394, het vergoten van de woning
• Apollostraat 61, het veranderen van de berging in woonruimte

inzagetermijn tot vrijdag 20 mei 2010
• Citroenvlinderstraat 11 te Aalsmeer, 

het plaatsen van een schuur in de voortuin;
• Clusiusstraat 31, het plaatsen van een berging/schuur.

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 daar-
over nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan 
uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u con-
tact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). 
CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 
of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.

serViCePUnt beHeer en UitVoering
ProVinCie noord Holland
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

• Zeemanhof 30, het vergroten van de woning;
• Zijdstraat 51, het plaatsen van lichtreclame.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5. Op grond van ar-
tikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Calslager Bancken 5, het vergroten van de woning;

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5, tel. 0297-387619. 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

• Stommeerweg 82, het plaatsen van een toegangshek;
Verzenddatum bouwvergunningen: 8 april 2010.

reCtifiCatie

Vorige week is gepubliceerd als verleende bouwergunning: Uiterweg 
215, het bouwen van een woning, dit moet echter zijn een ver-
leende bouwvergunning met toepassing van een ontheffing. 
Vorige week is gepubliceerd als verleende bouwvergunning: Uranus-
straat 8, het vergroten van de woning, dit moet echter zijn een 
verleende bouwvergunning 2e fase.

ontHeffingen ingeVolge de wet rUimtelijKe ordening

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken 
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Ge-
durende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of monde-
ling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De 
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de 
afdeling vergunningen en handhaving via tel. (0297) 387 619.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing 
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen 
voor:
• Citroenvlinderstraat 11 te Aalsmeer: 

het plaatsen van een schuur in de voortuin
• Clusiusstraat 31 te Aalsmeer: 

het plaatsen van een berging/schuur

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, weeK 14

t/m 13 apr kapvergunning: Herenweg 30, 1 ceder, 3 berken en 
2 elzen; Jac. P. Thijsselaan 18, 2 hoog knop wilgen.

t/m 14 apr Drank en Horecawet: vergunning verleend: 
Restaurant Kempers Roef, Kudelstaartseweg 228;

t/m 15 apr Exploitatievergunnning: 

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

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije in-
loop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30-
20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is 
deze afdeling alleen open voor reisdo-
cumenten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 
8.30-17.00 uur.

wijKraden
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie 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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw 
gemeentegids.

fraCtiesPreeKUUr
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spre-
ken tijdens een fractiespreekuur, dat 
voorafgaand aan de fractievergade-
ringen plaatsvindt op de dinsdagen. 
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten 
duren. Voor een afspraak dient u mi-
nimaal één week voorafgaand aan het 
spreekuur contact op te nemen met de 
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 
0297-387660. De volgende fractie-
spreekuren vinden plaats op 13 en 27 
april 2010.

gemeente-info oP website
De gemeente-info kunt u ook op 
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 
homepage onder het kopje ‘actueel’ 
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens 
kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

oVerige loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-381777.
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bezwaarsCHriftenCommissie aalsmeer

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer heeft in 
zijn vergadering van 6 april 2010 besloten tot (her)benoeming van 
de (plaatsvervangend) voorzitters en de leden van de bezwaarschrif-
tencommissie, het vaststellen van een rooster van aftreden en het 
aanwijzen van de ambtelijke secretarissen van de bezwaarschriften-
commissie. Tevens zijn vastgesteld categorieën van beschikkingen 
waartegen de bezwaren op vereenvoudigde wijze kunnen worden 
behandeld en categorieën van besluiten die voor ambtelijk horen in 
aanmerking komen. Het besluit van het college inclusief bezwaar-
clausule ligt ter inzage in het gemeentehuis en is tevens op te 
zoeken op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

algemene insPraaK- en PartiCiPatieVerordening
aalsmeer 2010

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 1 april jongstle-
den vastgesteld de Algemene inspraak- en participatieverordening 
Aalsmeer 2010. Inspraak en participatie maken onderdeel uit van 
de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de gemeente en 
hebben een tweeledig doel. Enerzijds wordt aan ingezetenen en 
belanghebbenden de mogelijkheid geboden om hun mening over 
beleidsvoornemens en -uitvoering kenbaar te maken. Anderzijds 
biedt het bestuursorganen een belangrijk hulpmiddel in het kader 
van de voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering noodzakelijke 
belangenafweging. Het college van burgemeester en wethouders is 
bevoegd te besluiten of participatie of inspraak of geen van beide 
wordt verleend bij de voorbereiding of uitvoering van beleid van 
de gemeente. De verordening ligt vanaf 8 april 2010 ter inzage in 
het gemeentehuis en is tevens op te zoeken op de website van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl. De verordening treedt in werking op 9 
april 2010.

beKendmaKing ConCePt Verordening maatsCHaPPelijKe
ondersteUning aalsmeer 2010 

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband van de ge-
meente Aalsmeer en de gemeente Uithoorn kan op grond van de Wet 
Maatschappelijk Ondersteuning een Verordening vaststellen over de 
wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond 
van deze wet. Het Dagelijks Bestuur heeft de concept-Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer 2010 vastgesteld. De 
concept-Verordening ligt van vrijdag 9 april 2010 tot en met 21 mei 
2010 ter inzage in het gemeentehuis, waarbij belanghebbenden de 
mogelijkheid hebben hun zienswijze naar voren te brengen. 

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-
11.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handha-
ving, balie 5, tel. 0297-387 619.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 90, het vergroten van de woning;
• Ambachtsheerweg, het plaatsen van een dam, 

duiker en hekwerk;
• Dorpsstraat 75, het geheel vervangen van een kas 

tot een berging;
• H. Bierlingstraat 8, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• H. Bierlingstraat 8, het plaatsen van een hekwerk;
• Robend, het plaatsen van een bouwbord;
• Uiterweg 125, het plaatsen van een berging met kas;

pagina 6 Nieuwe Meerbode - 8 april 2010

Goud voor kalf Simone!
Aalsmeer - Ook dit jaar is fokker 
Nico van der Schaft weer afgereisd 
naar Schagen met zijn beste bees-
ten voor de jaarlijkse paasveeten-
toonstelling. En met succes. Kalf Si-
mone is tijdens de tentoonstelling 
eerste geworden in de categorie 
weide fokvee tot zes maanden oud.
Het is een ‘monster’, volgens fokker 

Nico en de jury was het daar hele-
maal mee eens en gaf Simone goud. 
Simone is gefokt uit een Belgische 
blauwe stier van Nico en een rood-
bonte koe van Henk. 
Het is nu bewezen. De familie Van 
der Schaft is niet de enige die Simo-
ne buitengewoon vinden. Het kalf is 
echt mooi!

Om de tafel voor nieuw horecabeleid
Geen precarioheffing van 
gemeente op evenementen!
Aalsmeer - Ruim 20 horecaonder-
nemers, vertegenwoordigers van 
politie, brandweer, horeca Neder-
land en betrokken ambtenaren wa-
ren woensdag 31 maart bijeen om 
onder andere te praten over het 
nieuwe horeca- en evenementen-
beleid dat rond de zomer 2010 ge-
reed moet zijn. Verder werd er ge-
sproken over de verbeterpunten in 
de samenwerking tussen gemeente 
en horecaondernemers. De bijeen-
komst verliep in een goede positieve 
sfeer en over en weer werden pun-
ten aangedragen die voor verbete-
ring vatbaar zijn. Punten van hore-
caondernemers: Verruim het terras-
senbeleid, zowel qua omvang als 
qua sluitingstijd. Antwoord gemeen-
te: Dat is onder andere afhankelijk 
van de plaats van het terras, wel of 
niet in een woonwijk, etc. De hore-
caondernemers willen graag dat de 
schuurfeesten aangepakt worden. 
De gemeente gaf wat dit betreft 
aan al bezig te zijn met een rege-

ling. Aanpassing geluidsnormen 
voor live-muziek in de buitenruimte. 
De gemeente is momenteel in over-
leg met de regiopartners welke ge-
luidsnorm mogelijk gehanteerd kan 
worden. Momenteel is bij wijze van 
proef de geluidsnorm opgetrokken 
van 75 naar 90 dB(A). Horecaonder-
nemers willen graag dat vanaf 01.00 
uur niet meer geschonken mag wor-
den in plaats van dat om 01.00 uur 
de zaak leeg moet zijn. Als iedereen 
er in één keer uit moet, geeft dat irri-
tatie en mensen blijven dan in groe-
pen op de stoep staan. Gemeente 
neemt het mee. Vergunningen voor 
het houden van evenementen zijn te 
duur, zeker voor non profitorganisa-
ties. De gemeente moet kostendek-
kend werken, dus men betaalt de 
kosten die het administratief afhan-
delen en handhaven daadwerkelijk 
kosten. De organisatoren van eve-
nementen hebben vorig jaar al een 
belangrijke toezegging gekregen, 
want de gemeente heeft besloten 

ingezonden
Recreatiehaven Praamplein lust 
voor het oog, maar...
Gelukkig is men er in geslaagd de 
recreatiehaven aan het Praamplein 
bij de aanvang van het vaarseizoen 
gereed te hebben. Er zijn zo te zien 
kosten noch moeite gespaard om 
de uitstraling van ons watersport-
dorp gestalte te geven. De toege-
paste hardhoutsoort kan vele jaren 
mee, de constructie ziet er zeer de-
gelijk uit en de kwaliteit van de uit-
voering is een lust voor het oog. 
Voor zover niets dan lof. Het zou 
werkelijk volmaakt zijn als het ook 
nog aan zijn doel zou beantwoor-
den, maar daar zit hem nou juist de 
knoop. Door de te grote hoogte van 
de steiger boven de waterspiegel is 
de recreatiehaven in hoofdzaak ge-
schikt voor grotere jachten dan voor 
de kleine plezierboot of boodschap-
pen bijbootje. 
Het dek van de aanlegsteiger is on-
geveer 35 centimeter hoger dan de 
gemiddelde steiger, dus als je van-
af de steiger in een bootje wilt stap-
pen, moet je eerst op de steiger 
gaan zitten en je dan in de boot la-
ten zakken en bij het uitstappen 
moet je behoorlijk kunnen klimmen. 
Dat is voor jongelui niet zo’n pro-
bleem, maar voor wat oudere men-
sen en mobiel gehandicapten is dit 
niet te doen.
Mijn echtgenote is tot het gebruik 
van de rolstoel veroordeeld. Om 
met haar te kunnen varen heb ik 
een vaartuig aangeschaft, waarvan 
de vlakke vloer op ongeveer nor-
male steigerhoogte is gelegen en 
door middel van uitschuifbare buf-
fers en een aluminium klep kan ik 
vier rolstoelen aan boord nemen, 
zodat ook mederolstoelgebruikers 

van ons prachtig vaargebied kun-
nen genieten. Helaas is dit nu niet 
meer mogelijk. Na de zeer moeilijk 
berijdbare Zijdstraat is dit de twee-
de ramp die rolstoelers treft. Voor-
beelden van goede aanlegsteigers 
zijn overal in de jachthavens als 
voorbeeld aanwezig, dus het is mij 
een raadsel hoe men heeft kunnen 
kiezen voor de aanleg van deze veel 
te hoge aanlegsteiger. Het gerucht 
gaat dat de stalen damwand niet 
op de juiste hoogte is geslagen en 
men daarom deze hoogte als bepa-
lend heeft aangenomen. Naar mijn 
mening is het gebruik bepalend. Het 
gevolg is dat deze recreatiehaven 
voor opvarenden van normale boten 
onoverkoombare problemen zal op-
leveren. Men wil van Aalsmeer een 
belangrijke en aantrekkelijke water-
sportplaats maken. Het begin hier-
van is weinig hoopgevend. Ik nodig 
de deskundigen in het raadhuis uit 
mij te overtuigen van mijn ongelijk 
en mij en andere belanghebbenden 
te adviseren hoe rolstoelers en mo-
biel gehandicapten veilig aan boord 
van een vaartuig kunnen worden 
gebracht?!

Jaap Tromp, 
Linnaeuslaan 78, Aalsmeer.

geen precariobelasting meer te hef-
fen op evenementen. De horecaon-
dernemers willen graag met 1 per-
soon of 1 loket te maken hebben bij 
de gemeente. Ze zijn wel heel tevre-
den over de huidige contactperso-
nen. Er komt drie keer per jaar een 
overleg tussen gemeente en hore-
caondernemers. Twee keer ambte-
lijk overleg en een keer bestuurlijk 
overleg. Voor evenementen die ie-
der jaar op dezelfde manier terug-
komen, moet ieder jaar een ver-
gunning worden aangevraagd. Kan 
dat niet voor bijvoorbeeld vijf jaar? 
De gemeente gaat dat uitzoeken. 
De gemeente vraagt of vergunnin-
gen op tijd (drie weken van tevoren) 
worden aangevraagd. Samen met 

politie en brandweer zijn afspraken 
gemaakt over het contact bij evene-
menten en bij problemen. Burge-
meester Pieter Litjens, verantwoor-
delijk voor Vergunningen en Hand-
having: “Het is een hele productie-
ve en positieve ochtend geweest, 
we gaan voortaan drie keer per jaar 
dergelijke bijeenkomsten organise-
ren. Voor nu roep ik mensen op om 
mee te denken over de ontwikke-
ling van het nieuwe horeca- en eve-
nementenbeleid van de gemeen-
te.” Volgens planning wordt dit be-
leid eind juni voor zes weken ter in-
zage gelegd. Na het verwerken van 
de reacties is het de bedoeling dat 
het beleid eind van de zomer wordt 
vastgesteld door de gemeenteraad.

Geen KRAnT?
0251-674433
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AGENDA
Muziek/Toneel
Donderdag 8 april:
* Pianoshow met muziek op verzoek 
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 9 april:
* Dj Tranety, René Piet, in Blitzz, 
Marktstraat vanaf 22u.
Zondag 11 april:
* Klassiek concert Opera Mista in 
Oud Katholieke Kerk, Oosteinder-
weg 394. Aanvang: 15.30u.
* Optreden Sonority in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 18.30u.
* Salsaparty in The Beach, Oostein-
derweg 247a vanaf 20u.
Dinsdag 13 april:
* Open repetitie Kon. Toonkunstkoor 
in Dorpskerk, Kanaalstraat v/a 20u.
Zaterdag 17 april:
* Concert Sursum Corda in burger-
zaal, gemeentehuis vanaf 20u.
17 en 18 april:
* Toneelvereniging brengt ‘Goed 
Fout’ in Dorpshuis Kudelstaart. Za-
terdag voorstelling 20u. en zondag 
om 14u. Kaarten: 06-22410451.

Exposities
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
10 en 11 april:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Zaterdag en zon-
dag van 11 tot 16u. 
* Museumweekend in Historische 
Tuin, ingang Praamplein. Zaterdag 
en zondag open 13.30-16.30u.
Tot en met 25 april:
* Expositie in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg met schilderijen en 
glaskunst, Open zaterdag en zon-
dag van 13 tot 17u. 
Tot en met 9 mei:
* Touwsculptures van Sonja Weber 
Gilkey en schilderijen van Yolanda 
Eveleens in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: do.-zo. 14-17u.

Diversen
Donderdag 8 april:
* Kienavond Supportersvereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.
* Dialezing over verzorging kromsna-
vels bij Vogelvereniging in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
Vrijdag 9 april:
* Inloop Bindingzolder voor tieners, 
Haya van Somerenstraat, 15-18u. 
* Koppelspeelavond buurtvereni-

ging Hornmeer in buurthuis Roer-
domplaan v/a 20u.
* Hoogtepunten uit Jiskefet in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zaterdag 10 april:
* Kleding- en Speelgoedbeurs voor 
Haïti in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat 53. Verkoop 10.30-15u.
* Het beste van het weg op doek, 
Upload cinema, in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 22u.
Zondag 11 april:
* Vogelbeurs Rijzenvogel in SCW-
gebouw, Konnetlaantje, 9.30-13.30u
* Bollenrit voor 2 cv-rijders. Vertrek 
12u. Herenweg 31. Verzamelen 11u.
Maandag 12 april:
* Lezing over zeeaquarium bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Cameraman te gast bij Filmclub in 
‘t Anker, Oosteinderwg 273 v/a 20u.
* Speelavond buurtver. Allen Weer-
baar in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat. Aanwezig 19.45u. Start 20u.
Dinsdag 13 april:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
* Murphy’s quiz in café Joppe, We-
teringstraat vanaf 20.30u.
Woensdag 14 april:
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat vanaf 10u.
* Oost-Inn in Mikado, Cath. Amalia-
laan van 8.30 tot 12u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Bingo-avond De Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 15 april:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 20u.
Vrijdag 16 april:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 17 april:
* Kledingbeurs in De Reede in Rij-
senhout. Verkoop: 12.30-14u.
* Tweedehandskleding en speel-
goedbeurs in ‘t Baken, Sportlaan. 
Verkoop: 9.30-12.30u.
Zondag 18 april:
* Recreatieve menwedstrijden in 
Arena van Amsterdamse Bos, Am-
stelveen, 8.30 tot 17u.

Vergaderingen
Woensdag 14 april:
* Thema-avond over veiligheid bij 
Dorpsraad i.s.m. politie in Dorpshuis 
Kudelstaart. Aanvang: 20u.
Donderdag 15 april:
* Beraad en Raad in gemeentehuis. 
Aanvang: 20u.

Zondag kunstenares aanwezig
Expositie in Het Oude 
Raadhuis bezoek waard!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is 
in het Oude Raadhuis de tentoon-
stelling van Sonja Weber en Yolan-
da Eveleens geopend. Beide kunste-
naars zijn door hun jeugd verbonden 
met Aalsmeer. Sonja Weber,  overge-
komen uit Main in Amerika, beleef-
de haar kindertijd aan de waterkant 
van Kudelstaart. Haar touwsculptu-
ren zijn opgebouwd uit zeevondsten 
en bestaan voornamelijk uit boot-
touw. Ook in het werk van Yolanda 
Eveleens speelt water een hoofdrol. 

Van deze oud-Aalsmeerse worden 
diverse etsen getoond. Aanstaan-
de zondagmiddag 11 april is Yo-
landa  Eveleens in het Oude Raad-
huis aanwezig om uitleg te geven bij 
haar etsen. De expositieruimte in de 
Dorpsstraat is zondag geopend van 
14.00 tot 17.00 uur. 
De tentoonstelling gaan bewon-
deren kan tot en met 9 mei iedere 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. De toegang 
is gratis.

Zondag met gratis workshop
Salsa dansend de zomer 
tegemoet in The Beach
Aalsmeer - Voor de mensen, die 
verlangen naar de zomer, Latijns-
Amerikaanse muziek en lekker dan-
sen biedt The Beach uitkomst! Deze 
tropisch aangeklede locatie organi-
seert zondag 11 april haar maande-
lijks terugkerende salsadans avond. 
De avond start om 20.00 uur met 
een gratis workshop Salsa Dips. Dit 
is een workshop voor de geoefen-
de danser, met een zeer hoog ‘wow’ 
gehalte! Niet alleen leuk om te doen, 
maar ook erg leuk om te zien. Na 
deze gratis workshop zal dj Rick, 
bekend van onder andere Cantine-
ro en de Salsalounge, iedereen ver-
wennen met de beste platen uit de 
Latin scène. Hij zal de avond rustig 
beginnen. Naarmate de avond vor-

dert zal hij het tempo opvoeren tot 
energieke hoogte! 
Tevens start op deze avond de voor-
verkoop van de Salsa Live Edition 
welke zal plaatsvinden op zondag 
23 mei (eerste pinksterdag). Voor 
deze avond heeft The Beach de 18- 
koppige Orquesta Salsabor vastge-
legd. Salsabor is één van de weini-
ge echte bigbands die in het salsa-
circuit actief is. Deze energieke sal-
sa bigband speelt naast het traditio-
nele latin en salsa repertoire uit Cu-
ba, ook de 70/80-er jaren New York 
Salsa Dura stijl. Wees hier op tijd 
bij, want er zijn slechts een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar. Voor 
meer informatie en lesmogelijkhe-
den surf naar www.beach.nl.

Vrijdag in cultureel café Bacchus
Hoogtepunten van Jiskefet
Aalsmeer - Op vrijdag 9 april zal 
een selectie hoogtepunten van Jis-
kefet worden vertoond in cultureel 
café Bacchus.
Na de overweldigende belangstel-
ling voor de hoogtepunten uit het 
oeuvre van Van Kooten en de Bie, 
die vorig seizoen werden vertoond 
in Bacchus, wordt nu een selectie 
hoogtepunten van het legendarische 
TV-programma Jiskefet vertoond. 
“Noem jij dat een open einde?” Jis-
kefet-liefhebbers weten meteen uit 
welke hilarische scène dit citaat af-
komstig is. Een avond lang een feest 
van herkenning. Fragmenten uit hi-
larische afleveringen van Debiteu-
ren Crediteuren, de Lullo’s, de Hee-
ren van de Bruyne Ster (avontu-
ren op een COC-schip), Tampert, 
de Duitse officieren, de Dierenwin-
kel en allerlei andere absurde situ-

aties en maffe types zullen de re-
vue passeren. In 1990 verschenen 
Michiel Romeyn, Kees Prins en Her-
man Koch voor het eerst op televisie 
met hun absurde sketches. Pas vijf-
tien jaar later, in 2005, hield het pro-
gramma op te bestaan. Toppunt van 
roem werd bereikt met afleverin-
gen van Van Binsbergen, Kerstens 
en Kamphuijs, beter bekend als De 
Lullo’s en Debiteuren Crediteuren. 
Hiermee werden ze vooral populair 
onder de bevolkingsgroep die ze 
belachelijk maakten. Op menig kan-
toor worden de collega’s nog altijd 
begroet met goeie ‘s morgens! Ken 
je Jiskefet alleen van horen zeggen? 
Of ben je al jaren een grote fan? Ze-
ker deze avond niet missen! Hoogte-
punten begint om 21.30 uur in Bac-
chus in de Gerberastraat. De zaal is 
open vanaf 21.00 uur. 

Zondag in Oud-Katholieke Kerk
KCA- concert: Opera Mista 
brengt aria’s en duetten
Aalsmeer - In het laatste klassie-
ke concert op zondag 11 april in de 
Oud-Katholieke Kerk wordt traditie-
getrouw veel gezongen. De sopraan 
Wilma Bierens en de tenor Livio Ga-
brielli, begeleid door pianist Peter 
Nilsson, brengen aria’s en duetten 
uit veel bekende en minder beken-
de opera’s. Ze komen allemaal voor-
bij: ‘Madame Butterfly’ van Puccini, 
‘Carmen’ van Bizet en ‘Die Lustige 
Witwe’ van Léhar, maar ook bijvoor-
beeld ‘Le nozze di Figaro’ en ‘Cosi 
fan tutte’ van Mozart, ‘La Traviata’ 

van Verdi, ‘La Bohème’ van Pucci-
ni en ‘Don Pasquale’ van Donizet-
ti. De pieken en dalen van het le-
ven, samengebald in een bijzonde-
re opera-middag. Een waardig slot 
van een indrukwekkend concert-
seizoen van de Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer. Het concert in de 
Oud-Katholieke Kerk aan de Oos-
teinderweg 394 begint op zondag-
middag 11 april om half vier. De zaal 
is om drie uur open. Losse kaarten 
zijn te reserveren bij Nico de Groot, 
tel. 0297-324160.

Popkoor Sonority in Joppe
Aalsmeer - Zondagavond 11 april is 
Sonority te beluisteren in café Joppe 
in de Weteringstraat. Dit optreden 
vindt jaarlijks plaats op de zondag 
voor kerst, maar kon afgelopen win-
ter niet doorgaan vanwege de hefti-
ge sneeuwval. 
Nu dus een herkansing in het voor-
jaar om het koor te zien en te ho-

ren. Er zal een doorsnede van het 
repertoire worden gezongen, zowel 
Nederlandstalig als Engels en zelfs 
Spaans. Sonority zingt popklassie-
kers en eigentijdse nummers en 
staat onder de enthousiaste leiding 
van tijdelijk dirigent Paulien Walch. 
De aanvang is 18.30 uur en de toe-
gang is gratis.

Zaterdag eerste editie in Oude Veiling

Het beste van web op witte 
doek met Upload Cinema
Aalsmeer - UploadCinema en or-
ganisatoren Joran van Liempt en 
Martijn Tol zijn een samenwerking 
aangegaan met de Amsterdamse 
UploadCinema waarmee per aan-
staande zaterdag 10 april een ves-
tiging van de UploadCinema in De 
Oude Veiling in de Marktstraat een 
feit is. Elke eerste zaterdag van de 
maand biedt Upload Cinema in De 
Oude Veiling een avondvullend pro-
gramma van inspirerende, vermake-
lijke en soms verbijsterende inter-
netvideo’s. Elke maand gekoppeld 
aan een speciaal (actueel) thema. 
Het publiek zorgt zelf voor de con-
tent door vooraf films in te sturen via 
de website van Upload Cinema. Een 
voorselectie wordt gedaan door een 
zogenaamde community redactie: 
een internationale groep van actie-
ve Upload Cinema-leden, bloggers, 
web-redacteuren en andere film- en 
internetliefhebbers die online stem-
men op de inzendingen. Een vas-
te redactie, aangevuld met één of 
twee gastredacteuren selecteert de 
beste en stelt daar een programma 
van samen van circa anderhalf uur. 

