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CDA wil inzicht in financiële
risico’s van bouwprojecten
Aalsmeer - Tijdens de behandeling van het agendapunt ‘De Tuinen van Aalsmeer’ heeft de fractievoorzitter van het CDA, Jaap Overbeek, het College opgeroepen bij
de behandeling van de jaarrekening
2011, medio mei aanstaande inzicht
te verschaffen in alle risico’s van de
bouwprojecten en andere dossiers.
Aanleiding was de herziening van
het project De Tuinen van Aalsmeer,
ook wel &2=1 genoemd. Uitkomst
van de herziening van de grondexploitatie was de noodzaak een extra voorziening te treffen voor toekomstige verliezen op dit project
van 3,5 miljoen euro. De gemeente
Aalsmeer is hiermee niet uniek. Alle gemeenten in Nederland nemen
op dit moment hun verlies op de
grondexploitatie. Gemeenten met

grote posities in bouwgrond kunnen
hiermee in financiële problemen komen. De Gemeente Aalsmeer heeft
twee bouwprojecten waarin zij risico’s draagt in de grondexploitatie.
Naast de Tuinen van Aalsmeer, is
dat het project Green Park. Het CDA
wil ook van dit project de financiële risico’s in beeld gebracht hebben.
Daarnaast noemde Jaap Overbeek
ook de risico’s op het gebied van
infrastructuur, zoals wegen, bruggen, beschoeiingen, etc. Het opnemen van voorzieningen voor deze risico’s gaat ten laste van de gemeentelijke reserves. Uitnames uit
deze reserves heeft gevolgen voor
de renteopbrengsten in de gewone
dienst. Als deze lager worden betekent dit de gemeente minder uit
kan geven waardoor er extra be-
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zuinigd moet worden. CDA-fractievoorzitter Jaap Overbeek gaf tijdens
de behandeling in de Raad aan dat
het CDA voornemens was een motie in te dienen om deze risico’s eind
mei in beeld te hebben, zodat deze mee genomen konden worden
bij de behandeling van de Lentenota waarin het financiële meerjarenbeeld wordt gepresenteerd. Burgemeester Litjens (portefeuillehouder
financiën) gaf aan dat het College al
opdracht heeft gegeven bij de jaarrekening 2011 de risico’s in beeld te
brengen. Ook de accountant zal in
zijn controle op de jaarrekening op
deze risico’s ingaan. De reactie van
de burgemeester was voor het CDA
voldoende de motie niet in te dienen
en de presentatie van de jaarrekening 2011 af te wachten.
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special

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.

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Platanen op Plantsoen om
Aalsmeer - Er was bezwaar gemaakt door een groep dorpsbewoners op het voornemen van burgemeester en wethouders om het aantal platanen op het Weteringplantsoen in te korten. De prachtige rijtjes vormden een groene verrijking
voor het centrum en boden beschutting. Volgens de bestuurders echter
staan er teveel bomen bij elkaar geplant. De platanen krijgen niet voldoende ruimte om zich te ontwikkelen. Op aanraden van een boomdeskundige is besloten om twaalf platanen te kappen. Het bezwaar van de
dorpsbewoners is tijdens het wekelijkse overleg op dinsdag 27 maart
door burgemeester en wethouders

ongegrond verklaard en dus was er
groen licht om de twaalf platanen
met de grond gelijk te maken. De
gemeente laat er in deze geen gras
over groeien, afgelopen woensdag 4
april is in de vroege ochtend aangevangen met de ‘klus’. In de middag kwam een groepje kinderen
nieuwsgierig een kijkje nemen. En
natuurlijk werd vanuit de woningen
rond het Weteringplantsoen naar
de zaag- en kapwerkzaamheden
gekeken. Door sommige met lede
ogen. Best jammer, weer twaalf bomen minder in het centrum. Hopelijk gaan de resterende platanen, nu
ze ruimte hebben, gauw groeien en
dichten zij de ontstane gaten.

RENAULT NIEUWENDIJK

2e PAASDAG

GeOPeND
VAN 11.00 TOT 16.00 UUR
WWW.RENAULT-NIEUWENDIJK.NL

Weer plastic dump Praamplein
Aalsmeer - Regelmatig staat het
vol met flessen rond de glasbakken, maar meer de laatste tijd zijn de
plasticbakken in trek. Er wordt massaal door inwoners gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente
en de Meerlanden om oud plastic te
scheiden en te brengen naar de verschillende inleverpunten.
Afgelopen zaterdag 31 maart was

waarschijnlijk weer massaal plastic schoonmaak gehouden, want de
bakken op het Praamplein waren
beiden tot de nok gevuld. In het plastic weer mee naar huis nemen, hadden de brengers duidelijk geen zin.
Het afvalpleintje stond aan het einde
van de dag overvol met plastic zakken met plastic. Geen stijl, zo reageerden voorbijgangers. Dat doe je

toch niet? Dus wel! Het hele weekend had de wind vrij spel om met het
lichte plastic aan de haal te gaan.
Het heeft de medewerkers van de
Meerlanden heel wat extra opruimwerk gekost. Maar maandag werden
alle bezoekers wel weer welkom geheten op een opgeruimd Praamplein.
Foto: Jacqueline Kristelijn

niet gerekend. De man is door personeel aangehouden en overgedragen aan de politie.
Van de officier van justitie heeft de
man een boete moeten betalen van
180 euro. Ook heeft de 67-jarige
een winkelverbod van een jaar gekregen.

SPORT & WIN
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Kijk snel voor
mooie prijzen!
www.amstelhof.com/sport-en-win

IN DE

INfoRmATIE:
✆ 06-54216222
✆ 0297-341900
✉ VERkoopAAlsmEER@
mEERboDE.Nl
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Winkelverbod voor dief
Aalsmeer - Op vrijdag 30 maart
rond half één in de middag is een
winkeldief betrapt bij een zaak aan
de Lakenblekerstraat. De 67-jarige
man uit Amstelveen dacht de winkel te kunnen verlaten met enkele
led-lampen en installatiematerialen.
Op het afgaan van het alarm had hij

ADVERTEREN?

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:

Tuinverlichting?
Kijk op onze website.

