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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

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

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

Verleng het plezier

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

www.kunstuitleen-timeless.nl

Kunst voor iedereen

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598  
Open wo t/m vr 12-17.00 uur 
zaterdag 11-17.00 uur

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

DOUMA TECHNIEK: 06-504 31 101

www.bosse-elektro.nl

Monteur
gezocht

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

3-delig RVS
KEUKENMESSENSET

1911 - 2011
100-jarig bestaan

VOOR 

e39.95
Scandinavisch

design
van r69,95

Verkeerschaos door open brug
Aalsmeer - Het was echt geen 1 
aprilgrap, de brug over de Ringvaart 
die vrijdag rond vier uur in de mid-
dag na open geweest te zijn voor 
enkele bootjes niet meer dicht wil-
de. Het leverde een verkeerschaos 
op van vele kilometers. 
De N201 stond aan beide kanten in 
lange rijen vast en ook in de auto-
sliert op de wegen richting de pro-
vinciale weg zat op een gegeven 
geen beweging meer. De Oostein-
derweg stond vol, evenals de Stom-
meerkade aan beide kanten en de 
rij op de Van Cleeffkade liep door tot 
na de bocht van de Stommeerweg. 
Op een gegeven moment leek het 
ook of auto’s geparkeerd stonden 
in de Seringenstraat en op de weg 
van het Praamplein. De ergernis was 
groot, de schrik bij de brugwachter 
waarschijnlijk ook. Hij moest hulp 
inroepen en die kwam. Maar het 
heeft zeker een uur geduurd voor-
dat de Ringvaartbrug eindelijk dicht 
ging en dus weer open voor het au-

toverkeer! Langzaamaan kwam er 
beweging in alle lange rijen en rond 
zessen was de chaos nagenoeg op-
gelost. Overigens is het te hopen dat 
de werkzaamheden in de Dorps-
straat in rap tempo worden uitge-
voerd. Dagelijks staat een lange rij 
auto’s te wachten op de Van Cleeff-
kade. Tips voor andere routes om 
toch de N201 op te komen: Stom-
meerkade of Mensinglaan.

Kinderboerderij in Oost
Het artikel over de op handen zijn-
de komst van een tweede kinder-
boerderij in Aalsmeer, in Oost, was 
overigens wel een 1 aprilgrap. Zo-
veel vrije speelruimte is er al niet 
in deze nieuwe wijk voor kinderen, 
een tweede kinderboerderij zou al-
leen maar ten koste gaan van de-
ze speelruimte. Sorry, voor iedereen 
die zich hier op verheugde of voor-
nemens was zich als vrijwilliger aan 
te melden. Het idee, de grap, kwam 
van Boerenvreugd zelf.

Vanavond vergaderen in het gemeentehuis

Vormfout in procedure ter 
onteigening voor Noordvork 
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
7 april, komen burgemeester, wet-
houders en fracties bijeen voor de 
tweewekelijkse vergaderavond van 
het Beraad en de Raad. De bijeen-
komst is in de raadzaal van het ge-
meentehuis, begint om 20.00 uur en 
is openbaar. Aangevangen wordt 
met het Beraad en twee behandel-
stukken staan op de agenda. Het 
college stelt voor het bestemmings-
plan onteigening Noordvork deels 
in te trekken. Op 11 februari 2010 
is besloten om tot onteigening over 
te gaan van vier percelen achter de 
Stommeerkade ter realisering van 
de nieuwe verbindingsweg van het 
centrum naar de nieuwe N201, de 
Noordvork. Er is echter een vorm-
fout in de procedure gemaakt. 
De betrokken eigenaren zijn name-
lijk niet voorafgaand aan het be-
sluit geïnformeerd, maar op de dag 
van de tervisielegging. Het Minis-
terie van VROM heeft aangegeven 
dat om deze reden zo goed als ze-
ker geen goedkeuring gegeven gaat 
worden. Burgemeester en wethou-
ders stellen nu voor om de moge-
lijke onthouding van de Kroon niet 
af te wachten, maar vooruitlopend 
hierop de onteigeningsprocedu-
re van betreffende vier percelen in 
te trekken. Echter, zo stellen de be-
stuurders: “Het is noodzakelijk dat 
de Noordvork gerealiseerd is op het 
moment dat de nieuwe N201 be-
gin 2013 wordt opengesteld. Dit be-
tekent dat de Noordvork uiterlijk in 
2012 moet zijn aangelegd.” 
Nadat besloten is het oude raads-
besluit over onteigening in te trek-
ken, wordt over twee weken,  
21 april, de fracties een voorstel 

aangeboden om opnieuw tot ontei-
gening over te gaan. De betrokken 
percelen zijn namelijk nog steeds 
niet in eigendom van de gemeente. 
Met meerdere eigenaren en gerech-
tigden binnen het totale plangebied 
hebben de bestuurders wel al over-
eenstemming bereikt omtrent ver-
koop. Met vier eigenaren nog niet, 
alhoewel met één inmiddels wel een 
mondelinge koopovereenkomst is 
gesloten. Om de Noordvork te kun-
nen verwezenlijken, gaat opnieuw 
de onteigeningsprocedure ingezet 
worden. Maar, zo geeft het college 
aan: “Gedurende de procedure blij-
ven wij actief om de betrokken per-
celen (alsnog) minnelijk te verwer-
ven.”

Wijziging Starterslening
Tweede agendapunt in het Be-
raad is de wijziging van de verorde-
ning Starterslening. De mogelijkhe-
den voor het afsluiten van een hy-
potheek voor de aankoop van een 
woning bij een bank worden steeds 
verder beperkt doordat de bancaire 
regels strenger zijn geworden en de 
hypotheekrente oploopt. 
Daarnaast wordt het huren van een 
sociale huurwoning voor een grote 
groep mensen onmogelijk gemaakt 
door invoering van zogenaamde 90 
procent regel. Door deze situatie op 
de woningmarkt dreigt een groep 
huishoudens tussen de wal en het 
schip te komen. 
Ze verdienen te weinig voor het ko-
pen van een woning en te veel voor 
het huren van een sociale huurwo-
ning. De gemeentelijke Startersle-
ning kan net het steuntje in de rug 
zijn dat iemand nodig heeft om het 

kopen van een woning toch financi-
eel mogelijk te maken. Binnen en-
kele maanden start naar verwach-
ting ontwikkelaar Timpaan met de 
verkoop van starterswoningen bin-
nen project Dorpshaven. 
Het college wil bereiken dat een zo 
groot mogelijke groep Aalsmeer-
se starters hier een woning kan ko-
pen en gaat hiervoor een artikel in 
de verordening van de Startersle-
ning aanpassen. Niet alleen 21- tot 
30-jarigen, die al drie jaar als wo-
ningzoekenden zijn ingeschreven, 
kunnen een Starterslening aanvra-
gen, maar alle in Aalsmeer woon-
achtige verblijfsgerechtigde perso-
nen. 

Speelplek en &2=1
Rond kwart voor negen wordt ver-
volgens de Raad gestart en de-
ze staat onder leiding van burge-
meester Pieter Litjens. Op de agen-
da: Voorstel om 26.307 euro uit te 
geven voor realisatie van een nieu-
we speelplek op het Weteringplant-
soen en vast nog een ‘pittige’ dis-
cussie ter afsluiting: Het college is 
voornemens om de garantstelling 
bij de Bank Nederlandse Gemeen-
ten ten behoeve van de geldle-
ning van het Ontwikkelbedrijf &2=1  
(herinvulling met onder andere wo-
ningbouw op en rond oude N201) te 
verhogen met 1.720.000 euro tot to-
taal 6.905.000 euro. 
De lening stelt het Ontwikkelings-
bedrijf in staat de geplande werk-
zaamheden uit te voeren. Alterna-
tieven zijn er in deze overigens niet. 
Belangstellenden zijn welkom. In-
spreken mag alleen in de Raad na 
aanmelding bij de griffier.

Ruim 5 miljoen euro meer is nodig om het gebied op en rond de oude N201 te ontwikkelen. &2=1 kost best veel!

Smullen tijdens Kom in de Kas
Kudelstaart - Kom in de Kas 2011 bracht heel veel mensen op de been. Af-
gelopen zaterdag opende een aantal bedrijven aan de Mijnsherenweg in Ku-
delstaart de deuren en belangstellenden konden een kijkje in de keuken van 
een bedrijf nemen. Bij Levarht ging dat letterlijk op want niet alleen konden 
bezoekers kennismaken met de bedrijfsvoering van de im- en exporteur van 
fruit en groente, ook kon geproefd worden van paprika’s en tomaten, bereid 
in de wok door een heuse kok. 

Groen vergroeit met fiets! 
Aalsmeerderbrug - In onder ande-
re Griekenland wordt het nogal eens 
gezien. Auto’s, karren en andere ver-
voermiddelen die vergroeid zijn met 
de natuur of liever gezegd opgeno-
men in de natuur, omdat al lange tijd 
niet naar ze omgekeken is. De auto’s 
en brommers zijn jaren geleden ge-
stald en door obstakels laat de na-
tuur zich niet tegenhouden. De na-
tuur neemt over, maakt gebruik van 

de groei obstakels. Zo ook van een 
fiets net over de Ringvaartbrug in 
Aalsmeerderbrug. Het rijwiel is lang 
geleden aan een paaltje geketend. 
Achtergelaten of vergeten. Hier is 
eveneens groen ‘aan het werk’ ge-
gaan om de fiets in de natuur op te 
nemen en er aan omhoog te klim-
men. Het is weliswaar nog maar het 
beginstadium, maar wel opmerkelijk 
en best hilarisch om te zien!

RESTAURANT - BAR
Wapen van
aalsmeer

Dorpsstraat 15
1431 CA Aalsmeer

0297-385520

Familie Arkesteijn
en hun team

nODIGen
u graag uit om op

‘nIeUWe’
Wapen te komen

bezichtigen!

het

vrijdag 15 april
tussen

16.00 en 17.30 u

21 APRIL
WATERSPORT

RECREATIEspecial
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.
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

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

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Vermist:
- Schoolstraat: Cyperse gecastreerde kater met witte bef en poten.

Hij heet Dinges en is 5 jaar oud.
- Oosteinderweg: Zwart poesje met wit vlekje op de borst en een 

rond kopje. Ze heet Zwartje en is 2 jaar oud. Erg klein voor haar 
leeftijd. 

- Schweitzerstraat, Kudelstaart: Zwarte gecastreerde kater met wit-
te teentjes. Witte bef, links witte snorharen en rechts zwarte. Hij 
heet Heathtje en is 10 jaar oud.

- H. Buismanlaan in Nieuw-Oosteinde: Cyperse grijs/zwarte kater.
Hij heeft een beetje hangbuik met dons. Zijn naam is Dante.

- Vivaldihof, Hornmeer: Zwarte gecastreerde kater met klein wit 
befje. Freek is 13 jaar oud.

- 
Gevonden:
- Gaffelstraat, Kudelstaart: Zwart/witte kat. De kat heeft 3 pootjes, 

witte bef, zwart bij ogen en daar onder wit.

Goed tehuis gezocht:
- Hond. Husky, reu, lief en 3 1/2 jaar oud.
- Een gecastreerde kater van bijna 3 jaar. Luna is muisgrijs met een 

wit kraagje. Hij houdt niet zo van vreemden, maar als hij je kent is 
het een lieve knuffelkat. Liefst bij wat oudere mensen.

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

Aalsmeer - Op woensdag 13 april is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid 
voor inloop en ontmoeting bij de Oost-Inn. Van 9.30 tot 10.30 uur wordt een 
peuter instuif georganiseerd. Een gezellig uurtje voor ouder en kind met mu-
ziek, beweging en wat creativiteit. Iedere belangstellende is welkom in de 
Oost-Inn in De Mikado aan de Catharina Amalialaan 66, ingang bibliotheek. 
Voor meer informatie: 0297-345413 of kijk op www.oosterkerk.info.

Oost-Inn en peuter instuif

Open huis Open Hof Kerk
Aalsmeer - In verband met de ver-
bouwing van de Open Hof Kerk en 
het Baken is het twee wekelijk-
se open huis voorlopig verplaatst 
naar het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat 6, achter de Karmelkerk. Ie-
dereen is van harte welkom om kof-
fie te komen drinken op de dinsda-
gen 12 april , 26 april, 10 mei, 24 mei 
en 7 juni van 10.00 tot 11.30 uur. De 
koffie wordt daar geheel gratis ver-
strekt. Het doel is een plek te cre-
eren waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en spreken over de alle-
daagse dingen. 
Wilt u graag eens met anderen pra-

ten, dan wordt u hierbij van har-
te uitgenodigd. Het verplicht u tot 
niets. Iedereen, van welke kerk of 
religie dan ook, kan binnen lopen. 
Op dinsdag 12 april wordt een spe-
ciale Paasochtend gehouden met 
een korte meditatie van dominee 
Han van Popering. Wie geen mo-
gelijkheid heeft om op eigen gele-
genheid te komen, kan contact op-
nemen met Panc Eikelenboom, tel. 
0297-327915 of e-mail: eikel026@
tele2.nl, Annie Stoof, tel. 0297-
328326, Annie Vijfhuizen, tel. 0297-
322131 of Bertha v.d.Linden, tel. 
0297-326940.

Speel mee met energiequiz 
Aalsmeer - Op dinsdag 12 april 
organiseert ANBO Aalsmeer sa-
men met de PCOB een themamid-
dag rond milieu en energie in het 
Dorpshuis Kudelstaart. De middag 
begint om 13.30 uur. Zuinig omgaan 
met energie in huis: daarmee wordt 
het milieu en de aanwezige energie-
voorraden gespaard en kan tegelijk 
de kosten van het dagelijkse levens-
onderhoud beperkt worden. In veel 
bladen en folders staan diverse tips 
voor energiebesparing in huis. Zo-
als een waterbesparende douche-
kop en spaarlampen gebruiken en 
verwarmingsbuizen isoleren. Wat 
zijn nu nuttige tips voor senioren en 
wat kan dit aan besparingen ople-
veren? Op dinsdag 12 april wordt 
onder de deskundige leiding van 

de heren Geert Schuring en Rem-
mert Pels, ervaren energie-voorlich-
ters van de ANBO, de energiequiz 
gespeeld en kan op een gezellige 
manier met eenvoudige vormen van 
energiebesparing kennis gemaakt 
worden. Dat is niet alleen goed voor 
de beurs, maar ook voor het mi-
lieu! Informatief, gezellig en onder-
houdend. Bovendien maken deel-
nemers kans op leuke energiezui-
nige prijsjes. Laat u informeren en 
speel mee. Deelname voor ANBO- 
en PCOB-leden is gratis. Niet-leden 
zijn ook van harte uitgenodigd, zij 
betalen 3 euro voor deelname aan 
de quiz. Nadere informatie over de-
ze middag of over het lidmaatschap 
van ANBO of PCOB: afd.aalsmeer@
anbo.nl 

BV Oostend houdt collecte 
voor Koninginnefeest 
Aalsmeer - Ook dit jaar wil buurt-
vereniging Oostend in de omgeving 
van de Wilhelminastraat weer een 
spetterend Koninginnefeest vieren 
met voor ieder wat wils, dus voor 
oud en jong. 
Hier is geld voor nodig. In de ko-
mende week komen vrijwilligers 
van de buurtvereniging bij u aan de 
deur en zullen vriendelijk vragen of 
u een kleinigheid over heeft om dit 

feest mogelijk te maken. Op 30 april 
wordt vroeg gestart met het Ko-
ninginnefeest. Op het programma 
staan een markt, optocht, spelletjes, 
koffiehoek, rad van fortuin, draai-
molen, springkussens en onder an-
dere een clown. De buurtvereniging 
hoopt op veel publiek en natuurlijk 
mooi, droog weer. Voor inlichtingen 
of giften kan gebeld worden met 
0297-268775.

Waar is kater 
Heathje?

Kudelstaart - Als vermist opgege-
ven door zijn baas is de zwart met 
witte kater Heathje. 
Het dier heeft een witte bef en witte 
teentjes. De kater is tien jaar oud en 
wordt vermist vanuit de Schweitzer-
straat. Wie Heathje heeft gezien 
wordt verzocht contact op te ne-
men met de Dierenbescherming 
Aalsmeer via 0297-343618.

Gastendienst in 
de Oosterkerk
Aalsmeer - Zondag 10 april wordt 
in de Oosterkerk aan de Oostein-
derweg 269 om 10.00 uur een gas-
tendienst gehouden met dit seizoen 
als thema: Wandelen. 
Deze keer staat www.nl centraal of-
wel welke wandel weg naar het le-
ven? Naar aanleiding van tekst uit 
de bijbel geeft de heer van Rumpt 

KERKDIENSTEN Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertol-
king en vertaling in Engels. Apar-
te bijeenkomst voor kinderen. Zon-
dag 10u. Samenkomst met spreker. 
(geen opgave ontvangen)

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. ds. A. Beeftink, Kampen. 
Om 16.30u. ds. W.J. van der Linde, 
Barneveld. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag in zorgcen-
trum Aelsmeer om 10u. woord-
comm. viering met A. Blonk. Zater-
dag om 17u. in Kloosterhof woord-
comm. viering met N. Kuiper. Zond. 
10.30u. in Karmelkerk dienst olv 
parochianen mmv klein koor. Om 
14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst. 

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

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. ds. J. Vrijhof. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. ds R. Poesiat. 5e lijdens-
zondag. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag dienst olv parochianen met 
Dopgroep en mmv dames- en he-
renkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 11 april om 
20u. met br. Feike ter Velde. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Zondag 10 april
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Om 10u. spreker Otmar Vrees. 
Crèche, peuterdienst en Metamor-
fose. 

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. 
Om 10u. dienst. Spreker: Jaroha 
Haumahu. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. ds. J. 
Vogel. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Om 10u. ds. Henriette 
van Dunné. Veertigdagentijd. Extra 
collecte: Stichting De Regenboog-
boom. 11.30u. Opening tentoonstel-
ling. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Om 19u. br. J.J. Ekhart, Smilde. 
Bijbelstudie: dins. 12/4 met P.A. 
Slagter en H.B. Slagter. Seringen-
horst, Parklaan. Aanv. 20u.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Dienst om 10u. mw. Blootens, Am-
sterdam. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. C.A.E. Groot, Barneveld. 
Organist: W. Spaargaren. 18.30u. ds. 
10R-dienst met band. Oost: Oost-
einderweg. Om 10u. gastendienst 
met J. van Rumpt, Alblasserdam.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Van 
Borsselenweg 116. Dienst om 10u. 
ds. H. Schipaanboord, Waddinx-
veen. Om 18.30u. ds. A. van Vuuren. 

Katten zoeken buitenplaats
Aalsmeer - In het Dierentehuis 
Amstelveen zitten momenteel zes 
verwilderde katten, die helaas niet 
in een gezin geplaatst kunnen wor-
den. Deze katten zouden het bes-
te af zijn op een buitenplaats, zoals 
een boerderij, manege of een kwe-
kerij. Ze kunnen daar weer hun ou-
de vertrouwde buitenleventje op-
pikken en houden tevens de omge-
ving muis- en ratvrij. De katten zijn 
‘geholpen’ (gecastreerd of gesterili-
seerd) en kunnen dus geen kittens 
meer voortbrengen. Er wordt geen 
vergoeding gevraagd voor deze 
muizenvangers, maar er wordt wel 

van de nieuwe eigenaren verwacht 
dat ze eten krijgen en de medische 
verzorging, mocht de kat gewond of 
ziek raken. 
Wie wil één of meerdere van deze 
katten een nieuw onderdak geven? 
Mail dan naar db.aalsmeer@gmail.
com of bel de infolijn van de Die-
renbescherming Aalsmeer: 0297-
343618, op werkdagen bereikbaar 
tussen 9.30 en 11.30 uur. Buiten de-
ze uren kan de voicemail ingespro-
ken worden. Er kan ook gebeld wor-
den naar het Dierentehuis Amstel-
veen: 020-6431440 tussen 13.00 en 
16.00 uur.

In Aalsmeer en Rijsenhout
Kledinginzamelingsactie 
voor mensen in nood
Aalsmeer - Op zaterdag 16 april 
vindt in Aalsmeer en Rijsenhout 
weer de kledinginzamelingsactie 
van Sam’s Kledingactie voor Men-
sen in Nood plaats. Goede, nog 
draagbare kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel kan in gesloten 
plastic zakken afgeven bij de Open 
Hof Kerk aan de Ophelialaan 247 
van 9.00 tot 12.00 uur en in Rijsen-
hout bij de Ontmoetingskerk aan 
de Werf tussen 9.00 en 11.00 uur..
Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 
1967 kleding in en is daarmee één 
van de oudste, charitatieve kledin-
ginzamelaars van Nederland. Bij de 
kledinginzameling wordt Sam’s Kle-

dingactie ondersteund door 1.400 
vrijwilligers. De ingezamelde kle-
ding wordt verkocht aan sorteerbe-
drijven. 
Met de opbrengst hiervan steunt 
Sam’s Kledingactie de projecten 
van Cordaid Mensen in Nood. Een 
groot deel van deze middelen gaat 
naar een ‘droogteproject’ in Kenia. 
Binnen dit project worden mensen 
geholpen om zich te wapenen te-
gen de steeds vaker voorkomende 
droogteperiodes bijvoorbeeld door 
de aanleg van waterreservoirs. Voor 
meer informatie kan gekeken wor-
den op www.samskledingactie.nl of 
bel 073-6871060.

uitleg over het thema. Iedereen is 
van harte welkom om te luisteren 
en mee te denken.
 De gastendiensten bieden een 
mooie gelegenheid om kennis te 
maken met het christelijk geloof, de 
kerk en mensen uit uw omgeving. 
Voor uw kinderen in de leeftijd tot 4 
jaar is er crèche en voor de 4 tot en 
met 12 jarige is er een speciaal kin-
derprogramma. 
Na de dienst staan koffie, thee en li-
monade klaar. Voor meer informatie: 
www.oosterkerk.info.

Bijeenkomst kinderen van 
mensen met dementie 
Aalsmeer - De Ontmoetingsgroep 
Aalsmeer organiseert samen met 
Steunpunt mantelzorg elke twee 
maanden een bijeenkomst speci-
aal voor kinderen van mensen met 
dementie. De eerstvolgende bijeen-
komst op dinsdagavond 12 april 
staat in het teken van communica-
tie. Hoe verloopt die communica-
tie met de vergeetachtige ouder en 
waarin voelen hun kinderen zich be-
perkt. Beeldmateriaal helpt een me-
ning te vormen over wat wel of niet 
bij degene past. Tevens wordt ge-
praat over de invloeden van com-
municatie op iemand met dementie 
en de gouden omgangsregels, die 

deelnemers van de ontmoetings-
groep en mensen met dementie zelf 
hebben opgesteld, bekeken. Naast 
het bespreken van het thema biedt 
de bijeenkomst inzicht in het ziekte-
proces dementie, men leert van el-
kaar en ervaart de groep als emo-
tioneel ondersteunend. De binnen-
komst is tussen 19.15 en 19.30 uur 
in zaal 2. Koffie en thee kosten 1 eu-
ro, aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. 
De bijeenkomsten zijn in gebouw 
Irene aan de Kanaalstraat 12. Vooraf 
aanmelden kan door te mailen naar 
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.
nl of bel 06-22468574.
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Muziek/Film
Vrijdag 8 april:
* Praamavond met dj Henk in de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Voorronde Popprijs Amstelland in 
N201, Zwarteweg vanaf 20u.
* Tender Blue live in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 9 april:
* Nistalicious met dj Nista in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 21u. Estafet-
temiddag en kidsboetclub, 16-19u.
* Upload Cinema, Feel good. In Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 21u.
* Concert Sursum Corda in burger-
zaal, gemeentehuis vanaf 20u.
* Presentatie drumfanfare Melo-
manie en majorettes in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout, 19.30u.
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Aanvang: 21u.
Zondag 10 april:
* Koor FF Anders in De Reede, Rij-
senhout vanaf 14u.
* Harpspel en zang, laatste klassieke 
concert dit seizoen in Oud Katholie-
ke kerk, Oosteinderweg 394, 15.30u.
* Salsa party in The Beach, Oostein-
derweg 247a. Van 19.30 tot 23.30u.
Woensdag 13 april:
* Jamsezzie in Blitzz, Marktstraat, 
vanaf 21u.
Donderdag 14 april:
* Meezingen met smartlappenkoor 
Denk aan de Buren in Bacchus, 
Gerberastrat vanaf 20.30u.
Vrijdag 15 april:
* The Voice Company zingt Matthe-
us Passion in Karmelkerk, Stom-
meerweg vanaf 20u.
* Theater ‘Una Giornata Particolare’ 
in Bacchus, Gerberastraat, 21u.
Zaterdag 16 april:
* Cabaret van Robbert Jan Proos in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 17 april:
* Trio Remmelt, Muus & Femke in 
Oude Veiling, Marktstraat, 15u.

Exposities
Zaterdag 9 april:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u. 
Aalsmeerderdijk 460.
Vanaf 10 april:
* Jubileum expositie Aalsmeerse 
Doopsgezinden, Eigen wijs, eigen 
weg in kerk Zijdstraat 53. 11.30u. 
zondag opening. Te bezoeken ie-
dere di. 14-16ul, za. 14-17u. en zo. 
11.30-14u. Tot en met 12 juni.
Tot en met 1 mei:
* Schilderijen en beelden van Mar-
tine Boer en Eja Siepman-van den 
Berg in Het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag tot en met 
zondag 14-17u. 
Tot en met 22 mei:
* Nieuwe expositie met glaskunst 

en schilderijen in galerie Sous Terre, 
Kudelstaartseweg, tegenover water-
toren. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. 
Tot en met 8 mei:
* Kindertekeningen van vogels en 
vlinders op Kinderkunstzolder in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen
Donderdag 7 april:
* Ouderensoos v/a 14u. en sjoelen 
v/a 20u. BV Oostend in Middelpunt, 
Wilhelminastraat.
* Eerste fietstocht OVAK. Start: 
13.30u. bij zwembad, Dreef.
* Kienen bij Supporters Vereniging 
Kudelstaart in Dorpshuis, 20.30u.
Vrijdag 8 april:
* Paasbingo bij Flora in clubhuis Bil-
derdammerweg vanaf 20u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 9 april:
* Kleding- en speelgoedbeurs in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55. 
Van 10.30 tot 15u.
Zondag 10 april:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in club-
gebouw SCW, Konnetjlaantje, Rij-
senhout, Van 9.30 tot 13.30u.
Maandag 11 april:
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
‘t Anker, Oosteinderweg 273, 20u.
* Speelavond buurtver. Allen Weer-
baar in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u. Aanwezig 19.45u.
11 t/m 17 april:
* Sponsoractie Swim for the Roses 
in De Waterlelie, Dreef.
Dinsdag 12 april:
* Energiequiz ANBO en PCOB in 
Dorpshuis Kudelstaart, 13.30u.
* Open huis Open Hofkerk in Paro-
chiehuis, Gerberastraat, 10-11.30u.
Woensdag 13 april:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Paaskienen BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Informatieavond Dippers voor 
Plaspoppers in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 20.30u.
Zaterdag 16 april:
* Kledingbeurs in dorpshuis Rijsen-
hout, Schouwstraat, 12.30-14u.

Vergaderingen
Donderdag 7 april:
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentethuis vanaf 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Woensdag 13 april:
*Jaarvergadering Dorpsraad Ku-
delstaart in Dorpshuis v/a 20u.
Maandag 18 april:
* Vergadering wijkraad Oost over 
verkeersproblemen. In De Mikado, 
Cath. Amalialaan vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

drumstokken 
vanaf e7,95 

(les)gitaren
al vanaf e59,-

het adres voor:

rieten, cleaners, etc. 
voor blaasinstrumenten 

vandaag: 
muziekbeurs in FrankFurt!

vrijdag weer open: 10-18 u / 19-20.30 u

   let :op   

AGENDA

Het Aalsmeerse Definitions doet ook een gooi naar de hoofdprijs.

Voorronde vrijdag Popprijs 
Amstelland in de N201
Aalsmeer - Vrijdag 8 april strijden 
in de N201 vier bands om de eer in 
de voorronde van de Popprijs Am-
stelland en de Meerlanden 2011: 
Definitions, Insayno, Damage Done 
en Velvvet. De jaarlijkse bandwed-
strijd vind weer plaats en de voor-
rondes worden gehouden in Elf91 
in Ouderkerk, The Mix in Uithoorn 
en komende vrijdag op het N201 
podium. De bands worden beoor-
deeld door een vakkundige jury en 
de beste bands maken kans op een 
plek in de finale op vrijdag 6 mei in 
P60 Amstelveen. De hoofdprijs be-
staat uit een showcase in P60 en 
studiotijd beschikbaar gesteld door 
studio Peggy51. In totaal zijn er der-
tien bands geselecteerd voor de 
voorrondes en vier daarvan spelen 
vrijdag in N201: Definitions, Insay-
no, Damage Done en Velvvet.
Definitions is een Aalsmeerse post-
rockband wiens geluid zich ken-

merkt door lange, sferische stuk-
ken, heftige stemmingswisselin-
gen en allerlei elektronische effec-
ten. Insayno is een sympathieke jon-
ge MC die zeer gedreven pakkende 
teksten op het publiek afvuurt, Da-
mage Done is een jonge fanatieke 
alternatieve rockband en het geluid 
van Velvvet moet meer gezocht wor-
den in het alternatieve en indie gen-
re doorspekt met Britpop invloeden 
uit de jaren negentig. Een behoorlijk 
afwisselend muzikaal avondje dus 
in de N201, niet te missen voor elke 
liefhebber van moderne livemuziek. 
De N201 aan de Zwarteweg is al 
vroeg open; om 20:00 uur, wees dus 
op tijd om niets te missen! De en-
tree is gratis. Meer info is te vinden 
op internet: www.n201.nl. Volgende 
week zaterdag 16 april is de volgen-
de voorronde van de Popprijs. Deze 
vindt plaats in jongerencentrum The 
Mix in Uithoorn.

DIP informatieavond voor 
Plaspoppers op 13 april
Aalsmeer - Cultureel  Aalsmeer 
heeft het er over:  er is een nieuw 
evenement in de maak!  En men is 
enthousiast!  En om dit enthousias-
me om te zetten in daden hebben 
de Dippers een informatieavond be-
legd in De Oude Veiling in de Markt-
straat op woensdag 13 april aan-
staande.  De informele bijeenkomst 
start om 20.30 uur en hoe het af-
loopt weet nog niemand.  De eerste 
opgaven van bands ( Rietveld en de 
Klugt) zijn ook al binnen en diverse 
koren, dan wel ensembles, beraden 
zich over deelname aan dit nieu-
we waterfestijn op 2 juli.  De Ille-
gale Peurders  zijn afgelopen zater-
dag in retraite geweest in een abdij 
te Antwerpen, alwaar nieuwe idee-
en zijn opgedaan. Niet zozeer over 
het organiseren van evenementen, 
maar wel over wat de mens drijft in 
het leven. En in het Trappistenkloos-
ter en Frietkot Max kwamen zij, zo-
als al eerder genoemd tot geheel 
nieuwe inzichten en deze gaan 13 
april tot uitvoeringen komen in de 
Oude Veiling. Er zijn op 2 juli maxi-
maal vijf waterpodia beschikbaar op 
de Westeinderplassen en de invul-

ling van de programma’s zijn ge-
heel afhankelijk van de optredende 
artiesten.  Er zijn die avond  optre-
dens op drie tijden: 21.00 uur, 22.00 
uur en 23.00 uur. De optredens du-
ren 20 minuten tot een half uur en 
daarna verplaatst het publiek zich al 
varende naar het volgende podium.  
Heeft u geen band maar bent u wel 
iemand met culturele driften? Dan is 
er een mogelijkheid dat u op de rou-
te een eigen kunstuiting doet mits 
de plaatselijke zeden in stand wordt 
gehouden. 
Als afsluiting van de avond is er de 
eerste waterbingo van Nederland en 
als er iemand is die drijvende bin-
goballen heeft dan houdt DIP zich 
aanbevolen! Artiesten, kunstenma-
kers, bandleden,  oud-Brulboeiers, 
toneelspelers, zingende ijsverko-
pers en pottenbakkers (of zo) zijn 
welkom op 13 april in De Oude Vei-
ling, zaal open om 20.00 uur. “Lukt 
het niet dit evenement van de grond 
te krijgen, dan hebben we in ieder 
geval een gezellige avond gehad”, 
aldus de Dippers tot slot. Reacties 
en opgaven kunnen naar plaspop@
live.nl

Vrijdag jazz, zaterdag film
Tender Blue in Bacchus
Aalsmeer - Tender Blue neemt vrij-
dag 8 april het Bacchus-publiek 
mee in een sfeer van mooie lied-
jes. Mooie liedjes, die werken als 
sfeerversterker voor de juiste ge-
legenheid. Bij de optredens ver-
toont de band ook prachtige beel-
den die passen bij de liedjes. Tender 
Blue is in het voorjaar 2006 gestart 
door Roos Giljamse en Robin Zui-
dam. Beide spelen al jaren in diverse 
bandjes en projecten. De gezamen-
lijke passie voor het Easy listening 
repertoire, bracht hen op het idee 
om een band te beginnen. Roos is 
zangeres en zingt moeiteloos soul, 
disco en popklassiekers en mede-
oprichter Robin speelt percussie. De 
overige Tender Blue-leden zijn Ar-
thur Rombouts op op toetsen, Ray-
mond  Cambridge op bas en bac-
king vocals, Jasper Verburgh op ca-
jon en Gerald van Dijk op trompet 
en bügel. Het jazz-optreden in cul-
tureel café Bacchus begint vrijdag 
om 21.30 uur. De zaal is open van-
af 21.00 uur. De toegangsprijs be-
draagt: Uw gift! Meer informatie op 
www.cultureelcafebacchus.nl.