Het programma wordt ‘live’ ingeleid, 
na afloop is er ruimte voor discus-
sie. De kwaliteit van de webvideo’s 
is doorgaans uitstekend, omdat de 
oorspronkelijke bestanden die van 
internet gehaald worden, een steeds 
hogere resolutie hebben. Film ver-
andert door het web. Niet alleen de 
manier waarop film wordt gedistri-
bueerd, maar ook de manier waarop 
film wordt geproduceerd en beke-
ken. Film wordt steeds meer een so-
ciale activiteit die draait om samen-
werking. Helaas vindt deze activiteit 
plaats achter de computer thuis of 
op het werk. Dat is, eerlijk gezegd, 
niet de best mogelijke plek om van 
films te genieten. Upload Cinema 
wil deze spannende nieuwe manier 
van film maken en delen buiten het 
thuisdomein brengen, weg van het 
internet en het kleine beeldscherm, 
naar een ruimte die bedoeld is voor 
gezamenlijke ervaringen: de bios-
coop. Belangstellenden zijn aan-
staande zaterdagavond 10 april van 
harte welkom om de eerste editie bij 
te komen wonen in De Oude Veiling 
in de Marktstraat.

Sursum Corda 
geeft concert
Aalsmeer - Zaterdag 17 april geeft 
muziekvereniging Sursum Corda 
haar jaarlijkse concert in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis van 
Aalsmeer. Er is dit jaar voor een af-
wisselend programma gekozen met 

muziek uit alle tijden. Zo kan onder 
andere geluisterd worden naar Al-
vamar Overture, Benny Goodman 
Goodies, een medley van de Beat-
les en Les Toréadors uit Carmen.   
Ook het jeugd-en opleidingsorkest 
Jong Sursum zal een leuk optreden 
verzorgen met Suite 1600, A Con-
ductors Nightmare en first Classical 
Suite. Het concert begint om 20.00 
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Nieuwe expositie vanaf zaterdag
‘Aalsmeer op de kaart’ in het 
Historisch Centrum Aalsmeer
Aalsmeer - In het museumweekend 
brengt de Stichting Oud Aalsmeer 
vanaf zaterdag 10 april in haar His-
torisch Centrum Aalsmeer (de stal 
van de boerderij op de Historische 
Tuin) het oude centrum van het dorp 
in beeld. Dat gebeurt in een speci-
ale wisselexpositie die is samenge-
steld in samenwerking met de stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer. De 
tentoonstelling bestaat uit veertien 
meterhoge panelen met daarop 55 
oude kaarten en foto’s van het cen-
trum van Aalsmeer. Het centrum van 
het dorp is in verschillende eeuwen 
op verschillende manieren in beeld 
gebracht. Van een bijna 400 jaar ou-
de vrijwel topografische kaart van 
Floris Balthasar tot een 1 jaar oude 
satellietfoto. Die laatste maakt on-
derdeel uit van een drieluik van sa-
tellietfoto’s van exact hetzelfde deel 
van Aalsmeer uit de jaren 2002, 2005 
en 2009 (met dank aan de gemeen-
te Aalsmeer). Het ontstaan van de 
wijk ‘De Werven’ is zo prachtig in 
kaart gebracht. 
Om de herkenbaarheid te verho-
gen is zowel op kaarten als foto’s 
één en dezelfde plek met een ro-
de stip weergegeven. De exposi-
tie wordt aangevuld met gebruiks-
voorwerpen uit het alledaagse le-
ven van Aalsmeerders door de eeu-

wen heen. Zo is er een vitrine met 
maatbekers voor vloeistoffen en een 
weegschaal. Maar ook voorbeel-
den van hoe men met vuur omging: 
Van kaarsenhouders, via kandelaars 
en oliestellen tot stoven. De veer-
tien panelen en de inhoud van de 
vitrines zijn afgebeeld in een twin-
tig pagina’s tellend zwart-wit gids-
je op A4-formaat dat voor het luttele 
bedrag van 2 euro te koop is aan de 
kassa van de Historische Tuin. 

Reis door de tijd
In het Historisch Centrum Aalsmeer 
vormt de tentoonstelling ‘Aalsmeer 
op de kaart’ een aanvulling op de 
vaste expositie ‘Reis door de tijd’. 
Daarin wordt de ontstaansgeschie-
denis van Aalsmeer, Kudelstaart en 
Kalslagen aan de hand van tien pa-
nelen (vanaf de twaalfde eeuw, el-
ke eeuw eentje) toegelicht. Elk van 
die panelen vormt als het ware 
een voorpagina van een krant van 
die eeuw. In vijf vitrines zorgen ge-
bruiksvoorwerpen uit de geschie-
denis voor een extra dimensie bij 
het verhaal van het ontstaan van 
Aalsmeer. De Historische Tuin is ge-
durende het museumweekend, za-
terdag 10 en zondag 11 april, ge-
opend vanaf 13.30 uur. De ingang is 
via Praamplein.

Toneel: ‘Adres onbekend’
Aalsmeer - Op vrijdag 7 mei orga-
niseert KCA samen met toneelgroep 
Cabaal het toneelstuk ‘Adres on-
bekend’. Een Duitse kunstenaar en 
een Joodse Amerikaanse kunsthan-
delaar hebben samen een bloeien-
de galerie opgezet in San Francisco. 
Er ontstaat een hechte vriendschap 
tussen de twee mannen. Echter, de 
opkomst van het Nazisme in die ja-
ren wordt de tragische spelbreker. 
Dit indrukwekkend toneelstuk is ge-
baseerd op de novelle van Katheri-
ne Kressmann Taylor. Het verhaal - 
de briefwisseling tussen twee vrien-
den - is niet zomaar een fantasie 
geweest. 
Het berustte op een ingrijpende er-
varing in haar privé leven, waarbij 
ze tot haar stomme verbazing zag 
hoe een bevriend Duits echtpaar die 
een paar jaar onder de invloed van 
de Nazi-propaganda had gestaan in 
de jaren dertig, hun Joodse vrien-
den brutaal negeerden en de rug 

toekeerden. Inmiddels was de titel 
‘Adres onbekend’ al heel beladen 
geraakt. Het betekende dat de ge-
adresseerde ‘weg’ waren. Het was 
een soort codewoord geworden voor 
geliquideerd of opgesloten zijn in 
een concentratiekamp. De datering 
van de brieven is niet willekeurig ge-
prikt, maar speelt in op concrete ge-
beurtenissen tijdens de opkomst en 
de eerste dagen van het Hitler-regi-
me. In het vervolg van de briefwis-
seling laat de auteur spelers en toe-
schouwers zitten met de vraag: Hoe 
zouden wij gehandeld hebben? Een 
spiegel dus. De voorstelling is vrij-
dag 7 mei te zien in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. De voorstelling be-
gint om 20.30 uur, zaal open vanaf 
20.00 uur.  Kaarten kunnen besteld 
worden via de website van KCA:   
www.kunstencultuuraalsmeer.nl, 
zijn te verkrijgen bij ‘t Dorpshuis te 
Kudelstaart en kosten 10 euro per 
stuk.

Dia-lezing bij 
Vogelvereniging
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
8 april, organiseert vogelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse vereni-
gingsavond. Keurmeester H.J. van 
Doorne uit Spijkenisse is uitgeno-
digd en hij geeft een dia-lezing over 
het verzorgen van diverse soor-

ten kromsnavels, zoals grasparkie-
ten en halsband-parkieten. Het ge-
heel wordt voorzien van een goed 
advies en de benodigde dia’s. Er is 
voldoende tijd gereserveerd om vra-
gen te stellen. Het belooft een in-
teressante avond te worden. Ieder-
een is welkom, breng dus uw me-
de-vogelliefhebbers mee. Het adres 
is Buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 en de aanvangstijd is 
20.00 uur.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
Info: www.stagemusic.nl

ZATErdAGAAnbIEdInG:
2 setjes Ernie ball elektrische gitarensnaren voor 14,95

vOOrjAArSTIP:
GUITAr CArE kIT

16,80

UITGEbrEIdE COllECTIE
MUZIEk

(lES)bOEkEn
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Onderhandelingen
Aalsmeer - Uit de verkiezingsuit-
slag blijkt dat de helft van de kies-
gerechtigde bevolking van Aalsmeer 
en Kudelstaart niet geïnteresseerd is 
in het gemeentebestuur. Je zou er uit 
kunnen opmaken dat slechts de helft 
van mijn ‘hak op de tak’ lezers het op 
prijs stelt als ik over de lokale politiek 
schrijf. Toch blijkt het anders te zijn. 
De helft die geen politieke interes-
se heeft wil daar toch wel over lezen, 
mits luchtig en begrijpelijk opge-
schreven. De andere helft, de men-
sen met politieke interesse, waarde-
ren mijn manier van de politieke be-
nadering en sommigen ergeren zich 
aan de wijze waarop ik de plaatselij-
ke politiek onder de aandacht breng. 
Zo is het de bedoeling ook. Aan de 
ene kant de niet-geïnteresseerden 
toch een beetje op de hoogte hou-
den en de wel-geïnteresseerden een 
goedmoedig tikje op de vingers ge-
ven. Ik probeer de politiek luchtig te 
verhalen en onderwerpen kenbaar te 
maken die van plaatselijk belang zijn. 
Bij mij is het altijd vanuit een liefde-
vol gevoel voor de gang van zaken in 
het dorp waarin ik geboren en geto-
gen ben. Nieuwkomers kunnen daar 
iets van opsteken en de anderen be-
grijpen wat ik bedoel.

Na de verrassende verkiezingsuit-
slag lijkt het stil te zijn geworden op 
een paar achterhaalde ingezonden 
brieven en ‘foute’ persberichten na. 
Echter, het was niet zo stil in het ge-
meentehuis, er werd keer op keer 
onderhandeld door vertegenwoordi-
gers van de plaatselijke politiek par-
tijen. De onderhandelingen vonden 
plaats onder leiding van de CDA-co-
rifee Co Weststrate: die de moeilijke 
klus op een uitstekende wijze klaart. 
Dat de onderhandelingen deson-
danks moeizaam verliepen, bewijst 
het feit dat men zelfs nog op tweede 
paasdag bijeen kwam. Tot vandaag, 
dinsdag, is het nog niet duidelijk 
hoe de afloop van de onderhande-
lingen is. Er zijn diverse mogelijkhe-
den in zicht. We zullen gewoon nog 
even moeten afwachten welke pop-
petje het pluche gaan bezetten en 
met welke specialiteiten in de porte-
feuilles. Naar verluidt verlopen de on-
derhandelingen in een goede sfeer. 
Moeilijk? Ja. Er zal zowel water bij de 
wijn gedaan moeten worden als keu-
zes gemaakt moeten worden.

Voor zover ik het nu kan bekijken zal 
Jaap Overbeek niet meer als wet-
houder terugkeren in het college. 
Voor de burgers lijkt dat onbegrijpe-
lijk, vooral ook omdat Jaap een mas-
sa voorkeurstemmen kreeg. Alleen 
de eigen partij, het CDA, beslist hier-
over. Democratie is soms onbegrij-
pelijk. Het is ook niet zo dat de groot-
ste partijen ofwel de winnaars van de 
verkiezingen, automatisch een wet-
houder zullen leveren. Dat hangt van 
de onderhandelingen af. Het is voor 
mij wel zeker dat Ad Verburg van het 
CDA wethouder zal worden. Op dit 
moment lijkt dat de enige zekerheid. 
Twee van de drie andere partijen zul-
len een wethouder leveren, dat kan 
zelfs door een z.g. ‘verliezende’ partij 
gebeuren. Het lijkt ook zeker dat Ro-
nald Fransen niet terugkeert als wet-
houder. Als het college bekend is, zal 
dat ook voor burgemeester Pieter 
Litjens een verrassing zijn.

Misschien komen de ‘onderhande-
laars’ er vandaag uit. Of morgen. Het 
kan niet meer zo lang duren. Binnen-
kort mogen we het weten. e moeten 
het nog even afwachten of de VVD, 
AB of PACT een wethouder leveren. 
Vandaag kan het nog alle kanten op.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Vijf inbraken in negen maanden tijd
Ed Kriek: “Lust voor onder-
nemen wordt je ontnomen”
Aalsmeer - Hoewel altijd positief 
gestemd, is die instelling nu wel ta-
nende. Binnen negen maanden is 
vorige week voor de vijfde keer in-
gebroken bij Ed Kriek Optiek. In de 
nacht van dinsdag op woensdag 
vernielden drie mannen met bivak-
mutsen de toegangsdeur van de op-
tiek aan de Stationsweg. “Ze heb-
ben een koevoet of grote hamer ge-
bruikt om het driedubbeldikke glas 
kapot te krijgen”, legt Ed Kriek uit. 
De gesplinterde ruit zit nog gedeel-
telijk in de deur. Uiteraard gingen 
er allerlei alarmsystemen af, trad de 
rookmachine in de winkel direct in 
werking en bovendien werden di-
verse omwonenden opgeschrikt. 
“De inbraak is zeker niet onopge-
merkt gebleven, maar helaas kon-
den de drie gasten zich tijdig uit de 
voeten maken met een buit van cir-
ca 50.000 euro.” Nu zijn de peper-
dure zonnebrillen waar de daders 
voor kwamen vervangbaar, maar het 
geweld dat dit drietal inbrekers ge-
bruikte, baart de ondernemer meer 
zorgen. “Ze bedreigden de boven-
buren die op het lawaai afkwamen. 
Een buurvrouw kon er nachtenlang 
niet van slapen. Je voelt je toch niet 
veilig meer? En daarbij, je vraagt je 
af waar die lui nog meer in staat toe 
zijn. Het wordt steeds erger...” 

Slag in het gezicht
Uiteraard voldoet de opticien aan 
alle mogelijke veiligheidsnormen. 
Niet alleen alarminstallaties, extra 
dikke ruiten, camera’s en het lid-
maatschap van het keurmerk vei-
lig ondernemen zijn daar voorbeel-
den van. Helaas vormen die maat-
regelen geen garantie om gevrij-
waard te blijven van inbraak. “Als ze 
echt willen, verzinnen ze wel weer 
wat nieuws.” Ook het rechtssysteem 
stelt hem teleur: “De vorige inbre-
kers zijn gepakt. Met de zonnebril-
lenbuit nog in de auto en gesplin-
terd glas als stille getuigen, waren 
die er gloeiend bij. Maar nadat de 
politie ze ingerekend had, heeft de 

rechter ze door gebrek aan bewijs 
toch vrijgesproken. Dat is dan wel 
een slag in het gezicht hoor, kan ik 
je zeggen.” 
De politie kwam in de nacht van de 
jongste inbraak te laat om het trio 
op dievenpad in de kraag te grij-
pen.  In plaats daarvan konden de 
mannen in een kwartier tijd de deur 
aan gort slaan en omstanders op af-
stand houden met verbale en fysie-
ke bedreigingen. 
Het behoeft geen uitleg dat het voor-
ste gedeelte van de winkel één gro-
te puinhoop was. “De zonnebrillen 
zijn met rek en al van de muren ge-
rukt en vitrinekasten stukgeslagen.” 
Ed verwacht dat de verzekering ook 
moeilijk gaat doen na de zoveelste 
inbraak. “Dat en ook de vernielin-
gen en nu dus de bedreigingen erbij 
ontnemen je de lust van het onder-
nemen. Ik wil absoluut geen zielig 
verhaal ophangen, maar het wordt 
je bijna onmogelijk gemaakt. Je wilt 
een mooi product verkopen, goe-
de zonnebrillen van de beste mer-
ken. En dan dit! Het is moeilijk om 
na elke inbraak de draad weer op 
te pakken We doen het wel en het 
eerste wat nu op stapel staat is een 
gesprek met politie en verzekering. 
Rolluiken is iets wat we zo lang mo-
gelijk willen uitstellen. De huurder 
van het pand moet daar natuurlijk 
mee akkoord gaan en het is al hele-
maal geen fraai gezicht op een pand 
als dit.” Ook overbuurman Sparnaay 
heeft diverse malen met het bijltje 
gehakt. Rolluiken zijn er ook geko-
men, maar zelfs op klaarlichte dag 
is de juwelier overvallen. 

De circa 500 modische zonnebril-
len met klinkende merknamen wor-
den opnieuw besteld. Nieuwe rek-
ken om ze aan de klant te tonen zijn 
alweer aangebracht. Alles is straks 
weer bij het oude. Behalve bij de 
ondernemer en zijn medewerkers, 
daar zal de schrik nog lang aanwe-
zig blijven...
Door Joke van der Zee.

Een kleine week na de inbraak zijn er al weer nieuwe rekken opgehangen...

Met behulp van een slopershamer of koevoet hebben de inbrekers zich een 
weg naar binnen geslagen...

‘Deukrijder’ 
meldt zich!
Aalsmeer - Naar aanleiding van 
het stukje in de krant over de ‘deuk-
rijder’ op het Raadhuisplein heeft de 

‘dader’ van de aanrijding zich ge-
meld. In de stress heeft zij één cijfer 
van het telefoonnummer verkeerd 
opgegeven. “Dit scheelt mij honder-
den euro’s. 
Hulde aan (de kracht van) de me-
dia”, aldus de eigenaar.

Alleen lopende ‘zaken’ in Raad
Aalsmeer - De bijeenkomst van de 
Raad van Aalsmeer werd donder-
dag 1 april niet voorafgegaan door 
een bijeenkomst van het Beraad en 
dat had te maken met het gege-
ven dat de coalitieonderhandelin-
gen nog volop aan de gang zijn. Al-
leen een aantal lopende zaken pas-
seerden de revue. Voorzitter van de 
Raad was burgemeester Pieter Lit-
jens en na de opening, de vaststel-
ling van de agenda, het resumé van 
10, 11 en 18 maart en de ingeko-
men stukken en mededelingen gaf 
hij een korte toelichting bij de be-
handeling van een noodverordening 
scootertreffen, afgegeven voor zon-
dag 21 maart op en rond de Bloem-
hof. Op vrijdag 19 maart heeft de 
gemeente Kaag en Braassem een 
noodverordening afgegeven om-
dat zij lucht had gekregen dat er 
een samenkomst was gepland op 
een bedrijventerrein in Leimuiden 
en dat er wellicht ook een straat-
race zou worden gehouden. Op de 
websites stond vervolgens te lezen 

dat de samenkomst was afgelast 
en via de politie kreeg de gemeente 
Aalsmeer te horen dat er werd uit-
geweken naar het parkeerterrein 
bij de Bloemhof. Omdat er vanwe-
ge een vlooienmarkt in de Bloem-
hof en de ENECO wielerronde van 
het Groene Hart toch al extra aan-
dacht van de politie nodig was, is 
besloten ook in Aalsmeer een nood-
verordening af te geven. Drie per-
sonen van de organisatie kregen de 
verordening overhandigd en daar-
in stond te lezen, dat er tevens een 
dwangsom van 12.500 euro boven 
het hoofd hing bij overtreding. Het 
heeft blijkbaar geholpen want er 
werden slechts tien tot vijftien scoo-
ters gesignaleerd bij de Bloemhof. 
Enigszins uniek is overigens wel, dat 
een van de organisatoren huisarrest 
kreeg opgelegd door zijn ouders. 
De algemene inspraak- en partici-
patieverordening kreeg raadsbrede 
steun. Het aanbieden van de evalu-
atie Rekenkamer vormde geen en-
kel beletsel om de herbenoeming en 

beëdiging van de heer D.G. van der 
Zwaag tot directeur voor een perio-
de van twee jaar in de weg te staan 
met ingang van 21 juli aanstaande. 
Zeventien van de achttien aanwe-
zige raadsleden, Richard Busker-
molen en Jaap Overbeek (CDA) en 
Berry Nijmeijer (VVD) waren verhin-
derd, stemden hiermee in. Het vol-
gende agendapunt was de benoe-
ming van fractieassistenten. Dat 
waren er acht, keurig verdeeld over 
de vier fracties: Dirk Stoker en Hel-
ma Persoon (AB), Chris Aertssen en 
Jelle Buisma (PACT), Dirk van Wil-
ligen en Martien Maarse (CDA) en 
Piet Harting en Jan Bouwmeester 
(VVD). 
Het benoemen van de voorzitters 
van het Beraad laat nog even op zich 
wachten en Joop van der Jagt (AB) 
is bereid gevonden deze taak voor-
lopig op zich te nemen en dat geldt 
ook voor het onderwerp plaatsver-
vangend voorzitter van de Raad en 
hij kreeg raadsbrede steun met ze-
ventien stemmen voor.   

Bouw appartementen, winkelruimtes en parkeergarage

Oud maakt plaats voor 
nieuw in de Zijdstraat
Aalsmeer - Echt iets bijzonders, 
staat geschreven op de presentatie-
folder over de nieuwbouwplannen 
in de Zijd- en Dorpsstraat en Mo-
lenpad. In de winkelstraat gaan van-
af de drogist, hoek Dorpsstraat, tot 
aan het Molenplein nieuw gebouwd 
worden. In totaal 2190 vierkante 
meter winkelruimte en 34 apparte-
menten gaan gerealiseerd worden 
en hiervoor gaan zes panden ver-
dwijnen. Onder de nieuwbouw komt 
een parkeergarage met 87 plaat-
sen en op het maaiveld aan het Mo-
lenpad gaan 37 openbare parkeer-
plaatsen aangelegd worden. Het lag 
in de bedoeling meerdere apparte-
menten te realiseren, maar in deze 
heeft het luchthaven indelingsbe-
sluit van Schiphol roet in het eten 
gegooid. Er verdwijnen negen wo-
ningen en dan mogen er maar een 
bepaald aantal meer terug gebouwd 
worden. In dit geval maximaal 34. 
Voor de nieuwbouw gaat het pand 
van de drogist verdwijnen, Van der 
Zwaard gaat zich vestigen in een 
nieuwe, drie keer zo grote win-
kel, de twee naast gelegen wonin-
gen en de voormalige Dorcas-win-

kel gaan eveneens weg. Het pand-
je waar nu een kapsalon is geves-
tigd blijft staan, evenals het Boek-
huis. Het Holland Huys moet ook 
plaatsmaken voor de nieuwbouw, 
maar de rechten voor een bestem-
ming horeca worden opnieuw ge-
geven op het hier nieuw te verrijzen 
pand. ‘t Gallerietje op de hoek blijft, 
evenals de er naast gelegen woning. 
Een inbrijplan dus, met als nieuw-
bouw klassieke panden met hals- 
en trapgevels en als speels element 
een ronde dakvorm. In het gemeen-
tehuis vond afgelopen woensdag 31 
maart een informatie- en inspraak-
avond plaats over het voorontwerp 
bestemmingsplan. 
Dit voorontwerp ligt tot en met 22 
april ter inzage en inspraak in het 
gemeentehuis en staat op de web-
site van de gemeente. De start van 
de bouw is gepland in mei 2011, 
maar dit is afhankelijk van de pro-
cedure rond het definitieve ontwerp 
bestemmingsplan en de procedu-
re rond de bouwvergunning. Uiter-
aard gaat een gedetailleerd plan 
gemaakt worden door de gemeente 
om de doorstroming in het centrum 

gegarandeerd te houden en door 
ontwikkelaar Van Berkel uit Leimui-
den omdat in fases gebouwd gaat 
worden, zodat winkels kunnen ver-
huizen van nieuw naar oud en niet 
dicht hoeven. Gestart wordt aan het 
Molenpad met de bouw van de par-
keerkelder. Bang voor leegstand is 
de ontwikkelaar niet. “Er zijn vol-
doende contacten met bestaande 
en nieuwe ondernemers. We bou-
wen natuurlijk niet met de gedach-
te dat de winkels en appartementen 
leeg blijven.” Overigens wist archi-
tect Richard Pannekoek te melden 
dat de andere, nog te huur staan-
de winkelruimtes aan de andere 
kant van het Molenplein verhuurd 
zijn. De te bouwen winkels wor-
den diep, gaan ‘lopen’ van de Zijd-
straat tot aan het Praamplein. Hier-
voor is gekozen om de winkelstraat 
een extra impuls te geven. Voorals-
nog blijven Albert Heijn en de Etos 
de enige twee zaken met een in-
gang op het vernieuwde en vergrote 
parkeerterrein. Wie geïnteresseerd 
is in een winkel of een apparte-
ment vindt alle informatie op www. 
zijdstraat-dorpsstraat-molenpad.nl.

                                                                                                                                             Impressie nieuwbouw.

Getuigen gezocht
Schade aan auto 
door onbekende
Aalsmeer - Op vrijdag 2 april heeft 
iemand tussen 13.45 en 14.45 uur 
schade veroorzaakt aan een zwarte 
Peugeot 207 die geparkeerd stond 
op het Praamplein. De schade zit 
rechts voor bij het wiel. Degene die 

dit gedaan heeft, moet het geweten 
hebben, want er zaten vegen van 
vingers op de beschadigde plek. 
Het is waarschijnlijk gebeurd door 
een automobilist die probeerde in 
te parkeren. 
Helaas is er geen briefje achterge-
laten door deze veroorzaker. Wie de 
aanrijding heeft zien gebeuren of 
heeft veroorzaakt, wordt verzocht 
contact op te nemen met de gedu-
peerde via 06-16692041.

Veiligheid in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Woensdagavond 14 
april houdt de Dorpsraad in samen-
werking met de politie en de buurt-
regisseur een thema-avond over 
veiligheid in Kudelstaart. 
Onderwerpen die aan de orde ko-
men zijn onder meer de beveili-
ging van de woning, achterpaden 
in woonwijken en buurtrecherche. 
De avond begint om 20.00 uur in 
het Dorpshuis aan de Kudelstaart-
seweg. 
De avond start met een kort jaar-
verslag. Daarna wordt direct het 
woord gegeven aan de politie. Ie-
dere Kudelstaarter is harte wel-
kom. Voor vragen kan een mail ge-
stuurd worden naar de Dorpsraad:  
dorpsraadkudelstaart@hotmail.com

Aalsmeer - Sinds deze week is een 
bewoner van de Karperstraat haar 
witte kunststof bankje kwijt. De bank 
stond buiten en inderdaad niet vast. 
Waarschijnlijk is de bank meegeno-
men en ergens in Aalsmeer neer-
gezet. Echter de eigenaar ziet hier 

de lol niet van in en wil het bank-
je graag terug. Het betreft een wit-
te kunststof bank van rond de 130 
tot 150 centimeter lang. Wie, oh wie 
heeft het bankje gezien? Voor tips 
en informatie kan gebeld worden 
naar 0297-342804.