Verleng het plezier

van uw favoriete bank

EUROGARANT

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!

lammers autoschade BV
Taxatie

Schade

Kinderen vermaken zich op
kinderkermis in Kudelstaart
Aalsmeer - Woensdagmiddag was
het een gezellige drukte op de kinderkermis in Kudelstaart. Zes dagen lang staan de kermisattracties
op het parkeerterrein van Tennisvereniging Kudelstaart aan de Bilderdammerweg. Kinderen kunnen
zich vermaken in de draaimolen, de
vliegtuigjes en natuurlijk is er een
snoepkraam. En de kinderen met
iets meer lef kunnen plaatsnemen
in de Street Dance (Wipp). Woensdagmiddag kwam Nederlands be-

kendste clown, Bassie, naar het kermisterrein met zijn Lachspektakel
Roadshow. Zoals bekend van Clown
Bassie zat zijn show vol met grappen, leuke liedjes en grappige sketches. Een uur lang kon er flink gelachen worden bij deze grappige
clown. Daarna konden foto’s gemaakt worden en werden vlaggetjes
en (kortings-)kaartjes uitgedeeld.
De kinderkermis in Kudelstaart
staat er nog tot en met maandag 9
april, tweede Paasdag.

www.pietdupau.nl

Uw tuin klaar aan het
maken voor het voorjaar
maar nog geen

www.bosse-elektro.nl

Dikke pret met clown Bassie

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

GARANTIE TOT EN MET

PASEN 2019!

Spuiten

het adres Voor allrisk autoschade en
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

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

Herenweg 51
Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

Aalsmeer: Oosteinderweg 110, T 0297-32 99 11
Amsterdam-Zuidoost: Klokkenbergweg 15, T 020-56 50 380
w w w . va n ko u we n . n l
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

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

Inloop 65-ers week later!
Aalsmeer - Aanstaande zondag
is er in verband met Pasen ‘s middags geen inloop in de Zijdstraat
voor 65-plussers. Alle ouderen zijn
van harte welkom op de derde zondag van de maand, 15 april. Een
team van vrijwilligers staat voor de
bezoekers klaar en is voornemens
er samen een gezellige middag van
te maken waarin de lente centraal
zal staan. Koffie en thee, een glaas-

je fris met wat lekkers en een stapel
spellen staan klaar om de ontmoeting met elkaar tot een feest te maken. De inloop is van 15.00 tot 16.30
uur en vindt plaats in de Zijdstraat
55, Doopsgezinde kerk.
Voor vragen kan gebeld worden met
Ellen van Houten, ouderenpastor via
06-14144344. Er wordt een vrijwillige bijdrage van 2 euro per persoon
gevraagd.

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

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

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

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

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

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Handicap.nl zoekt nieuwe
collectanten voor actie
Aalsmeer - Handicap.nl is op zoek
naar mensen die willen helpen met
de collecte van 11 tot en met 16 juni. Wie een paar uurtjes meehelpt
door bijvoorbeeld in de eigen straat
te collecteren, helpt een beter leven mogelijk te maken voor mensen met een handicap. Het geld dat
Handicap.nl ophaalt gaat onder andere naar het Ango fonds. Vanuit
dit fonds wordt individuele financiele hulpverlening betaald aan mensen die buiten de regelingen van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en zorgverzekeraar
vallen. Ook wordt sociaal, juridisch,
financieel en belasting advies gegeven aan mensen met een beperking. Helpt u ook mee? Handicap.nl
verzorgt de fondsenwerving van de
Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). De Ango komt al sinds 1927 op voor ge-

Met koffie, thee en spelletjes

handicapten en chronisch zieken.
Daar waar de overheid of zorgverzekeraar het af laat weten, springt
de Ango bij waar nodig is. Iedereen
met een handicap loopt vroeg of
laat tegen problemen of kosten aan.
Ango is de brug tussen overheid en
zorgverzekeraar en zorgt dat het
geld er wel komt. Voor die gewenste
autoaanpassing, sta-op stoel, studie
of computer. Van 11 tot en met 16
juni wil Handicap.nl zoveel mogelijk
deuren langs om geld in te zamelen. Daarvoor zijn veel nieuwe collectanten nodig. Ook in uw woonplaats! U kunt zelf aangeven hoeveel tijd u wilt besteden aan het collecteren; zelfs met een enkele straat
is Handicap.nl al enorm geholpen.
Kunt u niet collecteren? Dan zijn er
andere manieren om de collecte te
ondersteunen. Door bijvoorbeeld
mensen te bellen of lijsten in te vul-

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

Vermist:
- Ophelialaan: Zwarte langharige poes met groene ogen. Zij heeft een
chip. Is 5 jaar oud en heet Lot.
- Ophelialaan, hoek Sportlaan: Cyperse kater met donkere rug en donker groene ogen. Hij heet Tommy en is 10 jaar oud.
- Rijsenhout, Aalsmeerderweg: Rode gechipte, gecastreerde kater van 2
jaar oud. Heeft een witte bef en vage witte streepjes. Hij heet Rossie.
- Aalsmeer/Amstelveen, Legmeerdijk: Rode kater.
Gevonden:
- Kamperfoeliestraat: Lichtbruin konijn met hangoren.
- Ringvaartzijde: Kleine, magere cyperse poes.

Gezocht: Vakantieouders
voor drie weken
Aalsmeer - Europa Kinderhulp zoekt
enthousiaste vakantieouders die een
gastkind willen uitnodigen voor een
vakantie. Een verblijf van bijna drie
weken in uw gezin en gewoon meedraaien is het motto. Avontuurlijk, uitdagend en misschien heeft u hier al
langer over nagedacht. Maar belangrijker nog: U biedt een gastkind een
onvergetelijke vakantie. U geeft ze
een souvenir die niemand ze meer afpakt en daar kunnen ze lang op teren. Dat moet ook wel, want de kinderen die via Europa Kinderhulp voor
een vakantie in aanmerking komen
moeten dagelijks opgroeien in zorgelijke situaties. Het gaat om kinderen tussen 5 en 12 jaar, die wonen in
moeilijke thuissituaties of kindertehuizen. Kinderen die veel op straat leven en daar veel narigheid zien. Kinderen uit diverse Europese steden die
weinig zekerheid hebben in hun bestaan. Kinderen die thuis niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Deze
kinderen krijgen de gelegenheid om,
via Europa Kinderhulp, drie weken

van een vakantie te genieten in een
vakantiegezin. De selectie wordt gedaan door Leger des Heils, Rode kruis,
Humanitas en andere maatschappelijke organisaties. Jaarlijks verblijven
er 2500 kinderen in een vakantiegezin. Wat voor uw kinderen misschien
heel gewoon is, kan voor deze kinderen heel speciaal zijn. Het is niet nodig
om er een dure logeerpartij van te maken, gewoon meedraaien in het gezin
is voldoende. Structuur, duidelijkheid
en aandacht is alles wat deze kinderen vragen. Een zorgeloze vakantie en
echt kind mogen zijn. Natuurlijk weet
Europa Kinderhulp dat het niet niks is
om een kind van een ander in huis te
hebben. Er is een voorbereiding en tijdens de verblijfsperiode staan vakantieouders er niet alleen voor.
Voor meer informatie kan vrijblijvend
contact opgenomen worden via www.
europakinderhulp.nl of bel: familie
Pool, tel: 023-5272560, Elly Dantuma,
tel: 0251-238407, Madeleine de Boer,
tel. 020-6144687 of Corrie Dubois, tel.
0224-213655.