Zaterdag filmavond
En op zaterdag 9 april wordt er in 
het kleinste (film)theater van Ne-
derland weer een  film vertoond! 

De film, die wordt vertoond, is ac-
tueel, recent en van goede kwaliteit. 
De titel mag helaas niet gepubli-
ceerd worden, maar wie via de web-
site een mailtje stuurt, krijgt daar zo 
snel mogelijk antwoord op: www.
cultureelcafebacchus.nl. De zaal is 
open vanaf 20.30 uur, de film begint 
om 21.00 uur. De toegangsprijs be-
draagt 3,50 euro per persoon.Cultu-
reel Café Bacchus is te vinden aan 
de Gerberastraat 4.

Cabaret met Jan Proos
Op zaterdag 16 april verzorgt Rob-
bert Jan Proos de laatste KCA ca-
baretvoorstelling van dit seizoen in 
Bacchus.Op dit moment toert Rob-
bert Jan Proos met zijn voorstel-
ling ‘Solo’ langs de Nederlandse 
theaterzalen. In ‘Solo’ speelt  Rob-
bert Jan zoveel verschillende perso-
nages dat de titel nergens meer op 
slaat. Hij schakelt snel heen en weer 
tussen liefde en leedvermaak, tus-
sen hilariteit en hartverscheurend-
heid. En dat alles in een straf tempo. 
Zijn combinatie van mimiek en dy-
namiek staan garant voor een heer-
lijke avond. De voorstelling begint 
om 21.00 uur. Kaarten  zijn te re-
serveren via www.cultureelcafebac-
chus.nl à 10 euro per stuk of telefo-
nisch te bestellen via 0297-342657.

Nistalicious in de Praam
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 9 
april Nistalicious in café de Praam. 
De bekende DJ Nista komt draaien.
Met Nistalicious is een nieuw feest 
geboren in de Praam. Nista heeft 
zijn beste beats door elkaar gemixt 
en gaat deze vanaf 21.00 uur aan de 
bezoekers laten horen. Dansen mag 
overigens. De avond begint wat eer-
der dan gewend, dus is het al op 
tijd gezellig in de Praam. De entree 
is uiteraard geheel gratis. Van 16.00 
tot 19.00 uur staat ook weer de be-
kende estafettemiddag op het pro-
gramma. Gast DJ is deze keer Clenn 
Kaslander. Kinderen zijn ook wel-

kom, de kidsboetclub zal geopend 
zijn! Een dag eerder eveneens naar 
de Praam, is een aanrader. Feest-
dj Henk komt vrijdag 8 april draai-
en in het café in de Zijdstraat. En 
hij neemt zijn leukste plaatjes weer 
mee. En ook deze avond geldt: Dan-
sen mag. Open je weekend goed in 
de Praam! Aanvang 22.00 uur, gratis 
entree. Volgende week zaterdag 16 
april is het weer tijd voor Praamclas-
sics. DJ René Piet neemt zijn bes-
te lp’s mee uit de tijd van toen. De 
avond begint overigens al om 19.00 
uur. En ook alvast noteren: Donder-
dag 21 april Mysterynight!

Weer tweede zondag van de maand

Gratis salsaparty in Beach
Aalsmeer - Al ruim 6 jaar organi-
seert The Beach elke tweede zon-
dag van de maand Salsa dans-
avonden. Komende zondag 10 april 
staat de editie van deze maand op 
het programma. De avond begint 
om 19.30 en om 23.30 uur wordt de 
laatste dans ingezet. Speciale voor 
de mensen die van Merengue hou-
den, wordt om 20.00 uur een gra-
tis workshop merengue gehou-
den. Dit is absoluut de nummer één 
dans van de Dominicaanse Repu-
bliek! Deze dans is door haar een-
voudige telling een hele goede ma-
nier om kennis te maken met het 
Latijns Amerikaanse dansen. Laat je 

meevoeren op de tropische ritmes, 
met swingende heupen, volop in-
teractie en vooral heel veel plezier. 
Na de workshop neemt DJ Mike de 
draaitafel over. Met zijn brede mu-
ziekkeus, van zwoele bachata, snel-
le merengue tot pittige salsa, belooft 
het een bruisende avond te worden. 
Hij zal de zaal trakteren op veel mu-
zikaal lekkers! Naarmate de avond 
vordert zal de muziek steeds meer 
up tempo nummers bevatten. Hier-
door komt iedere danser aan zijn of 
haar trekken. Iedereen is welkom in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a, vrij parkeren voor de deur en 
de toegang is gratis. 

Zondagmiddagpodium Rijsenhout
Koor FF Anders in Reede
Rijsenhout - Op zondag 10 april 
komt het Zondagmiddagpodium 
met een verrassend optreden van 
het koor FF Anders met Nederland-
se liedjes in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat 14. Aanvang 
14.00 uur. Het koor FF Anders is on-
geveer vijf jaar geleden opgericht in 
buurgemeente Alkemade met het 
doel Nederlandstalig repertoire te 
zingen. 
De naam van het koor FF Anders is 
het gevolg van het feit dat vrijwel al-
le liedjes een beetje veranderd wor-
den. Maar dat is niet het enige, het 
koor ziet er ook anders uit. De kle-
ding wordt aangepast aan elk op-
treden. Na het eerste geslaagde op-
treden volgden er nog velen met als 

absoluut hoogtepunt de deelname 
aan het festival van Calella in Spanje 
vorig jaar. Het repertoire dijt steeds 
verder uit en met grote regelmaat 
worden nieuwe nummers ingestu-
deerd. Onder leiding van de huidige 
dirigent Linda van der Lip zit er nog 
steeds muziek in FF Anders,. 

Het optreden duurt twee keer drie 
kwartier. Kaarten à 3,50 euro, in-
clusief een kopje koffie of thee, zijn 
vanaf een half uur voor de voorstel-
ling verkrijgbaar aan de zaal of te 
reserveren op vrijdag tussen 9.30 
en 11.30 uur bij MeerWaarde, tele-
foon 023-5698873. Ook een rit met 
de Meertaxi heen en terug is op het-
zelfde telefoonnummer te bestellen. 

Zondag laatste maal dit seizoen
KCA-concert met harp en 
zang in Oud Kath. Kerk
Aalsmeer - Zondagmiddag 10 april 
sluit KCA het klassieke seizoen af 
met een bijzonder concert van Eva 
Tebbe op harp en Ekaterina Leven-
tal, mezzosopraan en harp. Zij vor-
men samen het Duo Bilitis, een 
uniek ensemble op de Nederlandse 
podia en daarbuiten. De beide har-
pistes, van wie er één tevens zan-
geres is, hebben sinds hun oprich-
ting in 2004 naam gemaakt door 
hun boeiende en spraakmakende 
programma’s en intense samenspel. 
De combinatie van twee harpen en 
zang waarborgt een grote afwisse-
ling. Duo Bilitis is winnaar van het 
Nationaal Kamermuziekconcours 
Almere 2008 en de vijfde editie van 

het Uitmarkt Kamermuziekcon-
cours. Bilitis weet door hun bijzon-
dere bezetting en presentatie we-
ten ze een divers publiek te berei-
ken. Het KCA-concert is in de Oud-
Katholieke Kerk aan de Oosteinder-
weg 394 en begint zondagmiddag 
10 april om half vier. Kaarten à 11,50 
euro zijn te reserveren bij Nico de 
Groot via 0297-324160. 

Feel good in Upload Cinema
Aalsmeer - Op zaterdag 9 april 
presenteert Upload Cinema een wa-
re feelgoodfilm, waarin alles goed 
afloopt en bezoekers met een pret-
tig gevoel naar huis gaan. Feel Good 
wordt een programma waar je net 
zo blij van wordt als van een len-
tezonnetje of een glas champagne. 
Maar natuurlijk is er ook ruimte voor 
relativering, in de vorm van idiote 
speeches van geluksgoeroes of blije 
eikels die zich onsterfelijk maken in 
uitingen van euforie. Wat brengt jou 
in een geluksroes? 
De presentatie wordt verzorgd door 
Joran van Liempt. Gastcurator is dj 
en rasoptimist Giel Beelen. Aan-
vang: 21.00 uur in de bovenzaal van 

De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Entree: 5 euro. Kijkwijzer: 12 jaar.
Op zondagmiddag 17 april komt het 
trio Remmelt, Muus en Femke op-
treden in De Oude Veiling. De aan-
vang is 15.00 uur. Dit Haagse trio 
speelt al jaren op grotere podia in 
en rond Nederland. Alle leden zijn 
zeer verdienstelijke componisten 
en songwriters. Hun vocalen zijn 
prachtig en de samenzang adem-
benemend. Naast veel eigen werk 
zijn Remmelt, Muus en Femke ook 
de beste vertolkers van repertoi-
re van Neil Young en ander groot-
meesters in dit genre. Reserveren 
(aanbevolen) via 0297–368378 of  
info@deoudeveiling.nl

Kudelstaart - Vrijdag 8 april houdt 
muziekvereniging Flora haar jaarlijk-
se paasbingo! Er worden acht ron-
des gespeeld en een superronde. In 
de extra superronde is dit keer een 
hele mooie hoofdprijs te winnen, 
Een prijs, die voor jong en oud veel 
gezelligheid zal meebrengen. Iedere 

kienliefhebber is van harte welkom 
in het clubgebouw van muziekver-
eniging Flora aan de Wim Kandreef 
1. De zaal gaat open om 19.30 uur 
en de bingo start om 20.00 uur. Met 
uw komst maakt u niet alleen kans 
op mooie prijzen, maar steunt u bo-
vendien de muziekvereniging.

Paasbingo bij Flora vrijdag



•	 Oosteinderweg,	tussen	Burg.	Kasteleinweg	en	Lijnbaan,	
	 het	kappen	van	2	kastanjes;
•	 Ringvaartzijde	achter	17-19,	het	aanleggen	van	kabels	
	 en	leidingen;
•	 Rozenhof	43,	het	kappen	van	een	berk;
•	 Stommeerweg	72	ws7,	het	bouwen	van	een	steiger;
•	 Uiterweg	303,	het	wijzigen	van	beschoeiing	en	
	 inrichting	van	het	eiland;
•	 Willem-Alexanderstraat	81,	het	plaatsen	van	een	
	 dakkapel;
•	 tegenover	Willem-Alexanderstraat	83	t/m	105	
	 (gemeenteplantsoen),	het	kappen	van	2	platanen.

Verleende bouwVergunningen met 
toepassing Van een ontheffing

Een	bouwvergunning,	met	de	daarop	betrekking	hebbende	stuk-
ken,	ligt	zes	weken	na	de	dag	van	verzending,	tussen	9.00-11.30	
uur,	 ter	 inzage	 bij	 de	 afdeling	 vergunningen	 en	 handhaving,	
balie	6,	tel.	0297-387698.	Op	grond	van	artikel	8:1	van	de	Al-
gemene	wet	bestuursrecht	kan	een	belanghebbende	 tegen	on-
derstaande	besluiten,	binnen	zes	weken	na	toezending	van	deze	
besluiten,	beroep	instellen	bij	de	Rechtbank	Amsterdam,	sector	
bestuursrecht,	Postbus	75850,	1070	AW	Amsterdam.	

•	 Mr.	Jac,	Takkade	35,	het	bouwen	van	een	hotel	(met	vrij-
stelling	artikel	19	lid	1	Wro).

Verzenddatum omgevingsvergunningen: 7 april 2011.

welstandscommissie

De	 agenda	 van	de	 vergadering	 van	de	welstandscommissie	
ligt,	 tussen	9.00-11.30	uur,	 ter	 inzage	bij	de	afdeling	ver-
gunningen	en	handhaving,	balie	6,	tel.	0297-387698.	Op	de	
agenda	 staan	 de	 binnengekomen	 aanvragen	 omgevingsver-
gunning,	activiteit	bouwen,	van	de	afgelopen	2	weken.	

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
week 14

t/m	7	apr	 Evenementenvergunning:	Restaurant	Marcon	
op	zaterdag	30	april	2011,	het	plaatsen	van	

	 2	springkussens	en	een	toiletwagen;
t/m	7	apr	 Kindercarnavalsoptocht	op	5	maart	2011	
	 van	13.00-15.00	uur;
t/m	7	apr	 Carnavalsoptocht	op	6	maart	2011	
	 van	11.30-15.00	uur;
t/m	7	apr	 Participatie-	en	Communicatieaspecten:	
	 toekennen	namen	openbare	ruimte,	
	 C.J.	Braberpad	en	2	namen	openbare	ruimte	
	 op	het	veilingterrein	van	FloraHolland;

het loket wonen, welzijn en zorg is 
op 18 april en 31 mei gesloten 

Op	18	april	en	31	mei	2011	is	het	Loket	Wonen,	Wel-
zijn	en	Zorg	gesloten	 in	de	gemeenten	Aalsmeer	en	
Uithoorn.	Tevens	is	het	telefonisch	spreekuur	op	deze	
dagen	ook	gesloten.	

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	de	volgende	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	
zijn	ontvangen:
•	 Distelvlinderstraat	16,	het	plaatsen	van	een	airco;
•	 Dotterbloemweg	25,	het	aanleggen	van	kabels	en	
	 leidingen;	
•	 Kastanjelaan	8,	het	vergroten	van	de	woning;
•	 Uiterweg	113,	het	slopen	van	een	dubbele	woning	
	 en	het	bouwen	van	één	nieuwe	woning;
•	 Van	Cleeffkade	15,	het	wijzigen	van	de	gevel	en	
	 intern	wijzigen	van	het	gebouw.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Een	 omgevingsvergunning,	 met	 de	 daarop	 betrekking	 heb-
bende	stukken,	 ligt	zes	weken	na	de	dag	van	verzending,	tus-
sen	9.00-11.30	uur,	ter	inzage	bij	de	afdeling	vergunningen	en	
handhaving,	 balie	 6.	 Op	 grond	 van	 artikel	 7:1	 Algemene	 wet	
bestuursrecht	kan	een	belanghebbende	binnen	zes	weken,	na	de	
dag	van	verzending	van	het	besluit,	schriftelijk	een	gemotiveerd	
bezwaarschrift	indienen	bij	het	bevoegde	bestuursorgaan.

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	op	grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	is	de	volgende	
omgevingsvergunning	te	verlenen:
•	 Ampèrestraat	56,	het	kappen	van	een	metasequioa;
•	 Distelvlinderstraat	16,	het	plaatsen	van	een	airco	
•	 naast	Einsteinstraat	9	(gemeenteplantsoen),	
	 het	kappen	van	één	es;
•	 naast	Einsteinstraat	49	(gemeenteplantsoen),	
	 het	kappen	van	2	coniferen;
•	 Freesialaan	24,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
•	 Helling	naast	49,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
•	 tegenover	Kamerlingh	Onnesweg	106-124	en	
	 126-156,	het	kappen	van	6	populieren;
•	 Karekietstraat	18,	het	kappen	van	een	hulst;
•	 Legmeerdijk	291,	het	kappen	van	65	diverse	bomen,	
	 de	lijst	met	de	te	kappen	bomen	is	in	te	zien	tijdens	
	 de	openingstijden	bij	balie	6;

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
7 april 2011

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

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

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

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

fractiespreekuur
Twee	keer	per	maand	is	het	mogelijk	om	de	fracties	geza-
menlijk	 te	 spreken	 tijdens	 een	 fractiespreekuur,	 dat	 voor-
afgaand	 aan	 de	 fractievergaderingen	 plaatsvindt	 op	 de	
dinsdagen.	 Dit	 gesprek	 zal	 maximaal	 15	 minuten	 duren.	
Voor	een	afspraak	dient	u	minimaal	één	week	voorafgaand	
aan	het	spreekuur	contact	op	te	nemen	met	de	griffie	via		
griffie@aalsmeer.nl	of	via	0297-387660.	De	volgende	frac-
tiespreekuren	vinden	plaats	op	19	april	en	10	mei	2011.

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

oVerige loketten en informatie	
Vreemdelingenloket:	tel.	0900-1234561
Openingstijden	cluster	werk	en	Inkomen	G2:
di.	en	vr.	 08.30-12.00	uur,	vrije	inloop.
wo.		 13.30-16.30	uur,	vrije	inloop.
ma.	t/m	do.	 12.00-17.00	uur,	op	afspraak.
Tel.	spreekuur,	0297-513255
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur
Openingstijden	Loket	Wonen,	Welzijn	&	Zorg	G2:
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur,	vrije	inloop.
ma.	t/m	do.	 12.00-17.00	uur,	op	afspraak.
Tel.	spreekuur,	0297-513131
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur	
Budgetbegeleiding	en	Schuldhulpverlening	
Gemeente	Uithoorn:
Tel.	0297-513931,Postbus	8,	1420	AA,	Uithoorn
Brengen	en	ophalen	van	afval:	
Afvalbedrijf	de	Meerlanden
Tel.	0297-381717	of	info@meerlanden.nl.

t/m	8	apr	 Verkeersbesluit	2010	/	12595;
t/m	12	apr	 Bekendmaking	Besluit	financiële	tegemoet-
	 komingen	voorzieningen	maatschappelijke	
	 ondersteuning	van	G2,	het	samenwerkings-
	 verband	Aalsmeer-Uithoorn	2011;
t/m	12	apr	 Bekendmaking	Regels	Persoonsgebonden	
	 budget	Wet	maatschappelijke	ondersteuning	

2011	van	G2,	het	Samenwerkingsverband	
	 Aalsmeer-Uithoorn	2011;
t/m	13	apr	 Ontwerplegger	vastgestelde	regionale	keringen;
t/m	15	apr	 Royale	Club	Avond	in	Crown	Business	Studio	
	 op	5	maart	2011	van	22.00-05.00	uur;
t/m	15	apr	 Evenementenvergunning:	van	kinderboerderij	
	 Boerenvreugd	op	grasveld	in	de	Snoekbaars-

straat,op	zondag	15	mei	van	11.00-15.00	uur;
t/m	15	apr	 Evenementenvergunning:	Beachvolleybal-
	 toernooi	achter	het	Dorpshuis	Kudelstaart	op	

21	mei	2011	van	12.00-23.00	uur;
t/m	15	apr		 Evenementenvergunning:	Peur	um	erin	bij	
	 de	Loswal	op	22	mei	van	14.00-19.00	uur;
t/m	15	apr	 Evenementenvergunning:	Sinterklaasoptocht	

van	de	Loswal	naar	het	Dorpshuis	Kudelstaart	
op	19	november	2011	van	13.30-15.00	uur;

t/m	19	apr	 Herinrichting	Christinastraat,	Julianalaan	
	 &	Margrietstraat;
t/m	28	apr	 Vastgestelde	regionale	waterkeringen	2010;
t/m	28	apr	 Vastgestelde	2e	partiële	herziening	
	 uitwerkingsplan	‘Nieuw-Oosteinde	3,	deel	1’;
t/m	6	mei	 Voorontwerp	bestemmingsplan:	Spoorlaan.

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar	buiten	openingstijden	en	in	het	weekend.	Bereik-
baar	via	het	hoofdnummer:	0297-381777.

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

serVicepunt beheer en uitVoering 
proVincie noord-holland
Voor	al	uw	klachten	over	provinciale	wegen	en	bruggen:	tel.	
0800-0200600	of	mail	naar:	infobu@noord-holland.nl.
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Historische Tuin levert per praam 
seringen voor Seringenpark 
Aalsmeer - De Historische Tuin 
heeft wederom geënte seringen ge-
leverd om het assortiment van het 
Seringenpark aan te vullen. De His-
torische Tuin zorgt er al jaren voor 
dit prachtige park aan de Ophelia-
laan compleet te houden. De vas-
te medewerkers van de Historische 
Tuin hebben ook een adviserende 
rol voor het up to date houden van 

de seringen in het park. Het Serin-
genpark bestaat uit ongeveer 100 
verschillende soorten seringen. De 
Historische Tuin heeft er samen met 
de gemeente Aalsmeer en de Meer-
landen voor gezorgd dat het Serin-
genpark een prachtige plek is om 
heerlijk door heen te wandelen en 
om in mei te genieten van de veel-
kleurige seringenpracht. 

ingezonden
Speelruimte in dorpscentrum
Vol verbazing heb ik de afgelo-
pen weken de perikelen in de kran-
ten rond het initiatief van mevrouw 
Van Slavenburg gevolgd. Wij wonen 
zelf in Stommeer-Zuid, met een ge-
weldig speeltuintje naast de deur, 
maar hebben ons eigen bedrijf in 
het dorpscentrum. Toen deze me-
vrouw om onze handtekening kwam 
vragen hebben wij enthousiast ge-
tekend. Want naast een verdwaalde 
wipkip ergens op de Helling is er in-
derdaad niets! Onze grootste moti-
vatie echter voor het tekenen is het 
feit dat ons oudste kind op de OBS 
Samen Een zit. Haar schoolplein 
wordt nu als ‘speelplaats’ gebruikt 
terwijl ik liever een hek om het plein 
zou zien en volgens mij velen met 
mij. Er is totaal geen toezicht op het 
plein en de oudere jeugd hangt er 
graag rond. Met als gevolg dat er 
vaak troep ligt die daar niet thuis 
hoort en er vinden vernielingen 
plaats, grote schoolramen sneuve-
len daar om de haverklap. Kortom, 
een overzichtelijke speelruimte op 
het Weteringplantsoen zou in onze 
ogen veel beter zijn. De verschillen-
de voorstellen die voorbij kwamen 
waren zeer vermakelijk. Van een 
speelplek op het Stokkeland moes-
ten wij schamper lachen, met al dat 
water in de buurt? Niet echt handig 
met kleine kinderen. Er moest ook 
maar van het beschikbare geld een 
speeltoestel bij een school in Ku-
delstaart geplaatst worden, wel toe-
vallig was dat een medeschrijfster 
van het desbetreffende stukje op 
die school werkt. Volgens een oude-
re mevrouw woonden er totaal geen 

kinderen in het dorp, dus een speel-
plaats was geheel niet nodig. Een 
paar weken later bleken er toch wel 
geteld 12 te wonen! Terwijl er door 
de vele nieuwbouw voornamelijk 
jonge gezinnen zijn komen wonen 
in het dorp. Ervaring met onze ei-
gen speelplaats leert dat er van jong 
tot oud gebruik wordt gemaakt van 
zo’n pleintje, de perfecte ontmoe-
tingsplek dus! Volgens mij gebeurt 
er nu werkelijk niets op het plant-
soen. Het ligt er maar en niemand 
maakt er gebruik van. Ja honden, 
en hun poep blijft achter. Dus zet er 
een speeltuin neer, laat de leerlin-
gen van de Tuinbouwschool de boel 
leuk aanplanten en zet er desnoods 
ook een grote houten tafel met 
stoelen en bloempotjes met éénja-
rige plantjes zoals iemand voorstel-
de. Het plein is er tenslotte groot ge-
noeg voor. Mijn persoonlijke wens, 
nu ik toch bezig ben, is een Jeu de 
Boules/Petanque baan op het plein. 
Vroeger hielden we daar jaarlijks 
een wedstrijd met vrienden en be-
kenden wat eindigde in een bar-
becue, ontzettend leuk en gezellig. 
Daar is zo’n plantsoen toch voor? 
Dat het gebruikt wordt en niet door 
omwonenden alleen maar wordt be-
keken vanaf de bank. Maar, wat ik 
eigenlijk wil zeggen met dit stukje; 
bedankt mevrouw Van Slavenburg 
voor uw initiatief, wij zijn ontzettend 
blij dat de speeltuin er komt en onze 
kinderen ook!

Bianca van de Polder, Gouden-
regenstraat 6, Aalsmeer, tel. 
364415.

“Geachte redactie: Ik weet niet of 
het u is opgevallen, maar afgelopen 
weekend hebben we ons ongenoe-
gen over de komst van een speel-
plaats op het Weteringplantsoen 
met een spandoek kenbaar ge-
maakt. Hopelijk vindt u het de moei-
te waard om de foto in de krant te 
plaatsen, Met vriendelijke groet.”
Joop Kok, Rozenstraat 77, 
Aalsmeer. joopkok@planet.nl.

Reactie redactie: Het voorstel burge-
rinitiatief voor realisatie van een nieu-
we speelplek in het Dorp komt van-
avond, donderdag 7 april, aan de or-
de in de vergadering van de Raad in 
het gemeentehuis. Verantwoordelijk 
wethouder Ulla Eurich stelt de frac-
ties voor groen licht voor realisatie te 
geven. De kosten hiervoor staan ver-
meld op het spandoek van Joop Kok 
(zie foto).

Spandoek tegen speelplek Dorp Aalsmeer - De rondhangplek voor 
jongeren in de Spoorlaan is een ge-
liefd ontmoetingspunt voor jongens 
en meiden. Bijna dagelijks komt 
hier een groep bijeen om gezellig 
te chillen, bij te kletsen, etc. Ieder-
een neemt wat te eten en te drinken 
mee en het vermaak is voor de hol-
le procent goed. Bij de rondhang-
plek is natuurlijk een vuilnisbak ge-
plaatst, maar deze maakt overuren. 
Veelal tot de nok gevuld en waar 
laat je dan het afval? Gewoon op de 
grond, zo blijkt. De resten worden 

niet meegenomen om elders in een 
bak te deponeren. Maar, een be-
woner of een gemeentemedewer-
ker laat zich niet uit het veld slaan, 
want steevast wordt door de troep 
een forse bezem gehaald en ziet 
de plek er weer ‘klaar voor gebruik’ 
uit. Natuurlijk is het niet de bedoe-
ling dat de jongeren hun afval ach-
ter laten en misschien moet er een 
tweede vuilnisbak geplaatst wor-
den, maar petje af voor degenen die 
altijd even tijd nemen om Aalsmeer 
hier schoon te houden!

Rommeltje rond rondhangplek

Fiets en bier weg
Aalsmeer - Tussen zaterdag 2 en 
maandag 4 april is ingebroken in 
een schuur in de Cyclamenstraat. 
Uit de schuur is een Giant fiets, ty-
pe Triple X en zwart van kleur ge-
stolen. Ook is de dief er vandoor ge-
gaan met een kratje bier.

Aalsmeer - Om half een in de 
nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 
april is een bromfietser betrapt op 
rijden onder invloed van alcohol. In 
de Julianalaan werd de 23 jarige be-
stuurder door de politie tot stoppen 
gemaand wegens slingerend rijge-
drag. De Kudelstaarter kreeg een 

Kudelstaart - Op zaterdag 2 april 
om half twaalf in de avond zagen 
surveillerende agenten een 28-jari-
ge man uit De Kwakel op het Ro-
bend vuurwerk afsteken. Ook zagen 
de agenten de man contact ma-
ken met een automobilist. Besloten 

rijverbod en er is proces-verbaal 
opgemaakt. 
Ook bekeuringen hebben twee 
bromfietsers dezelfde nacht ge-
had op de Oosteinderweg, even-
eens voor rijden met teveel alcohol 
op. Het betreft Aalsmeerders van 20 
en 21 jaar.

Teveel alcohol bromfietsers

Vuurwerk en drugs afgegeven
werd om de Kwakelaar aan te spre-
ken. De 28-jarige bleek net drugs 
gekocht te hebben. De drugs zijn in 
beslag genomen, evenals het vuur-
werk dat de man nog bij zich had. 
De dealer in de auto is niet aange-
houden.

Teveel alcohol, 
geen rijbewijs 
Aalsmeer - Een 41-jarige automo-
bilist is rond één uur in de nacht van 
zondag 3 op maandag 4 april staan-
degehouden op de Provincialeweg 
voor een controle. Bij een blaas-
test blies de man een “A”. Na een 
ademanalyse aan het bureau, bleek 
de man bijna anderhalf de maximaal 
toegestane hoeveelheid alcohol te 
hebben gedronken. Ook bleek de 

man rond te rijden terwijl zijn rijbe-
wijs al eerder was ingevorderd. Te-
gen de man zijn processen-verbaal 
opgemaakt.



pagina 8 Nieuwe Meerbode - 7 april 2011

Zaterdag expositie in kwekerij
Aalsmeer - Beroeps- en amateur-
kunstenaars stellen op zaterdag 9 
april hun werk tentoon in de kwe-
kerij van Piet Kolk aan de Meerlan-
denweg 29. Beelden zijn te bewon-
deren van Ans Distelbrink, Marijke 
Fenger, Corry-Anne de Boer, Arie 
Dekker en Mary van Wijngaarden. 
Minou van de Kwast laat bezoekers 
kennismaken met haar van leer ge-
maakte babyslofjes en Tanit van de 

Zwaluw met haar kussens, lampen-
kappen, sjaals en tassen. Trees Dek-
ker toont het ambachtelijke kant-
klossen, Greet Nijenhuis sieraden, 
Ilonka Kunst taarten en cupcakes 
en Margo Fluitsma quilten. Ook ne-
men Lineke de Vos en Ineke Verheul 
met schilderijen deel aan de expo-
sitiedag. Belangstellenden zijn van 
harte welkom tussen 10.00 en 17.00 
uur. De toegang is gratis.

Daniel Roos band laat dames dansen
Aalsmeer - Daniel Roos maak-
te op de akoestische avonden een 
enorme indruk door als één na laat-
ste act op de zaterdagavond de zaal 
stil te krijgen met zijn mooie songs. 
Afgelopen zaterdag 2 april speel-
de de Daniel Roos band een hele 
avond in Bacchus. Niet akoestisch, 
maar gewoon elektrisch. De Daniel 
Roos band bestaat uit allemaal jon-
ge jongens van midden twintig die 
weten wat muziek maken is. Som-
migen, zoals bijvoorbeeld gitarist 
Evert Zeevalking, zijn conservatori-
um geschoold en dat is terug te ho-
ren in de perfecte partijen die wer-
den neergelegd. Er werd vooral ei-
gen werk van Daniel gespeeld dat 
voor het merendeel afkomstig was 

van zijn eerste CD ‘A new time’ uit 
2009. Mooie songs met sterke melo-
dielijnen die makkelijk in het gehoor 
liggen en perfect werden uitge-
voerd. Met regelmaat was er sprake 
van een kippenvel moment. Het niet 
volledig gevulde Bacchus beleefde 
ook een noviteit met swingend pu-
bliek op het balkon. 
Twee dames benutten de nog vrije 
ruimte om lekker te swingen. De 
aanblik hiervan was ongetwijfeld 
een extra inspiratie voor Daniel. Het 
lukt Bacchus toch keer op keer om 
uitstekende bands naar Aalsmeer te 
halen. 
Vrijdag 8 april speelt Tender Blue in 
Bacchus Zij brengen een mengeling 
van easy listening en soft jazz. 

Kunst in de kas beslist 
voor herhaling vatbaar
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werden de bezoekers van Kom in de 
kas bij Terra Nigra aangenaam ver-
rast door boeiende foto’s en schil-
derijen van de Aalsmeerse kunste-
naars Monic Persoon en Connie 
Fransen. Uit de reacties sprak een 
groot enthousiasme over deze extra 
dimensie bij dit evenement. Tussen 
de prachtige kleuren van de rozen 
hingen op verschillende plekken 
een aantal schilderijen van Con-
nie Fransen bij elkaar. Een dromeri-
ge wolk, met daar achter een schil-
derij van boomtoppen. Alsof je van-
af het zachte mos tussen de bomen 
omhoog ligt te kijken. Of een verstild 
schilderij van een huisje, waar uit 
het openstaande raam een gordijn-
tje naar buiten waait, even waan-
de de bezoeker zich op een ande-

re plek. Al doorwandelend naar de 
in volle bloei staande gerbera’s in 
vrolijke kleuren onverwachte beel-
den en drieluiken. Een grafsteen, 
een uitgebloeid boeket, de randen 
van de bloemblader reeds bruin 
maar de zachte kleuren van de-
ze ooit zo weelderige bloemen nog 
zichtbaar. Drieluiken vol symbo-
liek, een prachtige japon naast het 
beeld van een gestorven danseres, 
een bijna sensueel aandoend bloe-
menhart, herfstige bladeren op ge-
beeldhouwde bloemenranden, fo-
to’s om even stil bij te staan, want, 
zoals Monic de serie foto’s noemde: 
Niets bloeit eeuwig. 
Kortom, een geslaagde eerste keer 
om kunst te combineren met Kom 
in de kas en beslist voor herhaling 
vatbaar.