Kunststof bank gestolen uit tuin 
Karperstraat, Nieuw Oosteinde

Clubs voor beter milieu!
Aalsmeer - Wecycle nodigt alle 
(sport)verenigingen uit mee te doen 
met een nieuwe inzamelactie. De 
campagne heeft als doel meer klei-
ne elektrische apparaten en spaar-
lampen in te zamelen om te recy-
clen. Clubs scoren hiermee voor een 
beter milieu én voor hun eigen ver-
eniging. Elke club die minimaal 40 
apparaten plus 25 spaarlampen in-
levert, ontvangt als beloning een 
prijspakket ter waarde van 125 eu-
ro. Er zijn 500 pakketten beschik-
baar. Deelnemende clubs maken te-
vens kans op een sport clinic of mo-
tivatietraining. De actie loopt nog tot 
eind juni. Ga naar www.wecycle.nl/
clubs en meldt uw vereniging aan!  
Kleine elektrische apparaten, zoals 
föhn, boor, broodrooster, radio, kof-
fiezetapparaat en spaarlampen, ver-

dwijnen vaak in de afvalbak. Dat is 
jammer, want de materialen hiervan 
leveren na recycling waardevolle 
grondstoffen voor nieuwe produc-
ten. Gooi nooit weg, maar lever in!,, 
is daarom de centrale boodschap 
van Wecycle, die aangeeft dat het 
heel normaal en nuttig is ook klei-
ne apparaten en spaarlampen in te 
zamelen. Wecycle biedt verenigin-
gen daarvoor inzamelboxen en re-
gelt een ophaalservice. Clubs en 
verenigingen bieden mensen ont-
spanning en plezier en vormen vaak 
de spil van een gemeenschap. Al-
le reden voor Wecycle om hen uit te 
nodigen mee te doen aan deze inza-
melingsactie. 
Naast sport- en scoutingclubs zijn 
ook buurt- en bewonersverenigin-
gen welkom deel te nemen.  
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Horeca van De Waterlelie 
krijgt nieuwe pachters 
Aalsmeer - Ingaande 1 mei gaan 
Diana en Michel Idzerda met hun 
medewerkers de horeca van zwem-
bad ‘De Waterlelie bemannen. Na 
31 jaar gaat Jan Koopen op eigen 
verzoek zijn werkzaamheden ach-
ter en rond de bar van het zwem-
bad beëindigen en gaat genieten 
van een welverdiende rust en ande-
re activiteiten. 
De medewerkers van Jan gaan niet 
weg, dus deels blijven er ook ver-
trouwde gezichten in het gezelli-
ge en onlangs geheel gerenoveer-

de horeca-gedeelte. Diana en Mi-
chel zijn reeds verbonden aan de 
horeca van sporthal De Bloemhof’ 
en verrichten ook diensten voor de 
ESA in de horeca van sporthal De 
Proosdijhal’. Het past helemaal bin-
nen het beleid van de directie om 
alle ESA-horeca onderdelen zoveel 
mogelijk onder één ‘noemer’ onder 
te brengen. Binnen de brede scho-
len De Mikado en de Legmeer ver-
lenen Diana en Michel eveneens re-
gelmatig hun diensten voor wat be-
treft catering.

Opleidingsinstituut uiterlijke verzorging 
Kennismaken met Haarlemse 
Akademie tijdens open dag 
Uitgeest - De Haarlemse Akade-
mie is een opleidingsinstituut voor 
schoonheidsspecialisten, pedicuren, 
visagisten en nailstylisten. Nieuw in 
het ruime aanbod is de opleiding 
Imago stylist/Personal shopper. Op 
zondag 25 april wordt een open dag 
gehouden van 13.00 tot 16.00 uur op 
de Westerwerf 9c in Uitgeest waar 
iedereen kennis kan maken met de 
kwaliteit van het onderwijs dat dit 
opleidingsinstituut voor uiterlijke 
verzorging biedt. 
Janine Pieterse en Celine Wiggers, 
die samen de directie vormen van 
de Haarlemse Akademie, bieden 
nu de opleiding Imago stylist aan 
en dat is uniek in Nederland. Jani-
ne: “Een Imago stylist inspireert van 
buiten naar binnen! Want positief en 
bewust bezig zijn met uiterlijk heeft 
altijd een positief effect op het in-
nerlijk.” De opleiding geeft inzicht 
hoe persoonlijkheid en uitstraling 
met elkaar verbonden zijn. Na deze 
opleiding zijn de cursisten in staat 
om het uiterlijk en de uitstraling van 
een ander te analyseren en een per-
soonlijk advies te geven. “De Imago 
stylist helpt dus anderen een per-
soonlijke, natuurlijke en authentie-
ke uitstraling en een gezond gevoel 
voor eigenwaarde te ontwikkelen”, 

aldus Celine. De Haarlemse Akade-
mie biedt verder allerlei parttime op-
leidingen op het gebied van schoon-
heidsverzorging en schoonheids-
specialiste, voetverzorging en pedi-
cure, visagie en make-up, nailstyling 
en talrijke gespecialiseerde vervolg-
opleidingen. Het zijn opleidingen op 
mbo en mbo+ niveau. De Haarlem-
se Akademie staat bekend om oplei-
dingen van zeer goede kwaliteit, ho-
ge cijfers en een hoog slagingsper-
centage. Wie niet goed weet welke 
opleiding het meest geschikt is, kan 
zich oriënteren tijdens de open dag 
of een persoonlijk gesprek aanvra-
gen voor een gedegen advies. De 
circa 120 leerlingen van de school 
zijn afkomstig uit geheel Noord-
Holland en variëren van leeftijd. De 
Haarlemse Akademie is het oudste 
opleidingsinstituut van Nederland 
op het gebied van schoonheids-
verzorging en als enige school in 
Noord-Holland boven het IJ erkend 
door het Ministerie van Onderwijs 
en de Algemene Nederlandse Bran-
che Organisatie Schoonheidsver-
zorging. Kijk voor meer informatie of 
het bestellen van een brochure op  
www.haarlemseakademie.nl. Be-
zoek de open dag op 25 april of bel 
tel.: 0251-317322. 

Apotheek Van der Mooren 
viert 25-jarig bestaan
Aalsmeer - Wat een gezellige be-
doening was het op donderdag 1 
april in Apotheek Van der Mooren 
op de hoek van de Kastanjelaan en 
de Ophelialaan. 
De apotheek bestond namelijk pre-
cies vijfentwintig jaar. Met ballon-
nen, slingers, bloemen, taart en een 
bezoekje van de krant was het ver-
rassingsfeestje compleet. Het begon 
allemaal in 1985. Apotheker Alfred 
van der Mooren startte samen met 
een assistente zijn zaak. Inmiddels 
werken er naast zijn vrouw Eisien 
nog zes vrouwelijke collega’s mee: 
Tineke, Linda, Jessica, Ina, Nancy en 
dochter Anneleen van der Vliet, die 
ook apotheker is. “Zonder dit vas-
te team, waarvan Tineke het ook al 
bijna een kwart eeuw volhoudt, zou 
ik het natuurlijk niet kunnen”, ver-
telt Alfred. “Zij zijn overal inzetbaar. 
Van het helpen aan de balie tot be-
zorging van medicijnen aan toe. In 
het begin ging alles met de hand 
en maakten we met de typemachi-
ne etiketten. Nu is alles natuurlijk 
geautomatiseerd.” Toevallig wippen 
er tijdens het gesprek twee trouwe 
klanten van het eerste uur binnen 
om te feliciteren. Ook de telefoon 
rinkelt tussendoor. Het is echt een 
feestelijke dag in de dorpse apo-
theek. 

Farmaceutische patiëntenzorg 
Alfred van der Mooren: “De laag-
drempelige sfeer die hier heerst pro-
beren wij altijd te handhaven. Het 
grootste gedeelte van onze klanten-
kring kénnen we en we weten dus 
wie er voor ons staat. Wij zien ons 
in de eerste plaats als zorgverle-
ner. Ons team begeleidt patiënten 
en klanten zo goed mogelijk bij hun 
medicatiegebruik. Farmaceutische 
patiëntenzorg staat bij ons hoog in 
het vaandel. De juiste medicatie mét 
de juiste informatie. Wij willen graag 
zorgen voor patiënten, verzorgen, 
ondersteunen, vraagbaak zijn en 
preventief werken. Als we bijvoor-
beeld een recept ontvangen, dan 

geven we het geneesmiddel niet zo-
maar mee. Eerst controleren we of 
de klant het geneesmiddel zonder 
problemen kan gebruiken en lichten 
toe hoe het gebruikt moet worden. 
Die controle is noodzakelijk, omdat 
het wel eens voorkomt dat de arts 
een medicijn voorschrijft, dat niet 
samengaat met andere medicijnen. 
Sommige geneesmiddelen verster-
ken of verzwakken bijvoorbeeld el-
kaars werking. Op zo’n moment ne-
men we contact op met de huisarts 
voor overleg. Ook bij geneesmidde-
len, die zonder recept verkrijgbaar 
zijn, is het van belang dat het juis-
te middel wordt gebruikt. Wij stellen 
daarom altijd eerst een paar vragen 
om een goed advies te kunnen ge-
ven en kiezen in overleg het meest 
geschikte product. Het komt voor 
dat we misschien een keertje nee 
verkopen. Het kan best zijn dat de 
klacht niet zelf behandeld kan wor-
den. Wij verwijzen dan naar de dok-
ter. Wij leggen tevens de zelfzorg-
middelen in de apotheekcomputer 
vast. Op die manier vindt er ook me-
dicatiebewaking plaats. Daarnaast 
overleggen huisartsen en apothe-
kers regelmatig in Aalsmeer over 
het voorschrijven en verstrekken van 
medicijnen. Dat heet farmacothera-
peutisch overleg (FTO). De huisarts 
en de apotheker leren van elkaar, 
maken afspraken en zorgen samen 
dat iedere patiënt het geneesmid-
del krijgt dat in de gegeven omstan-
digheden het beste is. Op dit mo-
ment zijn er ook een hoop verande-
ringen gaande onder invloed van de 
overheid en zorgverzekeringen. Niet 
alle veranderingen zijn prettig voor 
zowel u als voor ons, maar we blij-
ven vol enthousiasme ons vak uit-
oefenen om de klant zo goed mo-
gelijk van dienst te kunnen blijven. 
De veelzijdigheid maakt het apothe-
kersvak dan ook zo interessant en 
leuk. Op naar de komende vijfen-
twintig jaar!” 

Door Miranda Gommans

Koffieproeverij met eerlijke 
koffie bij Ridder & Co
Aalsmeer - Regelmatig komt Rid-
der & Co in het nieuws met de heer-
lijke koffie die zij verkopen. Afgelo-
pen jaar zijn er reeds twee koffie-
proeverijen geweest. En zo is er ook 
een proeverij aanstaande vrijdag en 
zaterdag tijdens winkelopeningstij-
den bij Ridder & Co in de Opheli-
alaan. Op de eerste proeverij werd 
koffie van De Eenhoorn geschon-
ken. Dit was een groot succes. Met 
de kerst was er koffie van Medel-
lin Secret, ook een (h)eerlijke kof-
fie, en nu is dan Taztu koffie aan de 
beurt. Taztu is een bijzonder merk, 
wat de laatste tijd behoorlijk onder 
de aandacht is. Taztu is eerlijke kof-
fie uit Indonesië en wordt verbouwd 
in de hoge bergen van Sumatra op 
een hoogte van 1200 tot 1600 me-
ter. De Gayo Sumatra Gold van  Ta-
ztu, heeft een rijke smaak, met vol-
le body, een lage en zachte ‘acidity’ 
wat uitmondt in een heerlijke koffie 
met donkere chocolade-tonen. Veel 
Aalsmeerders hebben hun weg tot 
deze koffie reeds gevonden en zijn 
enthousiast. Voor diegenen die met 
deze mooie koffie nog geen kennis 
hebben ge(s)maakt, wordt deze kof-
fieproeverij georganiseerd. Onlangs 
heeft het merk Taztu groot en goed 
nieuws ontvangen: Voortaan mag 

dit merk koffie het Max Havelaar en 
het EKO keurmerk op de verpak-
kingen zetten, omdat ze sinds 3 fe-
bruari gecertificeerd zijn. Alle koffie 
en productiemethoden worden ge-
controleerd door Fair Trade en Skal. 
Twee belangrijke organisaties die er 
op toezien dat de boer eerlijk be-
taald krijgt voor zijn arbeid, en niet 
wordt uitgebuit, en dat de koffie ook 
op een duurzame en schone manier 
wordt geproduceerd. Want ook dat 
aspect is belangrijk binnen de kof-
fieteelt. Aanstaande vrijdag en za-
terdag staan de deuren bij Ridder 
& Co wagenwijd open en maakt de 
koffiemachine overuren, zodat ie-
dereen de kans krijgt kennis te ma-
ken met deze exclusieve en mooi 
geproduceerde koffie! En naast de-
ze koffie is er een breed assortiment 
koffie te koop, zowel in bonen, als 
vers gemalen, zodat ieder op zijn ei-
gen wijze kan genieten van vele va-
rianten koffie.

Ook restaurant De Halve Maen 
sluit zich aan bij WVAC
Aalsmeer - De Winkeliers Vereni-
ging Aalsmeer Centrum (WVAC) is 
sinds kort uitgebreid met een hore-
caondernemer. Door lid te worden 
van de WVAC is restaurant De Hal-
ve Maen automatisch lid van de ho-
recacommissie van de WVAC. De-
ze commissie houdt zich bezig met 
de verschillende evenementen die 
georganiseerd worden in Aalsmeer 
Centrum. Tijdens de volgende 
Bandjesavond op zaterdag 26 juni 
zal restaurant De Halve Maen ook 
in de route door het dorp opgeno-
men worden. De horeca is goed ver-
tegenwoordigd binnen de WVAC. 
Zowel Blitzz, café Joppe, lunch-
room Straq, eetcafé ’t Holland Huys, 
het Wapen van Aalsmeer, café De 
Praam, restaurant Himalaya Huis 
en De Oude Veiling zijn lid van de 
WVAC. Regelmatig komen zij bij el-
kaar om bestaande en nieuwe eve-
nementen te organiseren. 
Zij zorgen gezamenlijk voor bij-
voorbeeld de toiletten, beveiliging 
en de schoonmaak na afloop van 
evenementen. Zo dragen zij bij aan 
een gezellig, schoon en veilig win-
kel- en uitgaanscentrum. De hore-
cacommissie, waarin een afvaar-

diging van het bestuur van WVAC 
plaatsneemt, organiseert bijvoor-
beeld Bandjesavond en een Tropical 
Night op zaterdag 24 juli. Maar er 
zijn ook evenementen in samenwer-
king met andere partijen, zoals bij-
voorbeeld Aalsmeer Roest Niet op 
zondag 13 juni met de Stichting Hi-
BRA. De activiteiten onder de vlag 
van de winkeliersvereniging heb-
ben altijd als uitgangspunt dat de 
activiteiten een stimulans kunnen 
betekenen voor zowel de winke-
liers als de horeca-ondernemers die 
lid zijn van de WVAC. Vorige week 
werd Jacques Mooij van restaurant 
De Halve Maen persoonlijk welkom 
geheten door secretaris Ria Bouw-
man. Hij ontving daarbij een fraai 
boeket en het lidmaatschapsbord-
je. Restaurant De Halve Maen heeft 
een oud-Hollandse naam maar een 
moderne, Frans georiënteerde keu-
ken. “Er wordt gewerkt met dagver-
se producten door koks die weten 
hoe tongen gestreeld kunnen wor-
den”, aldus Jacques Mooij. 
Hij en zijn medewerkers heten u van 
harte welkom in het restaurant in de 
Dorpsstraat 24. Voor meer informa-
tie: www.aalsmeercentrum.nl.

Paasactie Ophelialaan 
enthousiast ontvangen
Aalsmeer - De paas-uitdeelactie  
door de Opheliawinkeliers is afgelo-
pen zaterdag goed ontvangen door 
het grote publiek. 
Het was razend druk in de straat en 
dus ook erg leuk om eieren uit te 
delen. Werkelijk zoveel enthousiaste 
reacties waren er, dat het een hart-
verwarmende dag genoemd kan 
worden. En hartverwarmend moet 
het ook zijn, dat gebaar van de Op-
heliawinkeliers naar het winkelend 
publiek. De waardering van de win-
keliers wordt zeer goed gevoeld bij 
zo’n grote actie als deze. Iedereen 
was zeer verrast als hen een doos-
je eieren werd aangeboden. De hele 
dag blijde gezichten! Op straat wer-
den onder andere Sylvia en Jesse 
Schreuder aangesproken. Zij wonen 
dicht bij de Ophelialaan en winke-
len hier haast elke dag. Ze bezoe-
ken vaak de C1000, de Readshop, 

DUO Sport, snackbar de Parel, Rid-
der & Co, Etos drogist en natuur-
lijk de vernieuwde Zeeman. Sylvia is 
zeer te spreken over de Ophelialaan. 
Sinds 4 jaar wonen ze in Aalsmeer. 
Vanuit Amsterdam was dat een hele 
overgang, maar één die goed bevalt. 
“Een dorp is veel rustiger en toch 
ook veel prettiger voor opgroeiende 
kindjes.” De Ophelialaan ervaart zij 
als heel gezellig en de sfeer spreekt 
haar erg aan. “Iedere winkelier kent 
je hier en dat maakt het persoonlijk 
om hier te winkelen.” Ze winkelt dus 
graag in de Ophelialaan, en de win-
keliers zijn blij met de mensen die 
in de Ophelialaan hun boodschap-
pen doen. Om dat af en toe te ac-
centueren, is een uitdeelactie ook 
heel leuk. Honderden mensen gin-
gen met gratis eieren weer naar 
huis! Meer foto’s en informatie op 
www.opheliaplaza.nl

De Chinese Muur tien jaar!
Kudelstaart - Op 12 april bestaat 
restaurant De Chinese Muur in het 
winkelcentrum tien jaar. Ter gele-
genheid van dit jubileum wordt een 
feestelijke receptie gehouden op 
zondag 11 april van 15.00 tot 17.00 
uur. Ook u bent van harte welkom. 
In tien jaar heeft De Chinese Muur 
veel veranderingen meegemaakt. 
Zo is het interieur diverse keren ver-
nieuwd en beschikt het restaurant 
de laatste jaren in de zomer over 
een mooi terras. Het motto is wel 
altijd gelijk gebleven: De Chinese 
Muur biedt de lekkerste gerechten 
van goede kwaliteit tegen de laagste 
prijs. Ook service hebben de mede-
werkers hoog in het vaandel staan. 
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat 
het Chinese restaurant een begrip 

is geworden in Kudelstaart en verre 
omgeving. Menig bezoeker schuift 
nogmaals aan voor een heerlijk ge-
recht en/of bestelt een maaltijd om 
thuis op te gaan eten. De Chine-
se Muur is blij met haar klanten en 
daarom wordt het tienjarig bestaan 
gevierd met een interessante aan-
bieding voor alle klanten. Om alle 
gasten te bedanken voor hun loyali-
teit krijgt iedereen van 11 tot en met 
17 april tien procent korting op al-
le gerechten. 
Nog geen kennis gemaakt met 
De Chinese Muur? Dan zeker de-
ze feestweek een bezoek brengen! 
Voor het reserveren van een ta-
fel en/of het bestellen van gerech-
ten, kan gebeld worden naar 0297-
344448.

Helft opbrengst Ronald McDonald Kinderfonds

Jubileum fietsroute VVV: 
Rondje Westeinder
Aalsmeer - De VVV Hollands Mid-
den heeft een nieuwe fietsrou-
te uitgegeven, het Rondje West-
einder. De 31 kilometer lange rou-
te start bij de VVV/ANWB vestigin-
gen in  Aalsmeer of Uithoorn. De 
route is aan de hand van het fiets-
knooppuntennetwerk samenge-
steld en voert rondom de Westein-
derplassen en langs de Amstel. De 
route komt langs de plaatsen Ku-
delstaart, Leimuiden, Burgerveen en 
Rijsenhout. Om het de fietser mak-
kelijk te maken zijn aan de routebe-
schrijving een aantal zogenaamde 
‘afstappers’ toegevoegd, adressen 

die heel geschikt zijn om een pau-
ze in te lassen. Het gaat om bijvoor-
beeld horeca, maar ook de plaatse-
lijke fietsenwinkel. VVV Nederland 
bestaat dit jaar 125 jaar en speciaal 
voor het dit jubileum hebben VVV’s 
in heel het land een eigen VVV ju-
bileumfietsroute uitgezet. De jubi-
leumfietsroute kost 2 euro, waarvan 
1 euro naar het Ronald McDonald 
Kinderfonds gaat. Dat is dus fietsen 
voor een goed doel! De fietsroute is 
verkrijgbaar bij de VVV vestigingen 
in Aalsmeer en Uithoorn. Meer in-
formatie is te vinden op de website 
www.vvvhollandsmidden.nl.

Spring Fair op 14 en 15 april
Handelsbeurzen van Flora 
Holland verder verfijnd
Aalsmeer - Bij FloraHolland krijgt 
een aanvoerder een paar keer per 
jaar de mogelijkheid om tijdens een 
handelsbeurs actueel aanbod aan 
kopers te presenteren. Enkele han-
delsbeurzen vinden dit jaar plaats 
op een andere locatie of - op ver-
zoek van klanten - op een an-
der moment. Ook in het aanbod 
op de beurs vindt verfijning plaats. 
Zo richt de FloraHolland Summer 
Fair zich dit keer alleen op het snij-
bloemenaanbod. De eerstkomende 
beurs, die op de FloraHolland-agen-
da staat, is de FloraHolland Spring 
Fair in Aalsmeer. Deze vindt plaats 
op woensdag 14 en donderdag 15 
april en staat in het teken van voor-
jaarsproducten. Tijdens de volgende 
beurs, de FloraHolland Summer Fair, 
laten aanvoerders voor het eerst 
een compleet aanbod snijbloemen 
zien. Deze nieuwe beurs, speciaal 
voor handelaren en exporteurs van 
bloemen, wordt op donderdag 20 en 

vrijdag 21 mei georganiseerd bij de 
vestiging in Rijnsburg. Van 25 tot en 
met 27 augustus vindt in Boskoop 
de FloraHolland Boskoop Season 
Fair plaats in de eigen Cash & Carry 
van FloraHolland Boskoop. Op de-
ze beurs zijn alle boomkwekerijpro-
ducten, die op dat moment beschik-
baar zijn, te zien. Tegelijkertijd vindt 
in Boskoop ook de internationa-
le vakbeurs voor de boomkwekerij 
Plantarium plaats. De FloraHolland 
Autumn Fair wordt dit jaar georga-
niseerd op 8 en 9 september bij Flo-
raHolland Naaldwijk. Deze beurs is 
op aangeven van kopers en kwekers 
later in het jaar gepland. Daardoor 
is de Autumn Fair een mooi inspira-
tie- en inkoopmoment voor het na-
jaars- en herfstassortiment. De Flo-
raHolland Trade Fair Aalsmeer, gro-
ter en internationaler dan de eerder 
genoemde handelsbeurzen, vindt 
dit jaar plaats van 3 tot en met 5 no-
vember.
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Gezellig druk op Boerenvreugd
Aalsmeer - Het was op Tweede 
Paasdag weer een hele drukte op 
kinderboerderij Boerenvreugd. Van 
10 tot 12 uur konden de kinderen 
een eierbingospel spelen. 
Op het gehele terrein waren hier-
voor nummers opgehangen en als 
de deelnemers alle nummers ge-
vonden hadden, kregen zij een zakje 

heerlijke chocolade-eitjes. Ook het 
maken van kijkdozen was een groot 
succes, niet alleen voor de kinderen, 
maar ook voor de ouders. Die had-
den het er maar druk mee. 
De volgende activiteit is op zon-
dag 30 mei. Dan gaan de oudere 
Aalsmeerders in het zonnetje gezet 
worden.