Oud papier in
Kudelstaart

Rozen snoeien
in Seringenpark

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 6 april haalt de Supporters
Vereniging Kudelstaart weer het oude papier op. Wie graag wil dat het
papier naar de Supporters vereniging gaat, dient de container pas
aan de weg zetten na 16.00 uur op
die plaatsen waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude papier steunt de Supporters Vereniging
Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen. Dus
verzamel het papier voor de eerste
vrijdagavond van de maand. Door
de toename van het aantal kilo’s oud
papier is de Supporters Vereniging
opzoek naar verenigingen die het
oude papier willen ophalen. Aanmelden hiervoor kan via 06-22041091.

Aalsmeer - De werkgroep Behoud Seringenpark e.o. heeft het
plan opgevat om in overleg met de
gemeente en de Meerlanden een
rozensnoeidag te houden. De rozen in het seringenpark hebben
zeker na deze barre winter extra aandacht nodig. Een aantal
vaklieden heeft zich aangemeld,
maar meer hulp is welkom. Rozenspecialisten hoeven de vrijwilligers niet te zijn. Om mee te helpen zijn twee recherhanden en
enig inzicht wenselijk. De snoeidag is gepland op zaterdag 21
april vanaf half tien in het Seringenpark aan de Ophelialaan. Zin
in een gezonde buitenklus en wil
je mee snoeien? Aanmelden kan
via 0297-327485.

Grote collecte BV Oostend
voor feest Koninginnedag
Aalsmeer - In de week van 9 tot 14
april houdt buurtvereniging Oostend
een collecte in de wijk Oosteinde voor
het behoud en de organisatie van het
koninginnedagfeest op 30 april. Bestuursleden en vrijwilligers van de
buurtvereniging komen aan de deur
om te vragen of u iets over heeft voor
dit feest. Gehoopt wordt op een mooi
resultaat, zodat een groots feest gehouden kan worden voor alle kinderen en ouderen in de wijk. Tevens doet
len. Alle hulp is van harte welkom!
Verenigingen die betrokken zijn bij
gehandicapten en/of chronisch zieken zijn van harte welkom om mee
te helpen. Minimaal 25 procent van
de lokale opbrengst mag behouden
worden voor eigen activiteiten. Dit
kan zijn de aanschaf van aangepaste gymtoestellen, het laag houden
van contributie of bij een dagcentrum voor kinderen een trampoline
of fietsen. Ook in Aalsmeer en Kudelstaart worden collectanten gezocht. Contactpersonen zijn Pieter en Anita Bruin, Lorentzhof 30 in
Kudelstaart, telefoon 0297-328684.
Meer informatie is te vinden op
www.ango.nl/steun.

de buurtvereniging een dringende
oproep aan inwoner(s) van AalsmeerOost om zich aan te melden als vrijwilliger om dit feest in goede banen
te leiden. Voor aanmelden kan gebeld
worden naar de heer van der Stroom
via 06-53115791 of de heer van der
Vaart via 06-28254726. Voor verdere
informatie en ontwikkelingen over de
koninginnedag kan gekeken worden
op de website van de buurtvereniging
www.bvoostend.nl.

Peuterinstuif
bij Oost Inn
Aalsmeer - Op woensdag 11 april
is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor inloop en ontmoeting
onder het genot van een kopje koffie of thee bij de Oost Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan
66. Ook wordt deze ochtend van
9.30 tot 10.30 uur een peuterinstuif
gehouden. Iedereen is weer hartelijk welkom. Voor inlichtingen kan
gebeld worden naar 0297-325636,
0297-345413 of kijk op www.oosterkerk.info.

KERKDIENSTEN
Goede vrijdag
en Pasen
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Goede vrijdag 6 april dienst om 19u.
Spreker Rob Kool. Eerste paasdag,
8 april, dienst 10u. Spreker Ernie
Wesselius. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 8
april paasdienst 10u. Spreker Jaap
Dieleman. Speciale dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Goede vrijdag 6 april gez.
dienst in NGK om 19.30u. met ds.
M. Hogenbirk. Zondag 8 april paasdiensten om 10u. en 16.30u. met
ds. M. Hogenbirk. Tweede paasdag,
9 april, dienst om 10u. met ds. M.
Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 8 april 10u.
paasdienst met ds. Liesbet Geijlvoet. Mmv Bindingkoor. Extra collecte voor veertigdagenproject.
Donderdag 5 april Avondmaalviering om 19.30u. in Open Hof Kerk
met ds. Han Popering en ds. Liesbet Geijlvoet. Goede vrijdag 6 april
oecumenische dienst in Karmelkerk
om 19.30u. met ds. Liesbet Geijlvoet,
ds. Teus Prins en Piet Voorn.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag 8 april dienst om 19u. br. S.
de Graaf uit Alphen. Bijbelstudio in
Seringenhorst, Parklaan om dinsdag
10 april om 20u. met br. H.B. Slagter.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Goede vrijdag 6 april om 19.30u. dienst. Zondag 8 april paasdiensten om 10u. en
16.30u. Tweede paasdag, 9 april, om
10u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Donderdag 5 april om 19.30u. viering, ds. J. van Popering. Goede vrij-

Waar is kater
Rossie?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas, is rode kater Rossie.
Het dier heeft een witte bef en vage witte strepen over zijn lijf. Rossie is 2 jaar oud en de kater wordt
vermist vanaf de Aalsmeerderweg
in Rijsenhout. Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. via 0297-343618.