Cultureel uitstapje Mark van 
Kuppevelt en Ilse Blesing 
Aalsmeer/Vinkeveen - De eis van 
staatsecretaris Halbe Zijlstra, dat 
kunstenaars meer zelf het initiatief 
moeten nemen om aan de kost te 
komen en bekendheid te vergaren, 
is niet tegen dovemansoren gezegd 
tegen het kunstenaarsechtpaar 
Mark van Kuppevelt en Ilse Blesing. 
In hun prachtige gelegen atelier ge-
ven zij cursussen, zoals bronsgiet-
workshops, organiseren zij regel-
matig goedbezochte tentoonstellin-
gen en vervaardigen schilderijen en 
beeldhouwwerken. Wat betreft hun 
werk blijven zij op zoek naar nieuwe 
materialen, nieuwe vormen en we-
ten daardoor telkens hun bezoekers 
te treffen en te verrassen met niet 
eerder gezien en interessant werk. 
Zo maakt Ilse naast haar schilde-
rijen, zowel abstract als sprookjes-
achtige droomfiguren, sinds een 
klein jaar ook sculpturen van steen 
en marmer. Deze zijn buitengewoon 
indrukwekkend. Mooi van materiaal, 
vorm en zeggingskracht. In het oor-
spronkelijke werk van Mark valt ook 
een nieuwe weg te bespeuren, het 
lijkt wel alsof hij in een nieuwe fa-
se van zijn bestaan terecht is geko-
men. Het werk is vrolijker en speel-
ser, er valt meer humor te ontdek-
ken. Ditmaal maken Ilse Blesing en 
Mark van Kuppevelt een cultureel 
uitstapje. 
Samen met de kunstenaars Jeanet-

te de Baat en Ramon Otting expo-
seren de twee Aalsmeerders bij het 
Kunsterf in Vinkeveen. Een mooie 
locatie waar de kunst goed tot zijn 
recht komt. Bij Jeanette de Baat is 
de vorm van de steen veelal het uit-
gangspunt. Bij haar meest recente 
werk heeft zij ook gebruik gemaakt 
van albast en staal. Door meerdere 
materialen te gebruiken, zoals hout, 
ijzer of staal, benadrukt zij de symbi-
ose van deze materialen. Voor deze 
tentoonstelling heeft Jeanette een 
kudde liggende koeien gemaakt. 
Iedere koe kent een eigen karak-
ter. Met de rust die zij uitstralen ver-
sterkt zij de beoogde balans in haar 
werk. Ramon Otting is een typi-
sche Hollandse landschapsschilder. 
Sinds 2000 exposeert hij in binnen 
en buitenland, maar zijn wortels lig-
gen in Vinkeveen. 
Als opmerkzame kijker weet hij het 
bijzondere uit zijn omgeving op een 
authentieke, ruwe wijze te verbeel-
den. Zijn werk straalt energie uit. 
De inspirerende locatie Het Kun-
sterf, gelegen midden in het groe-
ne hart, is geopend voor publiek op 
zaterdag 9 en zondag 10 april en op 
zaterdag 16 en zondag 17 april van 
13.00 tot 17.00 uur. Het Kunsterf is 
te vinden aan Demmerik 47 in Vin-
keveen. 

Janna van Zon

Voorjaarsconcert Sursum Corda
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda geeft aanstaande zater-
dag 9 april haar voorjaarsconcert in 
de burgerzaal van het gemeente-
huis. Er is de afgelopen weken hard 
geoefend door de leden. Om het pu-
bliek een programma met afwisse-
lende muziek te kunnen bieden, is 
niet gekozen voor een speciaal the-
ma. De avond wordt begonnen met 
een mooie traditionele mars Am-
sterdam Harbour. Daarna volgt Car-
mina Burana, muziek die menig luis-
teraar bekend in de oren zal klinken. 
Verder kunnen de bezoekers onder 

andere luisteren naar het Iers ge-
tinte Lord Tullamore van Carl Witt-
rock. Na de pauze treedt het jeugd- 
en opleidingsorkest Jong Sursum 
op met Happy Hour en Pleasure for 
Band. Daarna vervolgt Sursum Cor-
da het programma met prachtige 
muziek uit Cirque du Soleil en spec-
taculaire filmmuziek uit Star Wars. 
Kom ook kijken en luisteren! Ieder-
een is van harte welkom. Het con-
cert zaterdag in de burgerzaal be-
gint om 20.00 uur, toegang 7,50 eu-
ro. Voor donateurs van de vereni-
ging is de toegang gratis. 

Meezingen met ‘de Buren’
Aalsmeer - U houdt van zingen, 
maar bent geen lid van een koor? 
Donderdagavond 14 april vanaf 
20.30 uur staan dirigent, zangers en 
muzikanten van Smartlappenkoor 
‘Denk aan de Buren’ klaar om sa-
men met u een paar mooie uren te 
beleven. 

Een avond vol emoties: liedjes met 
een traan (maar ook met een lach), 
kunnen uit volle borst worden mee-
gezongen. 
En, als u komt, neem dan ook uw fa-
milie en uw buren mee: er is ruim-
te genoeg in cultureel café Bacchus 
aan de Gerberastraat.

recensie
Een mooi gedragen Stabat Mater
Aalsmeer - Het was even wennen 
om zaterdag 2 april naar een con-
cert te luisteren in de sporthal van 
de Bloemhof. Geen gebeeldhouwde 
pilaren, geen kristallen kroonluch-
ters en geen rood pluche stoelen 
die toch altijd bijdragen om feeste-
lijke sfeer nog feestelijker te maken. 
Wanneer echter, na de eerste paar 
noten, de omgeving vervaagt dan 
betekent dit, dat er gewoon goed 
gespeeld wordt. Het Aalsmeers 
Christelijke Oratorium Vereniging 
(ACOV) en het Promenade Orkest 
wisten samen met de solisten El-
ma van den Dool, sopraan, Martine 
Straesser, alt, Martijn Sanders, bas, 
Mark van Ments, tenor, onder de 
bezielende leiding van dirigent Her-
man Paardekooper, een mooi ge-
dragen Stabat Mater van Antonín 
Dvorák op te voeren.

Inspiratiebron
Voor heel veel componisten is het 
Stabat Mater een grote inspiratie-
bron geweest. Al maanden wordt 
er op radio vier in het programma 
Muziekwijzer gepresenteerd door 
Edwin Rutten, iedere vrijdagmiddag 
twee stukken uit het Stabat Mater 
ten gehore gebracht. De variaties 
blijken eindeloos. Het is boeiend 
om te luisteren hoe verschillend de 
uitvoeringen zijn. Bij de componist 
Rossini lijkt zijn Stabat Mater wel 
haast een opera, Pergolesi daaren-
tegen heeft het grote verdriet dat de 
moeder heeft om het lijden van haar 
kind iets sacraals gegeven.  
Wat betreft de compositie van 
Dvorák wordt het drama van de ze-
ven smarten van Maria bij de kruis-
dood van Jezus ook werkelijk een 
drama. Dit heeft mede te maken met 
het persoonlijke leed dat Dvorák 
trof. Tijdens het componeren (1857) 
stierf zijn dochter Joséfa en een 
korte tijd later verloor hij nog twee 
van zijn kinderen. Dirigent Herman 
Paardekooper deed alles wat hij kon 
om de tempowisselingen, toonzet-
ting en de dramatiek mooi in elkaar 
te laten vervloeien. Hij werd uitste-
kend begrepen door het Promena-
de Orkest dat prachtig speelde. Het 
ACOV bood de juiste ondersteu-
ning, zoals van een koor mag wor-
den verwacht. De gemiddelde leef-
tijd van de koorleden is 72 jaar, en 
wanneer er dan nog zo gezongen 
wordt, is dat zeer verdienstelijk te 
noemen en een compliment waard. 
De Mezzo sopraan Martine Straes-
ser straalde veel expressie uit. Zij 

wist haar partij spannend te zingen 
en nam zo haar publiek mee op een 
muzikaal avontuur. Hetgeen even-
eens telde voor de indrukwekkende 
bas Martijn Sanders en ook de mooi 
heldere stem van de tenor Mark van 
Ments voegde veel toe aan de lyriek 
van dit Stabat Mater. 

Perfectie
Ieder mens probeert te streven naar 
perfectie, naar het ultieme en om-
dat te bereiken is heel veel tijd en 
inzicht nodig. En wat zeker niet ver-
geten mag worden is een dosis ge-
luk. Doch zelfs wanneer alles opti-
maal lijkt, kunnen er zich altijd on-
verwachte zaken voordoen. Op de 
generale repetitie was de sopraan 
Marjorie Ginczinger, die oorspron-
kelijk deze partij zou zingen nog 
aanwezig, maar zij werd ziek. Haar 
vervangster Elma van den Dool 
was bereid en beschikbaar om de-
ze zware rol over te nemen. Zij wist 
haar onverwachte optreden iets 
stralends mee te geven, hoewel het 
vliegtuiglawaai haar op een gege-
ven moment wel parten speelde. 
Doch deze sopraan beschikt over 
voldoende ervaring om zich snel 
te kunnen herstellen. De uitbundi-
ge bloeiende witte hortensia’s rond 
het podium zorgden voor iets fees-
telijks, zij verbeeldden het positie-
ve gezicht van Aalsmeer, wat het 
vliegtuiglawaai betreft (het leek wel 
spitsuur op Schiphol) liet Aalsmeer 
zich van een minder aardige kant 
zien. Gelukkig was het, wanneer 
koor en solisten zingen over het be-
loofde paradijs, stil in de hemel en 
kon de muzikale spanning in de zaal 
gevoeld worden, zoals dat hoort bij 
een concert. 
Na de pauze werd het Lauda Sion, 
van Felix Mendelsohn Bartoldy uit-
gevoerd. Het stuk waarin het laatste 
avondmaal van Jezus centraal staat, 
kreeg een gedragen toon mee. Het 
breken van het brood door Jezus 
voor zijn twaalf apostelen werd zo 
verbeeldend gezongen, dat men 
deelgenoot leek te worden. Het was 
het laatste grote optreden van Her-
man Paardekooper, de dirigent gaat 
het ACOV verlaten. Na zeven jaar 
van trouwe dienst en een aantal in-
drukwekkende uitvoeringen, wordt 
het tijd voor nieuwe uitdagingen. 
Zijn besluit valt te rechtvaardigen, 
maar voor de ACOV zal het verlies 
groot zijn.

Janna van Zon

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout- Zondag 10 april houdt 
vogelvereniging De Rijsenvogel 
weer een gezellige vogelbeurs, die 
liefhebbers niet mogen missen. Een 
beurs waar iedereen terecht kan om 
vogels te kopen, maar ook om voer 
en vogelbenodigdheden in te slaan. 
Tevens zijn enkele handelaren uit-
genodigd met een uitgebreide col-
lectie aan vogels, waaronder kana-
ries, agaporniden, grasparkieten, 

grote parkieten en diverse soorten 
tropische vogels. En natuurlijk is het 
mogelijk om met andere vogellief-
hebbers te praten over deze mooie 
hobby. De vogelbeurs wordt gehou-
den in het gebouw van voetbalver-
eniging SCW aan het Konnetlaantje 
en is van 9.30 tot 13.30 uur. De toe-
gang bedraagt 50 eurocent, kinde-
ren onder de tien jaar en onder be-
geleiding hebben gratis toegang.

Pauluskoor brengt Johannes 
Passion in Augustinuskerk
Amstelveen - Op vrijdag 8 april 
voert het Pauluskoor Amstelveen 
voor de tweede keer in haar 70-ja-
rig bestaan de Johannes Passion 
van J.S. Bach uit. Het concert vindt 
plaats in de Augustinuskerk in Am-
stelveen en begint om 20.00 uur. 
Het Johannes-evangelie verschilt 
duidelijk van de andere evangeli-
en, het verhaal is realistischer, min-
der beschouwend en meer drama-
tisch. Bach paste daar zijn muziek 
perfect bij aan. De evangelist Jo-
hannes benadrukt het lijden min-
der, hij besteedt meer aandacht aan 
het proces en ziet de dood van Je-
zus als verlossing, de taak van Jezus 
op aarde was volbracht. 
Bach schreef voor de vier solisten in 
dit passiewerk prachtige aria’s die 
toehoorders stil laten staan bij be-
langrijke gebeurtenissen in het ver-
haal. Het koor zingt als volk en in de 
rol van hogepriesters felle teksten. 
Daarnaast vormen de door het koor 
gezongen koralen rustpunten, waar-
in de luisteraars gelegenheid krij-
gen om mee te leven en mee te lij-

den met Jezus. De Johannes Passi-
on eindigt niet met rouw en tranen: 
Na het grote koordeel ‘Ruht wohl’ 
voegt Bach als slot nog een koraal 
(Ach Herr lass’ dein lieb’ Engelein) 
toe, waarin de opstanding uit de 
dood bezongen wordt: een vooruit-
blik op Pasen. Het Pauluskoor wordt 
begeleid door het Philharmonia or-
kest Amsterdam en staat onder lei-
ding van dirigent Marcel Joosen. 
Medewerking verlenen de sopraan 
Caroline Stam, alt Liesbeth van der 
Loop, tenoren Robbert Overpelt en 
Jeroen de Vaal en de bassen Frans 
Fiselier en Hugo Oliveira. Achter het 
orgel zal Cor Brandenburg plaats 
nemen. 
Toegangskaarten kosten 25 euro 
(CJP, 65+ 22,50 euro), inclusief een 
kopje thee of koffie en het program-
maboekje met de volledige tekst in 
Duits en in een nieuwe Nederland-
se vertaling. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij koorleden, telefonisch te 
bestellen via 020-6411367 en te re-
serveren via de website: www. pau-
luskoor.nl.

Nieuwe brassband i.o.
Uithoorn - De Uithoornse diri-
gent Willem van Kooi is van plan 
een nieuwe muziekvereniging op te 
richten. Kern van de vereniging zal 
een brassband worden met achten-
twintig spelende leden, geheel naar 
Engels model. 
Op termijn zal minimaal een jeugd-
orkest worden toegevoegd. Op dit 
moment worden de naam van de 
vereniging en het logo voorbereid. 
Ook is er al zicht op een repetitie-
ruimte. Het is de bedoeling dat de 
vereniging zonder overheidssubsi-
die gaat draaien. Er hebben zich al 
diverse liefhebbers voor dit initiatief 
gemeld. Naar verwachting wordt 

voor de zomervakantie een infor-
matiebijeenkomst georganiseerd 
en kan een voorlopig bestuur wor-
den aangesteld. Start van de vereni-
ging wordt voorzien in september. 
Als alles volgen plan verloopt zal 
de publiekspresentatie in het eer-
ste kwartaal van 2012 plaatsheb-
ben. Er zijn ideeën om deze premiè-
re op een voor Uithoorn en De Kwa-
kel unieke wijze uit te voeren. Be-
langstellenden, zowel muzikanten 
als inwoners die bestuurlijk een rol 
willen spelen, kunnen contact op-
nemen met Willem van Kooi via 06-
22401484. Email: willemvankooi@
gmail.com.
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Liefst 10.000 bezoekers bij 
Kom in de Kas-weekend
Kudelstaart - Op zaterdag 2 april 
heeft Johan Remkes, commissaris 
van de Koningin in Noord-Holland, 
in Kudelstaart ‘Kom in de Kas’ ge-
opend. ‘Kom in de Kas’ is een lan-
delijk publieksevenement van de 
Nederlandse Glastuinbouw waar-
bij honderden gastvrije groenten-, 
bloemen-, en plantenkwekers hun 
deuren openen voor het publiek. 
Gedurende het hele weekend na-
men in de regio Aalsmeer ruim 
10.000 bezoekers een kijkje in de 
kas. De heer Remkes benadrukte in 
zijn speech het belang van Green-
port Aalsmeer. “Op het gebied van 
food en flowers kijkt de hele wereld 
naar Nederland. Wat betreft bloe-
men is Greenport Aalsmeer één van 
de grootste handels- en kenniscen-
tra ter wereld. In deze sector wordt 
hard en goed gewerkt. Laat dat 
maar zien en wees er trots op!” 
Na het ontkurken van een 3 meter 
hoge champagnefles met confetti-
kanon, kreeg Remkes een rondlei-
ding door de kassen van Terra Ni-
gra (veredelaar van rozen en gerbe-
ra’s) en Levarht & Zn BV (importeur, 
exporteur en verpakker van groen-
te en fruit). Naast deze twee bedrij-
ven mocht het publiek op de Mijns-
herenweg in Kudelstaart ook haar 

ogen de kost geven bij Ubink Cac-
tussen, Scholte orchideeën, Van 
Kleef Roses BV, Pietania (pioen-
rozen), Bunnik Vriesea’s met een 
kleurpracht aan bromelia’s en Or-
chideeën Kwekerij J. v/d Weijden 
BV. Greenport Aalsmeer is één van 
de vijf Greenports in Nederland. 
Het is het grootste wereldhandels- 
en kenniscentrum voor de sierteelt-
sector met in het hart bloemenvei-
ling Aalsmeer. Zij zorgt voor 50.000 
voltijd banen en kent een omzet van 
3 miljard euro per jaar. 
Er wordt in de regio samengewerkt 
aan duurzaamheid, innovaties, in-
ternationale concurrentiepositie en 
imagoverbetering voor de hele sec-
tor. In Greenport Aalsmeer werken 
aan een vitale toekomst voor de 
bloemen- en plantensector: de Pro-
vincie Noord-Holland, Stadsregio 
Amsterdam, gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Nieuwkoop, Kaag en Braasem en 
Uithoorn samen met het bedrijfsle-
ven, vertegenwoordigd door Flora-
Holland, de Kamer van Koophan-
del Amsterdam, BloomingBreeders, 
Vereniging van Groothandelaren 
in Bloemkwekerijproducten (VGB), 
LTO Noord-Glaskracht en NAK tuin-
bouw.

Aalsmeerse moeders dag 
lang in het zonnetje gezet
Aalsmeer - Bijna vijftig moeders 
van kinderen met een fysieke of ver-
standelijke beperking of chronische 
ziekte uit Aalsmeer en Kudelstaart 
zijn zaterdag 2 april niet alleen let-
terlijk, maar ook figuurlijk in het 
zonnetje gezet. 
De zesde Moederverwendag, ge-
organiseerd door serviceclub Rota-
ry Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn liet 
hen op deze mooie lentedag genie-
ten van een boottocht door Delft, 
een stadswandeling door dit mid-
deleeuwse stadje, een pannenkoe-
kenlunch en een workshop bon-
bons maken. Al vroeg in de ochtend 
werden de moeders opgehaald door 
hun persoonlijke chauffeurs, die een 
prachtige slagroomtaart van Bakker 
Bertram voor de thuisblijvers afle-
verden. In de Historische Tuin wer-
den de moeders gastvrij onthaald 
en warm toegesproken door loco-
burgemeester Ad Verburg, waarna 
de Dippers met begeleiding van Cor 
Trommel op accordeon de dames 
vrolijk toezongen. De eerste span-
ning was eraf! Terug uit Delft zette 

de bus de moeders af op de Grun-
delweg, vandaar werd naar de Zot-
te Wilg gelopen, waar een feestelijk 
glaasje prosecco vooraf ging aan 
een culinair buffet! Dick Kuin had 
de formatie ‘Elastiek’ bij elkaar ge-
roepen en bereid gevonden om een 
fantastisch optreden rondom het di-
ner te verzorgen. Na deze zonover-
goten dag werden de moeders vol-
daan weer thuisgebracht. Deze dag 
gaf weer gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten, gesprekken aan te 
gaan, ervaringen uit te wisselen, el-
kaar raad te geven en nieuwe con-
tacten te leggen. De dag is me-
de mogelijk gemaakt door de be-
langeloze sponsoring en medewer-
king van plaatsgenoten en eigen 
acties van de Rotaryclub. Via oproe-
pen in de plaatselijke pers, brieven 
aan huisartsen en fysiotherapeuten 
werden afgelopen najaar Aalsmeer-
ders aangespoord moeders voor de-
ze speciale Aalsmeerse Moederver-
wendag op te geven. 
Een dag die meer betekent dan een 
verwennerij op zich!

Dick Kuin en zijn formatie Elastiek verzorgden een swingend optreden in De 
Zotte Wilg.

Spelletjesmiddag Zijdelveld 
met Jongeren Rode Kruis
Uithoorn - Sjoelen, darten, en 
mens-erger-je-nieten, op zaterdag 
26 maart speelden de bewoners van 
woonvoorziening Zijdelveld in Uit-
hoorn deze spellen fanatiek. Deze 
middag werd georganiseerd door 
het Jongeren Rode Kruis Aalsmeer 
en Uithoorn. Vrijwilligster Merel van 
Dijk: “Het was een gezellige mid-
dag met allemaal vrolijke gezichten.” 
Eens in de maand organiseert het 
Jongeren Rode kruis een activiteit 
en deze keer waren de bewoners 
van Zijdelveld aan de beurt. Ruim 
twintig bewoners van de OTT voor-
ziening wilden wel een poging wa-
gen bij de sjoelbak of het dartbord. 
Ook kon er mens-erger-je-niet en 

mikado gespeeld worden. Tijdens 
het wachten op de volgende beurt 
werd er gezellig gekletst onder het 
genot van koffie of limonade. Na 
hoge scores en veel gelach kwam 
er een einde aan de spelletjesmid-
dag. Eén van de bewoners wilde de 
vrijwilligers wel heel snel weer te-
rug hebben: ‘Komen jullie volgen-
de week weer terug?’ Het Jongeren 
Rode Kruis bestaat uit jongeren die 
zich vrijwillig inzetten om mensen te 
helpen. 
Wil jij het Jongeren Rode Kruis hier-
bij een keer helpen of wil je meer in-
formatie over wat het Jongeren Ro-
de Kruis doet? Mail dan naar rkjon-
geren@hotmail.com.

Laatste kansen voor bezoek
Ark van Noach in paassfeer
Aalsmeer - Over anderhalve week 
zal surfeiland Vrouwentroost het 
weer zonder de Ark van Noach 
moeten doen. Inmiddels is Aalsmeer 
al behoorlijk gewend aan het in-
drukwekkende schip, maar op 18 
april aanstaande komt aan het be-
zoek dan toch een einde. De afge-
lopen weken hebben al meer dan 
7.000 jongeren, ouderen en kinderen 
het bijzondere schip bezocht. Spe-
ciaal voor iedereen die de Ark van 
Noach nog niet bezocht heeft, wordt 
de Ark de komende week in paas-
sfeer gebracht en worden er speci-
ale paasvoorstellingen gegeven. De 

bekende poppenspeler Aad Peters 
neemt in deze voorstellingen jong 
en oud mee naar het echte paasver-
haal. Daarnaast zullen vele levende 
‘paashazen’ het schip bevolken, kan 
er door de kinderen naar paaseieren 
worden gezocht en is er een speur-
tocht. De voorstellingen worden ge-
geven in de weekenden, op de za-
terdagen 9 en 16 april en de zonda-
gen 10 en 17 april, en woensdag 13 
april. Alle voorstellingen starten om 
15.00 uur. In verband met de grote 
belangstelling voor de voorstellin-
gen wordt geadviseerd te reserve-
ren via verhalenark@gmail.com.

Kinderkledingbeurs in De Reede
Rijsenhout  - Op zaterdag 16 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 tot en met 
maat S/L, speelgoed en kinderbe-
nodigdheden. De enige voorwaar-
den hiervoor zijn dat de ingebrachte 
kleding en andere spullen heel, mo-
dieus en schoon moeten zijn. 
De inbreng is van 9.00 tot 10.00 uur. 
De ingebrachte kleding mogen de 
deelnemers zelf ophangen. De ver-
koop vindt tussen 12.30 en 14.00 
uur plaats. Het afhalen van de niet 

verkochte artikelen is tussen 17.00 
en 17.30 uur. Alles wat om 17.30 uur 
nog niet is opgehaald gaat zonder-
meer naar een goede doel, dit jaar 
de crisisopvang voor kinderen die 
uit huis zijn geplaatst. Er kunnen 
maximaal 30 artikelen per nummer 
worden aangeboden. Om verwar-
ring te voorkomen: Gebruik schil-
derstape met daarop in een rond-
je het verkoopnummer en daar-
achter de prijs en plak dit dan op 
de kleding. Voor verkoopnummers 
kan gebeld worden naar Henriët-
te via 0297-345007, Nettie via 0172-
508930 of Joke via 0297-323955.

Veiling trakteert op 444,44 euro 
voor 44 jaar Pretpeurders
Kudelstaart - De 11de van de 11de 
is een vaste ijkdatum voor De Pret-
peurders. Deze in 1967 opgerich-
te Kudelstaartse carnavalsvereni-
ging viert dit jaar z’n 44ste verjaar-
dag. Vanwege die 4 x 11 en vanwe-
ge de 11de editie van de Veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart, had het 
bestuur van de veiling maandag 4-4 
een verrassing voor de Pretpeur-
ders. Voorzitter Arie de Vos bood 
een cheque aan van 444,44 euro. 
Het zeer symbolische bedrag komt 
nog uit de opbrengsten van de vo-
rige editie van Kudelstaart voor Ku-
delstaart in 2009. In totaal werd tij-
dens de tien voorgaande veilin-
gen 170.000 euro opgehaald voor 
Kudelstaartse clubs en verenigin-
gen. De 11de editie van de succes-
volle en vooral erg gezellige veiling 
vindt plaats op 7 mei, de zaterdag-
avond voor Moederdag. Heel Ku-
delstaart is die avond in het dorps-
huis te vinden. In maart is huis-
aan-huis bij alle inwoners van Ku-
delstaart een brief bezorgd met een 
bijgevoegde bon. Daarop kan wor-
den aangegeven welke bijdrage ie-
mand wil geven ten behoeve van de 
veiling. Die bon kan nog tot 11 april 
worden ingeleverd in een van de 
speciale bussen in het Winkelcen-
trum Kudelstaart. De bussen staan 

bij Bakkerij Van Leeuwen, Slijterij 
Gall & Gall en Albert Heijn. Er mo-
gen goederen worden aangebracht, 
maar vooral diensten vinden op de 
veiling gretig aftrek. Via de stichting 
Veteranenbus komt een enorme pu-
bliekstrekker onder de hamer: een 
dag van zes uur een historische bus 
ter beschikking inclusief chauffeur. 
Wie komt er in de bus? Die vraag 
wordt 7 mei ’s avonds beantwoord.

Ook André van Duin 
Het Comité van Aanbeveling van de 
Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart 
is compleet. Het laatste lid dat is 
toegetreden, is niemand minder dan 
André van Duin! De bekende revue-
artiest en programmamaker woont 
met zijn partner het mooiste deel 
van het jaar in Kudelstaart. Hij laat 
weten: “Wij vinden het altijd heer-
lijk om ’s zomers de Westeinder-
wind door ons haar te voelen waai-
en en om de hartelijke middenstand 
en bewoners van Kudelstaart weer 
te ontmoeten.”
In het comité zitten ook wereldkam-
pioen schaatsen Bob de Jong, bur-
gemeester Pieter Litjens, oud vei-
lingvoorzitter Frans Kuipers en Ton 
van der Veldt, directeur van AFAS 
Software, de shirtsponsor van zowel 
AZ als RKDES.

Arie de Vos van veiling Kudelstaart voor Kudelstaart en Peter Kooyman 
(rechts) van de Pretpeurders met de cheque van 444,44 euro.

Clubavond F&VA in teken 
van geluid bij videofilm
Aalsmeer - De clubavond van 
maandag 11 april van Film- en Vi-
deoclub Aalsmeer staat geheel in 
het teken van geluid bij een video-
film. Als gastspreker is de heer P. 
Kroon uitgenodigd. Hij zal het be-
werken van lifegeluid maar vooral 
het toevoegen van muziek bespre-
ken. Maar ook hoe een voice-over 
bij een videofilm gemaakt wordt, 
zal besproken worden. Vooral voor 
mensen die problemen hebben met 
het vinden van de juiste muziek bij 
een videofilm kan deze avond zeer 
leerzaam zijn. 
De F&VA is nog steeds op zoek naar 
nieuwe leden. Mensen die geïnte-
resseerd zijn in het filmen met een 

videocamera zijn van harte welkom 
op een van de komende clubavon-
den. Vooral het monteren en toe-
voegen van muziek op een PC van 
video-opnamen die gemaakt zijn 
met de nieuwste HD camera’s ge-
ven nog wel eens wat problemen. 
Bij leden van de videoclub kan men 
altijd te rade gaan. 
De clubavonden van de Film- en Vi-
deoclub Aalsmeer worden om de 
veertien dagen op de maandag-
avond gehouden in het gebouw ’t 
Anker aan de Oosteinderweg 372a 
in Oost en beginnen om 20.00 uur. 
Informatie over de F&VA via tel. 
326344 of via de website www.vi-
deoclubaalsmeer.nl.

Zondag opening tentoonstelling 
‘Eigen wijs, eigen weg’
Aalsmeer - Aanstaande zondag 10 
april wordt ter gelegenheid van het 
jubileum 480 jaar doopsgezinden in 
Aalsmeer een speciale tentoonstel-
ling geopend in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 55. 
De expositie is in de vorm van een 
tijdlijn en attendeert op bijzon-
dere gebeurtenissen in Neder-
land en in het Doopsgezinde ge-
loof. Sinds 1866 zijn Doopsgezinden 
in Aalsmeer verenigd in de Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer. Ti-

tel van de tentoonstelling is ‘Eigen 
wijs, eigen weg’ en de officiële ope-
ning vindt om 11.30 uur, na de kerk-
dienst, plaats. Belangstellenden zijn 
van harte welkom. De expositie is 
tot en met 13 juni iedere zaterdag 
van 14.00 tot 17.00 uur, zondag tus-
sen 11.30 en 14.00 uur en dinsdags 
van 14.00 tot 16.00 uur gratis te be-
zoeken. Andere dagen op aanvraag, 
eventueel met rondleiding. Voor 
meer informatie: tentoonstelling@
dgaalsmeer.nl of bel 0297-321681.

Organisatie junior pramenrace telt 
aanmeldingen Onderwaterfeest
Aalsmeer - Scholen en vereni-
gingen hebben zich massaal aan-
gemeld mee te doen met de juni-
or pramenrace op zaterdag 25 ju-
ni aanstaande. De organisatie van 
de juniorrace is druk bezig de aan-
meldingen in te delen op de pramen 
van de vrijwilligers van de Raad van 
12. Het ziet er naar uit dat het op 25 
juni een gezellig drukke junior pra-
menracedag gaat worden. De juni-
orrace staat dit jaar geheel in het te-
ken van het Onderwaterfeest. In de 
deelnemende pramen zullen vele 
zeenimpfen, dolfijnen, kikkers, haai-
en en andere grote en kleine onder-
watergriezels meevaren. Maar voor-
dat het startschot klinkt is er op za-
terdagmiddag 18 juni de sportmid-
dag bij jachthaven Stenhuis aan het 
einde van de Uiterweg. Hier zullen 
alle teams gaan strijden om het bes-
te startnummer. Ook bij slecht weer 
gaat de sportdag door, omdat Sten-
huis een leeg staande botenloods 

beschikbaar heeft gesteld om de 
sportactiviteiten uit te kunnen voe-
ren. Om alle acties op de gevoelige 
plaat te krijgen, is foto de Boer weer 
van de partij en natuurlijk worden 
de kinderen verwend met de nodige 
versnaperingen. Nieuw dit jaar is dat 
de sportdag te volgen zal zijn met de 
webcam. Via de website www.junior.
pramenrace.nl kan over de hele we-
reld worden ingelogd om de deelne-
mende teams te volgen. Heeft je va-
der of moeder, opa of oma, buurman 
of buurvrouw een praam met Pen-
ta? En wil je met je eigen team mee-
doen met dit supersportieve gezelli-
ge evenement? Meldt je dan nu snel 
aan! De inschrijvingen sluiten eind 
mei. Voor scholen en verenigingen, 
die geen eigen praam beschikbaar 
hebben, sluit de inschrijving al op 
29 april. Inschrijven kan door het in-
schrijfformulier te downloaden op 
de website of door een email te stu-
ren naar arnaud@pramenrace.nl.
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Crisistijd biedt kansen: 
Benut uw secretaresse!
Rijsenhout - Het is misschien niet 
het eerste waar u als manager aan 
denkt, maar wat levert uw secretari-
aat u eigenlijk op? Binnen bedrijven 
is men zich nog lang niet altijd be-
wust van de mogelijkheden die men 
heeft met secretaresses. 
Ze worden vaak nog als een nood-
zakelijke kostenpost gezien, maar 
het beeld van de secretaresse die 
de telefoon opneemt en de brie-
ven typt, klopt al lang niet meer. Er 
is steeds meer behoefte aan hoog 
opgeleid organisatorisch talent, as-
sertieve meedenkers die commu-
nicatief sterk zijn. De secretares-
se van de toekomst heeft contac-
ten met veel verschillende mensen 
binnen en buiten het bedrijf. Ze is in 
staat om te beïnvloeden zonder for-
mele macht. Dat stelt bijzondere ei-
sen aan haar persoonlijke kwalitei-
ten. Niet voor niets circuleert in be-
roepskringen al de term ‘secreta-
resse 2.0’. Wanneer een secretares-
se groeit qua persoonlijke ontwik-
keling, heeft dit direct invloed haar 
functioneren. De ondersteuning zal 
soepeler verlopen, ze zal adequater 
reageren en knelpunten op een an-
dere manier oppakken. Hoe kunt u 
deze winst realiseren? Een uitste-
kend middel om gericht belemme-
ringen in mogelijkheden om te zet-
ten is coaching. U kent wellicht het 
effect van coaching al uit uw eigen 
ervaring. Waarom zou u dit voor-
deel niet benutten op uw secreta-
riaat? Een ander instrument is trai-
ning in combinatie met coaching, 
zoals de training Powerboost per-
soonlijke effectiviteit voor secreta-
resses. De training biedt de voor-
delen van kennisdelen in een groep, 
maar ook die van gericht persoon-
lijke aandacht. Coaching verbetert 
het rendement van een training: De 

kans dat de deelnemer voor lang-
durige gedragsveranderingen gaat, 
is veel groter dan bij een reguliere 
training. Deze winst hiervan is niet 
in geld te meten, maar wel in kwa-
liteit en zij werkt door op een ni-
veau waar de rest van uw organi-
satie van profiteert, tegen een rela-
tief lage investering. Kortom: waar-
om zou u uzelf niet de persoonlij-
ke groei van uw secretaresse gun-
nen? Wellicht een mooi thema voor 
secretaressedag op 21 april aan-
staande. Zeker nu u gebruik kunt 
maken van deze secretaressedag-
actie: U krijgt 50 euro korting op de 
training wanneer u uw secretaresse 
aanmeldt vóór 19 april. Vermeld kor-
tingscode ‘secretaressedag 2011’ 
op het inschrijf¬formulier. U ont-
vangt dan een voucher voor deelna-
me, die u aan uw secretaresse kunt 
overhandigen. En vergeet niet haar 
vrij te plannen op 9 en 10 juni! Meer 
informatie: www.kommacoaching.nl 
en www.kommacoaching.nl/ppes-
informatie2011.pdf. Komma Coa-
ching is gespecialiseerd in het be-
geleiden van secretaresses. Secre-
taresses zijn hierbij ondersteuner in 
de breedste zin van het woord.