Schoolkorfbaltoernooi VZOD
Kudelstaart - Zaterdag 17 april is 
weer het jaarlijkse schoolkorfbal-
toernooi bij de christelijke korfbal-
vereniging VZOD te Kudelstaart. 
Dit is elk jaar weer een gezellige, 
maar vooral ook sportieve dag voor 
de kinderen en hun ouders. Ze-
ven verschillende basisscholen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart hebben in 
totaal 37 teams opgegeven. De 14 
teams uit de onderbouw zullen dit 
jaar ‘s ochtends op gras hun wed-
strijden gaan spelen. De 23 teams 

van de bovenbouw doen dit gewoon 
zoals afgelopen jaren ‘s middags op 
kunstgras. Voordat het toernooi zal 
plaatsvinden, wordt eerst een trai-
ningsmiddag gehouden voor de kin-
deren. Deze vindt plaats op woens-
dagmiddag 14 april van 15.00 tot 
16.00 uur op de velden van VZOD 
aan de Wim Kandreef 2. Tijdens de 
training wordt aan de niet-korfbal-
lers de basisvaardigheden geleerd 
van het korfbalspel. Voor meer in-
formatie: www.vzod.nl.Tom Korenwinder in subtop 

op Nk schaken voor jeugd
Aalsmeer - Op vrijdag 2 en zater-
dag 3 april werd in Waalwijk het 
Nederlands kampioenschap scha-
ken gespeeld voor kinderen gebo-
ren in 2000. Het was een gezellig en 
spannend toernooi waar de grootste 
concurrenten ook al snel de beste 
kameraden werden. Na iedere ron-
de werden de resultaten uitgewis-
seld en eigenlijk gehoopt dat ieder-
een gewonnen had. Dat kon na-
tuurlijk niet, maar de verliezers wer-
den gelijk aangemoedigd voor de 
volgende ronde. Tom Korenwinder 
van Schaakclub Aalsmeer speelde 
een goed toernooi en haalde de elf-
de plaats met 5,5 punten uit 9 wed-
strijden. Tom deed het hele toernooi 
mee in de top van het klassement en 
speelde goede partijen tegen de top 
van Nederland. Voor de laatste ron-
de stond Tom zesde en kon hij nog 
vierde worden. Dan moest Tom wel 
winnen van de sterkste tegenstan-
der uit het toernooi. Tom kwam erg 
goed en misschien wel gewonnen te 

staan, maar kon het juiste plan niet 
vinden. Helaas verloor Tom de par-
tij en zakte daardoor naar de elfde 
plaats. Tom was heel tevreden met 
het resultaat en vond het heel leuk 
dat hij door zijn goede score het he-
le toernooi ‘live’ te volgen was op 
internet waar de topborden recht-
streeks uitgezonden werden. Voor-
af wilde Tom heel graag tegen de 
Nederlands kampioen van de vori-
ge twee jaren, Anna Maya Kazarian, 
spelen en wilde hij graag een be-
ker winnen. Doordat Tom zo goed 
speelde moest hij in de zevende 
ronde tegen Anna Maya die toen 
eerste stond en Tom vierde. Tom 
deed zijn best, maar hoefde zich niet 
te schamen dat hij toch verloor. Een 
beker won Tom ook nog. Omdat hij 
gedeeld achtste werd en daardoor 
na een goed toernooi net buiten de 
prijzen viel kreeg hij een drinkbeker, 
een mok, van de schaakbond. Daar 
was hij wel blij mee, maar volgend 
jaar gaat hij voor de echte bekers.

Handbal
Minitoernooi in de Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdag 10 april 
wordt in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg weer een toernooi voor 
mini-handballers gehouden. De al-
lerjongste handballertjes van ver-
schillende verenigingen uit de regio 
spelen van 10.00 tot 13.00 uur hun 
wedstrijden op verkleinde handbal-
velden. Gastclub FIQAS Aalsmeer is 
met maar liefst vier teams vertegen-

woordigd! De club hoopt dan ook 
dat er veel (groot)ouders, broers en 
zusjes, vriendjes en vriendinnetjes 
en andere belangstellenden komen 
kijken, want het is een lust voor het 
oog om deze kinderen zo gedreven 
bezig te zien. En kinderen die door 
het kijken zelf ook enthousiast zijn 
geworden, mogen gerust een keer-
tje mee komen trainen.  

Jac. Stammes Toernooi: 
Tophandbal jeugd met Pasen 
Aalsmeer - Het elfde door FI-
QAS Aalsmeer georganiseerde Jac. 
Stammes Toernooi dat met Pasen 
is verspeeld met 60 deelnemen-
de jeugdhandbalteams om de Jac. 
Stammes Cup zit er weer op! Het 
was wederom een fantastische hap-
pening! Maar liefst 200 sportieve en 
spannende wedstrijden in de poules 
met grote publieke belangstelling 
verdeeld over vier sport-accomo-
daties, 6 aantrekkelijke finalewed-
strijden voor een nagenoeg bomvol-
le tribune; een prachtige ambian-
ce met luidruchtige aanmoedigin-
gen van met name de supporters-
schare van v.d.Voort/Quintus en FI-
QAS Aalsmeer; opzwepende muziek 
met natuurlijk een ‘Eye of the tiger’; 
v.d.Voort/Quintus die met 4 teams 
hofleverancier was van de finale-
wedstrijden en het eigen Heren B 
team van FIQAS dat de hoofdprijs 
binnen wist te slepen!
De zaterdag stond in het teken van 
de poulewedstrijden en er werd op 
het scherpst van de snede gestre-
den (maar wel sportief) met als doel 
zich te kwalificeren voor de win-
naarspoules cq de finales. Door 
de uitstekende bezetting van het 
scheidsrechterscorps behoefde er 
nauwelijks ‘her en der’ geïmprovi-
seerd te worden. Zaterdagavond 
werd er een spetterend feest in De 
Bloemhof gehouden. De zondag 
was de dag van de winnaarspou-
les, middenpoules, verliezerspou-
les en finale-wedstrijden. Om 08.30 
uur begon de eerste wedstrijdronde. 
Door de ‘schifting’ waren de wed-
strijden meer gelijkwaardiger en het 

leek het welhaast of er in een nog 
hogere versnelling werd gespeeld. 
De finale van de Heren B jeugd van 
FIQAS Aalsmeer tegen SG Schwab-
ach was er werkelijk ééntje om in te 
lijsten! Bijzonder hoogstaand hand-
bal met natuurlijk een internationaal 
karakter. Het team van SG Schwab-
ach/Roth had er maar liefst 700 kilo-
meter voor over om deel te kunnen 
nemen aan dit toernooi. En na af-
loop van het toernooi vond de coach 
het ‘zoepér’! Na een bijzonder boei-
ende wedstrijd was de eindstand 
13-10 en mocht de B-jeugd van FI-
QAS Aalsmeer zich kampioen noe-
men. Een uitstekend resultaat en 
een prima ‘generale repetitie’ voor 
het aankomende Nederlandse Kam-
pioenschap zaalhandbal. 
De Heren C van FIQAS Aalsmeer 
hadden zich zaterdag overtuigend 
voor de winnaarspoule geplaatst, 
maar de strijd om een plaats in de 
finale werd pas in de allerlaats-
te poulewedstrijd beslecht, al had 
dat wel heel veel energie gekost! 
Wellicht iets teveel, want v.d.Voort/
Quintus bleek in de finale duidelijk 
een maatje te groot (15-2). Geheel 
in traditie met de voorgaande jaren, 
was de burgemeester van Aalsmeer 
bereid gevonden om de daadwerke-
lijke prijsuitreiking voor z’n rekening 
te nemen en dus was het voor de 
handbalvereniging een bijzondere 
eer om het woord te geven aan Pie-
ter Litjens. Met de nodige snelheid 
en humor sloot hij het elfde Jac. 
Stammes toernooi op een geestige 
en waardige manier af. Voor herha-
ling vatbaar, klasse! 

Veel medailles Omnia-meiden 
op Turn Kampioenschap
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 3 
april hebben de meiden van de pro-
ductgroep Ritmische Gymnastiek 
meegedaan aan het vriendschap-
pelijke Hilversums Turn Kampioen-
schap (HTK). Zowel voor 4c als voor 
3c stonden de oefeningen zon-
der materiaal en knots op het pro-
gramma. In 4c haalde Dominique 
Roof een tweede plaats en San-
ne Koopmans een derde plek. Ro-
sanne Verburg is na een blessure 
net weer begonnen en besloot al-
leen de knots oefening te laten zien. 
Heel knap haalde zij toch een zesde 
plaats. In categorie 3c haalde Juliet 
Oganisjan een zevende plaats en 
Kirsten van Gulik een elfde plaats. 
In wedstrijd twee was het de beurt 
aan de oudere c-meiden, de gym-
nasten uit het b-niveau en de jong-
ste meiden. De meiden van 1c, 2c en 
1b zijn al helemaal doorgewinterde 
gymnasten. Voor de vier meisjes van 
Jong Talent was dit hun allereerste 
wedstrijd in de selectie. De meiden 
van 1c en 2c moesten een touw- en 
een baloefening laten zien. Ook in 
2c veranderde het podium voor een 
groot deel in de Omnia-kleuren. Ki-
ki du Pau haalde een tweede plaats 
en Fabiënne Roof behaalde een der-
de plaats. Ook in 1c was er een po-
diumplaats. Josje Buren werd derde. 
In 1b moesten twee gymnasten van 

SV Omnia 2000 het onderling uit-
vechten met de oefeningen lint en 
touw. Deze keer won Annelotte Vos 
deze strijd van Ilse Huiskens. Anne-
lotte werd eerste en Ilse tweede. In 
categorie 4 is Elise Wanner het hele 
seizoen al sterk. Ook deze wedstrijd 
met de oefeningen zonder materi-
aal en lint wist zij naar haar hand te 
zetten. Zij mocht op de hoogste tre-
de van het podium plaats nemen. 
Aan het einde van wedstrijd twee 
was het de beurt aan de meisjes 
van Jong Talent. Deze meisjes had-
den in korte tijd een oefening zon-
der materiaal aangeleerd. De meis-
jes hadden er veel zin in, maar op de 
vloer was het soms nog wel wat eng. 
Toch wisten alle meisjes de oefe-
ning (bijna) helemaal uit hun hoofd. 
Manouk van den Hoven heeft het 
zelfs zo goed gedaan dat zij der-
de werd. Sanne Cleveringa werd 
zevende, Solenn Tsin-a-Tsoi werd 
achtste en Fleur Redegeld negen-
de. Voor iedereen een mooie plaats. 
Natasja Rommerts had van de ver-
eniging Pax een uitnodiging gehad 
om mee te gaan naar een interna-
tionale wedstrijd in Bree. Zij haalde 
daar met haar knots- en touwoefe-
ning een vijftiende plaats. Ben je ge-
interesseerd in ritmische gymnas-
tiek? Kijk dan op www.svomnia.nl  
voor meer informatie.

Wegwijzer bezoekt Rozenholm
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
is een aantal leerlingen van basis-
school De Wegwijzer op bezoek ge-
weest bij de bewoners van Verzor-
gingstehuis Rozenholm. Leerlin-

gen van de school hadden voor elke 
bewoner een mooie paaskaart ge-
maakt en deze werden donderdag, 
samen met tulpen voor de huiska-
mers, persoonlijk overhandigd.

Groep 3 Antoniusschool maakt 
paasstukjes voor stichting FFF
Kudelstaart - Ouders van groep 3 
leerlingen van de Antoniusschool in 
Kudelstaart hebben tijdens Pasen 
een vrolijk paasstukje op hun ta-
fel gehad, gemaakt door hun eigen 
zoon of dochter. Deze paasstukjes 
waren door de leerlingen speciaal 
gemaakt ten behoeve van stichting 
FFF. Deze stichting zet zich in voor 
arme, oudere mensen in Rusland, 
die in een bejaardentehuis zitten en 
bijna niets hebben. Ze hebben geen 
fatsoenlijk dak boven hun hoofd, 
geen goede kleding, geen gezond 
eten en geen vrijetijdsbesteding, zo-
als puzzels, boeken, etc. Ieder jaar 
knutselen kinderen van de Antoni-
usschool rond Pasen voor het goe-
de doel en dit jaar heeft groep 3 ge-
kozen voor Stichting FFF. Donder-

dagmiddag 25 maart begonnen de 
kinderen enthousiast met het vul-
len van de plantenbakjes met oases, 
groen, bloemen en decoratiemateri-
aal. Al het materiaal is gratis ter be-
schikking gesteld door Bloominess 
BV uit Kudelstaart. En namens de-
ze sponsor was Bep Vogelaar aan-
wezig, die de kinderen enthousiast 
en professioneel begeleidde bij het 
maken van de mooiste creaties. Zij 
werd bijgestaan door vele moeders 
die fanatiek mee hielpen om alles zo 
mooi mogelijk te maken. Na school-
tijd werden de paasstukjes voor een 
goede prijs verkocht aan de ouders, 
waarvan de opbrengst geheel naar 
Stichting FFF ging. Al met al was het 
een geslaagde creatieve middag, 
die voor herhaling vatbaar is.

Ritmische gymnastiek
Goud voor Eline en brons 
voor Rebecca in België
Aalsmeer - Op uitnodiging van 
KKBT Bree vertrokken zaterdag 3 
april de gymnastes Rebecca Rom-
merts, Nicole Tjan en Eline Laker-
veld uit de B-selectie en Yasmin van 
Es uit de A-selectie van SV Pax uit 
Hoofddorp naar Bree in België voor 
een internationale vriendenwed-
strijd ritmische gymnastiek. Omdat 
het hele gezin Rommerts mee ging 
naar Bree was Natasja Rommerts 
van SV Omnia uit Aalsmeer door SV 
Pax trainster Marie-Lou van Laar 
gevraagd of zij, onder de Pax-vlag, 
ook mee zou willen doen aan deze 
wedstrijd. Uiteraard had zij hier wel 
oren naar. 
Deelnemende verenigingen bij dit 
gezellige kleinschalige vriendschap-
pelijke toernooi waren er uit België 
(3), Nederland (4) maar ook uit Tje-
chië, Brno, waren verenigingen aan-
wezig. Bij de senioren wist Nicole 
met de oefeningen met bal en hoe-
pel de eerste plaats op te eisen. Eli-

ne, die gekozen had voor de mate-
rialen hoepel en het moeilijke on-
derdeel lint, eindigde op een pri-
ma vierde plaats. Ook bij de junio-
ren was er succes voor SV Pax. Re-
becca, die de onderdelen bal en 
knotsen uitvoerde, legde beslag op 
de derde plaats en mocht de bron-
zen plak in ontvangst nemen. Na-
tasja, die dit jaar voor het eerst in de 
junioren uitkomt, haalde met haar 
touw- en knotsenoefening de veer-
tiende plaats in het eindklassement. 
In categorie 3, in België zo mooi ‘de 
beloften’ genoemd, draaide Yasmin 
van Es een goede wedstrijd. Het eer-
ste internationale optreden van dit 
talent werd beloond met een zeven-
de plaats dankzij mooie oefeningen 
met hoepel en knotsen. De meiden 
keerden ‘s avonds tevreden huis-
waarts en kunnen allemaal terugkij-
ken op een zeer geslaagd toernooi 
én ze zijn een leuke internationale 
ervaring rijker.

Voorstelling ‘Zolderlicht’ in 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Voor iedereen vanaf 6 
jaar brengt Ida van Dril op zaterdag 
10 en zondag 11 april de voorstel-
ling ‘Zolderlicht’. De oma van Me-
rel is oud. Ze doet een beetje raar 
de laatste tijd. Merel begrijpt er niks 
meer van. Boos zit ze op de zolder. 
Daar woont Meneer André tussen 
de koffers, lampen en boeken. Alle 
verhalen kent Meneer André uit zijn 
hoofd, vooral de verhalen over rei-
zen. Hij beleeft de boeken in het zol-

derlicht. Bij hem hoeft niemand zich 
te vervelen. Hij is al zo oud dat hij 
zelfs nog met oma gespeeld heeft. 
Een grappige en ontroerende voor-
stelling voor jong en oud. Over ver-
geten en herinneren. Aanvang voor-
stelling beide dagen om 14.30 uur. 
Toegangsprijs is 7 euro. Telefonisch 
reserveren kan op donderdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via 
www.amstelveenspoppentheater.nl.
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Ingang Uiterweg ‘op de schop’
Aalsmeer - Nog even doorbijten 
moeten de bewoners van en bedrij-
ven aan de Uiterweg. Er wordt nog 
volop gewerkt aan de ‘ingang’ bij de 
Van Cleeffkade en de Grundelweg. 
De weg blijft, zoals de planning nu 
loopt, nog dicht tot 16 april. Het riool 
is aangepakt en momenteel worden 
de handen flink uit de mouwen ge-
stoken voor de verbreding van het 
voorste gedeelte van de Uiterweg. 
Als laatste wordt een nieuwe asfalt-

laag aangebracht. Zowel automobi-
listen als fietsers moeten omrijden 
om dit rustieke deel van Aalsmeer 
te kunnen betreden. Dit kan via 
de Markt- en Weteringstraat, het 
Praamplein en de Grundelweg. De 
oversteek bij de Zijdstraat wordt 
hierdoor nu veel vaker gepasseerd. 
Fietsers en voetgangers hebben 
voorrang in de winkelstraat, maar 
dit wordt nogal eens vergeten of te 
laat opgemerkt! Nog even doorbij-

ten en op elkaar blijven letten, is de 
tip. 
Zodra de Uiterweg klaar is voor ge-
bruik, gaat aangevangen worden 
met de herinrichting van de Grun-
delweg. Het nieuwe ‘jasje’ houdt 
een mooie aansluiting op het ver-
nieuwde Praamplein in. Finishing 
touch hier vormt de bouw van 16 
luxe appartementen aan de zijde 
van de winkelstraat langs de Grun-
delweg.

Brandweer Amstelland in cijfers
Aalsmeer - In 2009 heeft Brand-
weer Amsterdam-Amstelland min-
der meldingen gekregen dan in 
2008. In totaal kwamen er 12097 
meldingen binnen bij de alarmcen-
trale. 5204 keer moest worden uit-
gerukt voor brand, de overige mel-
ding betroffen diverse vormen van 
hulpverlening, zoals waterongeval-
len dieren in nood of het uitrukken 
voor een reanimatie. 
In 2008 moest het korps 12266 keer 
in actie komen. Voor het tweede 
jaar op rij is er een daling te zien in 
het aantal incidenten. Zo waren er 
in 5204 branden in 2009, tegenover 
5337 het jaar ervoor. Een daling van 
133. Echter, in een aantal gemeen-
ten in de regio steeg het aantal 
branden. In Uithoorn was één brand 
meer dan in 2008, kazerne Amstel-
veen moest tien keer vaker uitruk-
ken en in Diemen waren zelfs twin-
tig branden. Wel is er een stijging te 

zien in het aantal keer er hulp werd 
geboden bij hartstilstanden. Afge-
lopen jaar zijn er 521 uitrukken ge-
weest, dat zijn er vierentwintig meer 
dan in 2008. Sinds Brandweer Am-
sterdam-Amstelland de AED aan 
boord heeft, is elk jaar een stijging 
te zien in het aantal uitrukken. Ter 
vergelijking, in 2006 werd er nog 
329 keer uitgerukt. In een paar jaar 
tijd is dit aantal dus met bijna 200 
gestegen. In Ouder-Amstel en Die-
men daalde de uitrukken met de 
AED ten opzichte van 2008. 

(Brand)veilig Leven
De brandweer wil de komende ja-
ren het aantal incidenten sterk laten 
dalen door meer aandacht te vesti-
gen op het voorkomen van brand, 
in plaats van het blussen ervan. De-
ze koersverandering is ook nood-
zakelijk. De afgelopen twintig jaar 
is het budget voor de brandweer in 

ons land verdubbeld, maar dit heeft 
niet geleid tot een grote vermin-
dering van het aantal branden. De 
schade als gevolg van brand is zelfs 
fors gestegen. De brandweer moet 
de komende jaren een omschake-
ling van de achterkant (repressie) 
naar de voorkant (voorlichting, pro-
actief en preventief) maken. 

Rookmeldersactie
Alleen door mensen bewust te ma-
ken van het belang van brandvei-
ligheid en door het bieden van een 
handelingsperspectief, kan het aan-
tal branden en de schade als gevolg 
van brand, omlaag. Een voorbeeld 
hiervan is de rookmelderactie die 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
in 2009 voerde met de Voedselbank. 
Klanten van de Voedselbank in een 
aantal wijken in de regio, konden tij-
dens de actie gratis een rookmel-
der krijgen. 

Boek: Buiten Amsterdam. Kleine 
geschiedenis van Metropoolregio
Aalsmeer - Op 26 maart presen-
teerden uitgeverij THOTH en de 
Stadsregio Amsterdam het boek 
Buiten Amsterdam. Kleine geschie-
denis van de Metropoolregio. Met 
dit boek, dat ook in het Engels is 
vertaald, kunnen toeristen kennis-
maken met de rijkdom van land-
schap en cultuur in de regio Am-
sterdam. De stad Amsterdam neemt 
een belangrijke plaats in binnen de 
Nederlandse cultuurgeschiedenis.

Maar Amsterdam stond nooit op 
zichzelf, de stad was altijd onder-
deel van een groot netwerk dat de 
hele regio op allerlei manieren ver-
bond. Dat begint al in de middeleeu-
wen, met de waterhuishouding, die 
de inwoners van dit deel van Hol-
land. tussen de Vecht en de Noord-
zee, tussen de Kromme Mijdrecht en 
het Alkmaardermeer, dagelijks be-
zighield. Het gaat om transport, van 
mensen en goederen, per trekschuit 
en beurtschip, te paard en per trein. 
De rijke geschiedenis van de Me-

tropoolregio Amsterdam - met al die 
historische, culturele en economi-
sche netwerken- wordt beschreven 
in vijftien boeiende hoofdstukken. 
Buiten Amsterdam is daarmee de 
ideale bron van inspiratie om zelf op 
pad te gaan en de rijkdom van land-
schap en cultuur in de regio te ont-
dekken. Het boek maakt deel uit van 
het project ‘Amsterdam bezoeken 
Holland zien’, dat wordt gefinancierd 
door de Stadsregio, het ministerie 
van Economische Zaken, de provin-
cies Noord-Holland en Flevoland, 
de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam, Haarlem, Haar-
lemmermeer, Lelystad, Ouder-Am-
stel, Velsen, Zaanstad, Zandvoort, 
Beemster, Edam-Volendam, Land-
smeer, Purmerend, Waterland, Wor-
merland, Zeevang en Almere City 
Marketing. Het project moet leiden 
tot een toename en betere spreiding 
van het toerisme in de Metropool-
regio Amsterdam. Inlichtingen: Kar-
lien Douma, tel. 020-5273751, e-mail  
k.douma@stadsregioamsterdam.nl.

Dinsdag weer Murphy’s popkwis
Los in Joppe met B-Looze
Aalsmeer - Vorige week zondag 
verzorgde de band B-Looze een 
optreden in Joppe in de Wetering-
straat. Het café was redelijk goed 
gevuld. Het aanwezige publiek ge-
noot in ieder geval vol van de pop-
songs van weleer uit een heel divers 
repertoire. Van Marco Borsato en 
André Hazes tot rockklassiekers als 
Born to be Wild. Be-Looze ging met 
recht los in Joppe! In het café in het 

centrum is het overigens ook moge-
lijk om voetbal te kijken. Bij belang-
rijke wedstrijden gaat op zondag het 
scherm naar beneden en de televi-
sie aan. En eens in de veertien da-
gen is publiek welkom op een dins-
dagavond voor de Murphy’s pop-
kwis. De eerst volgende is 13 april 
en de aanvang is 20.30 uur. Iedere 
kwisliefhebber is van harte welkom. 
Deelnemen kost 5 euro per team.

Hulp voor politie bij opsporing
Mail-alert voor inwoners
Aalsmeer - Vanaf deze week kan 
de politie mail-alert in de hele regio 
inzetten voor het oplossen van mis-
drijven. Mail-alert is een getuigen-
oproep die via de mail wordt ver-
stuurd naar mensen die wonen of 
werken binnen een bepaalde straal 
rondom een misdrijf en zich voor 
mail-alert hebben opgegeven. Wan-
neer er bijvoorbeeld een overval of 
woninginbraak heeft plaatsgevon-
den in een straat, ontvangen alle 
abonnees in de buurt een e-mail. 
In de mail wordt kort verteld wat er 
is gebeurd en wordt een aantal be-
langrijke opsporingsvragen gesteld. 

Mail-alert wordt alleen verstuurd 
naar mensen die zich daarvoor heb-
ben aangemeld, dus hoe meer aan-
meldingen, hoe groter de kans op 
nuttige tips. Aanmelden kan via 
de website www.depolitiezoekt.nl. 
De informatie die in een mail-alert 
wordt gevraagd kan leiden tot het 
oplossen van een misdrijf. Details 
waarvan de burger wellicht in eerste 
instantie denkt dat ze niet belang-
rijk zijn. Elk stukje extra informatie 
kan net het ontbrekende stukje van 
de puzzel zijn waarmee een misdrijf 
wordt opgelost en de dader aange-
houden.

Schriftelijke vragen aan GS
PvdA wil behoud sluis in 
Geniedijk van Stelling
Aalsmeerderbrug - De PvdA van 
Noord-Holland wil dat de damsluis 
in de Slotertocht langs de A4 in de 
Geniedijk Haarlemmermeer behou-
den. De sluis is een onderdeel van 
de Stelling van Amsterdam, opge-
nomen op de Werelderfgoedlijst van 
Unesco. De sluis wordt bedreigd 
met sloop als gevolg van de ver-
breding van de A4 en aansluiting 
van de N201. De PvdA-statenle-
den Greet Blokker en Gohdar Mas-
som hebben hier schriftelijke vra-
gen over gesteld aan Gedeputeer-
de Staten. De Geniedijk Haarlem-
mermeer werd tussen 1888 en 1903 
aangelegd en maakt onderdeel uit 
van de Stelling van Amsterdam. In 
de Geniedijk Haarlemmermeer be-
vindt zich een damsluis in de Sloter-

tocht langs de A4, die in fasen tus-
sen 1890 en 1895 is aangelegd. Als 
gevolg van verbreding van de rijks-
weg A4 en aansluiting van de pro-
vinciale weg N201 zou deze sluis 
plaats moeten maken voor de nieu-
we weg. 
PvdA-statenlid Greet Blokker: “De 
provincie heeft de opdracht het We-
relderfgoed onaangetast in stand 
te houden. Wij constateren echter 
dat er steeds opnieuw delen van de 
Stelling van Amsterdam verdwijnen, 
door onder andere wegverbredin-
gen. Wij vinden dat het slopen van 
een waterbouwkundig werk, onder-
deel van een werelderfgoed, niet zo-
maar mag gebeuren. Daarom dringt 
de PvdA aan op hergebruik of ver-
plaatsing van deze sluis.”