dag 6 april om 19.30u. dienst met ds.
T.H.P. Prins. Zaterdag 7 april om 21u.
dienst, ds. J. van Popering. Zondag
10u. paasdienst, ds. J. van Popering.
Thema: Heilige boontjes.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Donderdag 5 en zaterdag 7 april
om 19.30u. halfuursdienten. Goede
vrijdag 6 april om 19.30u. viering, ds.
E.J. Westerman. Zondag 10u. paasdienst met ds. E.J. Westerman. Organist W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oosteinderweg. Zondag 10u. paasdienst.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag paasdiensten om 10u.
en 18.30u. met ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Goede vrijdag 6 april om 19.30u. en zondag 8
april 10u. samenkomsten. Spreker
Martijn Piet.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Goede vrijdag 6 april gez. dienst met
CGK om 19.30u., ds K. Muller. Zondag 10u. paasdienst, ds. K. Muller
en 16.30u. paasdienst, ds. C.J. van
Rhijn uit Amstelveen.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg
Donderdag 5 april om 17u. in Kloosterhof en 19.30u. in Karmelkerk eucharistieviering, vg. L. Seeboldt. Vrijdag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer,
goede vrijdagdienst olv parochianen, om 14.30u. in Karmelmerk
kruisweg, vg. L. Seeboldt, om 15u.
in Kloosterhof goede vrijdagdienst,
vg. N Kuiper en 19.30u. in Karmelkerk goede vrijdagdienst olv parochianen. Zaterdag om 21.30u. in
Karmelkerk eucharistieviering, vg.
L. Seeboldt. Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch.viering, vg. L. Seeboldt. Om 10.30u. ook dienst in
Kloosterhof. Woord Communieviering, vg. N. Kuiper. Om 14u. Karmelkerk Poolse dienst met vg Christoff.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zaterdag 7 april om 21u. Paaswake
met pastor Jacob Spaans. Op orgel
Michael van den Bergh.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Donderdag 5 april om 19.30u.
dienst, ds. J. Vrijhof. Goede vrijdag 6
april om 19.30u. dienst, ds. F. Praamsma. Zaterdag 21u. dienst, ds. J. van
Veen. Zondag 10u. paasdienst, ds. J.
Vrijhof. Om 10u. tevens kinderkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Donderdag 5 april om 19.30u.
dienst, ds. J. Dubbink, UIthoorn.
Goede vrijdag 6 april en zaterdag 7
april om 19.30u. dienst. Zondag 10u.
viering Eerste Paasdag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Donderdag 5 april 19u. woord communieviering, vg. A. Blonk mmv dames- en herenkoor. Goede vrijdag 6
april 19u. viering, vg. A. Blonk mmv
Fiore. Zaterdag 7 april 19.30u. eucharistieviering, vg. A. Blonk en
H. Post. Zondag, eerste paasdag,
10.30u.
woord-communieviering,
ds. A. Blonk mmv dames- en herenkoor.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 10 april en 1 mei 2012.
gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
serVicepunt beheer en uitVoering
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Vrijdag 6 april, goede Vrijdag, en maandag
9 april, 2e paasdag, is het gemeentehuis
gesloten
Niet alleen het gemeentehuis, maar ook de balie Werk
en Inkomen, van de G2, en de rest van de G2 zullen
tijdens deze dagen niet bereikbaar zijn. Vanaf dinsdag 10 april bent u weer van harte welkom in het
gemeentehuis.
geldigheid kinderbijschrijVing paspoort
VerValt met ingang Van 26 juni 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig,
vraag dat aan voor 1 mei 2012. Met ingang van dinsdag 26
juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om
naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen
reizen. Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn
dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan,
krijgen rond 15 maart 2012 een brief van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief
ontvangen, lees deze dan goed. In de brieven staat of uw (nu
nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen
document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel
mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen.
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén
eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht
om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies.
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van
de kinderbijschrijving kunt u lezen op www.aalsmeer.nl en
www.paspoortinformatie.nl. Hebt u kinderen in uw paspoort
bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u
de brief lezen op www.paspoortinformatie.nl
takkendagen” op Vrijdagen 6 (oost) en
13 april (west)
Gemeente Aalsmeer en De Meerlanden gaan op vrijdag 6
april (Goede Vrijdag) in Aalsmeer-Oost en vrijdag 13 april
in Aalsmeer-West (grens tussen Oost en West is de N201)
snoeiafval en takken gratis ophalen. Bewoners kunnen de
takken of ander snoeiafval gebundeld voor 7.30 uur op de
aanbiedplaats van de rolemmer neerleggen en het snoeiafval
wordt die dag opgehaald.
de snoeiboot Vaart uit op zaterdag 7 april
De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren. Ook dit jaar en wel op de zaterdagen 7 april (zaterdag
voor Pasen), 13 en 27 oktober 2012 ligt de boot weer op de
vertrouwde locaties om eilandeigenaren op de Westeinderplas de gelegenheid te geven hun snoeihout gratis en op een
verantwoorde manier af te voeren.
De tijden en locaties:
09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel
aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 uur: Baggerdepot Otto
aan de doorgang Grote Brug
aankondiging
Op donderdag 12 april a.s. vindt er een Informatief Overleg
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis:
- om 19.30 uur wordt er een presentatie gegeven rond het
thema ‘onteigeningen in het algemeen’ en
- vanaf 20.15 uur wordt er gesproken over het Beheer
openbare ruimte, kunstwerken en wegen.
algemene subsidieVerordening aalsmeer 2012
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 29 maart
2012 de Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2012 vastgesteld. De verordening treedt met terugwerkende kracht
in werking op 1 januari 2012. Daarmee zijn de Algemene
subsidieverordening Aalsmeer 2000 en de subsidieverordening gecoördineerd bejaardenwerk 1984 ingetrokken. Deze
verordening is qua wetgeving geactualiseerd en zorgt voor
minder regels en lagere lastendruk. De aanvraag voor een
subsidie moet voor 1 oktober binnen zijn (was 1 april), en de
verantwoording voor 1 juni (was ook 1 april). De maximale
afhandeltijd van de aanvraag wordt verlengd naar 13 weken.
Verder is er de mogelijkheid voor alle subsidieverkrijgers om
per subsidiejaar een kort digitaal verslag te plaatsen op de
website van de gemeente, waarin de doelen van de organisatie, hun activiteiten en resultaten staan beschreven.
afValstoffenVerordening aalsmeer 2012
De raad heeft in zijn vergadering van 8 maart 2012 de Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012 vastgesteld. De verordening treedt in werking één dag na deze bekendmaking.
Gelijktijdig met de afvalstoffenverordening treden in werking
het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Aalsmeer
2012 en de Beleidsregels afvalinzameling. De afvalstoffenverordening heeft betrekking op bepalingen die worden
gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere af-

valstoffen. Het uitvoeringsbesluit geeft nadere invulling aan
een aantal bepalingen uit de afvalstoffenverordening. De
beleidsregels betreffen het aanwijzen van inzamelaars die
belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën
huishoudelijke afvalstoffen.
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Bielzenpad, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hendrikstraat 40, het kappen van bomen;
- IJsvogelstraat e.o., het kappen van bomen;
- Mr. Jac. Takkade naast 11, het kappen van een boom en
het aanleggen van een uitrit;
- Oosteinderweg 77, het kappen van een boom;
- Robend t/o 36, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 9. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 335, het verwijderen van asbest;
- Oosteinderpoel, het herstellen van een oeverwal;
- Oosteinderweg 230, het bouwen van een werkplaats aan
de bestaande werkplaats.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 5 april 2012.
Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen voornemens zijn een omgevingsvergunning te weigeren voor het
dempen en aanleggen van een sloot aan de Oosteinderweg
327 te Aalsmeer.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en
de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 6 april
2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer, balie 9. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen
het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact
opnemen met de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening via telefoonnummer (0297) 387 698

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het
bouwen van een woning aan de Dorpsstraat 106 en een woning aan de Dorpsstraat 108 te Aalsmeer. De gemeenteraad
heeft in haar vergadering van 29 maart 2012 besloten om de
bouwplannen positief te benaderen.
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en het raadsbesluit
en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 6
april 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis
te Aalsmeer, balie 9. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen
het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact
opnemen met de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening via telefoonnummer (0297) 387 698