EHBO vereniging oefent
Aalsmeer - In samenwerking met 
de ambulancedienst VZA, hield de 
EHBO vereniging Aalsmeer op 30 
maart een grote oefenavond voor 
haar leden bij Horticoop op het in-
dustrieterrein. 
De mensen van Lotuskring Uithoorn 
beeldden slachtoffers uit met diver-
se ernstige letsels en zij lagen ver-
spreid door het pand. Zo rond 20.15 
uur arriveerden er twee ambulances 
en moesten de leden in samenwer-

king met de VZA hulp verlenen bij 
een in scène gezette reanimatie en 
een slachtoffer met wervelletsel. Er 
kan terug gekeken worden op een 
zeer geslaagde avond, waarbij ie-
dereen weer veel geleerd heeft op 
het gebied van de eerstehulpver-
lening in de praktijk. Wie meer wil 
weten over de EHBO vereniging en 
foto’s wil bekijken over de oefen-
avond, kan kijken op www.ehbo-
aalsmeer.nl.

Leren eten door unieke dolfijntherapie

Rick Zethof naar Curaçao voor 
bijzonder dolfijnavontuur 
Kudelstaart - In maart mocht de 
11-jarige Rick Zethof uit Kudelstaart 
naar Curaçao afreizen voor het vol-
gen van dolfijntherapie. Rick is 11 
jaar, zit in groep 5 van de OBS Ku-
delstaart en heeft het Syndroom van 
Down. Stichting Dol Fijne Therapie 
(SDFT) uit Brabant maakte het mo-
gelijk om deze unieke therapie te 
volgen en heeft de hoge therapie-
kosten betaald door het werven van 
sponsors (www.dolfijnetherapie.nl). 
Rick kreeg therapie bij het Curaçao 
Dolphin Therapy & Research Cen-
ter (CDTC). 
Zij bieden een twee weken durend 
programma op maat, waarin de in-
teractie met dolfijnen een hoofdrol 
speelt. Het is bestemd voor kinderen 
en volwassenen met verstandelijke 
beperkingen als Down Syndroom 
of autisme, maar ook voor mensen 
met psychologische aandoeningen 
als depressie en posttraumatisch 
stresssyndroom. Het programma is 
in handen van bevoegde en toege-
wijde Nederlandse en Duitse thera-

peuten. Ook de ouders en broertjes 
en zusjes worden betrokken bij de 
behandeling. Voor Rick was het be-
langrijkste aandachtspunt het leren 
eten van stukjes vast voedsel. Rick 
at alles vloeibaar en gepureerd. Zo-
dra hij een stukje waarnam in zijn 
mond, werkte hij het eruit. 
Vele eerder gevolgde therapieën 
in Nederland bij logopedisten, een 
ergotherapeut, een cranio sacraal 
therapeut en orthopedagoog moch-
ten niet baten. Rick heeft een zeer 
sterke wil en is erg gevoelig in en 
om zijn mond. Rick maakte de reis 
naar Curaçao samen met zijn ou-
ders, zusje Lotte van 8 jaar, zusje 
Fleur van 3 jaar en achternicht Ju-
dy. Het werd een ontspannen va-
kantie en iedereen heeft volop ge-
noten van het prachtige eiland en 
het mooie weer. 
Maar naast het lekker kunnen luie-
ren op het strand en aan het zwem-
bad, moest er ook hard gewerkt 
worden. Iedere dag werd naar het 
Sea Aquarium gereden waar Rick 

therapie kreeg van de bekwame 
en lieve logopediste Dirkje Scheen-
stra. Samen met een stagiaire werk-
te ze met geduld en enthousiasme 
dagelijks met Rick aan de therapie-
doelen, waaronder het verbeteren 
van het eetpatroon (kauwbewegin-
gen leren en verbeteren mondmo-
toriek), verbeteren van de concen-
tratie en vergroten van zelfstandig-
heid en zelfvertrouwen. 
De dolfijnen spelen een centrale rol 
in het programma en de interactie 
met de dolfijn werkt hierbij als be-
loning. Dolfijnen zijn intelligent en 
hebben een zeer sociaal karakter. 
Onderzoek wijst uit dat interactie 
met dolfijnen de aandacht van een 
patiënt tot vier keer langer vast kan 
houden. Ze hebben bovendien een 
uniek vermogen om een band met 
mensen te scheppen en ze op hun 
gemak te stellen. De dolfijn accep-
teert mensen met een handicap on-
voorwaardelijk, het ideale therapie-
maatje dus. De therapie van Rick 
bevatte altijd mondmotorische oe-

feningen in spelvorm, gezichts- en 
mondmassages, kauwoefeningen, 
spelletjes van inzicht en geheugen, 
het leren van oogcontact te hou-
den en natuurlijk de opdrachten ge-
ven aan de dolfijn en het zwemmen. 
Na twee weken iedere dag therapie 
te hebben gehad, is Rick zich meer 
bewust van zijn mond, tong, lippen 
en de bijbehorende bewegingen en 
ziet de noodzaak van het kunnen 
kauwen in. 
Het lukt hem nu zelfs om stuk-
jes banaan en brood kauwen! Ook 
is Rick sneller te motiveren (om te 
eten) door hem zelf te laten kiezen 
en weet hij zijn concentratie langer 
vast te houden. Door de therapie is 
zijn zelfvertrouwen groter gewor-
den, toont hij meer zelfinitiatief en is 
hij zelfstandiger. Al met al heeft Rick 
dus zeer goede resultaten behaald 
door de dolfijntherapie. Met het 
zeer uitgebreide verslag en voor-
beeldfilmpje kan nu thuis gewerkt 
worden aan het verbeteren van de 
kauwbewegingen. Er zal nog een 
lange weg afgelegd moeten worden 
met veel geduld, maar de eerste be-
langrijke stap naar het eten van vast 
voedsel is gezet. 
De ouders zijn het CDTC en Stich-
ting Dol Fijne Therapie zeer dank-
baar en zijn alweer volop aan het 
sparen om Rick weer een keer dol-
fijntherapie te laten volgen. Meer 
over Rick en de therapie is te lezen 
op zijn eigen website: rick.zethof.nl 

Kaartverkoop Dresscode©blue 
Moves You start 15 april
Aalsmeer - Op vrijdag 15 april 
vindt vanaf 20.00 uur in café Jop-
pe de officiële launch party plaats 
van Dresscode©blue Moves You. 
De special guest dj’s voor de avond 
zijn dj Chilz, dj Nista en Franklin Mc-
Koy. Op deze avond zijn de eerste 
entreekaarten voor Dresscode Blue 
verkrijgbaar. Dresscode Blue is een 
nieuwe benefiet muziekavond voor 
jongeren op zaterdag 28 mei op het 
Raadhuisplein. 
Beroemde dj’s als Flexican, DJ Ray-
mundo, DJ Roog en Misja Helsloot 
verlenen belangeloos hun mede-
werking. De opbrengst van Dres-
scode Blue gaat naar Fight cancer, 
het jongerenlabel van KWF.

Elke vijftigste kaart VIP kaart
“De Launch Party wordt een voor-
proefje van ons grote Dresscode 
Blue event”, aldus medeorganisator 
Jan van Schuppen van Joppe. “We 
hebben fantastische dj’s die bij de 
launch komen draaien. 
Uiteraard gaan we de eerste kaart-
koper in het zonnetje zetten. Iede-
re vijftigste kaart die verkocht wordt, 
wordt automatisch een VIP-kaart. 
Daarmee krijgt de gelukkige eige-
naar op Dresscode Blue toegang tot 
de VIP-ruimte inclusief champagne 
en lekkere hapjes. We zijn heel blij 
dat we dit evenement in goed over-
leg met de gemeente in Aalsmeer 
kunnen organiseren. Want tot nu 
toe vonden Fight cancer dj-avonden 
alleen in steden plaats. Aalsmeer 
gaat dat gegeven doorbreken!” Ha-

rold Ofman, organisator en initia-
tiefnemer, geeft aan dat zo’n groot 
evenement niet zonder support van 
het bedrijfsleven kan. “We zijn druk 
bezig met het benaderen van gro-
te en kleine bedrijven. Door de eco-
nomische crisis, willen bedrijven iets 
langer dan anders nadenken over 
sponsoring. Daar hebben we uiter-
aard begrip voor.” 
Meer informatie met betrekking tot 
(gold)sponsoring en de line up, is 
altijd terug te vinden op www.dres-
scodeblue.nl. De minimum leeftijd 
voor Dresscode©Blue Moves You is 
18 jaar. Vanaf zaterdag 16 april zijn 
de kaarten à 15 euro te koop bij fir-
ma Hartelust aan de Oosteinderweg 
279, café Joppe in de Wetering-
straat en kapsalon Tom Meijer in de 
Dorpsstraat. Kaarten aan de kassa 
kosten 17,50 euro.

Strijd tegen kanker
Fight cancer is een jong en inspire-
rend label van KWF Kankerbestrij-
ding voor fondsenwerving voor kan-
keronderzoek, voorlichting en pa-
tiëntenondersteuning. Fight cancer 
spreekt vooral mensen aan die in 
actie willen komen voor de strijd te-
gen kanker. 
Actie is keihard nodig. Want op dit 
moment krijgt één op de drie men-
sen in Nederland kanker. Daarom 
moet er snel meer onderzoek ko-
men om kennis te verkrijgen die 
nodig is om het risico op kanker te 
beperken. Want alleen onderzoek 
werkt. www.fightcancer.nl 

Het team van Dresscode blue: v.l.n.r. Fred, Gea, Frank, Peter, Harold, Merel, 
Jan en Tom.

Voorjaarsmarkt Kruispunt
Leimuiden - Op vrijdag 8 en zater-
dag 9 april wordt in het Kruispunt 
te Leimuiden de jaarlijkse voorjaars-
markt van de Protestantse gemeen-
te gehouden. Op vrijdag begint om 
14.00 uur de buitenverkoop en van-
af 18.00 uur gaan de deuren van 
het Kruispunt open. Binnen is een 
uitgebreide boekenmarkt met een 
aanbod op velerlei gebied, zowel 
voor jong als oud. Verder zijn er kra-

men met onder andere speelgoed, 
elektronica, servies en glaswerk en 
plantenbakjes. Ook aan de inwendi-
ge mens is gedacht, er zijn hapjes 
en drankjes. De markt is vrijdag tot 
21.00 uur te bezoeken. Zaterdag zijn 
belangstellenden welkom van 10.00 
tot 16.30 uur. De opbrengst van de 
markt is bestemd voor onderhoud 
en instandhouding van kerk en ker-
kelijke gebouwen.

Fiets voor Nick Koster 
van Teddy’s en Name It
Aalsmeer - Nick Koster heeft gis-
teren zijn Name it fiets opgehaald 
bij Teddy’s in de Zijdstraat. De ba-
by- en kinderkledingzaak heeft in 
samenwerking met Name it een 
fiets verloot. Nick en alle ande-
re deelnemende kinderen moes-
ten vijf verschillen op de wedstrijd-
kaart zoeken. Uit alle goede inzen-
dingen is nu een winnaar getrok-
ken. En Nick Koster is de gelukki-
ge! Vanuit de winkel fietste hij gelijk 
naar huis! De kinderen blijven overi-
gens bij Teddy’s in de prijzen vallen. 
Want er kan in de winkel nog steeds 
gestemt worden op de leukste foto’s 
van de fotowedstrijd. Negen kinde-
ren kunnen een gratis set winnen! 
Er kunnen echter nu geen foto’s 
meer ingestuurd worden. Wel stem-
men dus, u/jij wordt uitgenodigd om 
dit te komen doen in de winkel in de 
Zijdstraat 67. Voor meer informatie: 
0297-344370.

Optimale service aan klanten
Bundeling krachten Dutch 
Flower Group en Mavuno
Aalsmeer - Dutch Flower Group 
(DFG) en het Mavuno Network 
(Mavuno) gaan een strategische al-
liantie aan. Door het bundelen van 
hun krachten zijn beide onderne-
mingen in staat de keten, die uit de-
ze nieuwe samenwerking ontstaat, 
efficiënt in te richten voor een op-
timale service aan haar klanten. De 
alliantie is een gevolg van de inter-
nationale ontwikkelingen binnen de 
sierteeltsector en de nadrukkelijke 
focus van beide partijen op hun co-
re business activiteiten. Met ingang 
van 1 mei 2011 zal DFG verantwoor-
delijk worden voor de bedrijfsvoe-
ring van Bloom (NL), Fast Track Flo-
wers (UK), Airflo (NL en Kenia) en 
zal daarnaast de handelsactiviteiten 
van World Flowers (UK) overnemen.

Duurzaamheid
Oserian, de kwekerij in Kenia die ei-
gendom is van Mavuno Network, 
speelt een sleutelrol binnen deze 
strategische alliantie. Oserian is één 
van ‘s werelds meest duurzame pro-
ductielocaties van onder meer ro-
zen, met - uniek in de wereld - ei-
gen geothermische energiebron-
nen. Oserian is vooral bekend om 
haar Fairtrade aanbod aan bloemen, 
maar zij staat binnen de wereldwij-
de sierteeltsector met name bekend 
als één van de meest vooruitstre-
vende ondernemingen met haar na-
drukkelijke focus op kwaliteit, milieu 
en corporate social responsibility. 
Mavuno Network zal binnen de alli-
antie haar focus op de bloemenpro-
ductie en de productontwikkeling 
kunnen verscherpen en een belang-
rijke bijdrage leveren aan de marke-
tingactiviteiten van DFG. Door deze 
synergie wordt DFG in staat gesteld 
om haar positie binnen de sourcing 
in Afrika, en in het bijzonder Kenia 

bij de aan Mavuno Network aange-
sloten kwekers, aanzienlijk te gaan 
versterken. DFG heeft inmiddels, 
naast Kenia, wereldwijd inkoopkan-
toren in alle belangrijke productie-
gebieden van snijbloemen. DFG, 
vanuit haar filosofie van partnership 
en transparantie, is bijzonder trots 
op het feit dat Mavuno Network 
haar benaderd heeft om binnen de-
ze strategische alliantie de toekom-
stige ontwikkelingen samen aan te 
gaan. De samenvoeging van de vo-
lumes van Mavuno Network en DFG 
stelt beiden in staat om hogere ef-
ficiency te bereiken, die ook zullen 
zorgen voor een nog duurzamere 
bedrijfsvoering.

Efficiencies
Bloom zal gevestigd worden in een 
moderne, klimaat geregelde, locatie 
binnen één van de DFG-panden in 
Aalsmeer en zich volledig richten op 
‘packed at source’. Dit garandeert de 
hoogste kwaliteit en service voor de 
klanten van Bloom. Fast Track Flo-
wers zal haar lokale focus vergro-
ten en zich richten op de sourcing 
en vermarkting van het “UK Grown 
Product”. Airflo zal binnen deze alli-
antie zorgen dat de DFG een grote-
re controle krijgt over de logistiek en 
zal worden bestuurd als een onaf-
hankelijke freight forwarder. Het or-
derboek van World Flowers zal wor-
den overgedragen aan de gespecia-
liseerde retailbedrijven van DFG. 

Zowel het Mavuno Network als Dut-
ch Flower Group zijn trots om op de-
ze wijze met elkaar te zijn verbon-
den. Deze strategische alliantie zal 
beide bedrijven versterken en zor-
gen voor een nog duurzamer aan-
bod richting de retailketens: van 
bron tot consument. 

Van links naar rechts: Marco van Zijverden (CEO Dutch Flower Group), Harry 
Brockhoff (CFO Dutch Flower Group), Peter Zwager (Chairman Mavuno Net-
work), Dipak Shah (CFO Mavuno Network) en mr. L.C.B. Sassoon (Executive 
Vice Chairman Mavuno Network);
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Kick off met Mart Smeets voor 
Ride for the Roses in Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
5 april vond in de Crown Busi-
ness Studios de kick off plaats voor 
de Ride for the Roses, de fiets-
tocht voor de KWF kankerbestrij-
ding die op zondag 4 september 
start in Aalsmeer. De bijeenkomst 
stond onder de bezielende leiding 
van verslaggever en presentator 
Mart Smeets. De bekende televisie-
man vertelde over het ontstaan van 
de Ride for the Roses in Amerika, 
een initiatief van wielrenner Lan-
ce Armstrong die zelf deze ernstige 
en veelal levensbedreigende ziekte 
heeft overwonnen. Armstrong wil-
de iets terug doen voor het zieken-
huis waar hij behandeld was en ge-
bruikte zijn fiets als nobel doel. De 
Amerikaanse meervoudig winnaar 
van de Tour de France ging voor-
op in een fietstocht tegen kanker 
en met hem reden de eerste keer al 
3.600 mensen mee. Nu is de stoet 
jaarlijks ongekend lang en is er zelfs 
een stop ingevoerd. Het evenement 
voor het goede doel is overgeslagen 
naar Nederland. “Nederland is goed 
in het blijven zitten op zijn porte-
monnee”, aldus Smeets. “Maar met 
z’n allen iets doen, schouder aan 
schouder, dat kunnen we wel. Een 
peloton is tot slot altijd sterker dan 
de koploper.” Smeets riep de aan-
wezigen in de zaal op om zoveel 
mensen in hun omgeving warm te 
maken voor de Ride for the Roses. 
“Zet ze op een fiets of laat ze mee 
helpen in de organisatie.” Ook bur-
gemeester Pieter Litjens deed deze 
oproep, in een iets ander verband. 
De Ride for the Roses, waarvan 100 
kilometer de langste afstand is, gaat 
natuurlijk niet alleen door Aalsmeer, 
maar juist door heel veel omliggen-
de gemeenten, waaronder Haar-
lemmermeer en Uithoorn. “We ho-
pen op medewerking van al deze 
gemeenten en natuurlijk steun van 
al hun inwoners”, aldus Litjens, die 

Tijdens de kick-off afgelopen dinsdag werd een film vertoond over eerder ge-
houden Ride for the Roses tochten, werd gesproken met prof. Floor van Leeu-
wen, die onderzoek doet naar behandelmethodes, bracht oud-profwielrenner 
en ex-kankerpatiënt Teun van Vliet een indrukwekkend verhaal en werd het 
lijflied ‘The Rose’ gezongen door Greta Holtrop met begeleiding van Martijn 
Schok op piano.

Aalsmeer - Met een zwaard heb-
ben Hein Bon en Lena Slof afgelo-
pen maandag 4 april hun zeven la-
gen tellende bruidstaart aangesne-
den in aanwezigheid van hun kin-
deren, bewoners en medewerkers 
van zorgcentrum ‘t Kloosterhof en 
loco-burgemeester Ad Verburg, die 
het zestig jaar getrouwde echtpaar 
kwam feliciteren met een groot boe-
ket bloemen namens het gemeen-
tebestuur. 
Op 2 februari in 1951 gaven Hein 
Bon en Lena Slof elkaar het ja-
woord in het gemeentehuis van 
Mijdrecht. Twee maanden later, op 
4 april, vond het kerkelijk huwelijk 
plaats in De Kwakel. De twee heb-
ben elkaar ontmoet in 1947 op de 
Bilderdamse kermis. Het klikte tus-
sen het stel en besloten werd sa-
men verder te gaan. In De Kwa-
kel stond hun ‘huwelijksnest’, in de 
Banken, en hier werd in 1954 hun 
eerste zoon Adrie geboren. Drie jaar 
later zag tweede zoon Arie het le-
venslicht. De jongens zijn vernoemd 
naar de vaders van Hein en Le-
na, beiden Adrianus genaamd. Na 
ongeveer zeven jaar in De Kwa-
kel te hebben gewoond, werd ver-
huisd naar Uithoorn waar in 1961 
zoon Martien en in 1965 zoon Hen-
ry geboren zijn. Inmiddels heeft het 
echtpaar tien kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. Sinds 27 ju-
li 2009 wonen Hein en Lena Bon in 
zorgcentrum ‘t Kloosterhof. Ze heb-
ben hier al een paar feestjes ge-
vierd, waaronder vorig jaar de ne-
gentigste verjaardag van Hein vo-

Feest in Kloosterhof voor 60 jaar getrouwd echtpaar

Bruidstaart voor Hein en Lena Bon

Wijkraad in 
vergadering
Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer 
komt vanavond, donderdag 7 april, 
vanaf 19.30 uur bijeen in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Aller-
eerst krijgen de bewoners de mo-
gelijkheid om zaken in te brengen 
en te bespreken. Naast de toekomst 
van het scholengebied komen on-
der andere het activiteitenplan en 
het baggeren van het sierwater aan 
de orde. Op de website van de Wijk-
raad Hornmeer staan de definitieve 
tekeningen over de uitbreiding van 
de riolering in de Roerdomplaan en 
Fuutlaan. De werkzaamheden zijn 
afgelopen 4 april gestart.

3 Auto-inbraken 
in Oosteinde
Aalsmeer - Tussen 1 en 3 april is 
ingebroken in een op de Vlinderweg 
geparkeerde auto. Uit de Alfa Ro-
meo is de autoradio met ingebouwd 
navigatiesysteem gestolen. Het slot 
van een portier is open gebroken. 
Dit is ook gebeurd bij een in de 
Snoekbaarsstraat geparkeerde au-
to. Op zondag 4 april is tussen half 1 
‘s nachts en half tien in de ochtend 
ingebroken in een Honda Civic. De 
dieven zijn er vandoor gegaan met 
het navigatiesysteem. Eveneens op 
zondag 4 april is ingebroken in een 
in de Zonnedauwlaan geparkeer-
de auto. Tussen vier en negen uur 
in de ochtend is een linkerraam van 
een Opel ingeslagen. Uit de wagen 
is niets ontvreemd.

Snowboard in 
tas gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 31 
maart is tussen zes uur ‘s avonds 
en acht uur in de ochtend een don-
kerblauwe draagtas met hierin een 
snowboard van het merk Wedze ge-
stolen. De tas stond in een inpandi-
ge carport in het Maarse & Kroon-
hof. Het snowboard is geel met an-
traciet van kleur. De bindingen za-
ten los in de tas. Er is onderzoek ge-
weest, maar dit heeft niets opgele-
verd.

Fietsdieven 
aangehouden
Aalsmeer - Op vrijdag 1 april werd 
gezegd dat een viertal personen er 
vandoor wilden gaan met een fiets, 
die op slot gestald stond voor een 
woning in de Geraniumstraat. De 
politie was snel ter plaatse en heeft 
het viertal aangehouden. Allen zijn 
bewoners uit dezelfde straat. De 
twee mannen en twee vrouwen zijn 
in de leeftijd van 24 en 29 jaar. Hen 
wordt heling ten laste gelegd.

Caravan brandt 
volledig uit
Aalsmeer - Om twee uur in de 
nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 
april is in de Sportlaan een caravan 
volledig uitgebrand. De eigenaars 
hadden hun huis op wielen net van-
uit de binnenplaats op hun oprit ge-
parkeerd. Een getuige merkte de 
brand op, maar de brandweer heeft 
niet kunnen voorkomen dat de ca-
ravan volledig uitbrandde. Een in de 
caravan aanwezige gasfles bemoei-
lijkte het blussen. Even dreigde ook 
de woning vlam te vatten. Het vuur 
sloeg over naar de kozijnen, maar 
dit brandje kon snel in de kiem ge-
smoord worden.

Eigenaar van rode 
damesfiets gezocht
Aalsmeer - Op woensdag 30 maart 
rond half tien in de avond zag een 
getuige in de Ophelialaan twee jon-
gens slepen met een rode dames-
fiets. De actie werd niet vertrouwd 
en de politie is gealarmeerd. Een 
zoektocht is ingezet en dit heeft de 
vondst van de betreffende fiets op-
geleverd. Het rijwiel is teruggevon-
den in het Rozenhof. De daders zijn 
niet aangetroffen. De eigenaar van 
de rode damesfiets kan zijn of haar 
eigendom terug komen halen bij het 
politiebureau aan de Dreef.

Winkeldieven 
naar Halt
Aalsmeer - Op vrijdag 1 april zijn in 
de Zijdstraat twee winkeldieven op 
heterdaad betrapt. Rond half zes in 
de middag wilde het tweetal er van-
door gegaan met een paar schoe-
nen. Dit werd gezien door een win-
kelmedewerker. De jongens van 15 
en 14 jaar uit resp. Aalsmeer en Uit-
hoorn zijn doorgestuurd naar Halt.

voorzichtig meedeelde zelf voor de 
100 kilometer te gaan. Voorzichtig, 
omdat de eerste burger in het begin 
van zijn ambtsperiode in Aalsmeer 
toezegde de triatlon in Aalsmeer 
mee te zullen gaan lopen en nog 
regelmatig de vraag krijgt wanneer 
daad bij woord gevoegd gaat wor-
den. Litjens, ook voorzitter van de 
stuurgroep RFTR, kreeg als eerste 
het nieuwe shirt van de Rabobank 
wielerploeg uitgereikt. Op het shirt 
prijkt groot, in het midden, de roos, 
het logo van de Ride for the Ro-
ses. Het shirt, dat hij om bovenge-
noemde reden ook maar niet aan-
trok, kreeg de burgemeester in bij-
zijn van oud volleybal-topvrouw 
Heleen Crielaard en directeur Gijs 
Boerrigter van het KWF. De direc-
teur heeft zelf al negen keer de Ri-

de for the Roses gereden en hoopt 
dit jaar voor de tiende maal de tocht 
te volbrengen. “Het is een feest om 
mee te maken.” Ook van de partij op 
4 september de rijders van de Ra-
boploeg, evenals zo’n 40.000 mede-
werkers van deze bank. Ruim 10.000 
deelnemers worden aan de start 
verwacht, niet alleen (prof)wielren-
ners, maar ook recreanten die kun-
nen kiezen uit de afstanden 25 of 50 
kilometer. Het streefbedrag is min-
stens 1.000.000 euro ophalen voor 
KWF Kankerbestrijding. De ‘bodem’ 
is er, de Rabobank schonk deze 
avond een cheque van liefst 40.000 
euro. Ook sponsoren, mee fietsen 
of als vrijwilliger actief aan de slag? 
Kijk voor alle informatie op www.ri-
defortheroses.nl. 
Door Jacqueline Kristelijn

rig jaar. Hij is nu dus 91 jaar, zij 87 
jaar. In ‘t Kloosterhof heeft het echt-
paar het reuze naar hun zin. Kaar-
ten, bingo en rummicuppen zijn hun 
grootste hobby’s en Lena puzzelt en 
breit nog heel veel in gezelschap 
van andere bewoners. En twee jaar 
geleden zijn ze voor het eerst met ‘t 
Kloosterhof samen op vakantie ge-
weest. Een hoogtepunt, dat als het 
aan hen ligt, zeker herhaald gaat 
worden. Hein Bon is geen onbeken-
de in Aalsmeer, hij heeft 47 jaar ge-
werkt bij Jongkind. Naast koffie met 
een groot stuk taart en een boeket 
van het gemeentebestuur, kreeg 
het diamanten paar ook bloemen 
van de directrice van het zorgcen-
trum en hebben Hein en Lena een 

gelukswens ontvangen van Hare 
Majesteit de Koningin. Na de fees-
telijkheden in ‘t Kloosterhof is het 
huwelijksjubileum later op de dag 
nog bezegeld met een kerkdienst.

College stelt prioriteiten op 
gebied van handhaving vast
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
heeft in 2010 een inhaalslag ge-
maakt in de kwaliteit van de vergun-
ningverlening en achterstanden op 
dat gebied verregaand weggewerkt. 
Daarnaast is een start gemaakt met 
een programma om binnen de hui-
dige collegeperiode alle Aalsmeerse 
bestemmingsplannen te actualise-
ren en digitaliseren. Sluitstuk is de 
actualisatie en aanpassing van het 
handhavingsbeleid, mede als ge-
volg van nieuwe (veranderde) wet- 
en regelgeving. Afgelopen dinsdag 
heeft het college van burgemees-
ter en wethouders de Nota Handha-
ving 2011–2015 en het Uitvoerings-
programma Handhaving 2011-2012 
vastgesteld. In deze plannen staan 
de handhavingstaken en de prio-
riteiten voor het komende jaar be-
schreven. Het college stelt de ge-
meenteraad voor om in 2011 extra 
financiële middelen beschikbaar te 
stellen om het reguliere toezicht en 
handhaving verder op poten te kun-
nen zetten. 
Naast regulier toezicht en handha-
ving heeft de gemeente Aalsmeer te 
maken met een aantal ingewikkel-
de zaken, zoals huisvesting van ar-
beidsmigranten, woonarken en ge-
bruik van objecten in strijd met be-
stemmingsplannen. Toezicht en 
handhaving, die te maken hebben 
met deze onderwerpen, zullen in de 
toekomst mogelijk extra handha-
vingscapaciteit vragen maar vormen 
geen onderdeel van de nu vastge-
stelde nota. Binnen de actualisatie 
van de bestemmingsplannen zal de 
exacte problematiek rondom deze 
onderwerpen in kaart worden ge-
bracht. Pas op dat moment kun-
nen keuzes worden gemaakt over 
de aanpak van de handhaving en 
worden de financiële consequen-
ties duidelijk. Het college gaat er 
dus vanuit dat in 2011 waarschijn-
lijk nog aanvullende middelen voor 
handhaving nodig zullen zijn.

Prioriteiten dit jaar
Het is niet mogelijk om continu alle 
regels en wetten te controleren en 
te handhaven en dat is ook niet no-
dig. Daarom stelt het college voor 
2011 een aantal prioriteiten. Op het 
gebied van bouwen, brandveilig-
heid en ruimtelijke ordening heeft 
(brand)veiligheid specifiek bij hore-
ca en logiesgebouwen in 2011 hoge 
prioriteit. Wat milieu betreft hebben 
asbestsloop, de branches jachtha-
vens, autohandel, benzinepompen 
alsmede garage- en reparatiebe-
drijven een hoge prioriteit gekregen. 

Verder krijgen onder andere fout-
parkeren, zwerfvuil en objectver-
gunningen de aandacht. Ook wordt 
dit jaar het handhavingsproject ‘Par-
keren op eigen terrein’ verder uitge-
voerd. In Nieuw-Oosteinde hebben 
de eerste bewoners die verplicht zijn 
om een parkeerplaats op eigen ter-
rein in stand te houden al een brief 
ontvangen. De bewoners van de an-
dere wijken waarvoor dit geldt wor-
den in de loop van dit jaar aange-
schreven. Dit jaar zullen dus inten-
sievere controles bij horecabedrij-
ven en logiesgebouwen plaatsvin-
den. Ook de gezondheidszorg-ge-
bouwen, winkels, clubhuizen, on-
derwijsinstellingen en sportinstel-
lingen worden in 2011-2012 gecon-
troleerd in het kader van de brand-
veiligheid. Het is voor de veiligheid 
van de bezoekers belangrijk dat er 
voldaan wordt aan de afspraken die 
staan in de vergunning of melding. 
Door het niet naleven van deze re-
gels kan de veiligheid in het ge-
drang komen. Daarom is het be-
langrijk dat er regelmatig contro-
le plaatsvindt. Ook richten de mi-
lieutoezichthouders zich dit jaar 
op nieuwe regelgeving voor vloei-
stofdichte bodemvoorzieningen bij 
jachthavens en soortgelijke bedrij-
vigheid.