Titel buurthond van het jaar 
voor Chico uit Aalsmeer? 
Aalsmeer - Chico uit Aalsmeer 
maakt kans om de Buurthond Ver-
kiezing te winnen! Buurtlink.nl en 
Petnews zijn ook dit jaar weer op 
zoek naar de buurt-hond van het 
Jaar. Alle buurtbewoners wordt de 
kans geboden om hun hond in het 
zonnetje te zetten. Iedereen kan via 
de website Buurtlink.nl nomineren, 
motiveren en stemmen. De lande-
lijke verkiezing is een aantal we-
ken online en er zijn inmiddels meer 

dan duizend honden genomineerd. 
Eén van de kanshebbers is Chico 
uit Aalsmeer. Deze hond staat in de 
top 10 van Noord-Holland en maakt 
kans om Buurthond van het Jaar te 
worden! De verkiezing loopt tot 13 
april. Uit alle buurthonden waar on-
line het meeste op gestemd is, be-
paalt een vakjury de buurthond van 
het jaar. De winnaar wordt bekend 
gemaakt op 18 april tijdens het Ani-
mal Event in de Beekse Bergen. 

Gastouders voor 
kinderen in de 
zomervakantie 
gezocht!
Aalsmeer - Europa Kinderhulp 
zoekt vakantieouders die in de zo-
mervakantie vakantiekind een on-
vergetelijke vakantie wil geven. Het 
gaat om kinderen die weinig zeker-
heid kennen in hun bestaan en moe-
ten opgroeien in erbarmelijke situa-
ties. Kinderen van 5 tot 12 jaar voor 
wie de vakantie heel lang duurt. Het 
ontbreekt ze aan speelruimte, aan-
dacht en zorg. Kunt u een vakan-
tiekind een onvergetelijke vakantie 
bieden? Durft u de uitdaging aan? 
De kinderen komen uit Duitsland, 
Frankrijk, Oostenrijk en Nederland. 
Natuurlijk weet Europa Kinderhulp 
dat het niet niks is om drie weken 
lang een kind van een ander in huis 
te hebben. Daarom wordt veel aan-
dacht besteed aan de voorberei-
ding en ook tijdens de verblijfsperi-
ode staan de gastouders er niet al-
leen voor. Eén van de doelstellingen 
die Europa Kinderhulp nastreeft is 
dat gastouders hun gastkind mo-
gen terug vragen. Voor informatie, 
vragen op opgave: www.europakin-
derhulp.nl,  Ellen Koek, tel: 0251-
212500, Henriette Snelderwaard, tel: 
023-5377463 of Gert Poo,l tel: 023-
52725 60.

Beach Team in HealthCity
Aalsmeer - De beachvolleyballers 
van Beach Team Aalsmeer (BTA) 
zijn in hun voorbereidingen op het 
zomerseizoen voor hun krachttrai-
ningsprogramma een samenwer-
king aangegaan met HealthCity. De 
spelers van BTA, die zich komende 
zomer in de top van het nationale en 
internationale beachvolleybal willen 
laten zien, zijn blij met hun nieuwe 
onderkomen. 
Vanaf de eerste dag voelden de he-
ren zich prima op hun plek en kon-
den hun fysieke programma in de 
vorm van krachttraining continue-
ren. Het fitnesscentrum aan de Mid-
denweg is blij dat deze top beach-
volleyballers bij hen komen trainen. 

Vestigingsmanager Otto Buskermo-
len: “Deze groep atleten geven een 
sportieve en positieve uitstraling 
binnen onze vestiging van HealthCi-
ty en we geven de jongens van BTA 
graag de gelegenheid om hun doel-
stellingen voor op het strand te re-
aliseren.” Naast het krachttrainings-
programma bij HealthCity volgen 
de spelers een intensief trainings-
programma op de velden van hun 
thuisbasis The Beach voor een op-
timale voorbereiding voor het zo-
merseizoen dat binnenkort van start 
gaat. 
Op de hoogte blijven van de ver-
richtingen van BTA? Surf dan naar  
www.beachteamaalsmeer.nl.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Zondag 11 april wordt 
weer een vogelbeurs in Rijsenhout 
georganiseerd door vogelvereniging 
De Rijsenvogel. Een beurs die vo-
gelliefhebbers niet mogen missen. 
Ook dit keer zijn diverse handelaren 
uitgenodigd en zij bieden een uit-
gebreide collectie aan vogels, waar-
onder kanaries, agaporniden, grote 
en kleine parkieten en diverse tro-
pische vogels. Er zijn ook leden aan-
wezig die eigen gekweekte vogels 
aanbieden. En wie zelf vogels wil 
verkopen, mag dit komen doen zon-

der daarvoor staangeld te betalen. 
Ook is er een handelaar met diver-
se soorten vogelvoer, zoals zaden, 
zaadmengels, meelwormen, zacht-
voer en vogelaccessoires. En wie 
problemen heeft met vogels of zelf 
vogels wil gaan houden, kan zich la-
ten informeren bij altijd wel aanwe-
zige leden. 
De beurs wordt gehouden in het ge-
bouw van voetbalvereniging SCW 
aan het Konnetlaantje van 9.30 tot 
13.30 uur en de entree is 50 euro-
cent. 

Maak Stokkeland toegankelijk, 
aantrekkelijk en functioneel
Grond is duur, zeker midden in het 
centrum van Aalsmeer. Die kun je 
niet zo maar overlaten aan loslopen-
de honden. 
Daar zul je een goede invulling aan 
moeten geven. Vergelijk het met de 
Historische Tuin. 
Daar is voldoende te zien en te doen. 
Eenieder begrijpt dat die grond, zo 
dicht tegen het centrum aan, onbe-
bouwd blijft. De betekenis van het 
gebied wordt nog eens benadrukt 
door het ook vanaf het Praamplein 
toegankelijk te maken. 
Hetzelfde gaat op voor het Stokke-
land. Ook daar moet  een invulling 
komen waardoor eenieder begrijpt 
dat het niet bebouwd wordt. Voor 
het Stokkeland denk ik dan aan  
Stichting de Bovenlanden. 
Wanneer die daar zijn plek krijgt, 
ontstaan er ineens mogelijkheden 
waardoor het, in ieder geval voor 
bepaalde groepen, het startpunt 
kan zijn voor een toeristisch uitje. 
Niet alleen kan de Stichting hier de 
nodige informatie verschaffen, het 
kan ook de verhuur van kano’s en 
fluisterbootjes verzorgen. 
Wanneer de Ringvaart ook via het 
water onder de N201 door bereik-
baar wordt, ligt Stichting de Boven-
landen centraal in de Bovenlanden. 
Midden in het dorp. 
Een goed terras aan het water, 
zichtbaar en toegankelijk vanaf de 
van Cleefkade en je hebt meteen 
een plek waar je naar toe wilt. Via 
een duidelijke voordeur en niet om-
slachtig via de achterdeur. 
Maar dat is nog niet genoeg, er lig-
gen nog meer potenties die kun-
nen worden uitgebuit. In een arti-
kel in Nieuwnat heb ik gesteld dat 
de op het Stokkeland geplaatste 
kunst weinig met de plek zelf van 
doen heeft. Dat kan beter. Niet al-
tijd zijn daarbij beelden nodig, de 
inrichting van de Schinkeleilanden 
(achter het Olympisch Stadion) laat 
zien dat met goed gekozen land-
schappelijke ingrepen zeer beel-
dende effecten kunnen worden ver-
kregen. Zie: www.santenco.nl/index.
php?page=park-schinkeleilanden.
Het is geenszins de bedoeling Stok-

keland volledig op de schop te gooi-
en, het is meer een uitbuiten van 
sferen en mogelijkheden die al aan-
wezig zijn. 
Zo zijn een aantal open gebieden 
uitermate geschikt voor het plaat-
sen van spectaculaire natuurkunst 
objecten. 
Wie herinnert zich niet de poort van 
seringenhout die Elize Eveleens een 
aantal jaren geleden op de Histori-
sche Tuin had ontworpen? Indruk-
wekkend was dat, zoiets zou ook 
op het Stokkeland kunnen komen. 
Kijk eens naar de volgende stokken-
beelden van deze Finse kunstenaar: 
www.environmentalart.net/pernu 
Als zoiets op het Stokkeland ge-
plaatst wordt, moet je het toch ge-
zien hebben. 
Naast de wat grotere open gebie-
den heb je ook plekken die dicht 
begroeid en meer moerasachtig 
zijn. Dat laatste aspect zou je moe-
ten versterken en je zou spannende 
routes door het water moeten ma-
ken. 
En de kop van het eiland? Tja, een 
theehuis zou fantastisch zijn, maar 
krijg dat maar eens rendabel. Ik 
zou al zeer tevreden zijn wanneer 
ik bij het afslaan van de N201 rich-
ting dorp, verwelkomd zou worden 
door een eiland vol bloeiende se-
ringen. Even zou ik de gelukkigste 
mens van de wereld zijn. 
Om de kunst- en natuurbeleving 
te vergroten en te verbinden valt te 
denken aan een terugkerend eve-
nement waarbij kunstenaars, naar 
aanleiding van een specifiek thema, 
in relatie tot de omgeving kunstwer-
ken maken. 
Dit gebeurt onder andere al in Dren-
the, zie www.natuurkunstdrenthe.nl

Wanneer Stichting de Bovenlan-
den gesteund wordt om zich op het 
Stokkeland te vestigen en bereid is 
om in overleg met KCA haar nieu-
we takenpakket uit te voeren, heeft 
Aalsmeer er een nieuwe attractie bij 
en een zorg minder. 

Joop Kok, Rozenstraat 77, 1431 
BL Aalsmeer, tel. 0297-340442.

ingezonden

Scooterrijdster 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op dinsdag 30 maart 
omstreeks half vier in de middag is 
een 17-jarige scooterbestuurster uit 
Aalsmeer gewond geraakt na een 
verkeersongeval. Een 63-jarige au-
tomobilist uit Aalsmeer week uit 
naar rechts voor een autobus, die 
de wagen van tegemoet kwam rij-
den. De bestuurder minderde hier-
bij vaart. De scooterrijdster zag dit 
te laat, reed achter op de auto en 
kwam ten val. De 17-jarige is met 
klachten aan haar nek, schouder en 
arm naar het ziekenhuis vervoerd.
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Openbare repetitie van 
Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer - Koninklijk Toonkunst-
koor Aalsmeer geeft toeschouwers 
een unieke kans om de aanloop  
naar een concert van dichtbij mee 
te maken en daarbij ook nog kennis 
te nemen van de bedoelingen van 
componist Joseph Haydn. 
Dit gebeurt in de vorm van een 
openbare repetitie op dinsdag 13 
april in de Dorpskerk aan de Ka-
naalstraat, aanvang 20.00 uur. 
Tijdens deze repetitie zal de gehele 
koorpartij gezongen worden, met pi-
anobegeleiding, en dirigent Michel 
Berendsen zal een inleiding geven 
op het te zingen koordelen. Hij zal 
daarbij ingaan op de opbouw van 
het werk en op wat componist Jo-
seph Haydn voor ogen had toen hij 
het werk tussen 1796 en 1798 com-
poneerde en andere wetenswaar-
digheden. 
De toegang tot de openbare repe-
titie is gratis, dus het koor geeft u 
een unieke kans om alvast van de-
len van het werk te genieten. Haydn 
kon pas na 1796 kerkelijke werken 
componeren omdat keizer Joseph 
II tot dan het gebruik van muziek-
instrumenten in de kerk had verbo-
den. Haydn was 64 toen het verbod 
werd opgeheven en hij heeft daar-
na in een enorm tempo nieuwe wer-
ken gecomponeerd, zoals onder an-

dere zes missen, Die Schöpfung en 
Die Jahreszeiten. 

Concert in Bloemhof
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer 
zal op zaterdag 24 april een integra-
le uitvoering van Die Schöpfung ge-
ven in De Bloemhof aan de Horn-
weg vanaf 20.00 uur. 
Toegangskaarten voor dat concert 
zijn verkrijgbaar bij de koorleden of 
aan de ingang van de zaal. Inlichtin-
gen zijn te verkrijgen bij mevrouw A. 
Eskes-Noordhof, tel. 0297-323378. 

Koor wacht op eerste optreden
Soundsation heeft dirigent!
Aalsmeer - In januari van dit jaar 
nam een groep van zes mensen het 
initiatief voor een nieuw Popkoor. Ze 
begonnen met lege handen. Er was 
geen repetitieruimte, geen appara-
tuur, geen dirigent, geen repertoire, 
geen naam en er waren geen leden. 
Nu, ruim twee maanden later, zijn 
vrijwel alle puzzelstukjes ingevuld. 
De eigenaar van De Oude Veiling 
stelde de bovenzaal ter beschikking, 
waar ook apparatuur en een piano 
aanwezig zijn. Er zijn intussen onge-
veer vijftig zangers en zangeressen 
en het repertoire breidt zich uit. Twee 
weken geleden werd een naam ge-
kozen: Soundsation. Nauwelijks een 
week later werd ook de zoektocht 
naar een dirigent beloond: Irma Ho-
genboom-Zethof gaat Soundsation 
leiden! Irma woont in Kudelstaart en 
is ook dirigente van het gemengde 
koor Cum Ecclesia van de RK-kerk 
in Kudelstaart en van het Aalsmeers 
vrouwenkoor Vivace. Daarvóór heeft 
zij ook een kinderkoor en een jon-
gerenkoor gedirigeerd. De nieuwe 
dirigente is in 1990 afgestudeerd op 
schoolmuziek aan het conservatori-
um in Amsterdam. Zij heeft een aan-
tal jaren met veel enthousiasme op 
verschillende scholen in Kudelstaart 
en Aalsmeer als vakleerkracht mu-
ziek gewerkt. Twee jaar geleden is 
zij in Kudelstaart een eigen muziek-
schooltje begonnen onder de naam 
Spelenderwijs. Dat was zo’n succes 
dat ze moest stoppen met haar werk 
op de andere scholen. Naast een 
gezin met drie tienerzonen een druk 
leven dus, helemaal gevuld met mu-
ziek. Irma’s antwoord op de vraag 
waarom ze er ook nog een Popkoor 
bij gaat doen: “Ik werk graag met 
grote groepen, en naast het werken 
met kinderen vind ik het ook heel 
leuk en gezellig om met volwasse-
nen te werken. Omdat ik een pop-

koor nog niet eerder gedaan heb, 
leek dit me ook weer een hele leu-
ke uitdaging!” Vorige week dinsdag 
beleefde Soundsation de eerste re-
petitie-avond onder haar leiding. Ir-
ma werd spontaan verwelkomd en 
pakte haar taak voortvarend op. De 
reacties na afloop waren enthou-
siast. Na één avond was al duide-
lijk dat door haar prettige, duidelijke 
en professionele manier van werken 
het koor veel van haar zal kunnen 
leren. En wat vond Irma van haar 
eerste Popkoor-ervaring? Lachend 
zegt ze: “Ik vond het een hele leuke 
en gezellige avond en ik denk zeker 
dat er nog heel wat uit het koor te 
halen valt!” In ruim twee maanden 
van niets naar een Popkoor dat er 
compleet staat met vijftig leden en 
een enthousiaste dirigente. Dat be-
looft wat! Het wachten is nu op het 
eerste optreden. Soundsation repe-
teert iedere dinsdag in de bovenzaal 
van De Oude Veiling in de Markt-
straat van 20.15 tot 22.15 uur.

Nieuwe (vice)voorzitter 
voor FIQAS Aalsmeer 
Aalsmeer - Na het vertrek van 
Kees Jan Koster als voorzitter van 
handbalvereniging FIQAS Aalsmeer 
is het bestuur naarstig op zoek ge-
gaan naar een vervanger. Inmid-
dels is die gevonden in de persoon 
van vice-voorzitter Mike v.d. Laarse: 
Hij wordt de nieuwe voorzitter van 
de club. Als nieuwe vice-voorzitter 
werd Marius Dekker benaderd en 
hij heeft inmiddels ‘ja’ gezegd tegen 
deze functie. Het bestuur van HV 
FIQAS Aalsmeer is dus weer com-
pleet. Mike v.d. Laarse (47 jaar) is 
nu zo’n twee jaar bestuurslid van FI-
QAS Aalsmeer en heeft onder an-
dere sponsoring, pr en communica-
tie in zijn portefeuille. Die taken zal 
hij blijven uitvoeren, maar wel de-
len met de nieuwe vice-voorzitter. 
Marius Dekker (47 jaar) is overigens 

geen onbekende bij de club: zijn ei-
gen vader handbalde en als kind 
was hij al vaak in de sporthal te vin-
den. Later ging hij zelf ook handbal-
len, heeft achter de bar gestaan en 
tijdwaarneming gedaan. Ook is hij 
mede-oprichter van de supporters-
vereniging. Inmiddels is hij door zijn 
zoon Nils, die bij de B-jeugd speelt, 
weer bij de club betrokken en is hij 
al jaren sponsor van de club. Dekker 
is namelijk, evenals v.d. Laarse, die 
directeur/eigenaar is van Multi Sup-
plies, een bekend Aalsmeers onder-
nemer: Hij is managing director van 
De Gooijer International (DGI). Ook 
bestuurlijk heeft Marius Dekker de 
nodige ervaring: hij zit al 6 jaar in 
het bestuur van de VGB, de Vereni-
ging voor Groothandel in Bloemiste-
rij-artikelen.   

Foto’s van Monic Persoon 
te zien in het Boekhuis 
Aalsmeer - Lezen kun je bijna 
overal. Op de bank of in bed. In de 
tuin. Op het strand. In de trein, op 
de boot en zelfs op het toilet. Zo uit-
eenlopend als de plaatsen waar ge-
lezen wordt, zijn de boeken die ge-
lezen worden. Dat is mooi. Die ver-
scheidenheid maakt de mensen in-
teressant. En Aalsmeerders die van 
lezen houden komen bij het Boek-
huis. Aalsmeer leest! is een door-
lopend project  van Boekhuis 
Aalsmeer in samenwerking met de 
Aalsmeerse fotografe Monic Per-
soon. Elk kwartaal portretteert Mo-
nic vijf Aalsmeerders en Kudelstaar-

ters met hun favoriete boek. Een 
ode aan de lezende mens en ook 
een klein beetje aan Aalsmeer. Van-
af heden zijn in de boekwinkel in 
de Zijdstraat 12 weer nieuwe foto’s 
van Monic te zien. Op de grote por-
tretten staan dit keer Miep Maar-
se, Lukas Schenkius, Bregje de Boer 
(foto), Joost Hoffscholte en Sen-
dy van der Horst. U bent van harte 
welkom om te komen kijken welke 
boeken deze Aalsmeerders graag 
lezen. Zo mogelijk worden de be-
treffende boeken bij de foto’s ge-
presenteerd. Meer informatie:  
www.boekhuisaalsmeer.nl.

Döner kebab voor de lekkere hap! 
Sultan Donar opent met 
trots deuren in Aalsmeer
Aalsmeer - Aalsmeer-Oost kan nu 
genieten van zijn eigen shoarma-
zaak. Sultan Donar heeft zijn deuren 
geopend aan de Machineweg 33. 
De shoarmazaak is zeven dagen per 
week geopend. Het is mogelijk eten 
af te halen, maar Sultan Donar be-
zorgt ook. Daarnaast regelt de sho-
armazaak ook catering. Dit kan van-
af tien personen.  

Döner kebab
Shoarma is al algemeen bekend in 
Nederland. De laatste tijd weet ook 
döner kebab steeds meer terrein te 
veroveren. In Turkije weet men wel 
beter. Hier genieten ze al van een 
broodje döner sinds eind achttiende 
eeuw. Welliswaar op een iets ande-
re manier, maar het recept was het-
zelfde. Het van oorsprong Turkse re-
cept wordt in Europa op de manier 
zoals hier bekend pas gegeten sinds 
1971. Een Turkse immigrant intro-
duceerde in Berlijn zijn döner ke-

bap, zoals het in het Turks geschre-
ven word. ‘Döner kebap’  betekent 
overigens letterlijk draaiend geroos-
terd. Volgens origineel recept wordt 
de kebab van Sultan Donar aan een 
staande gril verhit en draaiend ge-
roosterd en in stukjes afgesneden. 
Het vlees wordt samen met verse 
tomaat en sla in een Turks brood-
je gedaan. Sultan Donar werkt uit-
sluitend met verse producten. Het 
originele kebabsvlees is lamsvlees. 
Bij Sultan Donar is döner kebab 
verkrijgbaar als lamsvlees en kips-
vlees. Daarnaast biedt Sultan Do-
nar een ruim assortiment aan sala-
des, snacks, broodjes, shoarma, kip-
gerechten en vleesgerechten. Met 
trots heeft Sultan Donar zijn deuren 
geopend in Aalsmeer-Oost. “Dus 
heeft u trek in een lekkere hap? 
Kom dan langs voor onze overheer-
lijke döner kebab!”, aldus Sultan Do-
nar. 
Door Kevin Lamers

Heerlijke taarten sparen 
bij Bakker Vooges
Aalsmeer - Verjaardagstaart hele-
maal gratis? Ja hoor, dat kan heel 
makkelijk met het nieuwe spaarsy-
steem van Bakkerij Vooges. Bij elke 
10 eurocent spaart u een punt. Dat 
gaat dus heel snel, want alle bedra-
gen tellen mee, zelfs hele kleine! 
Samen met de medewerkers van de 
bakker in de Zijdstraat kunt u een 
aanvraagformulier invullen en uw 

persoonlijke spaarpas is dan zo ge-
regeld. U hoeft niet door te sparen 
voor een taart, ook voor een gratis 
brood naar keuze of gebakjes, enz. 
Bijna alles is mogelijk.
Zo ziet u, sparen voor kwaliteit is bij 
warme bakker Vooges plezierig en 
heel lekker! 
Weet u van harte welkom in de win-
kel!

Boswachter bij 
Oost-Inn 
Aalsmeer - Woensdag 14 april is 
er ook weer Oost-Inn. ’s Morgens 
van 8.30 tot 12.00 uur is er ontmoe-
ting onder het genot van een kopje 
koffie of thee. ’s Avonds van 19.30 

tot 21.30 uur komt boswachter Olav 
Martens vertellen over het Amster-
damse Bos. Het belooft een leuke en 
boeiende avond te  worden. Ieder-
een is hartelijk welkom bij deze ac-
tiviteiten. Het programma en nieuws 
van Oost-Inn is  ook te vinden op de 
website van de kerk: www.ooster-
kerk.info. Inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-345413.

Nivon wandelt tweede traject 
van Stelling van Amsterdam
Aalsmeer - Zaterdag 10 april om 
8.15 uur vertrekt het Nivon afdeling 
Aalsmeer en omstreken voor het 
tweede traject van de Stelling van 
Amsterdam. Een wandeltocht van 
totaal 135 kilometer is in zes trajec-
ten opgedeeld. Iedere tweede za-
terdag van de even maand loopt 
het Nivon langs werelderfgoed. Een 
unieke wandelroute over en langs 
de voormalige verdedigingslinie 
rondom Amsterdam, die is aange-
legd tussen 1880 en 1914. Zaterdag 
10 april gaat de wandeling vanaf de 
Neckermolen in Zuidoostbeemster 
naar fort Spijkerboor. Via het veer-
pontje en de Knollendammervaart 
door Krommeniedijk, naar het sta-
tion van Krommenie. Dan heeft de 
groep er zo’n 22 kilometer op zitten  
en keren de deelnemers weer huis-
waarts. Het fort bij Krommeniedijk is 
niet opvallend: Het ligt van een af-
standje mooi verscholen in het land-
schap. Zeker in de zomer lijkt het 
weinig meer dan een groene bult in 
het vlakke polderland. Maar kom je 
dichterbij, dan vallen de gracht met 
brug, de oude sluisjes en de dijken 
met de knotwilgen op. De Lagendijk 
waar het fort aan ligt, is een deel 
van de vroegere inundatiekade, tus-
sen de Nauernase Vaart en de Dam. 
Rond dit fort is het landschap am-
per veranderd sinds de aanleg van 
de Stelling. Je vindt er een open pol-
derlandschap en een overvloed aan 
water. Kortom, de moeite waard om 
mee te wandelen met het Nivon en 
te genieten van de mooie natuur die 
Nederland te bieden heeft, ook in 

de dicht bebouwde omgeving van 
Amsterdam. Het vertrek is vanaf het 
Hortensiaplein om 8.15 uur. De kos-
ten zijn 1 euro per persoon voor Ni-
von leden en 1,50 euro voor niet Ni-
von leden exclusief de reiskosten. 
De opbrengst van deze wandelrou-
te wordt gebruikt voor de extra on-
kosten voor de viering van het  85e 
jubileumjaar, welke 24 april  groots 
gevierd gaat worden met heel de 
gemeente Aalsmeer en omstreken. 
Voor meer informatie over de wan-
deling langs de Stelling en/of op-
gave om mee te lopen kan gebeld 
worden naar  Pia Mulder, telefoon 
06-12806743.

Pompbingo in
‘t Baken
Aalsmeer - In’ t Baken in de 
Sportlaan 86 houdt buurtvereni-
ging De Pomp de gezelligste bin-
go van Aalsmeer op woensdag 14 
april vanaf 20.00 uur. Er worden tien 
rondes gespeeld met elk acht prij-
zen en er is een hoofdprijzenronde 
waarin twee enorme prijzen worden 
neergezet. Alle reden om een gezel-
lige en waarschijnlijk ook een prijs-
volle avond te hebben.
Iedereen is welkom, lid of geen lid. 
Telefonische informatie kan verkre-
gen worden bij de secretaresse van 
de vereniging, Caroline Ramp via 
0297-344107.