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een
ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30
uur, ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 9. Op
grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende tegen onderstaand besluit, binnen zes
weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen bij
de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam.

met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verdaagt:
- Zeeltstraat 21 (WABO-20120050), ontvangen op 6 februari 2012.
aanpassen bouwVerordening t.b.V. wijziging
bouwbesluit per 1 april 2012
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de gemeenteraad op 29 maart 2012 heeft besloten heeft
de volgende verordening aan te passen:
- Bouwverordening
De Bouwverordening 2012 treedt per 1 april 2012 in werking.
De gemeentelijke verordening moet zodanig worden aangepast dat deze aansluit op het Bouwbesluit 2012. Dit is nodig,
omdat het Bouwbesluit hogere regelgeving is en decentrale
regelgeving hierop moet worden aangepast. In het Bouwbesluit 2012 staan artikelen, die nu nog in de bouwverordening
worden geregeld. Deze artikelen van de bouwverordening
vervallen van rechtswege met het inwerking treden van het
Bouwbesluit 2012.
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
bekendmaking Vaststelling nota “globale
cultuurhistorische analyse (cha) gemeente
aalsmeer”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad in haar vergadering van 29 maart 2012
de nota “Globale cultuurhistorische analyse (cha) gemeente
Aalsmeer” heeft vastgesteld. De nota heeft als doel cultuurhistorische waarden in de gemeente te benoemen teneinde
deze waarde en kenmerken zoveel mogelijk te behouden
of te versterken en deze te betrekken bij het ontwikkelen
van ruimtelijke plannen. Bovendien adviseert deze nota de
volgende gebieden als potentieel gemeentelijk beschermde
dorpsgezichten aan te wijzen:
1. Gezicht rond de dorpskerk;
2. Langs de ontginningsbasis van Aalsmeer;
3. Landarbeidersplaatsjes in de Stommeer;
4. Jaren ’30 middenstand in de Stommeer;
5. Landschapsgezicht Bovenland-Benedenland
(Jac. Takkkade).
De nota “Globale cultuurhistorische analyse (cha) gemeente
Aalsmeer” is te vinden op de gemeentelijke website: www.
aalsmeer.nl. De nota “Globale cultuurhistorische analyse
(cha) gemeente Aalsmeer” ligt vanaf 20 april 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het besluit tot vaststelling van
de nota is niet vatbaar voor bezwaar en beroep.
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening,
balie 5 ( week 14)
t/m 5 apr
t/m 5 apr
t/m 5 apr
t/m 6 apr
t/m 11 apr
t/m 12 apr
t/m 16 apr
t/m 16 apr

t/m 19 apr
t/m 20 apr
t/m 25 apr
t/m 26 apr
t/m 26 apr
t/m 27 apr

- Aalsmeerderweg 463 te Aalsmeer, het bouwen van vier
garageboxen (met ontheffing artikel 3.23 Wro).
Verzenddatum bouwvergunning: 5 april 2012.
Verdagen (Verlenging) beslistermijn aanVraag
omgeVingsVergunning
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is

t/m 1 mei
t/m 10 mei
t/m 5 jul
t/m 1 jun

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hornmeer’;
Bekendmaking vaststelling ‘Masterplan Herenweg’;
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Stommeer’;
Verkeersbesluit 2012/1585-M&R;
Standplaatsvergunning: de verkoop van oliebollen in december op het Pompplein;
Ontheffing sluitingstijd: de nacht van 16 op 17
maart 2012 tot 02.00 uur aan Eetcafé ’t Holland
Huys;
Besluit financiële tegemoetkomingen voorziening maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2012;
Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning, het aanleggen van 28 parkeerplaatsen
a/d Spoorlaan;
Evenementenvergunning: het plaatsen van twee
springkussens en een tap op Koninginnedag in
de Chrysantenstraat op 30 april 2012;
Verkeersbesluit 2012/959-M&R;
APV Vergunning: 100 jaar Bloemenveiling
Aalsmeer;
APV vergunning: zomerbraderie 2012;
Ontwerp 3e Partiële Herziening Uitwerkingsplan
“Nieuw-Oosteinde 3, deel 1”;
Evenementenvergunningen:
Buitenspeeldag,
Graaf Willemlaan en de Proosdijstraat op 13 juni
2012 van 13.00-18.00 uur; Stamboek Zomerbijeenkomst, Kolenhaven, op 26-29 juli 2012; Triathlon Aalsmeer, Hornmeer op 26 augustus 2012
van 05.00-17.00 uur;
APV Vergunning: vergunning Oude deurensurfclub;
Onteigeningsplan “Oosteinderweg/Dorpshaven”;
RVV vergunning:Ontheffing tijdelijk stremmen
Markstraat;
Bekendmaking vaststelling Nota “Globale Cultuurhistorische Analyse (CHA) Gemeente
Aalsmeer”.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Volg de spannendste camera’s van Nederland op:

WWW.BELEEFDELENTE.NL
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AGENDA

Vrijdag met Deep Fried en Yellow House 21

Voorronde popprijs in N201
Aalsmeer - Ieder jaar wordt de
Popprijs Amstelland georganiseerd
voor bands uit Noord-Holland (met
uitzondering van Amsterdam). Er
zijn prijzen als een studiodag en een
showcase te winnen. Bovendien
krijgt iedere band na afloop een
uitgebreid jury rapport met feedback over hun optreden. De eerste
voorronde vond plaats op 29 maart
in P60 Amstelveen. De derde voorronde is op 14 april in The Mix Uithoorn, maar eerst nu is de tweede voorronde en deze vindt aanstaande vrijdag 6 april plaats in de
N201 aan de Zwarteweg. Op het
podium van het jongerencentrum
Deep Fried, Butt-Ugly Noodle, Yellow House 21, Colorful Novelty en
SVS! De finale vindt plaats op 11
mei in P60. De band Deep Fried is
ontstaan in 2011 tijdens muzieklessen op het Keizer Karel College. Met
invloeden als Coldplay, Oasis, Muse
en Red Hot Chili Peppers gaat deze band absoluut rocken! Butt-Ugly
Noodle is opgericht in 2009 in Haarlem na een jamsessie met als doel
om het publiek en zichzelf te vermaken. Rock met een funky randje,
dat moet dus wel goedkomen! Yellow House 21 is in het najaar van

2010 ontstaan nadat zanger en gitarist Marco Buffing en drummer
Luc Wessels een nieuw platform nodig hadden om hun muzikale ideeën
onder te brengen. Zangeres en fluitist Anne Gerlin, bassist Tim en toetsenist Jonathan maakten de band
compleet. Begin 2011 groeide Colorful Novelty van een project van
gitarist Robin Stofkoper en drummer Stan van Antwerpen uit tot een
complete punkrockband met bassist Erwin Schara en zanger Sebastiaan Vreedenburgh. Ze worden beinvloed door onder andere Paramore, Lostprophets en the Used. SVS
is een driemans hiphop formatie uit
het Groene Hart. Rond 2002 begonnen MC’s Koobus en Rijsterbij en
beatmaker Kok met het maken van
muziek die voortvloeide uit hun gezamenlijke liefde voor zogenaamde
boombap-hiphop. Met eerlijke, oprechte, recht-voor-je-raap teksten
gaat dit trio voor spektakel zorgen
in de N201 aan de Zwarteweg.
De voorronde van de popprijs begint vroeg. Om 20.00 uur gaan de
deuren van het jongerencentrum
open en om 20.30 uur speelt de eerste band al, dus zorg dat je op tijd
bent! De entree is gratis.