Handhaven belangrijk
Waarom handhaven en toezicht 
houden zo belangrijk zijn? Wet-
houder Gertjan van der Hoeven: 
“De overheid stelt regels omdat de 
maatschappij daarom vraagt. We 
ontvangen bijvoorbeeld ook steeds 
vaker verzoeken om handhaving. 
Dat heeft te maken met veiligheid, 
overlast of gewoon met afspraken 
die we met elkaar gemaakt hebben. 
Het is een utopie om te verwachten 
dat iedereen zich aan gemaakte af-
spraken houdt. 
Dat is dus ook niet zo. Het is daar-
om nodig om te controleren of de 
afspraken (vergunningen) wel na-
gekomen worden. Inwoners ver-
wachten dat van de gemeente. Door 
het opstellen van een prioriteitenlijst 
kunnen we gestructureerd aan de 
slag met controles en handhaving. 
Tijdens de werkbezoeken die ik de 
afgelopen maanden samen met de 
verschillende inspecteurs heb afge-
legd, heb ik niet alleen ervaren hoe-
veel tijd een dergelijk bezoek kost, 
maar ook hoe waardevol het is. Een 
inspecteur heeft natuurlijk voorna-
melijk een controlerende rol, maar 
ook adviezen worden maar al te 
vaak op prijs gesteld.”

Aalsmeer - De Hornweg is tot en 
met 15 april afgesloten voor al het 
doorgaand verkeer in verband met 
het aanbrengen van duikers on-
der de Hornweg. Het aanbrengen 
van de duikers is een complex werk 
vanwege de aanwezigheid van de 
grote hoeveelheid kabels en leidin-
gen die in de weg liggen. Alle per-
celen zijn bereikbaar alleen moet 
er rekening worden gehouden met 
een omleidingsroute. Autoverkeer 
wordt omgeleid via de Machineweg, 
Aalsmeerderweg, Middenweg, Mo-
lenvlietweg en. Fietsers worden om-
geleid via de Machineweg en de 
Molenvlietweg. De omleidingsrou-
te zal worden aangegeven met ge-
le borden. De provincie Noord-Hol-

land werkt aan de vernieuwing en 
verbreding van de N201. Dit is hard 
nodig om het economisch belangrij-
ke gebied rondom Schiphol en Flo-
raHolland vitaal te houden. Onder-
deel van het Masterplan N201+ is 
het project Omlegging Aalsmeer en 
Uithoorn, waaronder de Hornweg 
valt. De afsluiting is nodig vanwege 
het plaatsen van twee duikers in de 
Hornweg ter hoogte van de kruising 
met de nieuwe N201. Omwonenden 
die dicht bij het viaduct wonen kun-
nen hinder ervaren. De werkzaam-
heden bestaan uit aftrillen van be-
staand asfalt, afgraven van gronden, 
het plaatsen van de duikers en as-
falteren. Kijk voor meer informatie 
op www.n201.info.

Afsluiting Hornweg voor N201

Jaarvergadering Dorpsraad
Kudelstaart - Woensdag 13 april 
om 20.00 uur houdt de Dorps-
raad weer haar jaarvergadering in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. In 
de jaarvergadering wordt terugge-
keken naar 2010, maar ook voor-
uit gekeken naar wat belangrijk is 
voor 2011 en daarna. Naast de re-
guliere agenda wordt gesproken 
over het Centrum. Onderwerpen die 

ook passeren zijn: Mijnsheerlijck-
heid, het winkelcentrum, parkeer-
kaart in blauwe zone en een hore-
cagelegenheid. Wethouder Ad Ver-
burg zal deze avond aanwezig zijn 
om een toelichting te geven en vra-
gen te beantwoorden over deze on-
derwerpen. Voor meer informatie: 
www.wijkraden-aalsmeer.nl onder 
het kopje Dorpsraad Kudelstaart.

Aalsmeer - Om de uitstoot van 
CO2 verder tegen te gaan, wil de 
provincie gemeenten ondersteunen 
bij het duurzamer maken van de 
openbare verlichting. De provincie 
stelt daarom 400.000 euro beschik-
baar voor onderzoek en beleidsont-
wikkeling. De gemeente Aalsmeer 
heeft zich ook aangemeld voor de-
ze ondersteuning. De gemeente is 
al een aantal jaar bezig met duur-
zame verlichting en bij nieuwbouw 
wordt de verlichting altijd duurzaam 
uitgevoerd. Steeds meer gemeenten 
in Noord-Holland richten hun open-
bare ruimtes duurzaam in. Energie-
zuinige verlichting kan hier een flin-
ke bijdrage aan leveren. Uit de prak-
tijk is gebleken dat dit een gemid-
delde besparing van twintig procent 
oplevert. Behalve Aalsmeer, zijn ook 

andere gemeenten zoals Bergen, 
Den Helder, Haarlem, Naarden, Vel-
sen en Zaanstad al bezig met duur-
zame verlichting. Het is nu de beurt 
aan de overige gemeenten om over 
te gaan op duurzame openbare ver-
lichting. De provincie Noord-Hol-
land wil graag koploper zijn op het 
gebied van duurzame openbare ver-
lichting. 
De provincie zet in op een breed ge-
dragen verantwoordelijkheid als het 
gaat om duurzaamheid. Samen met 
het bedrijfsleven, gemeenten en an-
dere partners wil de provincie van 
Noord-Holland een duurzame pro-
vincie maken. Doordat steeds meer 
gemeenten overgaan tot duurzame 
openbare verlichting, leveren zij di-
rect een bijdrage aan verminderde 
CO2 uitstoot.

Aalsmeer duurzaam verlicht
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Primeur in aanpak woonfraude
Poging doorverhuren huis 
leidt tot uitzetting woning
Aalsmeer - Een bewoner van Eigen 
Haard moet zijn sociale huurwo-
ning verlaten omdat hij zijn woning 
via internet aanbood. Dat heeft de 
rechtbank gisteren besloten in kort 
geding. Het is de eerste keer dat de 
rechter het onrechtmatig aanbieden 
van een huurwoning strafbaar heeft 
gesteld. 
Via Marktplaats bood de huur-
der zijn woning voor 800 euro per 
maand aan. De huurder betaalt zelf 
397 euro voor zijn woning in Am-
sterdam. Eigen Haard is de aan-
bieding op het spoor gekomen en 
heeft, volgens de regels, geëist dat 
de huurder zijn huurcontract op-
zegt. Dat weigerde hij. Daarop stap-
te Eigen Haard naar de rechter en 
eiste ontbinding van het huurcon-
tract.
 
Primeur en testcase
Het is de eerste keer dat de rech-
ter een poging tot onderhuur be-
straft met uitzetting. En daarmee is 

het een belangrijke testcase voor 
het bestrijden van woonfraude van 
alle woningcorporaties en particu-
liere verhuurders. In korte tijd zijn 
drie huurders op heterdaad betrapt 
op het aanbieden van hun socia-
le huurwoningen. Zij kozen eieren 
voor hun geld en zegden het huur-
contract op.
 
Bestrijden van woonfraude
Eigen Haard werkt aan het terug-
dringen van de woonfraude. Direc-
teur Chrétien Mommers: “We zoe-
ken bewijsmateriaal dat aantoont 
dat een huurder de intentie tot on-
derhuur heeft. Als we hem betrap-
pen dan eisen wij de opzegging 
van het huurcontract. Of we stap-
pen naar de rechter. Zo zorgen we 
ervoor dat woningzoekenden die in 
aanmerking komen voor een wo-
ning, deze ook daadwerkelijk kun-
nen krijgen. Met deze aanpak voor-
komen we ook dat wij onderhuur-
ders op straat moeten zetten.”

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer heeft boven de publieksingang en de bo-
ven de bordestrap gevelbelettering aangebracht. De publieksingang is voor-
zien van het gemeentelogo en boven de bordestrap zijn het wapen en de 
plaatsnaam geplaatst.  

Herkenbaar gemeentehuis

Amstelland -Een personenauto vol 
velgen en een man in een verdach-
te situatie. Dat was vrijdagmorgen 1 
april voor een oplettende burger in 
de hoofdstad aanleiding om de po-
litie te bellen. Die hield vervolgens 
een 23-jarige man uit Bulgarije aan 
voor diefstal van deze auto-onder-
delen. De oplettende getuige zag 
rond zeven uur, in de omgeving van 
de Erasmusgracht een man geknield 
bij een auto zitten terwijl hij een wiel 
demonteerde. In de nabijheid stond 
een geparkeerde auto vol met vel-
gen. Genoeg reden om de politie te 
waarschuwen die hem liggend in de 
auto op de Reina Prinsen Geerlig-
straat aanhield op verdenking van 
diefstal. In de auto bleken dertien 
velgen te liggen waarvan de banden 
waren weggesneden. Bij verder on-
derzoek trof de politie ook een na-
vigatiesysteem aan dat vermoedelijk 
van diefstal afkomstig. De afgelopen 
weken werd met regelmaat melding 
gedaan van diefstal van velgen in 

Amsterdam. Iedere keer werd er 
slechts één velg van een voertuig 
verwijderd waarbij het in alle geval-
len ging om lichtmetalen velgen. De 
politie heeft verschillende aangif-
ten binnen gekregen en heeft en-
kele eigenaren hun velg terugge-
geven. Toch staan er nog voldoende 
velgen op het politiebureau waarvan 
nog geen aangifte bekend is. De re-
cherche van het wijkteam Bos en 
Lommer zoekt dan ook nog gedu-
peerde automobilisten. Zij kunnen 
in contact komen met het team via 
0900-8844. Vermoedelijk worden de 
velgen verkocht aan een metaalop-
koper. Het is dan ook niet uitgeslo-
ten dat meerdere personen zich met 
deze vorm van diefstal bezighou-
den. Diefstal van velgen wordt in ie-
der geval bemoeilijkt door speciale 
wielmoeren te monteren die je al-
leen met een speciale moersleutel 
kunt verwijderen. Via een garage-
bedrijf of automaterialenhandel zijn 
deze te koop.

Bulgaar aangehouden 
met auto vol velgen

Monumentenvergunning 
voor isoleren van woning
Aalsmeer - De gemeente is voor-
nemens een monumentenvergun-
ning af te geven voor het isoleren 
van een woning aan de Aalsmeer-
derweg. De werkzaamheden wor-
den uitgevoerd in opdracht van 
Rijkswaterstaat in het kader van het 
geluidsisolatieproject Schiphol. 
Omdat de woning is aangewe-
zen als gemeentelijk monument, 
kunnen deze werkzaamheden al-
leen worden uitgevoerd nadat de 
gemeente genoemde vergunning 
heeft afgegeven. 
De Centrale Monumentencommis-

sie van de stichting Welstandszorg 
Noord-Holland heeft in haar verga-
dering vorig jaar oktober negatief 
geadviseerd, omdat deze commis-
sie in principe tegen het aanbren-
gen van dubbelglas, en dus zwaar-
der kozijnhout, is. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft 
besloten, in afwijking van het ad-
vies van de Monumentencommis-
sie, toch medewerking te verlenen 
aan het verzoek. 
Het plan heeft inmiddels zes weken 
ter inzage gelegen, er zijn geen be-
zwaren ingediend.

Aalsmeer - Landschap Noord-Hol-
land, Rabobank Regio Schiphol en 
Stichting De Bovenlanden vroegen 
tijdens een druk bezochte avond 
aandacht voor de bijzondere waar-
den van de Bovenlanden en in het 
bijzonder voor het natuurgebied de 
Oosteinderpoel. 
De avond werd gehouden op don-
derdag 31 maart in De Oude Veiling 
en werd door bijna 100 mensen be-
zocht, waarvan 70 leden van Rabo-
bank Regio Schiphol. De overigen 
waren beschermers en donateurs 
van Landschap Noord Holland en 
De Bovenlanden. Tussen de Ring-
vaart en de Oosteinderweg ligt een 
eeuwenoud en uniek landschap, 
bestaande uit honderden eilandjes: 
De Bovenlanden. Helemaal aan de 
oostkant ligt de Oosteinderpoel, een 
gebied dat bekend staat om haar 
rijkdom aan planten. Er groeien wel 
zes soorten heide. De Bovenlanden 

vormen de steunpilaar van de Groe-
ne AS, een ecologische en recrea-
tieve verbindingszone tussen Am-
stelland en Spaarnwoude. Allemaal 
redenen om dit bijzondere gebied 
te behouden en te versterken. En 
bescherming is noodzakelijk, om-
dat wegens het verdwijnen van de 
trekheerstercultuur, een eeuwenoud 
cultuurlandschap dreigt te verdwij-
nen. Verschillende delen van de Bo-
venlanden zijn eigendom van Land-
schap Noord-Holland, dat de na-
tuur- en cultuurhistorische waar-
den van het gebied graag wil be-
schermen en het gebied waar mo-
gelijk wil openstellen voor duurza-
me recreatie. Tijdens de avond ver-
telde Mireille Dosker over het rap-
port Op het scherp van de snede, 
waarin ideeën staan voor het be-
schermen en ontwikkelen van de 
Bovenlanden. Volgens Landschap 
Noord-Holland moet het gebied 

Oosteinderpoel en Bovenlanden 
volop in de belangstelling

Aalsmeer - De ondernemers in 
Aalsmeer hebben er lang op ge-
wacht, maar nu staan ze er dan 
toch: de watersportborden aan de 
Ringvaart. Het doel van de borden 
is om watersportrecreanten wel-
kom te heten in Aalsmeer en ze te 
wijzen op het waterrijke karakter 
van de gemeente. Aalsmeer is re-
latief onbekend als watersportdorp. 
Ook de link tussen Aalsmeer en de 
Westeinderplassen wordt door wei-
nig mensen gelegd en dat is jam-
mer aldus wethouder Gertjan van 
der Hoeven. 

“De Westeinder is de grootste wa-
terplas in Midden Nederland. Als 
Aalsmeer zijn we trots op de recre-
atieve mogelijkheden die de plas en 
de Bovenlanden ons bieden.”  
En hij vervolgt: “Langs Aalsmeer, 
over de Ringvaart loopt de Staan-
de Mastroute. Dit is een soort vaar-
snelweg door Nederland. Op jaar-
basis maken ongeveer 30.000 sche-
pen gebruik van deze route. Door nu 
langs deze vaarsnelweg informatie-
borden te plaatsen wijzen we water-
sporters op de mogelijkheden die 
Aalsmeer en de Westeinderplassen 

Watersportborden aan 
oevers van de Ringvaart

Inbreker in de 
kraag gevat
Kudelstaart - In de nacht van dins-
dag 29 op woensdag 30 maart is 
ingebroken in een loods aan de 
Hoofdweg. Een motor van een ver-
snippermachine bleek gestolen. De 
dader kon op 2 april aangehouden 
worden. De aangever herkende de 
dief. De 21-jarige Kudelstaarter is 
door zijn ouders afgeleverd in het 
politiebureau. Hij heeft bekend. Er is 
proces-verbaal opgemaakt.

Aanhanger weg
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
1 op zaterdag 2 april is uit de Am-
pèrestraat een aanhanger gesto-
len. De aanhanger is zilverkleurig 
en heeft het Poolse kenteken KTA-
0156-V. De diefstal heeft tussen zes 
uur ‘s avonds en negen uur in de 
ochtend plaatsgevonden. 

meer zichtbaar en beter bereikbaar 
worden gemaakt. En de verromme-
ling moet worden tegengegaan. Tij-
dens de avond kwam het probleem 
van de oeverafslag ter sprake. Door 
de wind en de scheepvaart heb-
ben de oevers van de eilanden flink 
te lijden en verdwijnen grote delen 
land in het water. De provincie wil 
nu werk met werk maken. 
De Ringvaart moet namelijk op 
diepte worden gebracht. Het idee 
is om meterslange tubes te vullen 
met deze bagger. Deze worden voor 
de oevers gelegd, zodat daarachter 
een luwwaterzone ontstaat. Op de-
ze manier ontstaat een ideaal leef-
gebied voor verschillende zeldza-
me dieren. De tubes zullen net on-
der water staan, zodat ze niet zicht-
baar zijn. Doordat de bagger nu niet 
afgevoerd hoeft worden, is de aan-
leg van duurzame oevers financi-
eel haalbaarder. Aan het einde van 
de avond had men de mogelijkheid 
zich in te schrijven voor een vaar-
tocht door dit unieke natuurgebied. 
Tientallen liefhebbers hebben zich 
hiervoor ingeschreven.

Werk aan N201 
dit weekend!
Aalsmeer - Van vrijdag 8 april 21.00 
uur tot uiterlijk maandagochtend 11 
april 5.00 uur voert de provincie 
Noord-Holland verschillende weg-
werkzaamheden uit op de Kruis-
weg (N201) vanaf de afslag A4 tot 
de kruising Rijsenhout. Vanaf de af-
slag A4 tot de kruising Rijsenhout is 
in de rechterrijstrook over een leng-
te van 400 meter scheurvorming 
ontstaan in het asfalt. Om de weg 
te repareren, wordt in het week-
end van 8 tot 11 april de rechter rij-
strook afgesloten voor alle wegge-
bruikers. Doorgaand verkeer rich-
ting Aalsmeer, wordt over één rij-
strook geleid. 

Afslag A4
Komende uit de richting Den Haag, 
op de afslag A4 richting Aalsmeer, 
worden ook reparatiewerkzaamhe-
den uitgevoerd. De afslag blijft open 
voor verkeer richting Hoofddorp. 
Voor het verkeer richting Aalsmeer 
is de afslag afgesloten. Het verkeer 
wordt ter plaatse met behulp van 
borden omgeleid. Bij de Aalsmeer-
derweg (voorheen de afslag naar 
Rijsenhout) wordt de rechterrij-
strook voorzien van een nieuwe as-
faltdeklaag en ingericht voor recht-
doorgaand verkeer. Daarmee krijgt 
de Kruisweg drie rijstroken voor 
rechtdoorgaand verkeer. Het ver-
keer richting Rijsenhout kan voort-
aan (en ook tijdens de werkzaam-
heden) gebruik maken van de nieu-
we afslag bij de kruising Kruisweg 
en Fokkerweg bij Schiphol-Rijk. Bij 
vragen over de werkzaamheden 
kunnen weggebruikers en omwo-
nenden bellen naar het provinciale 
Servicepunt Wegen en Vaarwegen 
via 0800-0200600 (gratis). De meest 
actuele informatie over de werk-
zaamheden is te vinden op de site 
www.N201.info.

N201+
De provincie Noord-Holland reali-
seert de vernieuwing van de N201 
in het gebied tussen Hoofddorp en 
Amstelhoek. De nieuwe N201 ver-
betert de leefbaarheid, bereikbaar-
heid en verkeersveiligheid in het 
gebied en levert een bijdrage aan 
het versterken van de economische 
kracht van de regio. Eind 2012 moet 
de nieuwe weg klaar zijn.

bieden. Aalsmeer bestaat voor 1/3 
uit water en dat mag beter onder de 
aandacht worden gebracht. 
Zeker omdat vanuit de economi-
sche visie toerisme en recreatie 
als één van de belangrijke ontwik-
kelingskansen voor Aalsmeer be-
noemd zijn.” 
De watersportborden vormen voor 
mensen die per boot de gemeente 
binnen komen de eerste stap in de 
kennismaking met Aalsmeer. Op de 
borden is duidelijk te zien dat er een 
groot watersportrecreatiegebied 
achter het dorp ligt. Ruud Vismans, 
voorzitter van de Adviesgroep Toe-
risme en Recreatie: “De watersport 
passanten moeten gasten worden 
van de Aalsmeerse middenstand en 
horeca. Door middel van deze wel-
komstborden laten we onze gast-
vrije kant zien.”

Acties voor watersportdorp 
De gemeente Aalsmeer werkt sinds 
twee jaar samen met de gemeenten 
in het Hollands Utrechts Plassen-
gebied om het varen in het Groene 
Hart te promoten. Naast een geza-
menlijke stand op de Hiswa werden 
in 2010 zowel de Vaargids Holland-
se Plassen als een nieuwe ANWB-
waterkaart Hollandse Plassen uit-
gebracht. 
Dit jaar sluit de gemeente Aalsmeer 
aan op een eerder uitgezet sloepen-
netwerk in de regio. Aalsmeer orga-
niseert samen met nog vier andere 
gemeenten in het Groene Hart  van 
29 juni tot en met 3 juli het eerste 
Nationaal Regenboogevenement. 

Wat is voetbal toch een leuk spelle-
tje. Elke zaterdag genieten onze drie 
kinderen net zoveel van het spel op 
de groene mat als hun ouders. Soms 
winnen ze en soms verliezen ze. De 
ene keer valt de score wat hoger uit 
dan de andere keer. Maar ze doen 
altijd hun best en ze weten dat ze 
door spelen en trainen steeds be-
ter worden. Ze weten ook dat er ni-
veauverschillen zijn wat betreft de 
tegenstanders. De indelingen van 
de KNVB stroken namelijk niet al-
tijd met de sterkte van de teams. 
Ook moet er wel eens geschoven 
worden met spelers vanwege bles-
sures, ziektes, vakanties of wat voor 
reden dan ook. Eerstejaars- of twee-
dejaars ‘E’ zorgt in deze leeftijd ook 
vaak voor een enorm onderscheid.

Hoe minder krachtsverschil, hoe 
spannender de wedstrijd en hoe 
leerzamer voor de jonge speler-
tjes. Verliezen met dubbele cijfers 
heeft veelal niks te maken met ge-
brek aan inzet, technisch vermo-
gen of tactisch inzicht. Maar al-
les met een onevenredig niveau-
verschil. Als ik daarom het verslag 
lees in de Kinder- en Jeugdkrant 
van vorige week, waarin beschreven 
wordt hoe de E3 van JAU een rui-
me overwinning boekt tegen de E1 
van SCW, dan lijkt me dat een dui-
delijk voorbeeld van een ongelijke 
strijd. Kan gebeuren. Wat mij ech-
ter stoort is dat er in de kop mel-
ding wordt gemaakt van een ‘verne-
dering’ door JAU E3. Misschien be-
doelt de schrijver het niet zo, maar 

“We willen kinderen toch niet leren om 
een tegenstander te vernederen?”

een dergelijke bewoording getuigt 
bepaald niet van sportiviteit en res-
pect richting de tegenstander die 
dit verslag, gezien de geografische 
ligging van Rijsenhout ook vast en 
zeker onder ogen krijgt. Wie wil er 
nou graag vernederd worden? Ver-
lagen, honen en oneer aandoen. Is 
dat wat deze spelertjes van 10 jaar 
mee moeten krijgen. Kinderen wil-
len we toch niet leren om een te-
genstander te vernederen? Of een 
ongezonde rivaliteit over te dragen? 
Zelfs niet als het een streekderby 
betreft. Een ronde verder bekeren 
is mooi voor die jongens. Feliciteer 
ze daarmee en neem een dergelijke 
monsterzege niet al te serieus.
Arjen Vos, Linnaeuslaan 44, 
Aalsmeer, tel. 0297 -321271

ingezonden

Amstellandrit MTC Motovatie
Amstelveen - Het wordt weer de 
hoogste tijd voor de toerritten. MTC 
Motovatie gaat zondag 10 april van 
start met haar eerste rit van het 
nieuwe seizoen: de Amstellandrit. 
Er is weer getracht een afwisselen-
de rit uit te zetten. De rit van 195 ki-
lometer gaat deels door het Groene 
Hart. Uiteraard zijn er onderweg ge-
legenheden genoeg om een gezelli-
ge tussenstop te maken. Het is weer 
een rit waar zowel de beginnen-

de als de gevorderde motorrijd(st)
er, alleen of in een groep met voor-
rijder, veel plezier aan kan beleven. 
Tussen 9.00 en 11.00 uur kan wor-
den gestart. Voorrijders zijn tussen 
9.00 en 10.00 uur aanwezig. Deel-
name is mogelijk vanaf 5 euro per 
persoon. Eenieder is welkom in het 
clubgebouw De Motovatie in het 
KLM-Sportcentrum aan Wimble-
donpark 2. Info: tel. 0251–251661 of 
kijk op www.motovatie.nl.

Initiatief Riki Stichting
Vrolijke paasgroet 
voor ouderen
Aalsmeer - Terwijl er de laatste ja-
ren volop aandacht is om de de-
cembermaand voor ouderen zo ge-
zellig mogelijk te maken, blijft het 
met de paasdagen bij veel senio-
ren angstvallig stil. Juist dan is aan-
dacht voor hen extra belangrijk. 
Rond feestdagen als Pasen wan-
neer iedereen met familie of vrien-
den bij elkaar komt, voelen veel ou-
deren zich eenzaam en soms zelfs 
vergeten. De Riki Stichting wil hier 
verandering in brengen en zet daar-
om samen met basisscholen en vrij-
willigers van De Zonnebloem 15.000 
ouderen in het zonnetje. 

Pakketjes voor gasten
Met deze actie wil de Riki Stichting 
ook jong en oud dichter bij elkaar 
brengen en anderen oproepen om 
met Pasen ook iets te gaan doen 
voor deze vergeten groep. De Zon-
nebloem afdeling Aalsmeer en de 
Zonnebloem afdeling Kudelstaart 
brengen pakketjes rond bij hun 
gasten. De Riki Stichting roept an-
deren op met Pasen ook iets te gaan 
doen voor ouderen in hun omge-
ving. Een beetje aandacht voor el-
kaar doet zoveel goed. 
Kijk voor meer informatie op www.
rikistichting.nl.

ingezonden
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Sollicitatie workshops 
met Coach@home 
Aalsmeer - Enige tijd geleden is in 
Aalsmeer een nieuw bedrijf gestart: 
Coach@home. De sprankelende 
kracht achter deze onderneming is 
Lonneke Pannekoek. 

“Na bijna 15 jaar ervaring als consul-
tant bij KLM-Airfrance heb ik mijn 
eigen loopbaan een nieuwe wen-
ding gegeven door als ondernemer 
mijn eigen bedrijf, Coach@home te 
starten”, begint de Aalsmeerse haar 
uitleg. Coach@home houdt zich be-
zig met persoonlijke begeleiding op 
het snijvlak van mens en werk. Er is 
op dit moment veel vraag naar pro-
fessionele hulp bij het vinden van 
een (andere) baan, het bepalen van 
de studiekeuze, coaching en andere 
(levens)vragen. Er zijn echter weinig 
coaches zo transparant en concreet. 
“Mijn werkwijze kenmerkt zich door 
een heldere, open en eerlijke in-
steek. Kom je bij mij, dan benadruk 
ik je positieve kanten, maar ik houd 
je ook een spiegel voor. Ik ben ervan 
overtuigd dat iedereen een leuke 
en passende functie kan vinden en 
we focussen daarom op de sterke 
kanten van je persoon en datgene 
wat je graag doet. Als het over coa-
ching/begeleiding gaat op het per-
soonlijke vlak dan ga ik ervan uit dat 
je natuurlijk in staat bent om tot een 
eigen oplossing te komen maar dat 
het prettig is om daar soms wat on-
dersteuning bij te krijgen. Daarom 
krijg je indien gewenst ook advies of 
laat ik je ontdekken wat de verschil-
lende opties zijn. Uiteindelijk beslis 
je natuurlijk zelf, het is immers jouw 
leven“, aldus Lonneke. Coach@
home levert maatwerk en komt in-
dien gewenst naar je toe: @home 
of @work of @e-mail (e-coaching). 
Coach@home heeft een duidelijke 
website waar niet alleen de dien-
sten op staan, maar waar ook staat 
omschreven wat de begeleiding kan 
opleveren. Transparant is ook dat 
er tarieven genoemd worden, zo-
dat iedereen direct weet waar men 
aan toe is. Omdat op dit moment de 
economie weer wat aantrekt en er 
weer meer vacatures ontstaan, or-

ganiseert Coach@home sollicita-
tie-workshops. Tegen een sterk ge-
reduceerd bedrag van slechts 34,95 
euro kan deelgenomen worden aan 
een drie uur durende workshop: 
Het sollicitatiegesprek. Aan het ein-
de van deze workshop zijn deelne-
mers in grote lijnen bekend met al-
le ins en outs van het sollicitatiege-
sprek. Deelnemers kunnen oefenen 
met zaken die voor hen lastig zijn en 
feedback, tips en adviezen ontvan-
gen van medecursisten en trainer. 
“Zeker weten dat de deelnemers 
aan de workshop een stuk stevi-
ger in hun schoenen staan voor het 
eerst komende gesprek”, zegt Lon-
neke vol overtuiging. 
De eerste van deze unieke sollicita-
tie workshops wordt op maandag 18 
april gegeven. De tweede op woens-
dag 20 april van 19.00 tot 22.00 uur 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
aan de Kudelstaartseweg 239. Op-
geven van te voren is wenselijk aan-
gezien het maximum aantal deelne-
mers slechts vijftien personen is. Di-
rect opgeven of eerst meer informa-
tie? Kijk op de website: www.coa-
chathome.nl. Of mail naar Lonneke 
Pannekoek: info@coachathome.nl 
Bellen kan ook: 06-19941793. 

Data evenementen WVAC bekend
Zomer wordt gezellig in Centrum
Aalsmeer - Het wordt weer ou-
derwets gezellig in Aalsmeer Cen-
trum met de verschillende evene-
menten in het zomerseizoen. De da-
ta van de door de winkeliersvereni-
ging georganiseerde evenementen 
zijn al bekend, uiteraard onder voor-
behoud van de te verkrijgen vergun-
ningen van de gemeente. De eerste 
datum op de evenementenkalender 
is zaterdag 24 april. Op deze zater-
dag voor Pasen is de paashaas uit-
genodigd. De paashaas komt na-
tuurlijk met manden vol eitjes om uit 
te delen aan het winkelend publiek. 
Dus kom paasboodschappen doen 
in het Centrum en vergeet niet een 
camera mee te nemen als je op de 
foto wilt met de paashaas!

Geraniummarkt en bandjesavond
Op zaterdag 7 mei vindt de jaarlijkse 
geraniumjaarmarkt plaats. Een must 
voor iedereen met groene vingers 
en liefhebbers van braderieën. De 
geraniumjaarmarkt is een samen-
werking tussen de KMTP, die de 
plantenmarkt op het Raadhuisplein 
organiseert, en Theo van der Hoek 
die met zijn bureau Natural Soluti-
ons en de WVAC de braderie in de 
Zijdstraat organiseert. Er is nog een 
aantal kramen beschikbaar, voor in-
formatie over de kraamverhuur kunt 
u terecht op www.naturalsolutions.
nu. Wees er wel snel bij want de 
ruimte is beperkt! 
Op zaterdag 25 juni staat een ech-

te Aalsmeerse traditie op de kalen-
der. Dan wordt namelijk weer de 
Aalsmeerse bandjesavond in het 
centrum gehouden. Dit muziekfes-
tival is in Aalsmeer en omstreken 
al jaren een begrip. Op zes locaties 
in het centrum spelen verschillende 
bands. Een gezellig evenement met 
muziek voor jong en oud! Muziek-
liefhebbers kunnen een maand la-
ter opnieuw hun hart ophalen tij-
dens de Tropical Night op zater-
dag 30 juli. Tijdens deze tropische 
avond wordt het dorp gehuld in een 
zomerse sfeer met palmbomen en 
vooral heerlijke zomerse muziek. Op 
zaterdag 20 augustus wordt in het 
Centrum ook nog een zomerfestival 
georganiseerd met het thema Goud 
van Oud. 

Markten in najaar
In het najaar zijn er verschillen-
de markten en braderieën gepland. 
Op 3 september vindt de jaarlijkse 
Aalsmeerse braderie plaats en op 8 
oktober is er een Boeken- en Curi-
osamarkt. Vrijdag 16 en zaterdag 
17 december staat het Centrum in 
het teken van kerst tijdens de De-
cembermarkt. Maar natuurlijk gaat 
daar eerst nog de intocht van sin-
terklaas op zaterdag 12 november 
aan vooraf. Het mag duidelijk zijn: 
2011 wordt wat de winkeliersvereni-
ging betreft weer een gezellig jaar in 
Aalsmeer Centrum! Kijk voor meer 
info op: www.aalsmeercentrum.nl.

TopSlijter is jarig en trakteert 
Aalsmeer - Deze maand bestaat 
topSlijter alweer twee jaar. Inmid-
dels weten steeds meer liefhebbers 
van een goed glas wijn of gedistil-
leerd hun topSlijter te vinden. Dit 
is mede te danken aan het feit dat 
nieuwe slijters zich hebben aange-
sloten, maar vooral omdat het bij 
de topSlijter de klant is waar alles 
om draait. Daarom laat úw topSlijter 
ook de tweede verjaardag niet on-
opgemerkt voorbij gaan. Het is een 
goede gewoonte om op je verjaar-
dag te trakteren. Dat doet úw top-
Slijter ook. Tot en met 23 april mo-
gen klanten elke tweede fl es Rui-

terbosch Cinsaut Pinotage of Char-
donnay meenemen zonder te beta-
len. Gewoon, omdat de slijter jarig 
is. Maar er is veel meer. Wat dacht u 
van een fl es Peachtree van De Kuy-
per met een gratis goody bag? Of 
de beroemde Chivas Regal Premium 
Whisky voor een speciale prijs? Of 
de talloze wijnen die scherp geprijsd 
zijn? De winkeliers van úw topSlij-
ter zijn echte specialisten met liefde 
voor hun vak. Daarom geven zij u in 
hun wijnkrant graag achtergrondin-
formatie over hun wijntoppers. Ga 
voor meer informatie naar úw top-
Slijter Pappot in de Dorpsstraat. 

     

Op de foto staan v.l.n.r. Remco, Pascalle, Coby, Theo, Petra, Hans en vooraan 
geknield, Esther met haar neefjes Bram (met stropdas!) en Koen en nicht-
je Amy.