Cameraman te gast bij Film- 
en Videoclub Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 12 april 
komt Gabriel de Leeuw een avond 
verzorgen bij de Film- en Videoclub 
Aalsmeer. Gabriel de Leeuw is pro-
fessioneel cameraman geweest bij 
de NOS en is bekend met alle in en 
outs van het bedienen van een vi-
deocamera. Voor de pauze gaat hij 
uitgebreid vertellen over één van de 
aspecten van het videofilmen, na-
melijk: cameravoering. Na de pauze 

gaat hij enkele videofilms bespre-
ken en analyseren. Het belooft een 
interessante clubavond te worden. 
Wie eens een avond van de F&VA 
wil bijwonen, is van harte welkom. 
De clubavond wordt gehouden in 
het gebouw ’t Anker aan de Oost-
einderweg 273a en begint om 20.00 
uur . Informatie over de F&VA via  
tel. 0297–326344 of via de website 
www.videocluaalsmeer.nl.

Crash museum ’40-’45 dit 
weekend gratis toegankelijk 
Aalsmeerderbrug - Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 
doet dit jaar weer mee aan het Na-
tionaal Museumweekend. Het mu-
seum is daarom op zaterdag 10 en 
zondag 11 april gratis toegankelijk 
en beide dagen geopend van 11.00 
tot 16.00 uur.  
Nationaal wordt extra aandacht be-
steed aan de kleinere musea en 
worden mensen opgeroepen om 
eens een bezoek te brengen aan 
het museum bij hen ‘om de hoek’ en 
niet te wachten met een museum-
bezoek tot zij op vakantie zijn. Ook 
in de kleine musea in de eigen om-
geving is veel te ontdekken, te bele-
ven en te leren. 
Dat geldt zeker ook voor het Crash 
Museum, waar restanten te zien 
zijn van vliegtuigen die in de Twee-
de Wereldoorlog in de Randstad zijn 
neergestort. Bij die restanten wor-
den de verhalen verteld van de mis-
sies, de bemanningen en de berging 
van de toestellen. 
In het museum is een aparte zaal in-
gericht over het verzet en hulp aan 

onderduikers in Haarlemmermeer 
en Nieuwkoop tijdens de jaren van 
bezetting. Onlangs werd ook een 
speciale zaal geopend met een col-
lectie vliegtuigradio’s uit de Twee-
de Wereldoorlog die is opgesteld in 
het decor van een Engelse verkeers-
toren. 
Tijdens het museumweekend wor-
den bij het Crash Museum rond-
leidingen gegeven en is er ook 
een speurtocht voor de kinde-
ren. Groepsbezoeken zijn mogelijk 
op andere dagen op afspraak. Het 
CRASH museum is gevestigd in het 
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 in Aalsmeerderbrug.
Vanaf 24 april zijn er bij Crash ver-
schillende evenementen en extra 
openstellingen in het kader van de 
verschillende herdenkingen in ver-
band met het begin en het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. 

Voor meer informatie daarover, over 
de collectie van het museum en het 
werk van de Stichting Crash ’40-’45 
zie de website www.crash40-45.nl.

Boomplantdag Stichting 
Bovenlanden Aalsmeer
Aalsmeer - Dit jaar organiseert 
Stichting Bovenlanden Aalsmeer 
(SBA) weer een boomplantdag voor 
vrijwilligers. 
Op zaterdag 17 april zullen op een 
voormalige seringenakker een groot 
aantal bomen en struiken geplant 
worden om een stuk nieuwe natuur 
te maken. In 2009 heeft SBA een 
seringenakker in de Rijzen aange-
kocht, in de zuidwesthoek van het 
bovenlandengebied. Uiteindelijk is 
er geen huurder gevonden die het 
perceel voor seringen, sneeuwbal-
len of ilex in gebruik wilde nemen. 
Omdat het perceel aansluit aan het 
reigersbos van Staatsbosbeheer en 
andere natuurpercelen van SBA zelf, 
is besloten natuur te creëren. Door 
het perceel een aantal jaren onge-
moeid te laten, ontstaat er vanzelf 
een moerasbos, maar door het per-
ceel aan te planten wordt de natuur 
een handje geholpen en ontstaat er 
minder overlast door onkruiden op 
naastgelegen akkers. 
Ook wordt het perceel gevarieerder 
gemaakt door enkele struiksoorten 
toe te voegen die aantrekkelijk zijn 
voor vogels en kleine zoogdieren, 

zoals lijsterbes en hazelaar. Vrijwil-
ligers kunnen 17 april opstappen op 
een boot of aan te Leimuiderdijk on-
geveer 100 meter voorbij jachthaven 
De Stromvogel richting Burgerveen. 
De Stormvogel ligt aan de overzij-
de van het kanaal in De Rijzen. Par-
keergelegenheid is er in de berm 
van de Leimuiderdijk.
Trek laarzen of stevige schoe-
nen aan en warme kleding. Neem 
bij voorkeur een eigen plantschep 
mee. SBA zorgt voor de koffie/thee 
en voor tussen de middag een lek-
kere kop soep. Brood even zelf mee-
nemen. 
Toiletvoorziening is aanwezig. De 
boot zal rond 9.15 uur aan de Lei-
muiderdijk aanmeren. Het program-
ma duurt tot rond 14.30 uur. Wie 
tussentijds eerder huiswaarts wil 
keren, kan met eigen boot komen. 
Zin in een lekker dagje natuur? 

Aanmelden voor de boomplantdag 
op zaterdag 17 april kan bij Anton 
de Boer, tel 0297-320713. Meer in-
formatie over stichting Bovenlanden 
Aalsmeer is te vinden op de website  
www.bovenlandenaalsmeer.nl.

Kinderkledingbeurs in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 17 april is 
er weer de jaarlijkse lente en zomer 
kinderkledingbeurs in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat 14. Het 
betreft de in- en verkoop van kin-
derkleding (vanaf maat 80), speel-
goed en kinderbenodigdheden. De 
enige voorwaarden hiervoor zijn dat 
de ingebrachte kleding en andere 
spullen heel, modieus en schoon 
moeten zijn. 
Voor de kleding die weer mee terug 
gaat zijn dozen beschikbaar. De in-
breng is van 9.00 tot 10.00 uur. In-
gebrachte kleding mogen de inzen-
ders zelf ophangen. De verkoop is 
tussen 12.30 en 14.00 uur. Het af-

halen van de niet verkochte arti-
kelen vindt van 17.00 tot 17.30 uur 
plaats.Alles wat om 17.30 uur nog 
niet is opgehaald, gaat naar een 
goed doel. Dit jaar is dit de crisisop-
vang voor kinderen die uit huis zijn 
geplaatst. Er kunnen maximaal 30 
artikelen per nummer worden aan-
geboden. Om verwarring te voorko-
men wordt aangeraden schilders-
tape te gebruiken met daarop in een 
rondje het verkoopnummer en daar-
achter de prijs en dit op de kleding 
te plakken. Voor verkoopnummers: 
Henriëtte, tel. 0297-345007, Nettie, 
tel. 0172-508930 of Joke, tel. 0297-
323955.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 10 april

AALSMEER
TOB 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – WVHEDW 3 12.00 u
Zuidvogels 3 - Aalsmeer 3 14.30 u
Aalsmeer 4 – Buitenveldert 3 14.30 u
Aalsmeer 5 – AFC 9 14.30 u
RKAVIC 4 – Aalsmeer 6 14.30 u
HBC Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Volendam A2 12.00 u

Dames
Kockengen DA.1 - Aalsmeer DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Amstelveen 4 14.00 u
HBC Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u
RKAV Vet.2 – SCW Vet.2 14.00 u

Meisjes
SCW MB.1 - RKAV MB.1 10.00 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Alliance’22 B2 - J.A.United.B1 10.30 u
Hillegom B2 - J.A.United.B2 13.00 u
Overbos C2 - J.A.United.C1 14.30 u
J.A.United.C3 – Bloemendaal C2 13.15 u

Pupillen
Waterwijk D2 - J.A.United.D1 12.00 u
Pcratius D4 - J.A.United.D2 11.30 u
J.A.United.D3 – RKDES D2 13.00 u
J.A.United.D4 – Diemen D5 11.15 u
J.A.United.D5 – Ouderkerk D5 11.15 u
J.A.United D6 – Concordia MD.1 10.00 u
J.A.United.E1 – Chabab E1   9.00 u
J.A.United.E2 – HBC E2   9.00 u
VVC E4 - J.A.United.E3 11.15 u
VEW E1 - J.A.United.E4   9.30 u
J.A.United.E5 – Hoofddorp E7   9.00 u
DSK E1 - J.A.United.E6 10.00 u
Hillegom E3 - J.A.United.E7 10.00 u
J.A.United.E8 – HBC E7   9.00 u
THB E3 - J.A.United.E9 11.15 u
VVC F2 - J.A.United.F1   9.00 u
J.A.United.F2 – Terrasvogels F1 10.00 u
Kon,HFC F 11 - J.A.United.F3   9.00 u
J.A.United.F4 – Vogelenzang F1   9.00 u
DSS F4 - J.A.United.F5   8.30 u
J.A.United.F6 –VVC F7 10.00 u
J.A.United.F7 – HBC F8   9.00 u
Socrates F1 - J.A.United.F8 10.00 u
United/DAVO F3 - J.A.United F9   9.00 u
Overbos F 12 –J.A.United F 10 11.45 u

Meisjes
J.A.United.MC.1–Buitenveldert MC.2 11.30 u
J.A.United.MD.1 – HBC MD.1 11.15 u
J.A.United.ME.1 – SCW ME.1  9.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Amstelveen D1 - RKDES D1 10.00 u
J.A.United D3 - RKDES D2 13.00 u
RKDES D3 – DSK D4   9.30 u
AFC E3 - RKDES E1   9.00 u
VVA/Spartaan E3 - RKDES E2 11.00 u
Abcoude E9 - RKDES E3 13.00 u
Sp.Martinus E 10 - RKDES E4 10.15 u
RKDES F1 – Swift F2   9.30 u
RKDES F2 – AFC F6 11.00 u
RKDES F3 – Roda’23 F5   9.30 u
Swift F4 - RKDES F4 10.00 u
RKDES F5 – Buitenveldert F7   9.30 u

AMVJ F4 - RKDES F6   9.30 u
RKDES F7 – Sp.Martinus F 11   9.30 u
RKDES F8 – Ouderkerk F 10 11.00 u
Amstelveen F4 - RKDES F9 10.15 u
Swift F6 – RKDES F 10   9.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Marken DA.1 13.00 u
RKDES MA.1 – Zuidvogels MA.1 11.00 u
Castricum MB.1 - RKDES MB.1 11.00 u
Sp.Martinus MC.1 - RKDES MC.1 10.15 u
RKDES MD.1 – Zandvoort MD.1 11.00 u
Buitenboys ME.3 - RKDES ME.1   9.00 u

S.C.W.
SCW 1 – VEW 1 14.30 u
SCW 2 – VEW 2 12.00 u
Hoofddorp 3 - SCW 3 14.30 u
SCW Vet.1 – KJSB Vet.1 15.00 u
RKAV Vet.2 - SCW Vet.2 14.00 u
EDO Vet.2 - SCW Vet.3 14.30 u
SCW Vet.4 – Overbos Vet.2 14.30 u

Junioren
BSM A1 - SCW A1 14.30 u
SCW B1 – Stormvogels B2 10.15 u
Argon B5 - SCW B2 12.30 u

Pupillen
De Meer D1 - SCW D1 11.00 u
SCW D2 – Roda’23 D9   9.00 u
Legm.vogels D 10 - SCW D3   9.30 u
SCW E1 – VVC E6   9.00 u
SCW E2 – HBC E6   9.00 u
SCW E3 – RCH E3   9.00 u
DSK F1 - SCW F1   9.00 u
Bloemendaal F 11 - SCW F2 10.00 u
Olympia Haarlem F6 - SCW F3   9.00 u
SCW F4 – Bloemendaal F 12   9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – KDO DA.2 13.00 u
SCW MB.1 – RKAV MB.1 10.00 u
Hoofddorp MC.2 - SCW MC.1 11.30 u
DSS MD.2 - SCW MD.1 15.30 u
J.A.United ME.1 - SCW ME.1   9.00 u

Zondag 11 april

R.K.A.V.
Ankaraspor 1 - RKAV 1 14.30 u
DCG 3 - RKAV 2 11.30 u
Ouderkerk 2 - RKAV 3 11.30 u
RAP 5 - RKAV 4 12.00 u
RKAV 5 – DSK 4 11.30 u
RKAV 6 – DIOS 7 14.00 u

Dames
Hoofddorp DA.2 - RKAV DA.1 11.00 u

Jong Aalsmeer United
J.A.United B1 – KFC B1 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Nw.West 1 14.00 u
Abcoude 4 - RKDES 3 14.00 u
CTO’70 3 - RKDES 4 11.30 u
RKAVIC 3 - RKDES 5 12.30 u
RKDES 6 – Sp.Martinus 4                14.00 u
WV-HEDW 14 - RKDES 7                12.00 u

Junioren
NFC/Brommer A1 - RKDES A1        11.30 u
Buitenveldert A3 - RKDES A2          10.45 u
RKDES B1 – Waterwijk B1               12.00 u
De Dijk B2 - RKDES B2                   11.30 u
Roda’23 C1 - RKDES C1                  10.00 u
RKDES C2 – Buitenboys C4             12.00 u

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Joost en Nick winnen weer 
paaskoppeltoernooi!
Kudelstaart - Om de één of ande-
re reden is het Paaskoppeltoernooi 
van Poel’s Eye toch elk jaar weer 
bijzonder. Een andere opstelling 
van de dartborden, andere prijzen, 
een andere ambiance. Zeven pou-
les van vier koppels en twee pou-
les van drie koppels. Daarna twee 
niveaus en wat opviel: Alle koppels 
in de verliezersronde waren aan el-
kaar gewaagd. Dit feit werd prima 
geïllustreerd door Wilco van Det en 
Jan Berk. Zij hadden al in de eerste 
knock-out ronde ‘match darts’ tegen 
de latere winnaars Jack van Hab-
bekatte en Remco v.d. Vegt.  Nage-
noeg alle koppels in deze ronde zul-
len achteraf gedacht hebben: “Er zat 
méér in!” Jack en Remco wonnen de 
finale van de verliezersronde overi-
gens in een thriller tegen de broers 
Victor en Edward van Schie. Beide 
koppels misten veel matchdarts al-
vorens Remco de winnende dubbel 
2 raakte. In de winnaarsronde, ge-
speeld over een ´best of 5´ 701, wa-
ren prachtige wedstrijden te zien. 

Op baan 1 ging de wedstrijd ´all the 
way´. John Kater en Remco Maarse 
verslaan de winnaars van vorig jaar, 
Benno van Rijn en Bas Aupers.
In de vierde leg gooit John 123 
uit op een moment dat Benno en 
Bas ‘Tops’ voor de wedstrijd wil-
den checken. 123 Werd de hoogste 
uitgooi van de avond en de meest 
unieke dartprijs van Nederland was 
voor Remco Maarse: De beste weg-
zetter. De finale van de winnaars-
ronde ging tussen Joost Breedijk en 
Nick van der Linden tegen Danny 
Zorn en René Kruit en werd uitein-
delijk gewonnen door Joost Bree-
dijk en Nick van der Linden. Zij mo-
gen zich, net als in 2008, de Poel´s 
Eye Paaskoppelkampioenen noe-
men van 2010. Neemt u ook eens 
kennis van de Poel´s Eye wereld en 
kom over twee weken gerust kijken 
of nog beter, doe mee! De deelna-
me is 3,50 euro en iedereen vanaf 
15 jaar is welkom.  Vrijdag 16 april is 
de eerstvolgende speelavond, de in-
schrijving sluit om 19.45 uur.

Voetbal
Aalsmeer wint thriller aan 
Dreef van Vlug en Vaardig
Aalsmeer - Op een praktisch on-
bespeelbaar veld heeft Aalsmeer 
in de negentigste minuut door een 
treffer van Calvin Koster de kostba-
re 3 punten in eigen huis gehouden. 
De wedstrijd tegen Vlug en Vaardig  
afgelopen zaterdag eindigde dus 
maar in een 1–0 overwinning. De 
talloze kansen in de eerste en twee-
de helft werden of grandioos gemist 
of door het steeds slechter worden-
de veld verkeerd beoordeeld. Aan 
karakter en inzet van beide elftallen 
lag het deze avond niet. De 150 toe-
schouwers kregen een pittig avond-
je voorgeschoteld. Ook scheids-
rechter Kerkhof was niet kinderach-
tig en floot alleen als het moest. Al 
in de 4e minuut kreeg Wieger Visser 
uit een pass van Erik Rijkmans de 
eerste kans. Zijn schot ging naast. 
Toen Erik Rijkmans in de 11e minuut 
voor doelman Brussen opdook wist 
deze zijn schot via het been tot cor-
ner te verwerken. Aalsmeer creëer-
de de meeste kansen, maar door het 
ongelijke veld ging de bal alle kan-
ten op. Een voorzet in de 20e minuut 
van Salih Yildiz op Calvin Koster 
werd door Mallé van Benen naast 
geschoten. Zo ook in de 25e minuut 
toen Ruud den Hooglander uit een 
pass van Harmen Colijn uit de draai 
net langs de paal knalde. De beste 
kans in de eerste helft kreeg Calvin 
Koster in de 31e minuut. Voor open 
doel gleed hij uit in de blubber en 
was deze kans verkeken. De eerste 
kans voor Vlug en Vaardig kwam in 
de 35e minuut. Sander Bakker voor-
kwam een tegengoal met een goe-
de reactie. Een schot uit de tweede 
lijn in de 40e minuut van Stefan v.d. 
Dussen werd  ternauwernood door 
keeper Brussen gestopt. Het mooi-
ste voetbal moment van Aalsmeer in 
deze competitie kwam in de 42e mi-
nuut toen Thomas Harte vanaf de 16 
meter lijn het gehele veld overste-
kend en onderweg acht man pas-
serend op de achterlijn de bal goed 
voortrok. Helaas werd het niet ge-
honoreerd met een doelpunt, omdat 
niemand zijn voet tegen de bal kon 

krijgen. Op slag van rust kreeg Sa-
lih Yildiz de ultieme kans. Vrij voor 
Brussen kogelde hij hoog over. Het 
begin van de tweede helft gaf een 
wisselend beeld te zien met twee 
strijdende elftallen die op het moe-
ras lijkende veld hun laatste krach-
ten aanriepen om de winst te for-
ceren. Het werd een echte ‘struggle 
for life’ in deze periode. Tweemaal 
kwam Salih Yildiz vrij voor de keeper 
maar Brussen was onpasseerbaar 
en hield zijn ploeg in de race. Een 
schot van Erik Rijkmans dat door de 
doelman werd gestopt, maar voor 
de voeten van Calvin Koster viel, 
werd vanaf 2 meter over het doel 
geschoten. De keeper hield letterlijk 
alles uit zijn doel en de 0 – 0 bleef 
op het scorebord. In de 88e minuut 
was het Ali Keles die twee maal de 
kans kreeg voor open doel. Eerst 
schoot hij tegen de keeper en ver-
volgens schoot hij over het doel. Het 
was om wanhopig van te worden. 
Vlug en Vaardig was al tevreden met 
de 0 – 0 stand. Het venijn zat in de 
90e minuut, toen Paul Verburg zijn 
schot vanaf 20 meter over Brussen 
tegen de lat zag spetteren. De te-
rug springende bal werd door Cal-
vin Koster in het doel gefrommeld, 
1 - 0. De vreugde aan Aalsmeer zij-
de was te begrijpen na dit doelpunt.  
En niet alleen de bank en de spelers 
maar ook de toeschouwers konden 
weer adem halen. 
Een laatste krachtsinspanning van 
Vlug en Vaardig in de 91e minuut 
werd door Sander Bakker weerga-
loos uit de hoek gehaald. Zo ver-
overde Aalsmeer deze avond de 
tweede plaats op de ranglijst, die 
zaterdag 10 april tegen concurrent 
TOB verdedigd moet worden. Aan-
vang wedstrijd 14.30 uur bij TOB 
in Amsterdam. Het tweede elftal 
Aalsmeer is zaterdag door een 2 – 
3 overwinning bij WV-HEDW kam-
pioen geworden in de Reserve 2e 
klasse B en promoveert naar de Re-
serve 1e klasse. 

Jack van Muijden

Korfballers op jacht naar eerste plek
VZOD omzeilt lastige klip
Kudelstaart - De ouverture van het 
tweede deel van het veldseizoen 
is voor het vlaggenschip van korf-
balvereniging VZOD direct een in-
teressante krachtmeting geweest. 
Met DSO uit Alkmaar op bezoek 
lag een leuke wedstrijd in het ver-
schiet. VZOD startte te schuchter en 
liet zich intimideren door vlotte sco-
res en het Alkmaarse fysiek. Hier-
door liep VZOD/v.d. Boon geduren-
de de gehele eerste helft achter de 
feiten aan. In het tweede deel van 
het eerste bedrijf groeide de team-
spirit, begon VZOD echt te korf-
ballen en kon daarom de aanslui-
tingstreffer gescoord worden. Deze 
8-9 op slag van rust gaf voldoende 
moed en inspiratie om het tweede 
bedrijf volledig te dicteren. De per-
soonlijke duels werden keer op keer 
gewonnen en DSO was nauwelijks 
in staat om nog een vuist te maken. 
Het spel van Bart Verheul was teke-
nend voor het hele team deze mid-
dag. De eerste helft was hij niet ge-
concentreerd en liet duidelijk blijken 
het regelmatig niet met de scheids-
rechter eens te zijn. In de tweede 
helft liet hij de scheidrechter ge-
woon zijn werk doen en ging  korf-
ballen. Hij liet zijn directe tegenstan-
der alle hoeken van het veld zien en 
scoorde meerdere doelpunten. Zijn 
opponent werd door zijn coach in 
bescherming genomen door mid-
del van een wissel tien minuten voor 
tijd. Het massaal toegestroomde pu-
bliek kon koesterend in het zonnetje 
een bevlogen VZOD aan het werk 
zien en zette zich massaal ach-
ter de ploeg. Met elkaar en voor el-
kaar strijdend lieten de blauwzwar-

ten na 70 minuten een 14-11 zege 
op het scorebord oplichten, waar 
niets op viel af te dingen. Niet on-
vermeld mag blijven dat Lianda van 
der Schilden en Eric Spaargaren 
beiden een méér dan verdienstelij-
ke invalbeurt draaiden. En het in-
passen van de junior Anika van Os 
bleek een zichtbare versterking voor 
de Kudelstaartse hoofdmacht. Eline 
Ruessink en Donja Passies speel-
den sterk en gepassioneerd. En  on-
der aanvoering van de routiniers 
Willem Mast, Bart Verheul en Mar-
tijn Vervark gaf VZOD aan nadruk-
kelijk op jacht te zijn naar de eer-
ste plek in deze klasse.  Vol vertrou-
wen wordt met dit hechte collectief 
volgende week de kraker van deze 
competitie aangegaan tegen mede-
koploper Atlantis.

Anika van Os versterkt de selectie.

Dames sterk op 
ouderensoos
Aalsmeer - De volgende speelmid-
dag voor ouderen bij buurtvereni-
ging Oostend is op donderdag 15 
april. De aanvangstijd is om 14.00 
uur, zaal open vanaf 13.30 uur, en 
plaats van samenkomst is buurt-
huis ’t Middelpunt in de Wilhelmi-

nastraat. De ouderensoos op 1 april 
is gewonnen door mevrouw Doeve 
met 5146 punten. Op plaats twee tot 
en met vier ook allemaal vrouwelij-
ke winnaars. 
Mevrouw T. v/d Made behaalde 
5029 punten, mevrouw Koot 4873 
punten en mevrouw Verkerk 4729 
punten. De poedelprijs was voor de 
heer J. Alderden. Bij het rummicup-
pen was mevrouw Kuin de sterkt-
ste.

Gelijke stand RKAV tegen NFC
Aalsmeer - De wedstrijd NFC/Bom-
mer tegen RKAV was er wel één om 
de drie punten mee naar Aalsmeer 
te nemen. RKAV begon zeer voort-
varend, NFC/Brommer had weinig 
in te brengen tegen een zeer goed 
voetballend RKAV. Maar de thuis-
club mocht blij zijn dat het vizier bij 
de voorwaartse van de bezoekers 
niet op 100 procent scherp stond. 
De verdediging van de thuisclub 
was niet optimaal en daarvan wist 
RKAV goed gebruik te maken. NFC/
Brommer mag blij zijn dat er een 
keeper van grote klasse in het doel 
stond. Wat deze jongen, Damau, 
er uit ranselde en doelpunten voor 
RKAV in de weg stond, perfect. Ook 
bij RKAV was de verdediging  in su-
per vorm. Met weer Arno Schrama 
als de grote heerser en een groeien-
de Timo Peters. NFC/Brommer had 
het eerste half uur heel weinig in te 
brengen en dit terwijl dit team kop-
loper is. Met zeer goed uitgevoerd 
combinatiespel heersten de bezoe-
kers op bijna alle fronten. Alleen de 
doelpunten ontbraken nog. Kansen 
genoeg voor RKAV, maar het geluk 
hadden de voorwaartsen van RKAV 
niet aan hun zijde. Barry Springint-
veld, Edwin van Maris en Martin 
Bax probeerden van alles om kee-
per Dauma te passeren, maar niets 
lukte. In de elfde minuut was er een 
aanval van NFC/Brommer via Tonie 
Bras, hij stuurde Arabi Abdessadek 
de diepte in, Rody Springintveld kon 
de zeer handige NFC’er niet bij be-
nen en deze op zijn beurt liet doel-
man Stefan van Halm kansloos, 1-0. 
Dit zou zo blijven tot de zes en twin-
tigste minuut. Via Edwin van Maris, 
die op het middenveld Barry Sprin-
gintveld geheel vrij zag staan, be-
diende zijn teamgenoot met een 
dieptepass en met een hele fraaie 
lob zette hij RKAV op 1-1. Tot de 
rust bleef deze stand onveranderd. 
RKAV en NFC/Brommer kregen het 
zeer moeilijk om op het zeer slech-
te veld nog het niveau van de eerste 
helft te halen. Maar men ging weer 
tot het uiterste, het publiek kreeg 
waar voor hun geld. Het spel golf-

de in de tweede helft heen en weer, 
met voor beide teams diverse kan-
sen. De vrije trap van Eric Jansen en 
de daar op volgende mooie aanval 
van Edwin van Maris werd door de 
NFC/Brommer doelman tot hoek-
schop verwerkt. Deze werd helaas 
niet in winst omgezet. RKAV wis-
selde vlak voor tijd nog Barry Spin-
gintveld voor Elton Shehu, maar dat 
mocht ook geen verandering meer 
in de stand brengen. Het bleef 1-1.