Salsaparty in The Beach
Aalsmeer - Op tweede paasdag,
maandag 9 april, organiseert The
Beach in samenwerking met Salsa
Smilde weer een gratis salsaparty.
Al ruim 9 jaar vindt deze maandelijkse salsaparty plaats op elke tweede
zondag van de maand. In verband
met eerste paasdag is deze verplaatst naar maandag 9 april. Vanaf
19.30 uur is The Beach aan de Oosteinderweg 247a het décor van een
bruisende Salsa dansavond. Met de
toevoeging van de gratis workshop
op de vooravond is de zaal vanaf de
eerste klanken goed gevuld. Deze
keer wordt er uitgebreid aandacht
geschonken aan Rueda de Casino.
Een van origine Cubaans dansvorm,
waarbij alle koppels in een cirkel
dansen. Binnen de cirkel roept één
persoon verschillende commando’s.

Op basis van deze commando’s
dansen alle koppels gelijktijdig dezelfde variatie. De verrassing bij deze dans zit hem in het constant, al
dansend, wisselen van partner binnen de cirkel. Hierdoor ontstaat er
een zeer dynamisch geheel. Na deze gratis workshop, neemt DJ Red
Delicious, de draaitafel over. Met
haar brede muziekkeus, van zwoele bachata, snelle merengue tot pittige salsa, belooft het een energieke
avond te worden.
Naarmate de avond vordert zal de
muziek steeds meer up tempo nummers bevatten. De laatste dans zal
om 23.30 uur ingezet worden. Iedereen is welkom, vrij parkeren voor de
deur en de toegang is gratis. . Voor
meer informatie surf naar www.
beach.nl.

Wie is er bang voor Virginia Woolf? Foto: Ben van Duin.

Vrijdag en zaterdag in het theater

‘Virginia Woolf’ en tribute
to Cliff Richard in Crown
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 6
april presenteert het Crown Theater
Aalsmeer ‘Wie is er bang voor Virginia Woolf?’ Linda van Dyck en Victor Löw spelen toptoneel in deze toneelklassieker die al met veel lovende kritieken bekroond is. Samen
met de jonge talenten Eva van de
Wijdeven en Mohammed Azaay ‘duelleren’ Linda en Victor als de verbitterde George en Martha die elkaar
na afloop van een gezellige avond
afmaken, in het bijzijn van hun jonge gasten. De voorstelling hoort tot
de beste van het seizoen en werd
genomineerd door het publiek voor
de Toneel Publieksprijs. Aanvang is
20.00 uur.

En zaterdag 7 april is het in het
Crown Theater tijd voor ‘a Tribute
to Cliff & The Shadows’. Jimmy Jemain & The Rapiers uit de UK brengen zaterdag een zeer authentiek
klinkende tribute aan de legendarische zanger en dito band Cliff Richard & The Shadows. Met authentieke versterkers, kleding en microfoonstandaards komen de wereldhits van Cliff & The Shadows weer
helemaal tot leven! Ook deze voorstelling begint om 20.00 uur. Kijk
voor meer informatie en tickets op
www.crowntheateraalsmeer.nl
of
bel 0900-1353. Kaarten kunnen ook
aan de zaal worden gekocht vanaf
19.00 uur.

Paasweekend in Bon Ami
Aalsmeer - Pasen is uitrusten, genieten en natuurlijk gezellig uitgaan
in discotheek Bon Ami. Zaterdag 7
april is het weer tijd voor alle partybeesten om een bezoekje te brengen aan Bon Ami voor de ultimate dance experience met DJ El Mar.
Gegareandeerd een gezellige avond
stappen waar alle muziekstijlen aan
bod zullen komen. Vanaf 22.30 uur
schitteren de personeelsleden van
Bon Ami weer om de bezoekers de
avond van hun leven te bezorgen!
De entree is gratis en maak te-

vens kans op een eetbare Paaskado
met de loterij. Zondag 8 april, eerste Paasdag, is Bon Ami ook open
voor een op en top gezelligheid
feest met DJ Dean. Kom samen met
jouw vrienden en familie een drankje drinken, paaseieren eten en laat
lekker de voetjes van de vloer gaan.
Leeftijd 16 plus. Deze avond begint
om 22.00 uur en de toegang is gratis.
Voor meer paasinformatie kan de
website www.bonami.nl bekeken
worden.

Staande ovatie voor The
Dutch Eagles in Crown

Fabulous Friday, Daten en
paasparty in de Praam
Aalsmeer - Zaterdagavond was
het goed toeven in de praam waar
Spaanse castallettes en lekkere tapas werden geserveerd. Dit weekend
is het smullen van paaseieren. Café de Praam start dit weekend op
vrijdag 6 april met de Fabulous Friday. Dit houdt in dat deze vrijdag
de eerste 25 bezoekers vanaf 22.00
uur een bandje krijgen wat recht
geeft op korting op de eigen drankjes. Zaterdagmiddag 7 april staat
weer in het teken van de estafettedj met deze middag gast-dj Marco
Jongkind. Hij zal zijn favoriete muziek draaien van 17.00 tot 20.00 uur.
En iedereen is natuurlijk van harte welkom, En zaterdagavond start
een voor de Praam nieuw initiatief,
namelijk de dating party. Deze party begint vanaf 22.00 uur. Er wordt
deze avond een special cocktail geserveerd en er staan diverse mandjes op de bar met vragen over de

dates. Vragen die je niet zo snel zou
stellen, evenals stoute vragen. De
Praam hoopt op een heel gezellige avond. Nieuwsgierig? Kom dan
gezellig naar de Praam, de toegang
is gratis. Eerste paasdag, zondagavond 8 april, is de Praam open voor
de jaarlijkse Paasparty met dj Jochem van Leeuwen. Deze party begint om 22.00 uur, de Praam is geopend vanaf 21.00 uur en de toegang is gratis.