Kleine Bram verrichtte offi ciële opening
Raadschelders nu gevestigd in 
winkelcentrum Kudelstaart 
Kudelstaart - Een prachtige nieu-
we locatie voor Raadschelders & 
Zn. in Kudelstaart. Het familiebe-
drijf wat hét adres is voor verzeke-
ringen, bankzaken en hypotheken, 
is verhuisd naar het winkelcentrum 
in Kudelstaart. Hans Raadschelders, 
één van de fi rmanten, vertelt: “Het 
is slechts een verhuizing van hon-
derd meter verderop, maar we zijn 
bijzonder trots op ons nieuwe on-
derkomen. We waren al een poos-
je op zoek, want de vorige locatie 
werd toch wel wat te krap. Toen het 
reisbureau en de makelaar, die hier 
eerst zaten, vertrokken, hebben wij 
onze slag geslagen en vanaf janua-
ri zijn we aan de gang gegaan om er 
iets moois van te maken.” 
Vanaf maandag 28 maart konden de 
klanten al terecht. De offi ciële ope-
ning was echter vrijdag 1 april. Hans 
is de tweede generatie Raadschel-
ders. Zijn dochter Esther en zoon 
Remco zijn de derde. “Mijn klein-
zoon Bram wordt de vierde gene-
ratie en ik ben ervan overtuigd dat 
hij mijn pensioen gaat worden!”, al-
dus Hans, die voorlopig nog niet aan 
stoppen denkt, maar wel een klein 
stapje terugneemt. “Bram is vijf jaar 
en mag ons nieuwe pand openen. 
Het is wel een toevalligheid, want 
mijn zoon Remco, de vader van 
Bram, heeft op vijfjarige leeftijd ook 
de opening gedaan van onze vori-
ge locatie. De geschiedenis her-
haalt zich!” Kleine Bram, met prach-
tige stropdas, neemt zijn taak uiterst 
serieus en steekt de nieuwe sleu-
tel in het slot. Hij weet eventjes niet 
meer wat hij moet zeggen, terwijl hij 
volgens zijn opa meestal genoeg te 

babbelen heeft, maar dan komt toch 
zijn ingestudeerde zinnetje: “Hier-
bij verklaar ik het nieuwe pand voor 
geopend” er schoorvoetend uit. Alle 
aanwezigen applaudisseren hard en 
Bram glundert van oor tot oor. 

Laagdrempelig 
Het grote pand biedt plaats aan 
mooie ruime werkplekken en aparte 
kantoorruimtes. Alle medewerkers 
hebben er duidelijk zin in. Hans: 
“Vanmiddag hebben we na de of-
fi ciële opening eerst een recep-
tie voor zakelijke genodigden, van-
avond een feestelijk samenzijn met 
familie en vrienden en dan gaan we 
er vanaf maandag weer tegenaan. 
Voor mij verandert er best wat. Het 
vorige pand was een verlengstuk 
van het huis van mij en mijn vrouw. 
Ik moet voor het eerst van mijn leven 
nu écht de deur uit voor mijn werk.” 
Dan, op ernstiger toon: “Het is na-
tuurlijk een serieuze materie waar 
we mee bezig zijn, maar we pro-
beren er altijd een vrolijke benade-
ring aan te geven voor onze klanten. 
Die moeten zich bij ons op hun ge-
mak voelen. We houden het daarom 
laagdrempelig. Dat is ook de kracht 
van ons bedrijf.” 
De openingstijden zijn van maandag 
tot en met vrijdag van half negen tot 
half zes. Raadschelders & Zn. is ge-
vestigd aan de Einsteinstraat 115 in 
Kudelstaart. Telefoonnummer 0297-
320003. Raadpleeg voor meer in-
houdelijke informatie de website: 
www.raadschelders-verzekeringen.
nl 

Door Miranda Gommans

Voorlichting Coaching Collectief 
Aalsmeer - Op donderdagavond 14 
april geven Anita Groeneveld en Els 
Nap van Coaching Collectief voor-
lichting over hun therapeutische 
praktijk voor volwassenen en kin-
deren. Ze richten zich op levens-
vragen, problemen, dilemma’s en 
klachten die dringend om oplossin-
gen vragen. 
Ze geven verfrissende inzichten 

waar je als cliënt mee vooruit kunt. 
Ze laten op de avond ook zien hoe 
ze werken. 
De avond begint om 20.00 uur, in-
loop vanaf half acht, en is in de bo-
venzaal van De Oude Veiling in de 
Marktstraat. De toegang bedraagt 
5 euro. Graag vooraf inschrijven via 
info@coachingcollectief.nl. Zie ook 
www.coachingcollectief.nl.

Open lessen en lezingen 
bij Raja Yoga Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 9 en zon-
dag 17 april organiseert Raja Yoga 
Aalsmeer een kennismaking door 
middel van korte lessen en lezingen 
over Raja Yoga, Hatha Yoga en As-
tanga Yoga. Ieder heel uur een les 
of lezing van ongeveer 30 minuten. 
Deze lessen en lezingen worden 
door Ester Hill, Tom Verlaan en Ceci-
le Licht gegeven. 
Na deze lessen is er de mogelijkheid 
om onder genot van een kop thee 
gedachten en ideeën met elkaar uit 
te wisselen. 
Tevens is er de mogelijkheid om in-

formatie in te winnen en kennis te 
maken met Reconnective Healing, 
verzorgd door Kitty Opdam. Zij is 
overigens alleen zondag 17 april 
aanwezig. Even alleen maar sfeer 
proeven? Iedereen is welkom. Ester 
en Tom hopen ook collega-docen-
ten te mogen ontmoeten. Nieuws-
gierig geworden? Alle informatie 
is ook te vinden op de vernieuw-
de website van Raja Yoga Aalsmeer 
www.raja-yoga.nu. 
Het Raya Yoga Centrum is te vinden 
in de Zijdstraat, boven de Hema, in-
gang in het steegje.

Speciaal keuzemenu en proeverij
Jarig Strandpaviljoen trakteert 
op vernieuwde menukaart
Aalsmeer - Komend weekend pre-
senteert restaurant Het Strandpa-
viljoen een speciaal verjaardags-
menu voor het 15-jarig bestaan van 
The Beach. Op 8, 9 en 10 april kan 
er voor 15 euro genoten worden van 
een aantal ‘gouwe ouwe’ gerechten 
die de afgelopen jaren in restau-
rant Het Strandpaviljoen op de kaart 
stonden! 
Vanaf vrijdag 8 april kan ook geno-
ten worden van de gerechten op 
de geheel vernieuwde menukaart 
in het restaurant. De chef heeft 
een gevarieerde kaart samenge-
steld voor een breed publiek. Naast 
spannende, nieuwe gerechten, ont-
breken de vertrouwde gerechten op 
de kaart natuurlijk niet en kan er 
genoten worden van de specialitei-
tenmenu’s die elke drie weken wis-
selen. Om iedereen kennis te laten 
maken met de nieuwe gerechten, 
kan van maandag 11 tot en met vrij-

dag 15 april gekozen worden voor 
een zes gangen proeverij, samenge-
steld door de chef, voor de prijs van 
slechts 21,50 euro. Een bezoek aan 
Het Strandpaviljoen is ook voor kin-
deren een belevenis op zich. Voor de 
kinderen zijn speciale kidsmenu’s 
samengesteld met een voor-, hoofd- 
en nagerecht. Daarnaast kunnen de 
kinderen zich uitstekend uitleven op 
de indoor beachvelden. Op zaterdag 
en zondag is er zelfs een kidswatch 
aanwezig die een oogje in het zeil 
houdt, zodat ouders rustig kunnen 
genieten van hun diner. Nieuwsgie-
rig geworden? Kom dan snel naar 
restaurant Het Strandpaviljoen in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a in Aalsmeer. Het Strandpavil-
joen is geopend van dinsdag tot en 
met zondag. Reserveren is gewenst 
en kan door te bellen naar 0297- 
347444. Surf voor meer info naar 
www.beach.nl.

Inspiratie voor buitenseizoen
Spring Fair Flora Holland
Aalsmeer - Op woensdag 13 
en donderdag 14 april vindt bij 
bloemenveiling FloraHolland in 
Aalsmeer de FloraHolland Spring 
Fair plaats. Tijdens deze handels-
beurs is een groot assortiment plan-
ten voor tuin, balkon en terras te be-
kijken én direct te bestellen. Aan-
voerders van tuin-, balkon- en ter-
rasplanten tonen in meer dan hon-
derd stands hun assortiment op de 
FloraHolland Spring Fair. Daarnaast 
is er een productplein vol voorjaars-

producten als inspiratie voor het ko-
mende buitenseizoen. De handels-
beurs biedt exporteurs een unie-
ke gelegenheid om op één plek het 
complete assortiment voor voorjaar 
en zomer bij elkaar te zien. De Flora-
Holland Spring Fair wordt gehouden 
op het veilingterrein in Aalsmeer. 
De borden ‘Handelsbeurs’ wijzen 
bezoekers de weg. De beurs is ge-
opend op woensdag 13 april van 
8.30 tot 16.00 uur en op donderdag 
14 april van 8.30 tot 14.00 uur.

Triple A status zorgcentrum 
Aalsmeer - Op woensdag 30 maart 
heeft directeur Jan Dreschler van 
Zorgcentrum Aelsmeer, uit han-
den van de heer Robbert-Jan Poer-
stamper, Partner bij PwC Advies Ge-
zondheidszorg, een Award ontvan-
gen. De Award werd uitgereikt in 
het licht van koploperschap met be-
trekking tot de ActiZ benchmark. 
ActiZ is een organisatie van zorgon-
dernemers en zet zich in voor het 
ondernemerschap in de markt van 
zorg, wonen, welzijn en preventie. 
Zij vindt het belangrijk dat de bran-
che van onder meer verpleeg- en 
verzorgingshuizen en thuiszorg laat 
zien wat ze doet en verantwoorde-
lijkheid neemt voor haar eigen func-
tioneren. Het onderzoek wordt ge-
daan door middel van de bench-
mark in de zorg. ActiZ heeft deze 
benchmark in samenwerking met 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 
ontwikkeld voor de periode 2010-
2015. Zorgorganisaties, waaronder 
Zorgcentrum Aelsmeer, krijgen door 
de benchmark meer inzicht in de ei-
gen bedrijfsresultaten op fi nancieel, 
personeel en integraal gebied. Dat 

kan een hulpmiddel zijn bij eventu-
ele verbeteringen in de organisatie. 
In 2010 hebben in Nederland hon-
derdvijftig instellingen meegedaan 
aan de benchmark, waarbij de pres-
taties op het gebied van verpleging 
en verzorging intramuraal en ex-
tramuraal, gemeten en vergeleken 
zijn. Zorgcentrum Aelsmeer inclu-
sief Thuiszorg Aalsmeer, behaal-
de met nog vijf andere organisa-
ties, de zogenaamde Triple A sta-
tus. Dat betekent dat zij het hoog-
ste scoorden op drie gebieden: cli-
enten, medewerkers en bedrijfsvoe-
ring. Het zijn instellingen van over 
het hele land, maar Zorgcentrum 
Aelsmeer is de enige binnen de re-
gio Amstelland en de Meerlanden. 
Het hebben van een Triple A status 
is één, het vasthouden is het vervolg 
en daar zal zeker hard aan gewerkt 
worden. De heer Dreschler vindt de 
Triple A status een mooie legitimatie 
om iets te doen voor alle medewer-
kers. Op de Dag van de Verpleging 
gaat een groot feest gehouden wor-
den. Meer weten: www.zorgcentru-
maelsmeer.nl

Directeur Jan Dreschler van zorgcentrum Aalsmeer (rechts) krijgt award uit-
gereikt. Foto: Amstelveenweb.com. 
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Oorbellen maken en fietsen
Aalsmeer - Tegenwoordig is het 
heel hip om één oorbel te dragen. 
Het moet dan een grote oorring zijn 
met een grote veer of bloem er aan. 

Binnenkort zal dat te zien zijn in het 
straatbeeld van Aalsmeer want er is 
een groep meiden, die zo’n oorbel-
lenworkshop heeft gehad bij Bin-
ding Oost. Met kraaltjes en gehaak-
te lieveheersbeestjes werd de oorbel 
extra leuk gemaakt. In het kader van 
Heel Nederland Fietst, is Binding 
Oost op de fiets gestapt met de tie-
ners. Het doel was een picknick bij 
Binding Boven in de Zijdstraat. Met 

tussenstops bij een snackbar aan 
de Oosteinderweg voor een ijsje en 
bij een dierenzaak kijken naar slan-
gen, baardagamen en een mega-
spin, werd het een leuke fietstocht. 
Na de picknick bij Binding Boven is 
de groep tieners vlug weer terugge-
fietst. Net voordat er een regenbui 
losbarstte was iedereen weer veilig 
terug bij Binding Oost. Tieners kun-
nen zich nog opgeven voor de fo-
toshoot in april of het eieren ver-
ven voor Pasen, maar ook voor milk-
shakes maken zijn er nog enkele 
plekken beschikbaar.  Stuur je mail-
tje naar eveline@debinding.nl.

Project Kudel’s got Talent 
bij de Binding Zolder
Kudelstaart - Zit je op het voort-
gezet onderwijs en lijkt het je leuk 
om 6 weken lang bij één of meer-
dere activiteiten je talent te ontdek-
ken? Geef je dan op bij viola@de-
binding.nl voor het project Kudel’s 
got Talent! Rappen, dansen, zin-
gen alleen of met een koortje, djem-
bé spelen, filmen en monteren, het 
kan allemaal bij de Binding Zolder 
in Kudelstaart! Uiteindelijk zal elke 
groep worden gefilmd en wordt een 

echte videoclip gemaakt. De talen-
tenjacht start op 9 mei. Enthousi-
ast geworden? Kijk dan op www.de-
binding.nl om te zien in welke leef-
tijdscategorie jij past en aan welke 
activiteit jij kan en wil meedoen. De 
kosten voor dit project zijn 2,50 eu-
ro per persoon per week. Opgeven 
kan tot woensdag 4 mei. Voor meer 
informatie kan jongerenwerker Vio-
la Versteeg gebeld worden via 06-
06-13989303.

Onderlinge wedstrijden GVR
Goud voor Vera, Denise en Corné
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 
2 april zijn de jaarlijkse onderlinge 
wedstrijden gehouden van Gym Ver-
eniging Rijsenhout. 
De eerste groep die hun onderde-
len liet zien waren de meisjes van de 
groepen 3, 4, en 5. Aan deze wed-
strijd deden zeven meisjes mee en 
de onderdelen die zij lieten zien wa-
ren ringen stil, balk, rekstok, lange 
mat, minitramp en kast en ringen 
zwaaien. De punten werden gege-
ven door de juryleden Marije, Tama-
ra en Janneke. 
De eerste plaats is behaald door 
Vera Bart met 53,50 punten, op twee 
is Amber Peters geëindigd met 49,70 
punten en op drie Marindy Tebbens 
met 48,80 punten. De winnaressen 
gingen naar huis met een mooie tro-
fee. Hierna waren de meiden aan de 
beurt van de groepen 6,7, en 8. Aan 
deze wedstrijd deden vier sportieve 
meiden mee. Er was één onderdeel 
anders, in plaats van de rekstok de-
den zij de brug gelijk. Nadat ook de-
ze meiden hun wedstrijd met span-
ning maar vooral plezier hadden ge-
daan volgde de uitslag! Op de eer-

ste plaats is Denise Lanser geëin-
digd met 50,20 punten. Een gedeel-
de tweede plaats is behaald door 
Fabiënne Hulsbos en Kim Schaak 
met 48,10 punten en plaats drie was 
voor Linda vd Vlugt met 44,90 pun-
ten. Als laatste waren de jongens en 
Anne aan de beurt. 
Deze groep bestaat uit zes jongens 
in de leeftijd van groep 4 tot 13 jaar 
plus één heel sportief meisje! Nadat 
zij ook alle hun uiterste best had-
den gedaan en zelfs bonuspunten 
konden behalen werden ook hier 
de winnaars bekend gemaakt. De 
eerste plaats is behaald door Corné 
Timmer met 64,30 punten, op twee 
is Tom Korenwinder geëindigd met 
58,30 punten en op drie Koen Ko-
renwinder met 57,90 punten. 
En uiteraard gingen alle deelnemers 
met een aandenken en een prachtig 
diploma naar huis. De Gym Vereni-
ging is overigens op zoek naar nieu-
we bestuursleden. Op korte termijn 
verhuist namelijk de secretaresse 
en de voorzitter neemt afscheid. Wie 
interesse heeft, kan informatie in-
winnen via www.gvrijsenhout.nl.

Manouk en Roy schitteren in 
circustheatershow ‘Oscarion’
Aalsmeer - Manouk van de Hoven 
(8 jaar) en Roy Huiskens (11 jaar) 
zitten allebei op de Oosteinder-
school. Maar wat nog bijzonderder 
is, ze zitten ook allebei bij Jeugd-
circus Acrobatico in Badhoevedorp. 
Afgelopen weekend, zaterdag 2 en 
zondag 3 april, hebben ze opgetre-
den in Schouwburg de Meerse in 
Hoofddorp met de extra prachtige 
jubileumvoorstelling ‘Oscarion’. 
De nog-mooier-dan-ooit circus-
theatershow waarmee Jeugdcircus 
Acrobatico op spectaculaire wijze 
haar 25-jarig bestaan vierde. ‘Os-
carion’ is het verhaal van circusdi-
recteur Oscar die, om zijn wereld-
beroemde circustheatershow ex-
tra feestelijk te vieren, op zoek gaat 
naar de meest bijzondere acts uit de 

hele wereld, zoals Amerika, China, 
Rusland en Afrika. Manouk en Roy 
zaten beiden in de opening van de-
ze spectaculaire show. Verder schit-
terden Manouk en Roy als Chine-
se artiesten waarbij Manouk op de 
bal liep en Roy zijn diabolokunsten 
liet zijn. Roy was ook nog te zien op 
een zogenaamde kunstfiets waar-
op negen clowntjes plaatsnamen en 
danste als een ware Rus in het Rus-
sische nummer. 
Na afloop was er een staande ovatie 
voor deze show en kreeg de voorzit-
ster Ike Struben van Acrobatico een 
certificaat voor vrijwilligerswerk en 
werd ze geridderd. 
Voor meer informatie over het 
Jeugdcircus kan gekeken worden 
op de website www.acrobatico.nl.

Babbels op de kinderboerderij
Aalsmeer - Omdat de kinderen van 
Kinderdagverblijf Babbels de afge-
lopen weken aan het ‘werk’ waren 
met het thema ‘op de boerderij’ is 
een bezoek gebracht aan de kinder-
boerderij in Aalsmeer. Voordat de 
kinderen door het hek waren zagen 
ze de schaapjes al lopen. Zonder 
vrees en onder toezicht van de pe-
dagogisch medewerkers werden de 
geitjes en schaapjes geaaid. Maar 
natuurlijk is ook gegleden en flink 
geschept in de zandbak in de speel-

tuin. Het leukste waren toch wel de 
konijnen, die waren lekker zacht en 
niet zo groot! In het dagverblijf zijn 
maskers van dieren gemaakt, even-
als kijkdozen die gevuld werden met 
echt stro! De ouders kunnen de fo-
to’s van het bezoek bewonderen op 
de website www.kdvbabbels.nl. 
Kinderdagverblijf Babbels werkt 4 x 
per jaar met een thema, het volgen-
de thema zal kleuren en vormen zijn. 
Misschien zit daar ook wel een uit-
stapje aan verbonden?! 

Lente op de Jozefschool
Eerste kuikentje geboren!
Aalsmeer - Ieder jaar wordt op de 
Jozefschool een lenteproject ge-
organiseerd door de natuurou-
ders (NME). In de hal staat dan een 
broedmachine met kippeneieren er 
in, van de kippen die op het Stok-
keland lopen. Dit jaar zijn er ook 
kwarteleitjes. Het eerste kuikentje 
is dinsdag geboren en een aantal 
andere eieren heeft al barstjes. De 
spanning stijgt! Hoeveel kuikentjes 
zullen er dit jaar in de Jozefschool 
het levenslicht zien? De hal is ver-

sierd met geboortevlaggetjes en er 
is voor iedereen beschuit met muis-
jes. Als de kuikentjes één dag oud 
zijn, worden ze uit de broedmachi-
ne gehaald en in een grotere ruim-
te gezet met een warme lamp er bo-
ven. De kinderen volgen de ont-
wikkeling van heel dichtbij en als 
de kuikens weer groot genoeg zijn, 
mogen ze weer heerlijk vrij rond 
scharrelen op het Stokkeland. Het 
begin is er, op de Jozefschool is de 
lente begonnen!

Vanavond op Radio Aalsmeer
Zanger Jan Leliveld te gast 
bij 11-jarige Jasper
Aalsmeer - De in Aalsmeer en om-
streken bekende zanger Jan Le-
liveld is vanavond (donderdag 7 
april) te gast bij Jasper FM op Ra-
dio Aalsmeer. In de uitzending zal 
de 11-jarige Jasper Leegwater, die 
sinds de zomer van 2010 bij de lo-
kale zender een eigen radiopro-
gramma heeft, aan de enthousiaste 
artiest enkele vragen stellen en een 
paar van zijn gezellige liedjes laten 
horen. De 54-jarige Jan Leliveld, ge-
boren in Nieuwveen, timmert sinds 
een paar jaar aardig aan de weg als 
zanger van het Nederlandstalig lied. 
Vroeger een bekende ondernemer 
in de Bloemeveiling staat Leliveld 
tegenwoordig bijna wekelijks op de 
planken om zijn zangkunsten te ver-
tonen. In 2009 kwam zijn debuutal-
bum ‘Dit is mijn leven’ uit waarvan 
de single ‘Gewoon Muziek’ een mu-
zikaal hoogtepuntje was. De bijbe-
horende video-clip, met bijna een 
compleet orkest, was voor Neder-
landse begrippen groots opgezet. 
Na twee succesvolle grote livecon-
certen in de Aalsmeerse Bloemhof 

in oktober 2010 brak Leliveld vorig 
jaar door bij een groter publiek. Zijn 
single ‘Marianne’ werd een hit, het 
leverde de in Aalsmeer woonachtige 
zanger veel landelijke publiciteit op. 
Ondermeer trad hij op bij alle Me-
ga Piraten Festijnen. Ook op de tele-
visiezender ‘Sterren.nl’ wordt regel-
matig een lied met videoclip van de 
Jan Leliveld vertoond. Momenteel 
werkt hij hard aan de afronding van 
zijn tweede album. Als voorloper 
kwam vorige maand de single ‘Laat 
het feest beginnen’ op de markt. 
Deze nieuwe plaat zal Jasper van-
avond in zijn programma ongetwij-
feld laten horen. De jeugdige radio-
maker ontvangt Jan Leliveld tussen 
19.00 en 20.00 in de studio. U kunt 
live meeluisteren op FM 105.9 of via 
de kabel op 99.0. Ook op www.jas-
perfm.nl is het radioprogramma live 
te volgen. Op dezelfde website is het 
gesprek met Jan en foto’s van zijn 
studiobezoek vanaf zaterdag terug 
te vinden. Wil je reageren op de uit-
zending of een plaat aanvragen, het 
kan allemaal via www.jasperfm.nl.

Aalsmeer - “Zijn onze kinderen stoer of zijn ze stoer? Afgelopen zater-
dag 2 april, tijdens het mooie, zonnige weer, zijn ze hup gaan zwemmen in 
de Westeinderplassen. Als eerste?”, mailt de familie Huijbregts van de Ku-
delstaartseweg 45. Of ze echt de eersten waren... In ieder geval is duide-
lijk dat niet alleen volwassenen, maar ook kinderen hopen op een mooie en 
zonnige zomer met veel zwemplezier!

Eerste duik in Westeinder?

NK zaalhandbal voor junioren
Jongens B1 FIQAS naar NK
Aalsmeer - De jongens B1 van FI-
QAS Aalsmeer nemen op zaterdag 9 
april deel aan het Nederlands Kam-
pioenschap zaalhandbal voor B-ju-
nioren. Ze eindigden gelijk in de 
competitie met Vrone uit Sint Pan-
cras. Vrone komt uit Noord-Holland 
Noord en kunnen dus niet uitkomen 
voor Midden Nederland, zodat de 
B1 automatisch naar het NK mag. 
Het toernooi wordt gespeeld in de 
Sporthallen Zuid in Amsterdam en 
de eerste wedstrijden beginnen om 
9.15 uur. 
Kijk voor het complete programma 
en alle aanvangstijden op www.nhv.
nl (onder activiteiten).
De Aalsmeerse jongens, die vorig 

jaar vijfde werden op het NK, kun-
nen wel wat supporters gebruiken, 
dus mis het niet! Zondag 3 april 
speelde het team de eerste wed-
strijd in de veldcompetitie tegen 
LHV. Er is makkelijk gewonnen: 47-
16. Een goede generale dus voor 
het NK. De doelpunten werden ge-
maakt door: Tim 11, Remco 7, Floris 
6, Rein 5, Jeffrey en Martijn 4, Glenn 
en Nigel 3, Olav 2 en Niels 1. 
Zondag 3 april stond ook voor de 
jongens B2 van FIQAS Aalsmeer de 
eerste wedstrijd van de veldcompe-
titie op het proramma. 
Een monsteroverwinning van 50-
7 is behaald. Aalsmeer was bedui-
dend beter dan de heren van Lotus.
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Doe mee met 5 kilometer 
Florimex baanloop bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 13 april kan 
iedereen weer meedoen met de 
maandelijkse Florimex baanloop. 
Alle dames en heren, jongens en 
meisjes en natuurlijk ook veteranen 
zijn van harte welkom. Test je con-
ditie door eens op recreatieve wij-
ze 5 kilometer te lopen op de baan 
van atletiek vereniging Aalsmeer. 
Probeer de twaalfenhalve ronden te 
volbrengen met lekker lopen in je 
eigen tempo. 
Bij de finishlijn staan juryleden om 
de juiste tijden te noteren. Het start-
schot wordt exact om 20.00 uur ge-

geven. Eerder komen is raadzaam 
bijvoorbeeld om alvast warm te lo-
pen of een kopje koffie te drinken in 
de gezellige kantine. 
De baan is geopend vanaf 19.15 
uur. De kosten bedragen 2 euro 
voor niet-leden van AVA. De atle-
tiekbaan is te vinden aan de Sport-
laan 43a. Kleedkamers met dou-
che zijn aanwezig. Na afloop wordt 
een groot aantal planten verloot on-
der de deelnemers aan de hand van 
het startnummer. De planten zijn af-
komstig van Florimex International. 
Voor meer info: www.avaalsmeer.nl.

AJ wint snelschaaktoernooi
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag vond 
bij schaakclub AAS het vierde snel-
schaaktoernooi van het seizoen 
plaats. Zoals elk snelschaaktoernooi 
(waar elke speler voor de hele par-
tij vijf minuten krijgt; in dit toernooi 
werd een dubbele competitie ge-
speeld) was het weer een spannen-
de affaire, waar de beslissing pas in 
de laatste ronden viel. 
Ben de Leur en AJ Keessen kwa-
men met nog weinig ronden te gaan 
naar boven drijven als de grootste 
kanshebbers op de eerste plaats in 
de eindstand. Het onderlinge duel in 
de een-na-laatste ronde moest dan 
ook de beslissing brengen. In de 
eerste partij kwam AJ over de lange 
diagonaal de stelling van Ben bin-
nen, hetgeen een stuk opleverde. 
Enige consoliderende zetten wa-
ren daarna genoeg voor het eerste 
punt voor AJ. De tweede partij zag 
AJ ook ‘in the driving seat’. Vanuit de 
opening behield AJ steeds het initi-
atief en door een handige promotie 
combinatie won hij ook in deze par-
tij een stuk. De tijd was voor beide 
spelers alleen wel erg kort gewor-
den, zodat van rustig consolideren 
in deze partij geen sprake kon zijn, 
het einde was redelijk rommelig, 
maar wist AJ toch in zijn voordeel 
te beslissen. Hierdoor legde AJ be-
slag op de eerste plaats, Ben moest 
in het vervolg nog een 1-1 toestaan 
aan de nummer drie, Henk Noord-
hoek. In de laatste ronde leek Henk 
ook nog een punt afhandig te ma-
ken van AJ, maar het voordeel dat 
Henk had in het lopereindspel werd 
teniet gedaan door het gebrek aan 

tijd op de klok. Op te merken valt 
ook de goede vierde plaats van Ber-
rie van Leur, die met opportuun spel 
hier en daar zijn punten meepakte.

Interne competities
De interne competities van AAS 
gaan ook de laatste ronden in. In het 
AAS Semi Open Kampioenschap 
deed Paul Schrama goede zaken. 
Tegen zijn directe concurrenten Jas-
per van Eijk en AJ Keessen scoorde 
hij twee belangrijke overwinningen, 
zodat hij nu met 5,5 uit 6 aan de lei-
ding gaat. Anderhalf punt daarach-
ter staat verrassend Henk Noord-
hoek, die tot nog toe het enige half-
je van Paul afpakte. Met nog 1 ron-
de te gaan (maar ook nog met eni-
ge in te halen partijen) heeft Paul de 
beste papieren, Henk Noordhoek, 
Ben de Leur, Marco de Groot en AJ 
Keessen strijden nog flink mee om 
de hoogste plaatsen. 
In de interne competitie gaat de 
strijd tussen Ben de Leur en AJ 
Keessen, die op een kleine afstand 
van elkaar staan. Met nog twee ron-
den te gaan is hier de spanning dui-
delijk aanwezig, evenals de strijd om 
de derde plaats. Bob Feis heeft hier 
een klein gaatje naar Henk Noord-
hoek, maar ook hier is de strijd nog 
niet gestreden. Schaakclub AAS 
schaakt op vrijdag in de Doopsge-
zinde kerk in de Zijdstraat 53. Trai-
ning en les wordt gegeven van 19.00 
tot 20.00 uur, daarna volgt de com-
petitie tot 01.00 uur. 
Voor meer informatie: 0297-324459 
of 0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 9 april

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Voorland 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Zandvoort 2 12.30 u
Aalsmeer 3 – Roda’23 2 14.30 u
Hillegom 3 - Aalsmeer 4 14.45 u
Amstelveen 6 - Aalsmeer 5 14.30 u
Zeeburgia 2 - Aalsmeer 6 14.30 u
DRC Vet.1 - Aalsmeer/RKAV Vet.1 14.30 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Odysseus’91 DA.5 14.30 u

R.K.A.V.
Terrasvogels 1 - RKAV 2  
 14.00 u
DRC Vet.1 - RKAV/Aalsmeer Vet.1. 14.30 u
RKAV Vet.2 – ZSGO/WMS Vet2 14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – Nieuw Sloten MB.1 12.30 u

Jong Aalsmeer United

Junioren
BVV ’31 A1 - J.A.United A1 14.30 u
J.A.United B1 – United /DAVO B1 14.30 u
Zaanlandia B2 - J.A.United B2 13.00 u
SCW B2 - J.A.United B3 10.15 u
J.A.United C1 – Concordia C1 12.30 u
J.A.United C2 – Zandvoort C2 14.30 u
Amstelveen C3 - J.A.United C3 10.15 u

Pupillen
J.A.United D1 – JOS/W’meer D1 11.00 u
SVIJ D1 - J.A.United D2 12.00 u
RCH D2 - J.A.United D3 10.00 u
Onze Gazellen D4 - J.A.United D4 10.15 u
J.A.United D5 – Roda’23 D9  9.00 u
J.A.United D6 – DIOS MD.1 11.30 u
J.A.United E1 – Swift E1 11.00 u
J.A.United E2 – Kon.HFC E4 11.00 u
Diemen E2 - J.A.United E3  10.00 u
J.A.United E4 – TABA E3 11.00 u
J.A.United E5 – Zwanenburg E5  9.30 u
J.A.United E6 – VSV E6  9.30 u
Kon.HFC E14 - J.A.United E7 11.30 u
J.A.United E8 – Bloemendaal E 10 11.00 u
J.A.United E9 – SIZO E2  9.30 u
J.A.United F1 – Ouderkerk F2 11.00 u
Spaarnwoude F1 - J.A.United F2  9.15 u
J.A.United F3 – Hillegom F2  9.00 u
Pancratius F4 - J.A.United F4  9.00 u
J.A.United F5 – Diemen F6 13.00 u
J.A.United F6 – Nieuw Sloten F3  9.00 u
J.A.United F7 – Geel Wit F2  9.00 u
J.A.United F8 – Schoten F4  9.00 u
J.A.United F9 – Kon.HFC F 19  9.00 u
J.A.United F10 – Zwanenburg F4 11.00 u
Buitenveldert F11M - J.A.United F11 10.00 u
J.A.United F12 – Diemen F9 13.00 u

Meisjes
Spakenburg MC.1 - J.A.United MC.1 11.30 u
Alliance’22 MC.1 - J.A.United MC.2  9.45 u
ADO’20 MC.1 - J.A.United MC.3 11.30 u
J.A.United MD.1 – Hillegom MD.1 11.30 u
J.A.United ME.1 – SVIJ ME.1 11.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Amstelveen D1 - RKDES D1 10.15 u
RKDES D2 – DSK D2  9.30 u
Amstelveen D3 - RKDES D3 10.15 u
Roda’23 D 10 - RKDES D4 11.00 u
RKDES E1 – Roda’23 E16 11.00 u
Abcoude E3 - RKDES E2  9.30 u
Sp.Martinus E5 - RKDES E3 10.15 u
RKDES E4 – Sp.Martinus E7  9.30 u

RKDES E5 – Buitenveldert E7  9.30 u
RKDES F1 – RKAVIC F1 11.00 u
AFC F3 - ,RKDES F2  9.00 u
RKDES F3 – OSV F3 11.00 u
Voorland F1 - RKDES F4  9.30 u
SDZ F8 - RKDES F5 10.45 u
RKDES F6 – Buitenveldert F7  9.30 u
Arsenal F7 - RKDES F7  9.00 u
Roda’23 F16 - RKDES F8  9.00 u
RKDES F9 – Eendracht F2 11.00 u
Legm.vogels F16 – RKDES F10 12.45 u

Dames en meisjes
RKDES MA.1 – ADO’20 MA.1 11.00 u
RKDES MB.1 – Buitenboys MB.1 11.00 u
DSS MC.2 - RKDES MC.1 14.15 u
IJBURG MD.1 - RKDES MD.1 13.30 u
RKDES ME.1 – SDZ ME.1  9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – Roda’23 1 14.30 u
SCW 2 – Overbos 3 12.00 u
SCW 3 – Roda’23 4 11.30 u
RKAVIC Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Beursbengels Vet.1 15.00 u
Bl.Wit A’dam Vet.1 - SCW Vet.3 14.30 u
SCW Vet.4 – Wherevogels Vet.1 14.30 u

Junioren
Wasmeer A1 - SCW A1 15.00 u
VVC B2 - SCW B1 14.30 u
SCW B2 – J.A.United B3 10.15 u
United/DAVO C1 - SCW C1 12.00 u
HBC C4 - SCW C2 13.00 u

Pupillen
Bloemendaal D1 - SCW D1  9.00 u
SCW D2 – De Meer D4  9.00 u
SCW E1 – Roda’23 E2  9.00 u
SCW E2 – Kon.HFC E 12  9.00 u
HBC E8 - SCW E3  9.00 u
UNO F2 - SCW F1  9.00 u
SCW F2 – IJmuiden F2  9.00 u
Concordia F5 - SCW F3 10.00 u
De Meteoor F4 - SCW F4 10.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Geuzen.M’meer DA.3 12.45 u
SCW MC.1 – SVIJ MC.1 10.00 u
SCW MD.1 – Zwanenburg MD.1 10.00 u
DSS ME.3 - SCW ME.1 11.00 u
SCW MF.1 – Onze Gazellen F 10  9.00 u

Zondag 10 april

R.K.A.V.
Geel Wit 1 - RKAV 1 14.00 u
Kampong 6 - RKAV 2 11.00 u
RKAV 3 – Sloten/Rivalen 2 11.30 u
De Meer 4 - RKAV 4 12.00 u
RKAV 5 – Swift 11 14.00 u
Ouderkerk 4 - RKAV 6 12.00 u
RKAV 7 – AFC 10 14.00 u

Dames
De Wherevogels DA.2 - RKAV DA.1 11.00 u

R.K.D.E.S.
Nieuw West 1 - RKDES 1 14.00 u
RKAVIC 2 - RKDES 2 12.30 u
RKDES 3 – Olympia Haarlem 2 14.00 u
Swift 3 - RKDES 4 12.00 u
Legm.vogels 3 - RKDES 5 12.00 u
Fortius 5 - RKDES 7 14.00 u

Junioren
RKDES B1 – OSV B1 10.00 u
RKDES B2 - GeuzenM’meer B3 12.00 u
AFC ’34 C1 - RKDES C1 10.00 u
RKDES C2 – SDZ C3 10.00 u

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
13 april in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. Zowel leden als be-
langstellenden zijn welkom van-
af 14.00 uur. Het klaverjassen op 
30 maart is gewonnen door Mart 
Levarht met 5876 punten, gevolgd 
door Anton van de Polder met 5753, 
Rinus Buskermolen met 5717 en 
mevrouw Keller met 5454 punten.