Winst op Sporting Noord
Na de zeer zware wedstrijd van za-
terdag tegen NFC/Brommer stond 
maandag voor RKAV de wedstrijd 
tegen Sporting Noord op het pro-
gramma. Sporting Noord had al te-
gen KDO laten zien dat er niet er met 
hun te spotten viel. En dat bleek ook 
in deze wedstrijd. RKAV kwam goed 
uit de startblokken en de eerste die 
zijn visite kaartje af gaf was Edwin 
van Maris, maar zijn inzet werd 
tot grote opluchting van de thuis-
ploeg gekeerd door de paal. Even 
later was het Barry Springintveld 
die RKAV op 0-1 had kunnen zet-
ten, maar de doelman van Sporting 
Noord was hem te slim af. De thuis-
club wist meer en meer de touwtjes 
in handen te nemen. In een goed 
opgezette aanval wist Panka de sco-
re te openen: 1-0. In de vier en der-
tigste minuut was het Fabian Waay-
man die de geheel vrijstaande Barry 
Springintveld de bal toespeelde, de-
ze op zijn beurt geen moeite had om 
de doelman van Sporting Noord te 
passeren, 1-1. Even later was er een 
fout voor nodig om RKAV te laten 
scoren. Een verdediger va de thuis-
club vergiste zich en zijn te zachte 
terug speelbal werd vakkundig door 
Alexander Goes opgepikt:1-2. De 
tweede helft gaf een meer en meer 
aanvallender Sporting Noord te zien. 
RKAV kreeg het zwaar te verduren, 
maar wist de voorsprong te behou-
den. Al met al een zeer nuttige over-
winning. Komende zondag staat de 
uitwedstrijd tegen Ankaraspor voor 
RKAV op het programma. Deze be-
gint om 14.30 uur.

Bollenrit voor 
2cv-rijders
Aalsmeer - Voor de 2cv liefhebbers 
wordt zondag 11 april een Bollen-
rit georganiseerd. De bollenvelden 
staan vol in bloei en wat is er dan 
mooier om met je Citroën 2cv, Dya-
ne, AMI of je 2cv kitcar door de bol-
lenvelden te rijden gezellig met an-
deren? De rit van 67 kilometer begint 
aan de Herenweg 31 in Kudelstaart 
bij Auto Bouw Service. Verzamelen 
vanaf 11.00 en rond 12.00 begint de 
rit. Aanmelden en informatie voor 
de rit kan bij Bas van Eerden via 
basvaneerden@tomaatnet.nl of te-
lefonisch via 06-12440416.

Huub wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Op donderdag  
1 april is het klaverjassen gewonnen 
door Huub Bouwmeester met 5270  
punten, gevolgd door  Eef van Mou-
rik met 5145 punten. Derde werd  
Henk de Jong met 5012 punten en 
vierde Daan Sandee met 5000  pun-
ten. Het jokeren is gewonnen door 
Jan Bon met 178 punten en op de 
tweede plaats is Jaap Weij geëin-
digd met 183 punten.

Bekerhandbal
FIQAS naar bekerfinale! 
Aalsmeer - De mannen  van FIQAS 
Aalsmeer hebben zich geplaatst 
voor de finale van het NHV beker-
toernooi. In een bloedstollend span-
nende en spektaculaire halve fina-
le werd uiteindelijk pas na twee ver-
lengingen met 31-29 gewonnen van 
Eurotech/Bevo. De wedstrijd leefde 
behoorlijk bij de spelers: ruim twee 
weken eerder was bij hetzelfde Bevo 
verloren en ook de laatste nacom-
petitie wedstrijd bij E&O hadden ze 
niet kunnen winnen. De ploeg wist 
dat er nu gepresteerd móest wor-
den. De tegenstander was echter 
nog steeds in de winning mood en 
begon furieus: na een paar minuten 
keek FIQAS Aalsmeer al tegen een 
5-1 achterstand aan. Vooral de ei-
gen kansen werden in die fase niet 
benut. Hierna ging het beter; in de 
verdediging werd overgeschakeld 
naar 5:1 met persoonlijke dekking 
op schutter Klemann en het verschil 
werd iets ingelopen. Bij rust ston-
den de Aalsmeerders echter nog 
steeds achter: 13-10. In de loop van 
de tweede helft werd het geloof in 
eigen kunnen groter en slopen de 
Aalsmeerders dichterbij. Vlak voor 
tijd stond Bevo nog steeds twee 
doelpunten voor en werd tijdens een 
time out overlegd wat er nog gedaan 
kon worden. Eerst werd een vlieger 
gespeeld op Robin Boomhouwer, 
die deze er fantastisch inschoot. Een 
fraaie actie van Serge Rink leverde 
even later een strafworp op voor FI-
QAS Aalsmeer en ook die werd er 
door dezelfde Boomhouwer fout-
loos ingeschoten. Zo was de stand 
na zestig minuten gelijk: 23-23. Er 
moest verlengd worden! In de eerste 
verlenging was het in eerste instan-
tie steeds Bevo dat een punt voor 
kwam, waarop de Aalsmeerders 
weer gelijk maakten. Tot het mo-
ment dat FIQAS Aalsmeer in overtal 
kwam en voor het eerst in de wed-
strijd een voorsprong nam. De Lim-
burgers kregen het duidelijk moeilij-
ker, maar wisten toch weer gelijk te 
maken: 26-26. Er moest een twee-
de verlenging aan te pas komen! In 
deze laatste twee keer tien minu-
ten speeltijd kwam FIQAS Aalsmeer 
nog één keer achter. Daarna maak-
te de ploeg gelijk: 29-29. In de slot-
fase was het Luuk Obbens die eerst 
zorgde voor een voorsprong door 
een loeihard sprongschot dat er via 
de onderkant van de lat in ging: 29-
30. Vervolgens werd hij helemaal de 
man of the match door hierna mid-
dels zijn bekende knikworp ook nog 
de 29-31 binnen te schieten. Bevo 
was gebroken en de finale was ge-
haald! “Eredivisie handbal nacom-
petitie

Zaterdag tegen topper Volendam
Na de fantastische overwinning van 
de mannen van FIQAS Aalsmeer op 
1 april in de halve finale van het be-
kertoernooi op Eurotech/Bevo had-
den ze het Paasweekeinde rust. Nu 
gaat de nacompetitie weer verder. 
En met nog vier speelrondes te gaan 
wordt het voor FIQAS Aalsmeer er-
op of eronder om de finale om het 
landskampioenschap nog te ha-
len. De ploeg moet dan zelf alle 
wedstrijden winnen en hopen dat 
de concurrentie punten verspeelt. 
Twee naaste concurrenten komen 
nog naar de Bloemhof. Aanstaande 
zaterdag te beginnen met koploper 
Kras/Volendam. Eerder dit jaar wis-
ten de Aalsmeerders al twee keer 
van de Volendammers te winnen, 
dus het belooft zaterdag een ouder-
wetse topper te worden. De wed-
strijd begint om 20.30 uur: mis het 
niet!    

Jacht naar periodetitel
De dames van FIQAS Aalsmeer spe-
len aanstaande zaterdag hun laatste 
wedstrijd in de reguliere competitie 
van de Eerste Divisie en bij winst of 
een gelijkspel is het team van Men-
no de Klerk, dat al geplaatst is voor 
de nacompetitie, winnaar van de 
vierde periode. Dat wordt niet een-
voudig, want de dames moeten naar 
Hengelo voor een uitwedstrijd te-
gen Olympia, de nummer vier van 
de ranglijst. Eerder dit seizoen werd 
thuis nipt van de ploeg gewonnen 
(24-23), dus het belooft opnieuw 
een spannende wedstrijd te worden. 
Het duel begint om 19.30 uur.   

Sjoelcompetitie 
in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 15 
april krijgt de sjoelcompetitie in 
De Reede een vervolg. Zowel le-
den als nieuwe sjoelliefhebbers zijn 
van harte welkom in het dorpshuis 
aan de Schouwstraat. Vanaf 20.00 
uur wordt achter de bakken plaats 
genomen. Het sjoelen op 1 april is 
in de hoofdklasse gewonnen door 
Dirkjan Baardse met 1888 punten, 
in de A-klasse behaalde Tilly Ver-
meer de hoogste eer met 1745 pun-
ten, in klasse B bleek Annelies Ra-
vensberger onverslaanbaar met 
1682 punten, in de C-klasse behaal-
de Joke van Schie met 1599 pun-
ten de eerste plaats en in klasse D 
was het goud voor Rita Meijer met 
1480 punten.

Lezing bij Viva 
Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 12  april 
kan bij aquariumvereniging Vi-
va Aquaria een interessante lezing 
bijgewoond worden met als thema 
‘Het aquarium kan een lust zijn  voor 
het oog’. 
De heren Jansen en Meulblok staan 

garant voor een fantastische avond 
over zeeaquaria. De lezing zal gaan 
over het inrichten, de opbouw van 
de bak, techniek van filteren, kalk-
reactor, eiwit filter, levend steen in 
de bak, etc. De avond wordt gehou-
den in buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 
uur. De toegang is gratis en iede-
re geïnteresseerde is welkom. Voor 
meer informatie: C. Keim, tel. 0297-
343854.
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Zaterdag zaalvoetbal in De Bloemhof
DGL brengt spanning terug 
bij ZABO-competitie 
Aalsmeer - DGL versloeg koplo-
per Sportcafé de Midi’s tijdens de 
14e ronde van de ZABO zaalvoet-
balcompetitie. Door die zege is de 
spanning in de top van de ranglijst 
aanzienlijk teruggekeerd. De Mi-
di’s heeft nog 4 punten voorsprong 
maar krijgt nog 3 sterke tegenstan-
ders, te weten: De Jet Set BV, Man-
tel Makelaars en Schijf Grondbo-
ringen. De 14e ronde van de ZABO 
werd gespeeld De Bloemhof en de 
scheidsrechters waren Leen Over-
beek, Peter Meyer en Mike van Mil-
tenburg. Het openingsduel ging 
tussen Piller Sport en Accon. Pil-
ler Sport bleek zonder Gerard van 
Schaik kwetsbaar in de verdediging. 
Accon speelde beter en leidde bij de 
rust met 2-4. 
In de 2e helft kwam de overwinning 
voor coach Bertus Heeren geen mo-
ment in gevaar. Einduitslag 4-9 in 
het voordeel van Accon. De topper 
van de avond tussen DGL en Sport-
café de Midi’s was een wedstrijd 
van hoog niveau. DGL moest win-
nen om in het spoor te blijven van 
de Midi’s en deed dát ook. 
Bij de wissel gaf het scorebord 5-1 
aan voor DGL. In de tweede helft re-
vancheerde de Midi’s zich en kwam 
terug tot 6-4. Uiteindelijk sloot DGL 
het duel af met een knappe 7-5 
overwinning. De 3e wedstrijd was 
de ontmoeting tussen Schijf Grond-
boringen en LEMO. De snelle 2-0 
voorsprong voor Schijf bleek geen 
garantie voor een grote uitslag. LE-
MO herpakte zich en Sjef Hammou-

ti zorgde voor de 2-1. In de 2e helft 
wist LEMO bij te blijven middels 
twee goals van Frank Zwetsloot. 
Tenslotte won Schijf Grondboringen 
wél met 4-3. Het 4e duel ging tus-
sen De Jet Set BV en Mantel Make-
laars. De Jet Set moest net als DGL 
winnen om bij te blijven maar kreeg 
niets cadeau. 
De ploeg moest pittige strijd leveren 
en het was Elias Elhadji die vlak voor 
tijd de winnende treffer binnentikte: 
5-4 voor De Jet Set. Het slotduel was 
de partij tussen LEMO-gaat-los en 
Amsec Beveiliging. Bij de rust ston-
den de ploegen nog in evenwicht 
(3-3). Hoewel LEMO-gaat-los drie-
maal op voorsprong was gekomen 
verloren zij toch de wedstrijd. In de 
2e helft nam Amsec Beveiliging af-
stand en zegevierde met 4-8.         
Stand na ronde 14:
Sportcafé de Midi’s 14-34, DGL 
14-30, De Jet Set BV 14-30, Schijf 
Grondboringen 14-26, Accon 14-21, 
Mantel Makelaars 14-21, Piller Sport 
14-19, Amsec Beveiliging 14-13, LE-
MO 14-9, LEMO-gaat-los 14-0. 
Programma ronde 15
De ZABO-competitie wordt zater-
dag 10 april in De Bloemhof voort-
gezet met de 15e ronde. Het pro-
gramma is als volgt: om 18.35 uur 
Piller Sport tegen DGL. Om 19.20 
uur LEMO-gaat-los tegen De Jet 
Set BV. Om 20.05 uur Schijf Grond-
boringen tegen Amsec Beveiliging. 
Om 20.50 uur LEMO tegen Accon 
en om 21.35 uur Mantel Makelaars 
tegen Sportcafé de Midi’s. 

Spannende Ladies Cup bij RKDES
Kudelstaart- Afgelopen zaterdag 
is op de velden van RKDES in di-
verse poules gestreden om de RK-
DES Ladies Cup. Dit toernooi werd 
dit jaar alweer voor de negende keer 
georganiseerd en is, zoals de naam 
al zegt, alleen voor meisjes en da-
mes bedoeld. Het meisjesvoetbal is 
de laatste jaren bij RKDES in popu-
lariteit gestegen. Bij RKDES spe-
len meisjes in de categorieën ME, 
MD, MC, MB, MA en dames. Voor 
ieder is er dus de mogelijkheid om 
op haar niveau te spelen. Tijdens de 
RKDES Ladies Cup is er in alle ge-
noemde categorieën gespeeld. Bij 
aanvang van het toernooi waren de 
weeromstandigheden goed en er 
werd in alle poules stevig gestreden 
om de punten. 
Aan het einde van de ochtend be-
gon het te regenen, maar dit mocht 
de pret niet drukken. In de E-poule 
waren twee ploegen aan elkaar ge-
waagd en zij streden dan ook om de 
eindoverwinning. 
TAVV werd uiteindelijk de winnaar 
en RKDES eindigde als tweede. Der-
de werd Quick Boys en Altior werd 
vierde. Bij de D-meisjes, die ook op 
een half veld spelen, ging de over-
winning overduidelijk naar RVC’33. 
De strijd om de overige plaatsen 
was hevig en nadat het laatste fluit-
signaal geklonken had, bleek RK-
DES tweede, Buitenveldert der-

de en NSV ’46 vierde te zijn gewor-
den. De C-meisjes speelden op een 
groot veld en hier bleef het span-
nend tot de laatste wedstrijden. De 
overwinning ging naar RKDES ge-
volgd door Altior en Sporting Mar-
tinus. Tijdens het middagprogram-
ma sloeg het weer om en kwam de 
regen af en toe met bakken uit de 
lucht. Het programma op de velden 
werd iets gewijzigd, maar het toer-
nooi kon toch door gaan. Eenieder 
bleef enthousiast, ook na veel ge-
modder op de velden. In de B-pou-
le werd RKDES oppermachtig eer-
ste. Tweede werd GeuzenMidden-
meer en derde Altior, gevolgd door 
Alkmania. In de A-poule was veel 
spanning. Quick Boys werd uitein-
delijk winnaar, gevolgd door RK-
DES, op de derde plaats eindigde 
Alkmania en laatste werd Geuzen-
Middenmeer. 
Tenslotte waren er in de dames-pou-
le maar drie ploegen, die twee keer 
tegen elkaar speelden. Hier won 
RKDES met overmacht en tweede 
werd P&T. Op de laatste plaats ein-
digde Kickers’69. Er kan teruggeke-
ken worden op een sportief en leuk 
toernooi. De meiden en dames heb-
ben laten zien dat voetbal ook voor 
hen een hele leuke sport is. 
Volgend jaar hoopt RKDES dan ook 
weer een Ladies Cup te mogen or-
ganiseren op paaszaterdag.

Voetbalwedstrijd tegen CTO’70
Veel doelpunten, maar 
geen winst voor RKDES
Kudelstaart - Voor RKDES stond 
er veel op het spel tijdens het paas-
weekend. Om in aanmerking te ko-
men voor directe promotie, zijn in 
deze fase van de competitie de pun-
ten heel belangrijk. Een belangrijke 
stap kon er gezet worden in de wed-
strijd van afgelopen zaterdag te-
gen het Duivendrechtse CTO ’70. In 
een enerverende wedstrijd met een 
spectaculair scoreverloop, kwam 
RKDES niet verder dan een 4-4 ge-
lijkspel. De Kudelstaarters begon-
nen niet goed aan de wedstrijd, want 
al na 3 minuten keek het al tegen 
een 0-1 achterstand aan. Het mid-
denveld van RKDES stond nog niet 
goed en verdedigend werd er niet 
ingegrepen. RKDES herstelde zich 
en nam het initiatief over van CTO 
’70. Dit resulteert in de 16e minuut 
in de gelijkmaker, Ibrahim El Ahma-
di schoot van de 16 meter raak. Nog 
geen minuut later kwam RKDES 
verdiend op voorsprong. Een aan-
val werd op rechts opgezet en een 
voorzet van Ibrahim El Ahmadi werd 
door Roald Pothuizen bekwaam in-
geschoten, RKDES op een 2-1 voor-
sprong. Even daarna kregen de Ku-
delstaarters nog een aantal doel-
rijpe kansen, maar helaas werd de 
voorsprong niet vergroot. 
CTO ’70 was trefzekerder, in een van 
de spaarzame aanvallen was het 
CTO ’70 speler Daniel Somers die de 
bal hoog in het doel schoot, zodat 
beide teams weer op gelijk hoog-
te kwamen, 2-2. RKDES toonde het 
laatste deel van de eerste helft ka-
rakter en met veel inzet werd de 
verdediging van CTO ’70 onder druk 
gezet. Helaas werden de kansen 
niet verzilverd. In de 34e minuut was 
het dan toch raak, een fraaie diep-
tepas van de nu ook weer ijverige 
Mark Pothuizen, kwam precies op 
maat voor de voeten van zijn broer 
Roald Pothuizen, de laatst genoem-
de sprintte op het doel af met de bal 
en werd in het 16 metergebied on-
deruit gehaald. 
De terecht gegeven strafschop door 
scheidsrechter Balder, werd feil-
loos ingeschoten door Jeffrey Sta-
vers. De 3-2 voorsprong, nadat bei-
de teams nog een aantal kansen 
kregen, werd uiteindelijk de rust-
stand. In de tweede helft begonnen 
beide teams matig aan de wedstrijd. 
De eerste echte kans was voor CTO 
’70, maar de goed keepende doel-
man van RKDES, Ivo Peters, haalde 
de bal uit de kruising en behoedde 
de Kudelstaarters voor de gelijkma-
ker. Inmiddels was Gijs Lentjes, Mi-
scha van der Scheur komen vervan-
gen. RKDES kreeg weer wat vat op 
de wedstrijd en zo kwamen er kan-
sen voor Eddy Jansen en  Roald Pot-
huizen. In de 70e minuut bracht trai-
ner Rob Wever Marco van der Jagt 
in voor Ibrahim El Ahmadi. Er kwam 
wat meer vaart in de wedstrijd en 
een schot van Gijs Lentjes werd ter-
nauwernood gekeerd door de CTO 
’70 doelman.
In de 76e minuut kreeg CTO ’70 een 
vrije trap, de verdediging van RK-
DES zag er niet goed uit en de bal 
belandde rechtstreeks in het doel en 
weer werd het gelijk, 3-3. In de 81e 

minuut werd het nog erger voor de 
Kudelstaarters  doordat er achterin 
niet goed gedekt en CTO ’70 kwam 
op een verrassende 3-4 voorsprong. 
Trainer Rob Wever greep nog een-
maal in en de derde Lentjes kwam 
binnen het veld, Ivo Lentjes kwam 
Dennis Kooyman vervangen, zodat 
RKDES nog aanvallender werd.
Dit resulteerde in de 81e minuut in 
het mooiste doelpunt van de wed-
strijd. Verdediger Robin van der 
Steeg zette zelf de aanval op links 
op en joeg op fraaie wijze de bal in 
de kruising. RKDES kwam verdiend 
op gelijke hoogte. In de slotfase 
ging RKDES voor de winst en kreeg 
kansen via Eddy Jansen, Ivo Lentjes 
en in de slotminuut nog voor Mar-
co v.d. Jagt, maar zonder resultaat, 
zodat het scorebord na 96 minuten 
voetbal 4-4 liet zien. RKDES mag te-
rugkijken op een wedstrijd waarin 
het karakter en inzet toonde.

Teleurstellend verlies
De noodzaak om te winnen voor 
RKDES bij HBC was meer dan aan-
wezig. Door het teleurstellende ge-
lijkspel tegen CTO ’70 misten de Ku-
delstaarters de aansluiting met de 
subtop. Om nog uitzicht te houden 
op directe promotie moest er zeker 
gewonnen worden van het team uit 
Heemstede. In een rommelige wed-
strijd op een zeer slecht veld kwam 
RKDES niet tot winst en verloor nipt 
de wedstrijd met 2-1. Ook in deze 
wedstrijd kwam RKDES in de be-
ginfase op achterstand. Een strui-
kelpartij van Dennis Kooyman was 
voor de scheidsrechter reden een 
strafschop te geven aan de gast-
heren. De HBC-er Rob van Kam-
pen scoorde feilloos, RKDES op een 
achterstand van 1-0. Het werd zelfs 
2-0 door een doelpunt van HBC-er 
Joost Cornelissen. Tevens de rust-
stand. In de 86e minuut kreeg RK-
DES eindelijk het loon naar wer-
ken, Roald Pothuizen scoorde na 
een fraaie aanname met een boog 
over de keeper, 2-1. In de slotfase 
hing de verdiende gelijkmaker in de 
lucht, maar tot ieders verbazing en 
boosheid telde de matig fluitende 
scheidsrechter geen seconde bles-
suretijd bij. RKDES verliet het veld 
met 2-1 verlies. 
Ad Verburg

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 12 april 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar voor liefhebbers een speel-
avond. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma. Vanaf 
20.00 uur worden de kaarten ge-
schud in buurthuis ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. Inschrijven kan 
tot 19.45 uur. Iedereen is welkom. 
Tijdens de vorige speelavond won 
de heer van Bemmelen de marsen-
prijs. Bij het jokeren behaalde me-
vrouw M. Groenendijk de hoogste 
eer met 162 punten.

Wedstrijdzeilen
Grote broer ontmoet kleine 
broer op Westeinderplassen
Aalsmeer - In het paasweekend 
heeft de internationale Draken-
klasse haar traditionele paashaas-
wedstrijden op de Westeinderplas-
sen verzeild. Dat gebeurde onder 
de hoede van stichting Westeinder 
zeilwedstrijden, een samenwerking 
van de Amsterdamse en Aalsmeer-
se watersportverenigingen. Met een 
niet al te makkelijk weerbericht wer-
den er uiteindelijk acht races geva-
ren. De wind varieerde van matig tot 
vrij krachtig, maar een voorspelde 
windkracht 6 op zondag in de slot-
wedstrijd bleef uit. 
Wel hadden zeilers en wedstrijd-
comité te maken met talloze wind-
draaiingen, waar de Westeinder om 
bekend staat. Dat had diverse ke-
ren het opnieuw uitleggen van de 
baan voor het startschip tot gevolg 
en zeer wisselende uitslagen bij de 
zeilers zelf. In de Drakenklasse won 
Bram de Wilde met 22.0 punten na 
een serie van 3-3-7-1-2-3-6-7 voor 
Jaap Bakker met 26.0 punten na een 
serie van 2-5-6-5-6-1-2-5. Daarme-
de bleef Jaap het team van Laamens 

met de Aalsmeerders Jan en Domi-
nique Bakker, die wel als enige drie 
races wonnen,  net voor. Op het wa-
ter ontmoetten de Draken voor het 
eerst hun kleine broer, de zg. 2.4 
meter-klasse, een eenmanskiel-
boot die in het ontwerp moet vol-
doen aan formules, zoals bij de 12 
meter America’s Cuppers, maar zo 
gevoelig zeilt als een kleine jol. De 
stuurman zit binnen, naar voren en 
heeft alle bedieningen onder hand-
bereik. Hierdoor is er maximaal aan-
dacht voor trim en tactiek moge-
lijk. De 2.4 meter is door de lage zit 
goed handelbaar voor zeilers met 
een handicap en was dan ook de 
eenmansboot bij de Paralympics in 
Athene, waar de Nederlander Thier-
ry Schmitter brons won. 
Opmerkelijk hoe snel deze kleine-
re boot, ook bij meer wind, door de 
golven snijdt. Winnaar werd Richard 
van Rij met 9,0 punten na een se-
rie van 1-2-1-1-2-1-dnf-1, voor de 
oud-Drakenzeiler Fred Imhoff met 
12.0 punten na een serie van 2-1-
2-2-1-2-2-2.