Aalsmeer - Voor een goed gevulde
zaal verzorgde de band The Dutch
Eagles afgelopen vrijdag 30 maart
een concert in het Crown Theater. Nummers van de legendarische Eagles werden ten gehore gebracht, evenals liedjes van Steely
Dan, Steve Miller en Crosby, Stills,
Nash & Young. Allemaal historische
hits passeerden de revue. Het publiek genoot zichtbaar van de virtuoos gebrachte songs. Er werd meegeklapt, stilletjes meegezongen en
op de achterste rij en aan de zijkanten gedanst. De staande ovatie
na afloop leverde een toegift op. De
slagroom op de taart, heerlijk een
avondje Eagles horen! Aanstaande
zaterdag 7 april opnieuw een mogelijkheid om te genieten van wereldhits in het Crown Theater. Jimmy Jemain en The Rapiers uit En-

geland brengen een zeer authentiek klinkende tribute aan de legendarische zanger Cliff Richard en zijn
even bekende band The Shadows.
En een week later weer twee giganten in het Crown Theater. Nederlandse muzikanten die hun sporen
al ruimschoots verdiend hebben.
Vrijdag 13 april zingt Erik Mesie in
‘Een toontje lager’ uit het omvangrijke repertoire van zijn band Toontje
Lager en zaterdag 14 april gaan de
theaterspots aan voor topgitarist en
zanger Jan Akkerman en zijn band
‘Minor Details’. Alle concerten beginnen om 20.00 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden via www.
crowntheateraalsmeer.nl en zijn telefonisch te bestellen via 0900-1353.
Ook kunnen kaarten op de avond
zelf aan de zaal gekocht worden
vanaf 19.00 uur.

Captain Morgan
Vrijdag 13 april is het weer Captain
Morgan night. Na het succes van
vorige keer een herhalling waard.
Captain Morgan zal weer het een
en ander uitdelen en zijn dansgroep
de Morganettes zijn ook weer van
de partij. Ook belangrijk voor de
agenda is zaterdag 14 april: De jaarlijkse Ladies night met een super
strip show. Ook heren zijn welkom.

Aalsmeer - Vrijdagavond 6 april
vertoont Bacchus een muziekdocumentaire over een bekende Nederlandse band. Voor meer informatie zie de Bacchus Nieuwsbrief en
de Bacchus facebook pagina. Zaal
open om 21.00 uur. Aanvang film
21.30 uur en de entree is 3,50 euro
per persoon. Zaterdag 7 april presenteert Bacchus live muziek van
Deksels. De bandheeft zichzelf geintroduceerd tijdens de akoestische
avonden dit jaar en deed dat verre
van onverdienstelijk. Alle reden dus
voor de Bacchus programmeurs om
deze band avondvullend te vragen.
Deksels speelt bekende popsongs
maar dan wel met een Nederlandse tekst en voorzien van akoestische

arrengementen. De band bestaat uit
zangeres Ellen Volkers, snaarinstrumentalist Henkjan Heming, saxofonist Rob van Beek en contrabassist
Gert-Jan Kooren. Het culturele café in de Gerberastraat gaat open om
21.00 uur Aanvang concert 21.45
uur Entree: Uw Gift.
Volgende week cabaret
Volgende week zaterdag 14 april
is het podium van Bacchus in de
Gerberastraat voor cabaretier Arno
van der Heijden. Hij trakteert op
het programma ‘Zo’ vanaf 21.00
uur. De toegang bedraagt 10 euro per persoon. Kaarten aan de zaal
en vooraf te reserveren via www.
cultureelcafebacchus.nl.

Exposities
Zaterdag 7 april:
* Crash museum aan Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug open
van 11 tot 16u.
7 en 8 april:
* Huiskamermuseum met Mokum
collectie open. Van Cleeffkade 12a.
Zaterdag en zondag 12 tot 17u.
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke zaterdag
en zondag open 13 tot 17u.
Tot en met 19 april:

Diversen.
Tot en met 9 april:
* Familiekermis in Kudelstaart met
diverse attracties en activiteiten.
Terrein Bilderdammerweg
Donderdag 5 april:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen BV Oostend in Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 6 april:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 7 april:
* Paastoernooi bij dartclub Poel’s
Eye in Dorpshuis vanaf 19.45u.
Zondag 8 april:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in SCW
gebouw, Konnetlaantje, 9.30-13.30u.
Maandag 9 april:
* Eieren zoeken voor jeugd op kinderboerderij Boerenvreugd, 10-12u.
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan
open van 13 tot 17u.
Dinsdag 10 april:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Lezing over beurshandel door Lodewijk Petram in bibliotheek, Marktstraat, 20.15-22u.
Woensdag 11 april:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 12 april:
* Thema-middag OVAK over luchtballonnen in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Zondag 15 april:
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat, 15-16.30u.
Vergaderingen
Donderdag 12 april:
* Bijeenkomst over onteigening in
raadzaal, gemeentehuis van 19.30
tot 20.15u.
Donderdag 19 april:
* Beraad en Raadsvergadering in
gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Vrijdag 20 april:
* Jaarvergadering SV Omnia in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

Derde editie Fruity Saturday

Kempi treedt op in N201
Aalsmeer - Zaterdag 7 april is alweer de derde editie van Fruity Saturday in N201. Sinds januari maandelijks voor iedereen vanaf 15 jaar
die van een feestje houdt met de
beste house en urban hits van dit
moment. Regelmatig zijn er bekende artiesten te zien op het N201 podium en deze keer geeft niemand
minder dan Kempi een optreden!
Kempi heeft een duizelingwekkende groei doorgemaakt van straatrapper tot BN-er en is een veel ge-

Jazzcombo live
in Oude Veiling
Aalsmeer - Vanavond, donderdagavond 5 april, vindt er een jazz-optreden plaats in De Oude Veiling
in de Marktstraat 19. Het bekende jazzcombo Herman Smit met
als speciale gast de zangeres Gonnie Meesters geeft deze avond een

ziene gast bij diverse shows op de
Nederlandse televisie. Zijn muzikale
repertoire is meer en meer toegankelijk geworden voor het grote publiek en hij zal op zaterdag geheid
voor een feestje zorgen in de N201
aan de Zwarteweg. Er zijn nog een
handjevol kortingskaarten verkrijgbaar via de dj’s en organisatoren.
Meer informatie hierover is te vinden op www.n201.nl. Het feest begint om 21.00 uur en legitimatie is
verplicht.
spetterend optreden. Meesters is
een all-round zangeres.
Het combo bestaat uit vier ras-musici die allen hun sporen in de muziek ruimschoots hebben verdiend
en bestaat uit de Aalsmeerse saxofonist Robbert Tuinhof, de Amerikaanse bassist Dan Simon, drummer Ed Zimmerman en Herman
Smit, leider van het orkest. Het optreden begint om s 21.00 uur. Entree
uw gift.