Paaskien bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 13 april 
organiseert buurtvereniging Horn-
meer een gezellige paaskien. De in-
kopers zijn druk bezig geweest om 
mooie prijzen voor het kienen bin-
nen te halen. 
Het kienen is in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3 en begint om 
20.00 uur. Iedere kienliefhebber is 
van harte welkom. Vanaf 19.00 uur 
staat de koffie klaar. 

Handbal nacompetitie
FIQAS klopt ook E&O
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer vertrokken zaterdag 2 
april onbevangen naar Emmen voor 
de wedstrijd in de nacompetitie te-
gen Pals groep/E&O. Er was eerder 
al gewonnen van de nummer één, 
Kras/Volendam, van nummer twee, 
Limburg Lions, en nu was de num-
mer drie uit de reguliere competi-
tie de tegenstander. Onder het mot-
to: ‘Laat maar komen’ begon FIQAS 
Aalsmeer dus vrijuit aan de par-
tij. Trainer en coach René Romeijn: 
“We wisten dat we ook nu volle bak 
moesten gaan en keihard zouden 
moeten werken, maar het liep ei-
genlijk meteen goed.” Want evenals 
vorige week tegen Volendam spe-
lend vanuit een ijzersterke dekking 
(met opnieuw een goed keepen-
de Jeffrey Groeneveld daar achter) 
legden de Aalsmeerders meteen de 
basis voor wéér een overwinning. 
Het kostte veel kracht, maar FIQAS 
Aalsmeer leidde bij rust wel al met 
12-7. Van de zeven door E&O ge-
scoorde doelpunten waren ook nog 
twee strafworpen, dus de Emmena-
ren hadden slechts vijf velddoelpun-
ten weten te maken. 
Na de pauze werd het eerst met-
een 13-7, daarna kon E&O terugko-
men. “We wisten dat het de twee-
de helft zwaar zou worden”, ver-
telt Romeijn, die bij 13-12 een time 
out nam. Dat pakte goed uit: FIQAS 
Aalsmeer nam het initiatief weer en 
liep opnieuw uit: eerst tot drie, later 
zelfs tot vijf en zeven punten. Ook 
nu was de geweldige verdediging 
de basis en aanvallend speelde de 
ploeg sterk als collectief. En hoewel 
er soms nog wel wat kansen werden 
gemist, was de voorsprong groot 
genoeg en werd FIQAS Aalsmeer 
uiteindelijk de terechte winnaar: 21-
15. Hierdoor stijgt de club boven-
dien naar plaats vier in de stand. 
René Romeijn was uiteraard zeer 
tevreden: “Met vier ploegen spelen 
we nog voor de finale, dus het wordt 
erg spannend. Maar voorlopig heb-
ben wij nu drie van de vier wedstrij-
den gewonnen en dan doe je het 
gewoon goed!” Vandaag, donder-
dag 7 april, wacht FIQAS Aalsmeer 

eerst de kwartfinale in het NHV be-
kertoernooi (uit bij Kras in Volen-
dam vanaf 20.30 uur), zaterdag 9 
april komt Kremer/Hurry Up naar De 
Bloemhof aan de Hornweg voor na-
competitie ronde nummer vijf! Deze 
wedstrijd begint eveneens om 20.30 
uur en uiteraard is publiek van har-
te welkom.

Dames verdienden meer 
De Aalsmeerse dames speelden 
zaterdag 2 april een uitwedstrijd 
bij het Amsterdamse V.O.C. 2. Nog 
steeds zonder een flink aantal ge-
blesseerde basisspeelsters speel-
den de Aalsmeerse dames echter 
een uitstekende partij. Bij rust leid-
de FIQAS Aalsmeer met 11-10. De 
ploeg had het betere van het spel 
en had uiteindelijk minstens een 
gelijkspel verdiend. Het liep ech-
ter anders: meteen na rust scoorde 
V.O.C. drie keer op rij: 11-13. Daar-
na werd het pas echt spannend; de 
Aalsmeerse dames wisten weer bij 
te komen en kwamen vervolgens 
voor, achter, en weer gelijk. Het was 
een mooie, open wedstrijd met veel 
doelpunten, waarbij trainer/coach 
Menno de Klerk op veel posities 
wijzigingen moest doorvoeren. Het 
maakte niet uit: Nicky Tier speelde 
uitstekend in de opbouw en Pris-
cilla Bergman deed het meer dan 
goed op de cirkel. Ingrip Kuiper ver-
vulde de rol van de – aan haar pink 
– geblesseerde Nicole van Schie in 
de verdediging en deed dat ook pri-
ma. Vlak voor tijd leidde V.O.C. met 
26-25 en FIQAS Aalsmeer kreeg een 
kans op de gelijkmaker. 
De bal kwam echter ongelukkig op 
een voet terecht in de daarop vol-
gende break out wist V.O.C wel raad 
met de kans. Zo kwam er een ietwat 
vertekende 27-25 eindstand op het 
bord, waar de Aalsmeerse dames 
volgens hun trainer beslist meer 
verdiend hadden. 
Komende zaterdag 9 april speelt FI-
QAS Aalsmeer de laatste wedstrijd 
in de reguliere competitie thuis in 
De Bloemhof tegen BFC vanaf 18.45 
uur, waarna een week later de na-
competitie begint. 

Peter van de Laarse moest Angelique Maarse in de extra ronde voor laten 
gaan. Als eerste dame won zij de finale.

Darten in het Dorpshuis
Angelique Maarse zorgt voor 
primeur bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
was weer een dartavond in het 
Dorpshuis. Vijfenveertig darters 
kwamen af op de twaalfde speel-
avond van de Poel’s Eye. De kwart-
finale van de winnaarronde was een 
mooie afspiegeling van de kracht-
verhoudingen in de darterswereld 
van de laatste tijd. De winnaars 
van de afgelopen drie speelavon-
den, Gerard van de Weyden, Tim 
van de Poel en Ilona Bak waren nog 
present. Ook Remco Maarse, twee 
speelavonden geleden finalist, en 
Michael Miltenburg, voor de derde 
keer op rij, bereikten weer de laat-
ste acht. Arie van de Eijkel was dit 
seizoen niet vaak aanwezig, maar 
als hij er was bereikte hij alle ke-
ren, zoals dus ook deze speelavond, 
de kwartfinale. Christopher Brou-
wer presteerde iets soortgelijks met 
vier uit zes. Wie goed geteld heeft, 
komt nu tot zeven namen. De ont-
brekende persoon was echter ook 
niet verrassend. Danny Zorn was 
weer hersteld van zijn blessure en 
gaf iedereen tegelijk weer het nakij-
ken. Tim van de Poel, voor de derde 
keer op rij in de finale, dwong Dan-
ny nog wel tot het uiterste, maar de 
beslissende zevende leg ging naar 
Danny. Het was de derde speel-
avondoverwinning voor Danny van 
het seizoen. Gerard van de Wey-
den had een mooie 150 finish, maar 
werd toch nog overtroffen door Arie 
van de Eijkel met de twee na hoogst 
mogelijke finish: 164. Een teamge-
noot van Arie, Jan van Noort, liep 

door toedoen van Arnold Sluys de 
winnaarronde mis. In de Sconeron-
de liet Jan zich echter niet meer af-
stoppen. Hij versloeg achtereenvol-
gens Wim Könst, Danny de Hartog, 
Harm van Bezouw, Rick Fransen 
en uiteindelijk in de finale, Stefan 
Pouw. De extraronde kende een pri-
meur. Voor het eerst ooit won een 
dame. Op de eerste speelavond van 
het seizoen, de invoeringsdatum van 
de extraronde, gaf Henny Taal nog 
het (halve) goede voorbeeld door de 
finale te bereiken. Later in het sei-
zoen slaagde Quinta Broekhof hier 
ook in. Op de afgelopen speelavond 
ging Angelique Maarse echter een 
stap verder, zij won de finale. 
Een compleet overzicht van de 
speelavond: Winnaar van de speel-
avond; Danny Zorn, finalist; Tim van 
de Poel. Halve finalisten; Ilona Bak 
en Christopher Brouwer. Kwartfi-
nalisten; Mike Miltenburg, Gerard 
van de Weyden, Remco Maarse en 
Arie van de Eijkel. Winnaar van de 
Sconeronde; Jan van Noort, finalist; 
Stefan Pouw. Halve finalisten; Rick 
Fransen en Huib Gootjes. Kwartfi-
nalisten; Rinus Jurka, Bertus Krijgs-
man, Jeroen van den Helder en 
Harm van Bezouw. Winnaar van de 
Extraronde; Angelique Maarse, fina-
list; Peter van de Laarse. Halve fina-
listen; Rob Braam en Co van Dam.
De volgende speelavond is volgen-
de week vrijdag 15 april. De inschrij-
ving sluit om 19.45 uur, deelname 
kost drie en halve euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. 

Zwemvereniging Oceanus 
redt hoofdklasse net niet!
Aalsmeer - Helaas heeft de zwem-
vereniging Oceanus zich niet kun-
nen handhaven in de Hoofdklas-
se. Afgelopen zondag waren er pro-
motie en degradatie wedstrijden 
van de nationale zwemcompetitie . 
Oceanus moest met nog vijf andere 
zwemploegen gaan strijden om een 
plek te behouden in de Hoofdklas-
se. Met een grote groep zwemster-
ren was Oceanus vertegenwoordigd 
in zwembad Leeghwater te Purme-
rend. Onder leiding van coaches en 
begeleiders Peter, Paul, Aaron, Ge-
rard, Nanda en Monique werd er al-
les aan gedaan om in ieder geval te 
strijden voor behoud van Oceanus 
in de Hoofdklasse. In het begin kon 
Oceanus aardig bij blijven en stond 
zelfs een keer tweede en een keer 
derde met tussenstanden. Na het 
klapstuk, de 12 x 50 meter vrije slag 
gemengd waar de hele zwemzaal 
van op zijn kop stond, werd de uit-
slag bekend gemaakt. Zwemvereni-
ging Oceanus bleek vijfde te zijn ge-
worden en gaat nu volgend jaar een 
stapje lager zwemmen. Oceanus 
gaat uitkomen in de A-klasse. Uit-
eindelijk werden 59 prachtige nieu-
we, persoonlijke records gezwom-
men. Uitschieters waren onder an-
dere Roan van Bakel,hij zwom drie 
keer een persoonlijk record, zo ook 
Wessel de Jong, Michelle Meulen-
broek, Stanley Moolhuijsen, Daan 
Sommeling, Yves-Maurice en Fabi-
enne Vork .Dennis Weening werd 
drie keer eerste, Tamara Grove twee 
keer eerste, Chantal Grove, Stanley 
Moolhuijsen, Jeffrey Reijnders wer-
den ieder één keer eerste op een af-
stand. Lianne Bouwmeester, Wes-
sel de Jong, Istvan Spaargaren en 

Vincent Moolhuijsen behaalden ie-
der een tweede plek. Maxime van 
de Heuvel, Wessel de Jong, Rick de 
Mercado, Robin Pagano Mirani, Jef-
frey Reijnders, Daan Sommeling en 
Ruben van Vierzen behaalden ie-
der een mooie derde plek op diver-
se afstanden. Nog een prachtig per-
soonlijk triomf voor Tamara Grove, 
zij behaalde een geweldig NK limiet 
op de 200 wisselslag 2.34.03. Aan-
komend weekend zijn er diverse li-
miet wedstrijden. Dit zijn wedstrij-
den om je limiet te behalen voor het 
NK of het NJK. Vele zwemsterren 
doen hier aan mee. Sommige gaan 
naar Drachten of Beverwijk (50 me-
ter bad) en anderen gaan hun limiet 
proberen aan te scherpen in De Wa-
terlelie te Aalsmeer.

Persoonlijke triomf voor Tamara Grove.

Veldhandbal jeugd
Rkdes meiden B1 verslaan 
ongeslagen VOC
Kudelstaart - Afgelopen zon-
dag stond na een lang binnensei-
zoen de eerste buitenwedstrijd voor 
de handbal B1-meiden van Rk-
des op het programma. In de eer-
ste helft van het buitenseizoen had 
Rkdes nog geen enkele buitenwed-
strijd gewonnen in deze eerste divi-
sie poule. De eerste wedstrijd was 
gelijk tegen koploper VOC B1, die 
alle wedstrijden in de eerste helft 
van het buiten seizoen nog had ge-
wonnen, dus Rkdes kon aan de bak. 
Het was wel erg wennen voor het 
eerst op de buitenvelden. Het had 
’s nachts geregend, dus de onder-
grond was nog nat, wat tot balver-
lies leidde aan beiden kanten. In 
de eerste 5 minuten ging het gelijk 
op, maar daarna maakte Rkdes wat 
slordige fouten, waardoor ze steeds 
met 1 of 2 punten achter kwam. De 
wisseltjes bij Rkdes kwamen niet 
helemaal goed naar voren, vanwege 
het feit dat er toch nog voorzichtig 
werd gehandbald. Het is natuurlijk 

een feit dat bij een valpartij een lelij-
ke blessure opgelopen wordt op het 
asfalt. In de pauze kregen de mei-
den even een peptalk van trainer en 
coach Ruud van den Broeck. In de 
tweede helft leek er een compleet 
ander team op de vloer te staan. 
De wisseltjes lukten nu wel, er werd 
gescoord en er zat veel meer tem-
po in de wedstrijd. De resulteerde al 
snel in een voorsprong van Rkdes. 
En zo konden de meiden van Rkdes 
hun eerste buitenwedstrijd afsluiten 
met een zeer verdiende 16-14 over-
winning! Het verslaan van koploper 
VOC belooft wat voor de komen-
de buitenwedstrijden. De neder-
laag kwam hard aan bij het tot nu 
toe ongeslagen VOC. Door de coach 
van VOC werd navraag gedaan hoe 
vaak er werd getraind door de mei-
den, aangezien de ploeg in het be-
gin van het buitenseizoen dik van 
Rkdes had gewonnen. Hieruit blijkt 
maar weer dat het vele trainen van 
de meiden tot grote resultaten leidt!
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Tafeltenniscompetitie
Goede stap Bloemenlust 1 
richting promotie 2e klasse
Aalsmeer - Met een 6-4 zege uit bij 
Sporting SDO1 heeft Bloemenlust 1 
weer een goede stap gezet richting 
promotie naar de tweede klasse. 
Brian v.d. Heuvel behield zijn onge-
slagen status met de maximale drie 
overwinningen en Jeroen Hensel 
voegde daar twee punten aan toe. 
Hervé Pantegnies moest zich helaas 
drie keer gewonnen geven, maar in 
twee partijen pas na een beslissen-
de vijfde game. 
Samen met Brian wist Hervé wel 
het winnende zesde punt te scoren 
door het dubbelspel op hun naam te 
schrijven. Voor Bloemenlust 2 wordt 
het zeer moeilijk om zich in de der-
de klasse te handhaven, zeker na de 
9-1 nederlaag tegen de sterke kam-
pioenskandidaat Uitgeest 1. Alleen 
Vladimir Javornik slaagde er in om 
een Uitgeester af te troeven. Hoewel 
Bart Spargaren en Johan Berk tegen 
dezelfde speler ook dicht bij een ze-
ge waren, moesten ze beiden in de 
beslissende vijfde game met res-
pectievelijk 10-12 en 9-11 het hoofd 
buigen. Ook in het dubbelspel kon-
den Bart en Johan het hun tegen-
standers niet moeilijk genoeg ma-
ken. Bloemenlust 3 lijkt zich te gaan 
handhaven in de vijfde klasse, maar 
waren deze week met 10-0 kansloos 
tegen The Victory 7. Wim v.d. Aard-
weg verkocht zijn huid nog duur 
en dwong in twee partijen een vijf-

de game af, evenals Horst Karsten 
in een wedstrijd. Ook in het dub-
belspel had het duo van The Vic-
tory de maximale vijf games nodig 
om Horst samen met Peter Velle-
man op de knieën te dwingen. Bloe-
menlust 4 trad voor de wedstrijd te-
gen middenmoter Bloemenkwartier 
4 aan met Philippe Monnier, Rob 
Faber en Dirk Piet. Voor Dirk zat de 
wedstrijd er al op in de vierde game 
van zijn eerste partij, toen hij naar 
de kant moest met een flinke kuit-
blessure. Philippe en Rob moesten 
het verder samen afmaken en dat 
lukte Rob niet goed, want hij verloor 
al zijn partijen en ook het dubbel-
spel samen met Philippe ging ver-
loren. Philippe daarentegen was in 
zijn enkelspelen niet te kloppen. Hij 
begon met twee spannende partijen 
die hij pas na vijf games naar zich 
toe trok (laatste games 12-10 resp. 
11-9). Tijdens die tweede partij be-
roofde hij zijn tegenstander boven-
dien van zijn ongeslagen status. Zijn 
derde wedstrijd verliep vlotter in drie 
games. De 7-3 nederlaag leveren 
toch drie nuttige punten op in de 
strijd om degradatie te ontlopen in 
de wedstrijd tegen concurrent HTC 
16, die over twee weken op het pro-
gramma staat.
Maar eerst wacht nog een ongelij-
ke strijd tegen het al gepromoveer-
de ASSV 6!

Bomvolle zaal 
BV Hornmeer
Aalsmeer - In een bomvolle zaal 
werd afgelopen vrijdag gekaart bij 
buurtvereniging Hornmeer. “Alsof 
het kampioenschap er van af hing”, 
aldus een speler. Rond liefst 13 ta-
fels zaten alle kaartliefhebbers. Op 
één zijn Meidert van de Terp en Paul 
van Aalst geëindigd met 5547 pun-
ten. Op twee Manfred de Graaf en 
Theo Nagtegaal met 5280 punten 
en op drie Klaas van Berkel en Wob-
by met 5243 punten. De poedelprijs 
was voor Fred Maas en Piet Gortzak 
met 3883 punten. Aanstaande vrij-
dag 8 april is er weer enkel klaver-
jassen vanaf 20.00 uur in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 11 april 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar voor liefhebbers een speel-
avond in ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Iedereen is van har-
te welkom. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaar-
ten voor het klaverjassen en joke-
ren verdeeld. Inschrijven en koffie 
tot 19.45 uur. 
Het klaverjassen tijdens de vori-
ge speelavond is gewonnen door 
mevrouw G. Groenendijk met 5341 
punten, gevolgd door de heer J. de 
Nooy met 5207 en mevrouw B. van 
Bemmelen met 5105 punten. Bij het 
jokeren behaalde mevrouw Tulp de 
hoogste eer.

Voetbalgala 2011 
in Amstelveen 
Amstelveen - Sport Amstelveen 
organiseert op 19 mei vanaf 20.00 in 
P60 in het centrum het voetbalga-
la 2011. Op dit gala vindt de jaarlijk-
se uitreiking plaats van alle prijzen 
plaats, zoals voetballer van het jaar, 
coach van het jaar en onder andere 
topscoorder van het jaar. Op het ga-
la is elke Amstelveense, Aalsmeer-
se en Ouderkerkse voetballiefheb-
ber welkom. De avond omvat een 
vol programma met ook optredens 
van diverse artiesten. Voor meer in-
formatie: zie sportamstelveen.nl.

Willem wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren, 
hartenjagen en ook biljarten en 
rummicuppen staan op het pro-
gramma. Op donderdag 31 maart 
is het klaverjassen gewonnen door 
Willem Buskermolen met 5798 pun-
ten, gevolgd door Tinie Lindeman 
met 5447 punten en Gerrit van der 
Geest met 5137 punten. Bij het joke-
ren behaalde Jaap Weij met 18 pun-
ten de hoogste eer, op twee eindig-
de Bets Teunen met 113 punten.

Al groot aantal deelnemers
Sponsorzwemmen Swim for 
the Roses in Waterlelie
Aalsmeer - In de week van 11 tot 
en met 17 april staat zwembad De 
Waterlelie in het teken van Swim 
for the Roses. In deze week hoopt 
het zwembad zoveel mogelijk geld 
bij elkaar te zwemmen voor het Ko-
ningin Wilhelmina Fonds, dat onder-
zoek verricht naar de bestrijding en 
behandeling van kanker. De Swim 
for the Roses is een pre-event in 
aanloop naar het fietsevenement 
Ride for the Roses dat op 4 septem-
ber plaatsvindt vanuit Aalsmeer. Om 
tot een mooi bedrag te komen heeft 
De Waterlelie veel zwemmers nodig. 
Iedereen van jong tot oud kan mee-
doen om een steentje bij te dragen. 
Iedere deelnemer stelt zichzelf een 
doel om een bepaalde afstand te 
zwemmen. Deze afstand kan hij/zij 
laten sponsoren door familie, vrien-
den, collega’s, enz. Iedere afstand 
en elk bedrag is van harte welkom. 
Zo zijn er inmiddels mensen die zich 
zelf ten doel hebben gesteld om 10 
kilometer te gaan zwemmen in twee 
keer, maar er zijn ook kinderen die 
twee keer 500 meter gaan zwem-
men. Iedereen is vrij om zelf te bepa-
len welke afstand in hoeveel dagen 
wordt gezwommen. Inmiddels zijn 
er 25 tot 30 mensen die zich heb-
ben aangemeld om te gaan zwem-
men voor het goede doel. Ook een 
aantal teamleden van De Waterlelie 

zijn druk in de weer met trainen en 
het benaderen van sponsoren. Een 
gratis deelnemerskaart is op te ha-
len bij de receptie van het zwem-
bad aan de Dreef. Van maandag tot 
en met vrijdag betaalt men gewoon 
entree om de afstand te zwemmen. 
Op zaterdag 16 en zondag 17 april 
mag iedere deelnemer gratis komen 
zwemmen tijdens de openingstijden 
op vertoon van de deelnemerskaart 
en een ingevuld sponsorbedrag. 
Wie voor de eerste keer komt zwem-
men, laat zichzelf registreren bij de 
receptie en laat weten voor hoeveel 
geld de prestatie gesponsord wordt. 
Daarna kunnen de deelnemers elke 
keer hun kaart mee naar de zwem-
zaal en de afstand laten aftekenen 
door de toezichthouder. Als de ge-
hele afstand is gezwommen, kan de 
kaart en het sponsorbedrag cash 
ingeleverd worden bij de receptie 
van het zwembad. Daar krijgt iedere 
deelnemer een persoonlijke oorkon-
de. Aan het einde van de rit zal be-
kend worden gemaakt welk bedrag 
er in totaal kan worden overge-
maakt aan het KWF. Liever niet zelf 
zwemmen? Sponsor dan een deel-
nemer. Het KWF zal u dankbaar zijn. 
Meer informatie over Swim for the 
Roses via de receptie van De Wa-
terlelie, tel. 0297-322022 of kijk op 
www.esa-aalsmeer.nl.

Runner-up bokaal voor Madelief
Jaarvergadering Stg VZOD
Kudelstaart - Vele leden van 
Schaatstrainingsgroep VZOD von-
den vrijdagavond 25 maart de weg 
naar het dorpshuis in Kudelstaart 
voor de jaarvergadering. Na het 
welkomstwoord van voorzitter Leo 
Bakker werden in een vlot tem-
po de notulen van de vorige ver-
gadering, het jaarverslag in inge-
korte versie, het financieel jaarver-
slag en de nieuwe contributie voor 
2010-2011 behandeld. Ook de her-
verkiezing van de beide aftreden-
de bestuursleden, Nico Kuipers en 
Leo Bakker, werd door de leden met 
algemene instemming goed ge-
keurd. Hierna was het de beurt aan 
de voorzitter om aan alle prijswin-
naars en de clubkampioenen bij zo-
wel de dames als heren, de bekers 
uit te reiken. In de daarop volgen-
de pauze werd van de hele groep 
met prijswinnaars een groepsfoto 
gemaakt. In het vervolg van de ver-
gadering kwam een belangrijk punt 
aan bod: de statuten van de nieuwe 
vereniging STG VZOD Kudelstaart. 
Met een paar kleine opmerkin-
gen en verbeteringen werden de-
ze door de leden goedgekeurd. Na 
nog wat informatie over de abon-
nementen, trainingen en het nieu-
we fietsseizoen kreeg Jos van Lith 
het woord om de winnaar van de 
runner-up-bokaal bekend te ma-
ken. Jos noemde de kandidaten en 
degenen die het net niet waren ge-

worden, maar wilde op dat moment 
de winnaar nog niet bekend ma-
ken. Die bleek namelijk bij de jong-
ste jeugd rond te lopen. De volgen-
de dag zouden die hun afsluitende 
prijsuitreiking met bingo bij de fir-
ma Kuipers hebben, dus de beker 
ging mee naar zaterdag. Madelief 
de Jong heeft van alle schaatstrai-
ners de meeste stemmen gekregen 
en dus is de runner-up-bokaal van 
dit seizoen aan haar uitgereikt. Na 
een korte rondvraag werd het offici-
ele gedeelte van de jaarvergadering 
afgesloten en namen Jos en Nico 
het over met de jaarlijkse verloting 
met opbrengst voor de jeugd. Na-
tuurlijk ging iedereen met minimaal 
één prijs naar huis. Dat sommige le-
den wel heel vaak in de prijzen vie-
len was ook dit jaar geen uitzonde-
ring. Gelukkig is het wel elk jaar een 
ander die dit mee mag maken. Om 
half elf waren alle prijzen verdeeld 
en was er nog tijd om wat na te bor-
relen en/of praten. Inmiddels is het 
fietsseizoen van start gegaan. Door-
deweeks op de maandag- en don-
derdagavond, in het weekeinde op 
de zaterdagmiddag en zondagoch-
tend, worden door de leden van de 
schaatstrainingsgroep VZOD weer 
de nodige trainingsritten gemaakt. 
Tot en met eind september zal weer 
veelvuldig het kleurrijke clubtenue 
in de wijde omtrek te zien zijn. Voor 
meer foto’s zie www.stgvzod.nl.

WVA-jeugdlid Cedric Boerma 
zeilkampioen Splash in België
Aalsmeer - De WVA huldig-
de afgelopen zaterdag 2 april tij-
dens de introductiedag jeugdzei-
len hun jeugdlid Cedric Boerma. 
De WVA heeft een zeer actieve af-
deling jeugdzeilen, die vorig na-
jaar weer een kampioen oplever-
de. Voor de kust van Nieuwpoort 
werd het Open Belgisch Zeilkampi-
oenschap uitgevochten. Eén van de 
klassen die daar actief waren was 
de Splash, een jeugdboot van Ne-
derlandse makelij met internationa-
le allure. In België kunnen bij open 
kampioenschappen ook buitenlan-
ders met de titel naar huis gaan en 
zo geschiedde: De 17-jarige Cedric 
Boerma uit Kudelstaart werd kam-
pioen. Zijn 15-jarige broer Selwyn 
zeilde ook goed en werd twaalfde. 
De zee voor Nieuwpoort is verrader-
lijk zeilwater: Er staat een zeer ster-
ke stroming, veelal een Zuidwester 
wind en de deining is metershoog. 
“Bij het uitvaren tussen de pieren 
moet je al oppassen, je wordt door 

de stroming meteen meters opzij 
gezet”, aldus Cedric. “Bij alle rak-
ken moet je de stroming en het ge-
tij incalculeren. Bij weinig wind, zo-
als op zaterdag, is het zelfs oppas-
sen dat je niet achteruit drijft.” Op 
zondag bestond dát gevaar gezien 
de harde wind niet. “Toen was het 
meer een kwestie van: waar ligt de 
bovenboei?. Onzichtbaar in de hoge 
golven die bij harde wind nog eens 
bovenop de deining ontstaan.” De 
sjerp ‘Belgian Champion Splash’ en 
de gouden medaille zijn vanaf zater-
dag te bewonderen in het clubhuis 
aan de Uiterweg. 
De WVA heeft jaarlijks drie groe-
pen jongeren in opleiding: In de Op-
timist een beginners-, een gevor-
derden- en een wedstrijdklasse, een 
RS Feva XL (een tweemansboot) 
groep en daarnaast een groep die 
in de Splash, de Flash of de Laser 
traint. De WVA beschikt over 14 ei-
gen jeugdboten: 2 RS Feva XL en 12 
Optimisten.

Zaterdag schoolatletiekdag!
Aalsmeer - De schoolatletiekdag, 
die aanstaande zaterdag wordt ge-
houden op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan, is bij voorbaat al een 
groot succes. Met vooralsnog goe-
de weersvooruitzichten, verwacht 
de organisatie een record aantal 
van maar liefst circa 330 deelne-
mende kinderen te kunnen verwel-
komen. Dus, heeft u deze dag niets 
te doen en draagt u de atletieksport 
een warm hart toe, kom dan gerust 
naar de Sportlaan om te genieten 
van het waarschijnlijk mooie weer 
en het sportieve enthousiasme van 
de Aalsmeerse jeugd! Net als ieder 

jaar wordt weer het vertrouwde pro-
gramma afgewerkt: 60 meter sprint, 
verspringen, balwerpen en voor de 
echte liefhebbers een 600 meter. 
In de ochtend worden de groepen 
zes, zeven en acht verwelkomd en 
’s middags de groepen drie, vier en 
vijf. De atletiekdag begint om 10.00 
uur en rond 16.00 uur wordt afge-
sloten met de prijsuitreiking. 
Voor informatie: www.avaalsmeer.
nl. Wie nog vragen heeft, kan con-
tact opnemen met de organisatie, 
Dirk Spaargaren via spaargaren@ 
kabelfoon.net of Janpieter Baars via 
jpwbaars@kpnmail.nl. 