Op 3, 5 en 6 mei in Kudelstaart
Laatste Aalsmeerse Jeugd 
Tennis kampioenschappen
Kudelstaart - Dit jaar is Tennisver-
eniging Kudelstaart (TVK) aan de 
beurt om het achttiende Aalsmeer-
se jeugd tenniskampioenschap-
pen te organiseren. Dit zal tevens 
de laatste keer zijn dat dit toernooi 
wordt georganiseerd, dus nu is er 
nog een kans om een keer mee te 
doen! De wedstrijden worden geor-
ganiseerd voor alle jeugdleden die 
van een tennisclub lid zijn binnen de 
gemeente Aalsmeer. Het toernooi is 
gratis en wordt gehouden op maan-
dag 3, woensdag 5 en donderdag 6 
mei op het tennispark van TVK in 
Kudelstaart. Inschrijven is moge-
lijk voor diverse leeftijdscategorie-
en in de onderdelen singles, dub-

bels en mix. Iedereen mag aan twee 
onderdelen mee doen. De wedstrij-
den worden zo veel mogelijk ge-
speeld tussen 9.00 en 18.00 uur.  Op 
woensdag wordt er voor alle deelne-
mers een tennisclinic georganiseerd 
en is het mogelijk om de snelheid 
van je service te laten meten door 
middel van een service meter. Don-
derdag (finaledag) worden er prijs-
jes verloot en er is prijs voor iede-
re aanwezige deelnemer. Voor ver-
dere informatie kan contact opge-
nomen worden met Anouk Bosman 
via 06-51379655. Inschrijven kan 
tot uiterlijk 12 april via de website 
van tennisvereniging Kudelstaart:  
www.tvkudelstaart.nl.  

Selectie Aalsmeer kampioen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is 
het tweede van VV Aalsmeer kam-
pioen geworden in de Watergraaf-
smeer. Dat deed zijn naam trouwens 
wel eer aan, want het veld verander-
de langzaam in een waterig meer en 
de heren van WV-HEDW groeven 
zich steeds meer in. Ondanks de 
omstandigheden wist Aalsmeer de 

winst binnen te halen en won met 
2-3 van WV-HEDW. Een toppresta-
tie waardoor zij in het klassement 
niet meer voor de concurrentie be-
reikbaar zijn. 

Hierdoor zal het tweede volgend jaar 
promoveren naar de eerste klasse 
zaterdag amateur KNVB.

Dartteam Down Under in 
finale van DORA
Aalsmeer - Op woensdag 31 maart 
heeft dartteam Down Under, spe-
lend in de eerste divisie, een uitzon-
derlijke prestatie neergezet. Bij de 
laatste acht van de beker wist Down 
Under te stunten tegen de Daco 
Diamonds uit Amsterdam. Een team 
met de bekende darters Vincent v/d 
Voort en Michael van Gerwen in de 
gelederen. Helaas waren genoemde 
spelers er niet bij, maar ook zonder 
hen heeft de Daco Diamonds een 
heel behoorlijk team uitkomend in 
de top van de eredivisie DORA Am-
sterdam. Down Under wist met 3-1 
verrassend uit de single partijen te 
komen. Bij de daaropvolgende kop-
pelwedstrijden kwam het team Da-
co sterk terug. 
Doordat Down Under toch nog een 
koppel overwinning wist te behalen 
werd de stand 4-4. De zogenaam-
de teamgame moest daarom de be-
slissing brengen in deze spannen-
de wedstrijd. Deze teamgame wist 
Down Under overtuigend te win-
nen waardoor de overwinning een 
feit was. Down Under speelt haar 
thuiswedstrijden in The Beach in 
Aalsmeer. Tevens de nieuwe shirt 
sponsor van het team. Door het be-
reiken van de halve finales van de 
beker heeft Down Under zich ge-
plaatst voor de finaledag van de 

DORA in mei. De uiteindelijke be-
kerwinnaar van district Amsterdam 
plaatst zich zelfs nog voor een lan-
delijke bekerfinale. Down Under be-
staat uit captain Remco Maarse, 
Floortje van Zanten, René Verhoe-
ven, Tim Maas, Christopher Brouwer 
en Nick Dekker.

Zeven SV Omnia springers 
naar NK in de Bloemhof
Aalsmeer - Zaterdag 3 april was de 
laatste mogelijkheid voor de lande-
lijk trampolinespringers om zich te 
plaatsen voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen. Een wel heel spe-
ciaal NK, want deze wordt dit jaar 
georganiseerd door SV Omnia 2000 
in de Bloemhof op 12 juni. Voor ie-
dereen was het weer vroeg op, want 
deze laatste voorwedstrijd werd ge-
houden in Goes. Als eerste wa-
ren de synchroon springers aan 
de beurt. Robin van As en Yanaika 
Holst lieten net zoals de vorige keer 
weer een hele nette oefening zien. 
Ook dit keer was dit ruim voldoen-
de voor het podium, een tweede 
plaats. Daarna was het de beurt aan 
Melvin Dokter samen met zijn syn-
chroon partner Jimmy Demmers van 
TVY. Ook dit paar behaalde het po-
dium en wel de hoogste plaats, eer-
ste dus. Ook Mirjam van de Leeuw 
en Ilse Vergoossen sprongen samen 
een mooie oefening, echter net niet 
voldoende voor het podium, ze wer-
den uiteindelijke vierde. Als laatste 
was Perry Alderden aan de beurt sa-
men met Patrick Warmer. Omdat dit 
het enige koppel was in deze klas-
se waren ze al geplaatst voor de NK. 
Dit was echter geen reden om er 
met de pet naar te gooien. Met een 
synchroon cijfer van 9.8 lieten deze 
beide heren een zien dat ze terecht 
door gaan naar de het NK. Al de-
ze paren hebben zich geplaatst voor 
het NK. Na het synchroon springen 

werd er individuele gesprongen. In 
de klasse B jeugd komen Robin van 
As en Bente Geleijn uit. Beide da-
mes lieten zien wat ze waard zijn 
met mooie cijfers. Robin werd zes-
de en Bente tiende in deze klasse. 
Bij de junior dames B sprong Yanai-
ka Holst mee. Net zoals bij het bij 
het synchroon springen behaalde zij 
een tweede plaats. In de Klasse Da-
mes senior B spongen twee sprin-
gers van SV Omnia 200 mee. Mir-
jam van de Leeuw en Ilse Vergoos-
sen. Mirjam liet een net iets nettere 
oefening zien dan Ilse en werd vier-
de en Ilse zevende.  Als laatste in de 
Klasse B was het de beurt aan Perry 
Alderden. Hij sprong een heel mooie 
oefening wat resulteerde in een eer-
ste plaats. Twee maal goud op een 
dag dus voor Perry. Melvin Dokter 
was de enige A springer die in Goes 
voor SV Omnia 2000 sprong. Het is 
een beetje saai maar ook Melvin liet 
een goede oefening zien en sprong 
zich naar de NK. Uiteindelijk werd 
hij zesde in zijn Klasse. De volgen-
de springers hebbe zich al geplaatst 
voor het Nederlands Kampioen-
schap, voor zowel de individuele als 
de synchroon klasse. In de A klasse 
zijn dit Mathijs Veltman en Melvin 
Dokter en in de B klasse zijn dit Ya-
naika Holst, Robin van As, Ilse Ver-
goossen, Mirjam van de Leeuw en 
Perry Alderden. Nu is het de beurt 
aan de regionale springers om zich 
te plaatsen voor het NK. 

Sponsor voor schaatstalenten
Aalsmeer - Betonstaalvlechterij 
Blom BV heeft een steentje bijge-
dragen aan aanstormende schaat-
stalenten Leander Stolwijk, Axel 
Koopman, Mike Blom en Jordy Bus-
kermolen. Deze mannen zijn voor-
zien van mooie en bovenal snelle 
schaatspakken. Met de sponsoring 
van deze pakken hoopt Blom dat dit 
uiteindelijk tot nog snellere schaats-
tijden zal leiden. De link tussen het 
bedrijf en het schaatsen is snel ge-
legd, want mede-eigenaar Jan Blom 
zelf is ook een grote schaatslief-
hebber. Zijn zoon Mike reed ove-
rigens een zeer sterk seizoen met 
onder andere het behalen van het 
NK allround voor junioren C. Hier-
bij is hij uiteindelijk als 23e geëin-
digd. Hij heeft zijn persoonlijke re-

cord op de 500 en 1500 meter in-
middels al aangescherpt tot 41.44 
en 2.06.73. Met deze prachtige tij-
den weet hij zich dus te meten met 
de Nederlandse top in zijn leeftijds-
categorie. Ook Jordy reed goede 
uitslagen waaronder op het subtop 
kampioenschap allround. Op het NK 
marathonschaatsen voor junioren A 
heeft hij ook nog een verdienstelijke 
18e plaats weten te bereiken. Lean-
der behaalde ondanks blessureleed 
aan het begin van het seizoen zich 
nog goed in de kijker kunnen rijden 
met verschillende podiumplekken 
bij interclub wedstrijden. Axel ver-
overde tweemaal een eerste plaats 
bij de Kees Jongert Bokaal en werd 
10e op het NK marathonschaatsen 
voor junioren A.
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Clubkampioenschappen 
Judoschool Blaauw
Uithoorn - Op zaterdag 27 maart 
zijn bij Judoschool Blaauw de club-
kampioenschappen gehouden. Aan 
deze clubkampioenschappen had-
den 152 van de 240 leden zich in-
geschreven.  
De deelnemers, van 4 tot en met 49 
jaar, waren onderverdeeld op ge-
wicht, geslacht en judo-ervaring in 
poules. Ook voor degene die net op 
judo zitten waren er aparte poules 
gemaakt. In de ochtend  waren de 
jongste meisjes en jongens aan de 
beurt. Gadegeslagen door ouders, 
oma’s, opa’s en andere belangstel-
lenden, die genoten van de wed-
strijden, begonnen de jongste leden 
aan de wedstrijddag. 
Voor de meeste kinderen was het 
de eerste keer dat ze aan een judo-
wedstrijd meededen. Er waren dan 
ook veel verrassende uitslagen. Na 
de jongste judoka’s waren de ou-
dere leden aan de beurt. Ook hier 
zeer spannende poules. Indien er 
een judopartij onbeslist was moest 
de winnaar via de golden score re-
gel bepaald worden. Bij enkele pou-
les moesten  beslissingwedstrijden 
gedraaid worden om te bepalen wie 

er zich uiteindelijk clubkampioen 
mocht noemen. Na deze leuke en 
gezellige judodag waarbij elke judo-
ka een prijs in ontvangst mocht ne-
men mogen de volgende leden zich 
clubkampioen van 2010 noemen: 
Matthijs Maarsen, Aisha Ratra, Axel 
van den Hoff, Bart Gazendam, Calvin 
Kikken, David Fiege, Dylan Koele-
man, Eline Kooijman, Flip van Wal-
raven, Iris Blaauw, Ivar Nijhof, Jel-
le van den Berg, Jeroen Metzemae-
kers, Jeroen Trommel, Jorn Hansen, 
Jouke van Westrenen, Joy van Oost-
veen, Julian Walbeek, Karan Sankat-
sing, Kendra Krimp, Lars Bekkers, 
Lois Pop, Luuk Meijles, Malee Luij-
ken, Martijn de Jong, Martijn Roe-
lofsen, Mats Koolmoes, Mike Theijs-
sen, Mila van Coevorden, Milou van 
Oostveen, Nadine van Westrenen, 
Peter Kooijman, Quinty Kwak, Ro-
nan Focke, Rowan Portengen, Stan 
van den Berg, Stanley Verhoef, Suraj 
Ploegman, Thomas Copier, Thorsten 
Lohuis, Tim de Groot, Tom Wes-
tra. Meer informatie over jeugdju-
do, vanaf 4 jaar en seniorenjudo bij 
Judoschool Blaauw is te vinden via 
www.judoschoolblaauw.nl.

Kunstmarkt op Samen Een
Aalsmeer - Woensdagavond 31 
maart stonden de deuren open van 
obs Samen Een voor de jaarlijkse 
kunstmarkt voor leerlingen, hun ou-
ders, opa’s en oma’s en andere be-
langstellenden.
Zelfgemaakte kunst was te koop, er 
waren hele mooie dingen gemaakt 
door de kinderen. Versierde buiten-
potten, creatieve harten van hout, 
fraaie vogelhuisjes, allerlei schil-
derijtjes, sleutelhangers, broches, 
mandjes met paaseitjes én alles 
werd heel goed verkocht. Veel pu-
bliek trokken de muzikale optredens 

van de kinderen. Wat een talenten 
heeft school in huis! Voor de jonge-
re kinderen was er een voorstelling 
en zij konden een tatoeage laten te-
kenen. In de kleutergymzaal werden 
hapjes en drankjes verkocht, op-
geluisterd met zang van juf Merel. 
Door de grote belangstelling was 
het gezellig druk en kijkt Samen Een 
terug op een geslaagde avond. De 
opbrengst van de kunstmarkt wordt 
besteed aan culturele activiteiten op 
school, zoals excursies naar musea 
in Amsterdam, de culturele week en 
een bezoek aan een theater.

Kokkerellen op BindingZolder
Aalsmeer - Tijdens de open dag op 
de BindingZolder kon iedereen ac-
tief zijn. Zo kon er op een groot can-
vasdoek geschilderd worden, er was 
een meidenhoek met veel make-up 
en de jongens konden buiten lek-
ker voetballen. Verder kon de jeugd 
dakpannen schilderen, zelf pizza-
broodjes bakken of rustig achter de 
computer zitten. Twee tieners heb-
ben hard in de keuken gewerkt om 
voor de gasten lekkere hapjes klaar 
te maken. In de gang kon er pop-
corn gehaald worden. Voor diege-

nen die er rond etenstijd waren, was 
er soep met brood en heerlijke sa-
lades. In het nieuwe lokaal kon ie-
dereen op de Wii meedoen met 
Singstar. Het was al met al een ge-
slaagde en gezellige middag. We-
kelijks zijn er leuke activiteiten voor 
tieners op de Zolder in de Haya van 
Somerenstraat. Zo staat op 14 april 
glowgolfen op het programma. Na-
tuurlijk zijn er nog veel meer activi-
teiten in de maand april. Voor een 
overzicht van de activiteiten kan ge-
keken worden op www.debinding.nl

Zevensprong massaal op fiets
Rijsenhout - Van Middelburg tot 
aan Stadskanaal en van Haarlem 
tot aan Maastricht, heel Nederland 
stapte op 31 maart tussen 12.00 en 
13.00 uur minimaal een half uur op 
de fiets. Overal zag je geel met oran-
je gekleurde lintjes wapperen en 
meer dan één miljoen mensen on-
dervonden hoe plezierig het is om 
in beweging te komen, hoe fijn het 
is om te fietsen. Gemeenten presen-
teerden nieuwe fietsroutes, kinde-
ren scheurden op de driewielers en 
werknemers ontdekten ‘lunchfiet-
sen’. Kortom: Nederland is gegre-
pen door het fietsvirus. 31 Maart 
vond de Wereldrecordpoging Heel 
Nederland Fietst plaats. Het Neder-
lands Instituut voor Sport en Bewe-
gen en de Fietsersbond lieten op 
een ludieke manier zien dat fietsen 
een gemakkelijke manier is om aan 
de dagelijkse dosis 30 te komen. 
Obs de Zevensprong in Rijsenhout 
deed mee omdat dit evenement ook 
een goede start is voor ouders om 
hun kinderen weer op de fiets naar 
school te begeleiden nu het lente 
is en de zomer zich aandient. Dat 

vermindert het aantal gevaarlijke si-
tuaties in de Drakenstraat en in de 
Pampusstraat. Door de vele bren-
gende en halende auto’s dreigt de 
verkeerssituatie daar soms onover-
zichtelijk te worden, juist voor de 
schoolkinderen. De school greep dit 
evenement ook aan om groep 8 een 
voorproefje te geven voor het fiet-
sen naar het voortgezet onderwijs 
buiten Rijsenhout en om groep 7 het 
traject van het verkeersexamen te la-
ten verkennen. Bovendien  gebruik-
te de Zevensprong de recordpoging 
voor groep 5 en 6 om fietsverkeers-
les te geven en voor de groepen 1 
tot en met 4 was het een leuke fiets-
training. Wijkagent Dick Koopman 
en zijn collega hielden voor de vei-
ligheid een oogje in het zeil. De we-
reldrecordpoging is in heel veel op-
zichten geslaagd: Nog niet eerder 
waren zoveel Nederlanders tegelij-
kertijd op de fiets in het kader van 
een campagne. Aangezien er nog 
niet eerder een wereldrecordpoging 
is geweest voor dit doel, zijn NISB 
en Fietsersbond sinds 31 maart sa-
men officieus recordhouder.

Vervelen hoeft niet
Binding Oost in 
paasstemming
Aalsmeer - Iedereen die op woens-
dag 31 maart bij Binding Oost was, 
kwam helemaal in de Paasstem-
ming. De kinderen hadden leuke 
ideeën, zo maakte Lilo een prach-
tige paaskip en de dames Aisa en 

Jaydi maakten een paasmandje met 
een vlecht. Maud heeft een voor-
raad nepeieren gemaakt, die ook 
vast gebruikt gingen worden met 
1 april. Er waren 18 kinderen en ze 
waren lekker bezig, waardoor ze 
geen last hadden van een saaie re-
genachtige woensdagmiddag! Als 
jij je nou ook wel eens verveelt, kijk 
dan op www.debinding.nl. De Bin-
ding Oost organiseert allerlei acti-
viteiten voor kinderen en jeugd van 
groep 6 tot en met brugklas 2. 

Paasviering en 1 aprilgrap 
op de Jozefschool
Aalsmeer - Pasen wordt op de Jo-
zefschool ieder jaar traditioneel ge-
vierd met een paasviering in de kerk 
en aansluitend met de hele school 
paaseieren zoeken. De paasviering 
stond die dag zoals altijd keurig in 
de klassen op de dagelijkse plan-
ning aangegeven. Maar eieren zoe-
ken? Nergens genoteerd! Op een 
aantal opmerkingen en vragen van 
kinderen en ouders na, was er niet al 
te veel ophef over deze traditie. De 
kerkdienst had als thema Van Palm 
tot Pasen, verwijzend naar de week 
tussen Palmpasen en Pasen en de 
belangrijkste gebeurtenissen hierin. 

Bijpassende liedjes, waaronder We 
are the world van Michael Jackson, 
werden luidkeels meegezongen. En 
de reuze grote palmpaasstok werd 
voorzien van passende Paassymbo-
len. Maar nog steeds geen woord 
over het paaseieren zoeken. Zou dat 
dit jaar dan ècht niet doorgaan?
Maar, de Jozefschool gaat echt geen 
Pasen vieren zonder eieren gezocht 
te hebben! Dus kwam ‘s middags de 
aap uit de mouw en hebben alsnog 
alle leraren voor paashaas gespeeld. 
Gelukkig maar!! En zo snuffelden 
450 kinderen in en rond de school 
op zoek naar de mooiste eieren.

Paaslunch op Zuidooster
Aalsmeer - Donderdag 1 april was 
de jaarlijkse paaslunch op de obs 
De Zuidooster. Vele ouders en leer-
krachten hebben zich ingespannen 
om voor de kinderen een fantastisch 
programma in elkaar te zetten. Voor 
de allerkleinsten was er een bezoek 
aan de kinderboerderij waar een 
speurtocht was uitgezet. Ook om de 
school zelf was een speurtocht ge-
organiseerd. De hogere klassen de-
den spelletjes in de klas.
Tussen de middag was een over-

heerlijke lunch geserveerd waar het 
de kinderen aan niets ontbrak. Me-
de dankzij Hoogvliet supermarkt 
aan de Aalsmeerderweg werd de 
Paaslunch een succes. Diverse lek-
kere broodjes konden belegd wor-
den met hartig en zoet beleg, een 
beschuitje of matze mocht ook niet 
ontbreken en uiteraard verschillen-
de lekkere drankjes. Om 14.15 uur 
begonnen alle kinderen aan een 
lekker lang weekend met een goed 
gevulde buik.  

Paasfeest Immanuëlschool
Rijsenhout - Donderdag 1 april lie-
pen alle kinderen van de Immanuël-
school in een grote optocht door 
Rijsenhout. Ze gingen naar de kerk 
om met elkaar het paasfeest te vie-
ren. Bij de kerk aangekomen werd 
het stil. Er klonk prachtige piano en 
cello muziek. Binnen stond een heel 
mooi kruis met bloemen. Er hing 
een vraag bij de preekstoel: Waar 
bent u God? Deze vraag heeft cen-
traal gestaan in het paasproject dat 
de afgelopen weken in de groepen 
behandeld is. De kinderen hebben 
met elkaar liederen gezongen. Veel 
kinderen deden iets in de kerk. Zo 
was er een toneelstukje, een dansje, 
een voordracht van een gedicht, het 

voorlezen van een Bijbeltekst, het 
zingen van een canon. Alle groepen 
hadden een eigen bijdrage. Juf Irma 
las een verhaal voor van Max Luca-
do: Een speciaal cadeau voor jou! 
Juf Lucia had de algehele leiding 
tijdens de dienst. Daarna bewoog 
de optocht zich weer naar de Im-
manuëlschool aan de Schouwstraat. 
Daar aangekomen waren de groe-
pen ingericht als een echt hotel. 

Dankzij diverse ouders stond de 
brunch klaar en werd in iedere klas 
heerlijk gesmikkeld. Met elkaar 
hebben alle kinderen op de Imma-
nuël een heel gezellig paasfeest ge-
vierd.

Paasverrassing op De Brug
Aalsmeer - Op donderdag 1 april is 
op De Brug paasfeest gevierd. Alle 
kinderen hebben in hun eigen groep 
paasversjes gezongen en naar het 
Paasverhaal geluisterd. De leerlin-
gen hadden op school een doos 
versierd en ze kregen een doos van 
een ander kind mee naar huis om te 
vullen met een lekkere lunch. De-
ze versierde doos met inhoud heb-
ben ze voor schooltijd naar de gym-
zaal gebracht, waar de leden van 
de Ouderraad ze aanpakten. In de 
doos kwam nog een kleine verras-
sing van de Ouderraad en om kwart 
voor twaalf ging groep 8 uit iede-

re groep twee kinderen halen. Uit-
eindelijk was de school verdeeld in 
13 groepen. De groepen gingen al-
lemaal in de gymzaal op een eigen 
picknickkleedje zitten. Er werd heer-
lijk van al het lekkers gesmuld. Als 
afsluiting is met de hele school ge-
zongen. 
De jongens en meiden van groep 
8 brachten alle kinderen na de ge-
zamenlijke lunch weer terug naar 
hun eigen groep. Daarna hebben 
de leerlingen nog lekker buiten ge-
speeld en om twee uur gingen alle 
kinderen naar huis en een lang vrij 
weekend tegemoet.

Inschrijven scholen en clubs tot 15 april

Griezelen met Juniorrace
Aalsmeer - Het belooft een fantas-
tische Griezelige dag te worden op 
zaterdag 12 juni aanstaande bij al-
weer de zesde Junior Pramenrace. 
De race voorde jeugd staat ge-
heel in het teken van het Griezel-
feest. Op de deelnemende pramen 
zullen waarschijnlijk vele heksen, 
dracula’s, skeletten en andere gro-
te en kleine griezels meevaren om 
mee te dingen naar de fel begeer-
de hoofdprijs! Net zo als vorig jaar 
zijn ook dit jaar weer de scholen en 
verenigingen uitgenodigd deel te 
nemen om mee te varen. Van de-
ze uitnodiging wordt dankbaar ge-
bruik gemaakt, vele scholen hebben 
zich inmiddels al opgegeven. Dank-
zij de Raad van 12 kunnen veel kin-
deren kennismaken met dit ech-
te Aalsmeerse spektakel. Maar let 
op! De inschrijving voor scholen en 
verenigingen sluit op 15 april aan-
staande. Dus wilt u uw school, klas, 
voetbalelftal of fitnessclub opgeven 

voor de Juniorrace? Dan is haasti-
ge spoed altijd goed! De Raad van 
12 heeft een beperkt aantal pramen 
met penta en kapitein beschikbaar 
en ook hier geldt wie het eerst komt 
het eerst maalt. Opgeven kan via 
het inschrijfformulier welke is opge-
stuurd of door een inschrijfformulier 
te downloaden via de website www.
junior.pramenrace.nl Aanmeldingen 
kunnen worden gemaild naar: ar-
naud@pramenrace.nl. 

Ook de inschrijvingen van de ‘harde 
kern’ de vaste Junior Pramenracers 
gaat boven verwachting. Inmiddels 
zijn er al vele inschrijvingen bin-
nen gekomen en stevent de deel-
nemerslijst af op een record aantal 
Vaste Juniorracers kunnen zich in-
schrijven tot eind mei. En alvast no-
teren: De spelmiddag voor de volg-
orde van de start vindt op zaterdag 
5 juni plaats bij jachthaven Stenhuis 
aan het einde van de Uiterweg.  