Waterpolo competitie jeugd
Oceanus O13a klasse beter!
Aalsmeer - Met een compleet team 
begon coach Dennis Reijnders de 
wedstrijd tegen de Dolfijn uit Am-
sterdam. Oceanus was er weer klaar 
voor en begon gretig aan de wed-
strijd. Het eerste partje begon met-
een fel en Oceanus liep snel uit naar 
4-0. In het tweede partje ging Ocea-
nus meer combinaties spelen waar-
door er nog meer vaart in het spel 
kwam. De Dolfijn had het nakij-
ken en Oceanus stoomde door naar 
9-0. Het derde partje bleef Ocea-
nus krachtig spelen en waren nog 
steeds fel op de bal. De verdedi-
ging zat goed in elkaar waardoor de 
Dolfijn weinig tot geen kansen kre-
gen. Met gemak liep O13A uit naar 
een prachtige 14-1 voorsprong. 
In het vierde en laatste partje wil-
de de doel pogingen niet meer zo 
goed lukken. Maar het resulteer-

de wel in een prachtige overwin-
ning van 16-1. Oceanus was dui-
delijk een klasse beter dan tegen-
stander Dolfijn. Uiteraard was coach 
Dennis Reijnders tevreden over de 
wedstrijd: “Eén punt om nog aan te 
werken was dat de derde aanval-
ler over het hoofd werd gezien. Dat 
kwam doordat de contra er goed uit 
kwam.” Mooie trainers taal, toch?! 
De doelpunten zijn gemaakt door 
Yves-Maurice Vork 6x, Bart Somme-
ling 5x, Daan Sommeling 2x, Mike 
van Weerdenburg 2x en Fabienne 
Vork 1x. Aankomend weekend heeft 
O13a twee wedstrijden op het pro-
gramma staan. 
Zaterdag 9 april thuis in De Water-
lelie tegen Het IJ en zondag 10 april 
wacht een zware uitwedstrijd tegen 
de nummer één, de Robben, in Hil-
versum.

Welpentraining bij VZOD
Kudelstaart - Na een korte pau-
ze zijn de welpen van VZOD weer 
begonnen met trainen! Tijdens de-
ze trainingen kunnen kinderen van 
4 tot en met 6 jaar kennis maken 
met de gezellige teamsport korfbal. 
Al spelenderwijs komen de vaardig-
heden, gooien, vangen en schieten 
aan bod. Uiteindelijk wordt ook ge-
oefend hoe het zal zijn om een wed-
strijd te spelen. 
De wedstrijden komen pas bij de 
hogere teams op zaterdag. Van-
af 6 jaar is er de mogelijkheid om 
een wedstrijd te spelen. Tot de zo-

mer trainen de welpen op maan-
dagavond van 18.45 tot 19.30 uur. 
VZOD zou het leuk vinden als nog 
meer kinderen komen trainen bij de 
welpen, want dan kunnen nog meer 
spelletjes gespeeld worden en veel 
beter geoefend worden voor wed-
strijdjes. 
Nieuwsgierig? Kom een keer mee 
doen en ervaar zelf hoe leuk korfbal 
is! De trainingen zijn op de velden 
van korfbalvereniging VZOD aan de 
Wim Kandreef 2. Voor meer infor-
matie: dorienvleeuwen@gmail.com 
of kijk op www.vzod.nl.

Nipte winst voor Oceanus O13b
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
speelden de jongens en meisjes van 
O13b in eigen huis tegen ZPHC. De 
invallende coach Marjolein Spaar-
garen had voor, de wegens ziekte 
afwezig zijnde Sybe Andringa, een 
vervanger gevonden in Daan Som-
meling. De wedstrijd ging van be-
gin af aan gelijk op. Oceanus noch 
ZPHC gaf een duimbreed toe. Het 
eerste partje werd dan ook afgeslo-
ten met een 2-2 stand. In het twee-
de partje was ZPHC iets te sterk 
voor de verdediging van Oceanus. 
Hoewel Rowdy Wies en Marleen 
Verwaal felle strijd gaven konden 
zij toch niet voorkomen dat ZPHC 
twee doelpunten scoorde. Het derde 
doelpunt van ZPHC kwam voort uit 
een strafbal gegeven voor onrecht-
matig wisselen door Oceanus. He-
laas was deze bal onhoudbaar voor 
keeper Kevin Peters. Stand tweede 
partje 3-5. 
Na een korte doch indringende 
peptalk van de coach en wisseling 
van helft was Oceanus klaar voor 
het derde partje. Hierin was Ocea-
nus duidelijk de baas. Het ster-
ke middenveldspel van Sam Ver-
hulst en Mees Sneijders resulteerde 
tot vijf keer aan toe tot een vrijwel 
open achterhoede bij ZPHC waar-
door zowel Ruben van Vierzen als 
Daan Sommeling gemakkelijk kon-
den scoren. ZPHC wist slechts een 
keer te scoren in dit partje. En dan 
nog wel tijdens een man meer situ-
atie doordat Ruben van Vierzen een 
persoonlijke fout kreeg toegewezen 
waardoor hij 20 seconden van spel 
werd uitgesloten. Stand derde partij 
8-6. Laatste partje en Oceanus rook 
de winst al. 
ZPHC daarentegen was erg ge-
frustreerd daar het in de competitie 

drie plaatsen hoger staat genoteerd 
dan Oceanus. Beide teams gingen 
er dan ook volledig voor dit laatste 
partje. Dit was dan ook wel te zien 
aan de vele vrije ballen over en weer 
alsook de persoonlijke fouten door 
broer en zus Ruben en Myrthe van 
Vierzen. Weer wist ZPHC, zij het met 
moeite, voorbij keeper Kevin Peters 
te komen waardoor de stand op 8-7 
kwam. Maar gelukkig scoorde de 
topscoorder van deze wedstrijd, Ru-
ben van Vierzen, zijn zesde doel-
punt waardoor Oceanus op een ri-
ant twee punten voorsprong kwam. 
25 Seconden voor het einde was er 
vlak voor het doel van Oceanus een 
felle strijd waarbij Ruben van Vier-
zen door de strenge scheidsrech-
ter, wederom een persoonlijke fout 
kreeg toegewezen. Ditmaal was het 
zijn derde en moest hij het spel ge-
heel verlaten. ZPHC wist in de con-
sternatie de vrije bal snel te nemen 
en scoorde de 9-8. 
Nu zou Oceanus, die na het tegen-
doelpunt balbezit had, dus het spel 
uit kunnen spelen door de bal rustig 
rond te spelen binnen eigen team. 
Maar nee, men voelde zich sterk ge-
noeg om een poging te doen om in 
de dubbele cijfers te eindigen. Zo 
werd de aanval direct na het fluit-
signaal van de scheidsrechter op-
gezet vanuit eigen helft. Snel de bal 
door naar Sam Verhulst die hem 
doorspeelde aan Daan Sommeling. 
Helaas werd deze aanval gesmoord 
door ZPHC. Deze had zelf te weinig 
tijd om nog de gelijkmaker te maken 
voor het eindsignaal. Eindstand op 
het score bord was uiteindelijk: 9 -8. 
Zaterdag 16 april speelt O13b we-
derom in zwembad De Waterlelie. 
Dan komen om 15.45 uur de Aal-
scholvers uit Almere op bezoek.

Proefles softbal 
voor meiden
De Kwakel - Ben je een meisje of 
jongedame tussen de 11 en 20 jaar 
oud en lijkt het je leuk om te softbal-
len? Kom dan op maandag 11 april 
van 17.45 tot 19.15 uur naar honk- 
en softbalvereniging Thamen aan 
de Vuurlijn 24. 

Twee instructeurs staan klaar om de 
softbalsters in spe een goede start 
te geven. Trainingskleding, gym-
pen en een goed humeur is wat 
de deelnemers nodig hebben. Al-
le meiden mogen vrijblijvend langs-
komen en aan de training mee-
doen. De proefles is gratis. Wie 
meer informatie wil, kan de website:  
www.thamen.info bekijken.

Cursus rolstoel-
vaardigheid
Aalsmeer - Binnenkort start in de 
Amstel & Meerlanden weer een 
nieuwe cursus rolstoelvaardigheid 
en sport. Hierin leren de deelne-
mers hoe ze een rolstoel in het da-
gelijks leven goed kunnen gebrui-
ken en hoe ze hierin leuk kunnen 
sporten. In 6 lessen van 2,5 uur 
worden er verschillende rolstoel-
vaardigheden geoefend en pro-
beren de deelnemers verschillen-
de rolstoelsporten uit. Aanmel-
den of vragen of opmerkingen? 
Mail naar wvanstam@sportservice-
noordholland.nl of bel 023-5576955. 
Kijk ook eens op de websites 
www.sportservicenoordholland.nl  
en www.aangepastsporten.info.
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Voetbal zaterdag
Aalsmeer op karakter langs 
Jong-Hercules: 2-1
Aalsmeer - De ruim 200 toe-
schouwers bij de voetbalwed-
strijd Aalsmeer tegen Jong Hercu-
les moesten tot de laatste minuten 
wachten, maar konden in de 89e mi-
nuut juichend opveren toen Thomas 
Harte de bal hard langs doelman 
Ahyan Catak joeg: 2–1. Dit was ge-
noeg voor dolblije taferelen, zowel 
langs het veld als later in de kleed-
kamer. Vooral toen bekend werd dat 
Zandvoort en AFC puntenverlies 
hadden geleden en Aalsmeer op 
maandag 25 april, tweede paasdag, 
aan 1 punt op Amstelveen Heem-
raad genoeg heeft om de tweede 
periode titel te behalen. Zonder de 
geschorste Burak Sitil, Harmen Co-
lijn en Salih Yildiz moest trainer An-
thony Servinus toch aardig sleute-
len om het elftal weer op zijn plaats 
te zetten. Dion Boagaard, Dirk Jan 
v.d. Meer en Yahnique Pikal waren 
de vervangers. 
Onder leiding van de goed fluitende 
Jan van der Graaf begon Aalsmeer 
wat onwennig aan de wedstrijd. Al 
in de 4e minuut was Aalsmeer dicht 
bij een doelpunt. Uit een voorzet van 
Peter Neuvel op links teisterde Ilker 
Yildiz met een volley de onderkant 
lat. Daar bleef het bij. Jong-Hercu-
les liet achterin steekjes vallen en 
de doelman Ahyan Catak hield met 
armen en benen zijn doel schoon. 
Een breedte pass in de 9e minuut 
van Peter Neuvel op Ilker Yildiz 
werd in een wirwar van benen uit 
het doel gehaald. Aalsmeer mocht 
na 12 minuten al zijn zesde corner 
nemen. Het leverde nog niet het ge-
wenste resultaat op. Met Ilker Yildiz 
en achterin Jeffrey Blikslager had 
Aalsmeer twee uitblinkers in huis. 
Vooral Ilker Yildiz was voorin de gro-
te plaag van Jong-Hercules. Thomas 
Harte werd door Peter Neuvel in de 
21e minuut vrije doorgang gege-
ven naar het doel. Het duwwerk van 
Loek Stam beoordeelde de scheids-
rechter als een correcte schouder-
duw en de wedstrijd ging verder. Het 
was geen mooie wedstrijd, maar de 
strijdlust vergoedde veel. Een hard 
schot van Peter Neuvel in de 22e 

minuut werd ternauwernood door 
Ahyan Catak tot corner verwerkt. 
Aan Jong-Hercules zijde was het 
vooral de technisch sterke Freddy 
Banks die op het middenveld menig 
duel won van Aalsmeer. Toch kwam 
Aalsmeer nog onverwachts op ach-
terstand in de 44e minuut. Sergio 
Pregers verdedigde slecht uit en uit 
de voorzet van Steven Ros schoot 
Freddy Banks vanaf 25 meter on-
houdbaar in de rechter bovenhoek, 
0–1. In de 45e minuut kreeg Ilker 
Yildiz nog een vrije schietkans, zijn 
schot ging naast en Aalsmeer ver-
dween met een 0–1 achterstand in 
de kleedkamer. Aalsmeer begon de 
tweede helft met meer druk op het 
Jong-Hercules doel. Thomas Harte 
en Ilker Yildiz kregen kansen maar 
schoten over of naast. Om aanval-
lend meer te brengen bracht de 
trainer Lucien Fraenk in voor Yah-
nique Pikal, wat wel het gewens-
te effect gaf, er kwam meer pres-
sie. Ook werd in de 66e minuut Tim 
Millenaar ingebracht voor Pieter v.d. 
Dussen. Dit bracht meer snelheid 
op het middenveld. Toen Peter Neu-
vel in de 74e minuut in de 16 me-
ter werd aangetikt en onderuit ging 
nam hij de penalty zelf en schoot de 
verdiende 1–1 binnen. Aalsmeer ge-
loofde er weer in en ging nu voor de 
overwinning. Door het slechte veld 
hobbelde in de 87e minuut de bal in 
plaats van in het doel er naast. Tot 
de 89e minuut: Tim Millenaar ver-
overde met veel strijd de bal op het 
middenveld, zijn pass op de voluit 
sprintende Ilker Yildiz was perfect, 
deze bracht de bal voor op de in-
stormende Thomas Harte, die Ahyan 
Catak kansloos liet, 2–1. De vreug-
de zowel in als buiten het veld was 
groot. Aalsmeer maakt grote kans 
om op tweede paasdag uit bij Am-
stelveen-Heemraad een periodetitel 
te pakken. 
Maar eerst speelt Aalsmeer zater-
dag 9 april thuis aan de Dreef te-
gen Voorland. Aanvang wedstrijd 
14.30 uur. 

Jack van Muijden

Voetbalwedstrijd tegen Legmeervogels
Kansloze nederlaag RKDES
Kudelstaart - Zo goed en leuk het 
vorige week was, zo slecht was de 
wedstrijd RKDES tegen de Leg-
meervogels uit Uithoorn. Een wer-
kelijke kansloze nederlaag van 4-0 
was het gevolg en dat was echt niet 
onverdiend te noemen. Na 12 mi-
nuten kwam Legmeervogels al op 
voorsprong. Een vrije trap van links 
werd bij de eerste paal binnen ge-
kopt door Stefan van Pierre. Vlak 
daarna belandde een lange bal bo-
ven op de lat van de al uit zijn doel 
komende Ivo Peters. 1-0. Dit was 
ook de ruststand. 
De supporters dachten dat de Afas/
van Berkel brigade na rust toch wel 
wilde laten zien dat de eerste helft 
een vergissing was geweest en 
niet de prima pot van vorige week. 
Maar helaas, het bleek valse hoop. 
2-0 Werd het door Bart van Tol. Een 
dieptebal belandde bij een speler 
van de Legmeervogels en die kon 
de bal simpel breed leggen en bin-
nen schuiven. 3-0 Werd het weder-
om door Stefan van Pierre die San-
der Boshuisen wel heel makkelijk 
van zich afschudde. Alleen voor Ivo 
Peters faalde hij niet.
Robert van Loon kwam Mounhir 
Ghannoen aflossen. Er kwam zo-
waar wat meer bezieling en werk-

lust in het team, maar Legmeervo-
gels leunde ook wat naar achteren, 
zodat RKDES ook een beetje aan 
aanvallen konden denken. Maar al-
les mislukte, slechts één keer moest 
de keeper handelend optreden bij 
een schot van Najib Taki. Roald Pot-
huizen kreeg nog de ideale kans om 
de stand iets dragelijker te maken, 
maar hij kreeg de bal er ook niet in-
gerommeld wat hilariteit opleverde 
van de Legmeervogels aanhangers. 
Tot afgrijzing van de Kudelstaart-
se aanhang werd het vlak voor tijd 
ook nog 4-0. En het is dat twee spe-
lers van Legmeervogels liepen te 
klunzen toen ze samen op het Ku-
delstaartse doel afgingen, anders 
was het ook nog 5-0 geworden. 
Kortom, supergauw vergeten. Aan-
staande zondag met een betere in-
stelling Nieuw-West van de mat ve-
gen en terug in de race. 
RKDES speelde in de volgende op-
stelling: Ivo Peters, Sander Boshui-
sen, Robin van der Steeg, Robin 
Spaargaren, Najib Taki, Mischa vd 
Scheur(70 Marko vd Jagt), Roald 
Pothuizen, Edwin van Maris, Moun-
hir Ghannoen(60 Robert van Loon), 
Ivo Lentjes, Richard de Vries

Eppo

Nederlandse Minigolftop dit 
weekend naar Aalsmeer
Aalsmeer - Zondag 10 april wordt 
de tweede wedstrijd van de landelij-
ke hoofdklasse gespeeld op de ba-
nen van Midgetgolfclub Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan 116. In de-
ze klasse spelen landelijke toppers, 
die ook internationaal aan de weg 
timmeren. Minigolf is een serieu-
ze sport, waarbij ook Europese – en 
wereldkampioenschappen worden 
gehouden, de winnaar van de lan-
delijke hoofdklasse gaat Nederland 
vertegenwoordigen in de Europa 
Cup, die later dit najaar wordt ge-
houden. In de landelijke hoofdklas-
se worden vijf wedstrijden gespeeld. 
Er wordt met de negen sterkste 
teams van Nederland gespeeld. 

Twee teams uit Zuid-Holland, Rid-
derkerk en Zoetermeer, twee teams 
uit Brabant, Oirschot 1 en 2, twee 
teams uit Friesland, Appelscha en 
Leeuwarden, en drie teams uit Gel-
derland, Doorwerth, Wageningen en 
Bennekom. 
De wedstrijd begint om 9.30 uur en 
ongeveer om 16.00 uur zal de win-
naar bekend zijn. Kanshebbers zijn 
Oirschot 1, Ridderkerk en Zoeter-
meer. De wedstrijd is vrij toeganke-
lijk. Ook tijdens de trainingsdag op 
zaterdag 9 april kunnen geïnteres-
seerden kennis maken met minigolf 
als wedstrijdsport. 
Voor meer informatie: zie www.mi-
nigolfbond.nl.

ZABO ronde 15 zaterdag 
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO Aalsmeer wordt 
aanstaande zaterdag 9 april voort-
gezet met de vijftiende speelron-
de van dit seizoen. Er wordt ge-
speeld in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg in Oost. Publiek is van 
harte welkom en de toegang tot de 
tribunes van de sportzaal is gratis. 
Om 18.35 uur begint Piller Sport te-
gen Bosman. Om 19.20 uur volgt 
LEMO-gaat-los tegen Café John-
ny’s. Om 20.05 uur is de aftrap van 

Schijf Grondboringen tegen Amsec 
Beveiliging. Om 20.50 uur treedt LE-
MO aan tegen Accon en om 21.35 
uur tot slot is er als afsluiter de ont-
moeting tussen koploper Sportcafé 
de Midi’s en Sporting Uithoorn. 
Huidige stand: Sportcafé de Mi-
di’s 14-39, Schijf Grondboringen 14-
29, Accon 14-23, Piller Sport 14-21, 
LEMO 14-19, Bosman 14-18, Amsec 
Beveiliging 14-17, Café Johnny’s 14-
16, Sporting Uithoorn 14-16, LEMO-
gaat-los 14-7.

Kienavond bij 
Supporters 
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dag 7 april, organiseert de Sup-
porters Vereniging Kudelstaart een 
kienavond met vele mooie prijzen. 
Veertig fantastische prijzen liggen 
te wachten op een nieuwe eige-
naar. Wie het snelst zijn kienblaadje 
vol heeft mag als eerste een keuze 
maken uit de vijf fantastische prij-
zen die in elke ronde te winnen zijn. 
Na vier ronden komt er een pauze 
om even te genieten van een kopje 
koffie of een drankje. 
Als de acht ronden gespeeld zijn 
komt de knaller van deze avond, een 
superprijs met een waarde van on-
geveer 125 euro. 
Het kienen begint om 20.30 uur in 
het Dorpshuis. Iedere liefhebber is 
van harte welkom.

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout
Rijsenhout - De volgende speel-
avond van sjoelclub Rijsenhout is 
op donderdag 7 april in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. 
Aanvang is 20.00 uur en iedereen is 
van harte welkom. Het sjoelen op 17 
maart is in de hoofdklasse gewon-
nen door Dirkjan Baardse met 1955, 
in de A-klasse door Bertus Baas 
met 1708, in de B-klasse door Leo 
van Faassen met 1677, in de C-klas-
se door Char Kuite met 1604 en in 
de D-klasse door Rina Korenwinder 
met 1506 punten. Op twee zijn Jan 
Joore, Rien Ravensburgen, Hans 
Schijf, Wim van de Geest en Joke 
Eickhoff geëindigd en plaats drie 
wisten Ria van de Jagt, Til Vermeer, 
Plonie Verdel, Astrid Overbeek en 
Martje de Graaf te behalen.

Veel deelnemers aan jubileum 
maandtoernooi in the Beach 
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
stond het maandtoernooi in het te-
ken van het 15-jarig jubileum van 
the Beach. Zoals elk jaar worden de 
beachvolleybal maandtoernooien 
met de zomer in zicht, steeds druk-
ker bezocht. Dit keer zaten alle 3 de 
categorieën weer helemaal vol! 
Vanaf 10.00 uur ging het maand-
toernooi van start met de catego-
rie 2x2 hoog met achttien teams. In 
deze categorie ging de overwinning 
naar het mix team Go & Menzo. Zij 
versloegen in een spannende fina-
le het team Matthias & Rowan. In 
de Future en de Fun categorie gin-
gen de prijzen naar de teams Eldi en 
Mardav.Het 4x4 allround toernooi 
had deze maand een speciaal tint-
je. Vanwege het 15-jarig jubileum 
deden alle internationale topspe-
lers van Beach Team Aalsmeer mee 
aan het toernooi. Zij waren door de 
zeventien deelnemende teams per 
wedstrijd in te zetten om de teams 
naar een hoger niveau te helpen. Dit 
resulteerde in zeer spannende wed-
strijden waarin de teams erg aan el-
kaar gewaagd te waren. Uiteindelijk 

greep het team 2+2 aan het langste 
eind. De Old Stars moesten genoe-
gen nemen met ene mooie twee-
de plaats. Het damesteam 3 bier 
en een pot suiker mocht de aan-
moedigingsprijs in ontvangst ne-
men. Tot slot ging om 14.00 uur het 
2x2 laag toernooi van start. Ook 
hier gingen achttien teams de strijd 
met elkaar aan. In de Fun catego-
rie ging het team Ariejan & Danny 
er met de prijzen vandoor. Het team 
Jurr & Ries wist de eerste plaats te 
pakken in de Future categorie. In de 
Pro categorie wist het mix duo Stef 
& Jos de titel te pakken! Alle win-
naars van het 2x2 laag toernooi wer-
den natuurlijk ook in de prijzen ge-
stoken. Het eerstvolgende en tevens 
laatste maandtoernooi van het bin-
nen seizoen is op zondag 15 mei. 
Ook zin gekregen om een keer op 
het maandtoernooi te komen spe-
len? Surf dan naar de website www.
beach.nl of stuur voor inschrijving 
een mailtje naar sportief@beach.nl. 
En wees er snel bij want het loopt 
al weer storm met de aanmeldingen 
voor het volgende toernooi!

Wedstrijdzeilen
Team Wissenraet wint Halfweg 
evenement op Westeinder 
Aalsmeer - Het zeilweer pakte dit 
weekend net iets beter uit dan de 
voorspellingen hadden doen ver-
moeden. Zaterdag was er net iets 
minder dan de voorspelde krachti-
ge wind met veel vlagen en zondag 
was er net iets meer wind dan de 
slechts als matig voorspelde.
Met op de eerste dag een wind uit 
zuidelijke richtingen kon het wed-
strijdcomité onder leiding van Jan-
Willem van Weezenbeek dwars over 
de Grote Poel toch nog een keuri-
ge baan in leggen. Dit was voor-
al voor de kleinere 2.4Meter-klasse 
welkom. Zij hadden hierdoor min-
der last van de vrij grote golf, die bij 
westelijk windrichtingen al snel over 
het water loopt. 
De tweede dag was het nog afwach-
ten of er gestart kon worden, waar-
voor een benedengrens wordt aan-
gehouden van 5 knopen wind. Juist 
op tijd werd deze waarde bij de bo-
venboei gemeten, waarna gaande-
weg de dag de wind wat meer van 
zee kwam en met een korter kruis-
rak toch nog drie races konden wor-
den gevaren. In de Draken ging Rei-
nier Wissenraet na drie races met 
een score van 2, 4 en 1 samen met 
Bram de Wilde (1, 3 en 3), winnaar 
van het eerste weekend, aan de lei-
ding. Zondag zeilde hij daar nog een 
2,5 en 1 aan vast, waardoor hij zich 
duidelijk winnaar mocht noemen. 
Het Belgische team Van Cauwen-
bergh toonde aan met licht weer 
goed op snelheid te zijn en nam de 

tweede plaats in het eindklasse-
ment met op zondag een sterke se-
rie van 1, 4 en 5 op zich. Huib Ban-
nier werd vierde met onder meer 
twee keer een tweede plaats, nadat 
zijn eerste race door een te vroe-
ge start ongeldig was. Zowel An-
dre du Pon (W.V. Nieuwe Meer) in 
de tweede race als Jan Bakker (W.V. 
Aalsmeer) in de vijfde race boekte 
een klinkende eerste plaats waarbij 
zij van start af aan een fraaie voor-
sprong opbouwden. 
Na het debuut van vorig jaar was er 
een groeiende belangstelling in de 
2.4 Meter Klasse. Deze kleine broer 
van de Drakenklasse wordt als een-
mansboot gezeild, waarbij de stuur-
man diep in de boot zit. Met hun 
zware ballastkiel kunnen zij veel 
wind hebben en zeilen ze vooral 
in het kruisrak snel en hoog in de 
wind. Winnaar werd Richard van Rij 
met de Bel 11 na een knappe serie 
van 2, 1, 1, 4, 1 en 5 voor Fred Im-
hoff, de vroegere Drakenkampioen, 
met 1, 2, 3, 1, 6 en 2. 
Imhoff miste de hoofdprijs bij een 
spectaculaire finish in de laatste 
race, toen Cor de Graaff hem slechts 
enkele millimeters voor bleef. 
De traditionele voorjaarswedstrijden 
worden in het weekend van 16 en 
17 april vanaf de W.V. Aalsmeer ver-
volgd. De organisatie is als altijd in 
handen van de stichting Westeinder 
Zeilwedstrijden.

Theo van Mierlo

Waterpoloteams Oceanus Heren 
jeugd en Heren 5 kampioen
Aalsmeer - Afgelopen weekeinde 
konden al twee teams van Oceanus 
kampioen worden en dit deden zij 
ook! De teams Heren jeugd en He-
ren 5 wisten te winnen en stelden 
hiermee het kampioenschap veilig. 
De wedstrijd van heren jeugd was 
thuis tegen S.G. Amersfoort a2. Er 
was al twee keer eerder tegen dit 
team gespeeld. Eén keer werd ver-
loren met 11-6 en een keer werd 
gewonnen met 13-2. Het zou dus 
een spannende kampioenswedstrijd 
worden! Dat werd het ook. 
In het begin ging het gelijk op. Na 
het eerste partje was de stand 2-1. 
In het tweede partje liep Oceanus 
uit op Amersfoort en was de rust-
stand 5-2. De heren pakte dit goed 
door. Eindstand: 9-5. Doelpunten 
gemaakt door: Istvan Spaargaren, 
Kevin Melman, Remon de Hollander 
en Jeffrey Eickhoff elk twee maal en 
Uzay Bayin één keer. De wedstrijd 

van Heren 5 verliep iets soepeler. 
Met aanvulling van jeugdspelers 
gingen de heren vol goede moed 
richting Diemen. De Meeuwen was 
de tegenstander. Thuis was met 
9-2 gewonnen van deze ploeg. Het 
was duidelijk dat de heren op gang 
moesten komen. Stand na het eer-
ste partje was 1-2. 
Na het derde part stonden de he-
ren met 2-6 voor. Dit was genoeg 
voor de overwinning, maar de he-
ren wilden meer. In het laatste part 
werden maar liefst negen doelpun-
ten gemaakt: Zeven door Oceanus 
en twee door de Meeuwen. Eind-
stand: 4-13. 
Doelpunten kwamen van: Jeffrey 
Eickhoff vijf keer, Dennis Piké twee 
maal en Lars Houdijk, Tim Schram, 
Bas Kruiswijk , Jan Joore , Koen per-
soon en Wim Spaargaren elk één 
keer. Volgend seizoen mag Heren 5 
een stapje hoger spelen.

De kampioenen van heren 5.

Stratentoernooi bij RKDES
Aalsmeer - Zondag 29 mei wordt 
voor de 26e keer in de historie het 
Stratentoernooi georganiseerd. Het 
toernooi vindt plaats op sportpark 
Calslagen, het onderkomen van 
voetbalvereniging RKDES aan de 
Wim Kandreef. Het toernooi staat 
ook dit jaar weer in het teken van 
sportiviteit en gezelligheid. Mede 
daarom is de Fair Playcup misschien 
wel de belangrijkste prijs. Op de vel-
den van RKDES wordt om 9.30 uur 
afgetrapt, dit zal de gehele dag ge-
beuren onder begeleiding van mu-

ziek van DJ Jan Springintveld. De 
wedstrijden staan onder leiding van 
de diverse scheidsrechters en ook 
dit jaar zijn de gebruikelijke regle-
menten van toepassing, welke te zij-
ner tijd zijn te lezen op de website 
van Rkdes. Eén van de belangrijk-
ste regels is dat er verplicht dames 
in de teams aanwezig moeten zijn. 
Het aanmeldingsformulier is te vin-
den in het clubblad van Rkdes ‘de 
Treffer’ en op de website van Rkdes 
www.rkdes.nl. Inschrijven is moge-
lijk tot en met maandagavond 2 mei.

Veldkorfbalcompetitie
Kios wint verdiend van VZOD
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
konden de zaalschoenen in de kast 
en de veldschoenen uit het vet. De 
buitencompetitie is weer van start 
gegaan en er stond gelijk een be-
langrijke wedstrijd voor de korfbal-
lers van VZOD/vdBoon op het pro-
gramma. Het team moest de reis 
maken naar Nieuw-Vennep waar 
KIOS in de zandbak op VZOD stond 
te wachten. 
Onder de zon met een lekkere bries 
leek het wel op beachkorfbal. De 
veldcompetitie gaat in het voorjaar 
verder waar het in oktober is geble-
ven. KIOS, met 1 punt, was er al-
les aan gelegen om het gaatje met 
VZOD, die op 5 punten staat, niet 
groter te laten worden of zelfs te 
verkleinen en kwam dus vol strijd-
lust uit de startblokken. In de zaal 
moest KIOS twee maal het onder-
spit delven, maar dat was deze za-
terdag een heel ander verhaal. Bin-
nen de kortste keren keken de Ku-
delstaarters tegen een achterstand 
aan. Na een goede aanval van 
VZOD scoorde Michelle van Leeu-
wen de aansluitende treffer. Eén van 
de weinige serieuze krachtmetingen 
in de eerste 20 minuten, want toen 
keek VZOD tegen een 4-1 achter-
stand aan. Door fanatieker te gaan 
spelen lukte het VZOD om de ach-
terstand voor de rust terug te bren-
gen tot 5-4. Vol goede moed wacht-
ten de vele meegereisde supporters 
op de tweede helft, kunnen ze door-
zetten wat ze aan het einde van de 

eerste helft hadden gedaan of zou 
KIOS de touwtjes weer in handen 
nemen? Het antwoord kwam van 
KIOS, zij lieten zien dat het geen 
toeval was dat ze de eerste helft be-
ter in de wedstrijd zaten, want bin-
nen 5 minuten was de wedstrijd ge-
speeld. KIOS scoorde het ene na 
het andere doelpunt en stonden na 
5 minuten in de tweede helft al op 
8-4, een gespeelde wedstrijd en er 
waren nog 30 minuten te spelen. 
VZOD/vdBoon kon geen vuist meer 
maken en kwam er ook niet meer 
aan te pas. KIOS won verdiend de 
wedstrijd met 16-9. “Er lukte aan 
VZOD kant niet zo veel, KIOS oogde 
agressiever en toonde meer wil om 
te winnen”, sprak een teleurgestel-
de coach Klaas Bosman na de wed-
strijd. ”Laten we hopen dat we zijn 
wakker geschud.” Zaterdag wacht 
een andere belangrijke wedstrijd 
als GKV naar Kudelstaart komt. Zij 
staan op 4 punten, het is spannend 
onderin en ieder punt is belangrijk. 
Kom en moedig VZOD/vdBoon za-
terdag om 15.30 uur aan op het 
mooie complex aan Wim Kandreef. 
Alle uitslagen: 
KIOS 1-VZOD 1 16-9, KIOS 2-VZOD 
2 9 - 10, Zkc ‘31 3-VZOD 3 13-9, 
Atlantis A2-VZOD A1 3 - 12, DKV 
Victoria B1-VZOD B1 8-5, Fiks C1-
VZOD C1 6-5, VZOD C2-OVVO C4 
4-2, VZOD D2-Fluks D1 3-6, OVVO 
D3-VZOD D1 7-11, ESDO E1-VZOD 
E1 1-0, Aurora E2-VZOD E2 3-10, 
TOP F4-VZOD F1 14-0.