Toneelvereniging Kudelstaart

Dit weekend in café Bacchus

Muziekfilm en ‘Deksels’

Muziek/Toneel
Donderdag 5 april:
* Jazzcombo Herman Smit met zangeres Gonnie Meesters in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 21u.
* Live muziek met Leo Lauffer band
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 6 april:
* Theater ‘Wie is er bang voor Virginia Woolf’ in Crown Theater
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Fabulous Friday met dj in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* 2e Voorronde Popprijs Amstelland
in N201, Zwarteweg v/a 20.30u.
* Muziekfilm in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Mike Mok & The Em Tones in
The Shack, Schipholdijk 253, Oude
Meer. Vanaf 21.30u.
Zaterdag 7 april:
* Spectaculaire dating party in café
de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Concert A tribute to Cliff Richard
in Crown Theater Aalsmeer, Van
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Band Deksels in Bacchus, Gerberastraat. Open vanaf 21u.
* Fruity Saterday met dj Kempi in
N201, Zwarteweg. Open v/a 21u.
Zondag 8 april:
* Drippin’ Honey (blues) in The
Shack, Schipholdijk 253, Oude
Meer. Vanaf 15.30u.
Maandag 9 april:
* Salsaparty in The Beach, Oosteinderweg 247a van 19.30 tot 23.30u.
* Optreden shantykoor De Brulboeien in De Reede, Rijsenhout v/a 14u.
Vrijdag 13 april:
* Erik Mesie met ‘Een toontje later’
in Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Zaterdag 14 april:
* Live gitarist en zanger Jan Akkerman met band in Crown Theater
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Muzikale komedie ‘Lichtjes in je
ogen’ door toneelvereniging Kudelstaart in Dorpshuis vanaf 20u.
Ook voorstellingen 20 en 21 april.
* Optreden De Hucksters bij RKDES
in kantine Wim Kandreef.
* Cabaret ‘Zo’ door Arno van der Heijden in Bacchus, Gerberastraat, 21u
Zondag 15 april:
* Release concert Rawhide in Oude
Veiling, Marktstraat v/a 15u.

* Frits Vogel 80 jaar, recent werk uit
Bali, in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met
zondag 14-17u.
* Sprookjesportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u.
Tot eind april:
* Expositie Aalsmeers Schilders Genootschap in gangen zorgcentrum
Kloosterhof, Clematisstraat.

STAGE
MUSIC SHOP
WEER OP VOORRAAD:

AANBIEDING:

VOOR DE ZELFBOUWERS:

ECHT HEBBEDING:

gitaar
Bongo’s ‘Stagg’ € 49,70 Klassieke
‘Valencia’
€ 59,00
Heel veel
flightcase materiaal

Ukelele ‘Titeuf’

rood met groen

€ 38,30

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

Nog kaarten voor komedie
‘Lichtjes in je ogen’
Kudelstaart - Er zijn nog kaarten
voor voorstelling Toneelvereniging
Kudelstaart ‘Lichtjes in je ogen’. De
muzikale komedie wordt ten tonele gebracht op zaterdag 14 april en
vrijdag 20 en zaterdag 21 april in het
Dorpshuis. Het stuk ‘Lichtjes in je
ogen’ is gebaseerd op de komedie
‘De woonboot’ van begin jaren negentig. Het vertelt het verhaal van
een man die genoeg heeft van zijn
geëmancipeerde westerse vrouw
en besluit een dienstbaarder exemplaar uit Thailand te halen. Met alle gevolgen van dien! Haye van der
Heyden, ondermeer bekend van zijn
toneelgezelschap Mussen & Zwanen, bewerkte het script van des-

tijds tot een muzikaal feest. Het resultaat is een dijk van een komedie barstensvol Nederlandstalige levensliedjes. Een cabareteske musical komedie op hoog niveau.
De regie van deze vrolijke, gezellige
voorstelling met veel meezing liedjes en prachtige lichteffecten is in
handen van Tineke van Kleef en Peter van der Schilden. Voor de algehele leiding draagt Lia Bon zorg.
De drie voorstellingen beginnen allen om 20.00, zaal open vanaf 19.00
uur. Kaarten zijn te koop bij Gall &
Gall in winkelcentrum Kudelstaart of
telefonisch te bestellen bij Lia Bon
06-22410451. Kaarten kosten 10
euro per stuk.

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 5 april 2012

recensie

Cursus mozaïek bij Werkschuit
Aalsmeer - Op donderdag 12 april
start weer een cursus mozaïek bij
De Werkschuit. In zes lessen van
19.30 tot 22.00 uur maken de deelnemers zelf een prachtig mozaïekwerkstuk en leren ze alles over deze techniek. Altijd al dat tafeltje willen maken voor in de tuin? Of zo’n
leuk randje in de badkamer of in
het toilet? De cursus is geschikt
voor beginners en gevorderden en
wordt gegeven door Bettine Cle-

Jazz Bacchanaal: Pierre’s kennis
bewonderenswaardig!
Aalsmeer - Soms is één noot voor
Pierre Tuning al voldoende om te horen wat er gespeeld wordt en door
wie. Zijn kennis is bewonderenswaardig en wat een geluk dat Pierre die kennis wil delen. Vrijdagavond
was het de derde Pierre Jazzbacchanaal in Bacchus. Na Count Basy en
Juke Ellington was nu Louis Armstrong aan de beurt. Dat jongens die
voor niets willen deugen toch nog
goed terecht komen als er maar de
juiste hulp wordt geboden, daarvan
is deze trompetvirtuoos een lichtend
voorbeeld. Armstrong, die beweerde geboren te zijn op 4 juli 1900 en
dat tot aan zijn dood volhield (volgens het doopregister van de Scared Heart of Jesus Church in New
Orleans blijkt dat 4 augustus 1901
te zijn), had niet bepaald een rooskleurige jeugd. Zijn moeder was
een prostituee en zelf trouwde Armstrong op zestien jarige leeftijd met
een prostituee. Als kind verkeerde
hij vaak in een omgeving waar kinderen niet thuis horen, maar hij leerde wel trompet spelen, hetgeen zijn
redding werd. Het werd al snel duidelijk dat de kleine Louis talent had.
Zijn tweede huwelijk met een klassiek opgeleide pianiste verliep een
stuk gelukkiger en mede door deze echtgenote bereikte de trompettist zijn wereldklasse. Op de getoonde dvd’s waren een concert uit 1959
te zien en te horen en de zeventigste
verjaardagviering van Armstrong,

waar alle grote trompettisten hun inspirator trakteerden op een geweldig concert. Armstrong kwam veelvuldig aan woord en liet tevens horen dat zijn stem nauwelijks aan
kracht had ingeboet. Het was niet
alleen feest op het doek, maar ook
voor de mensen die er bij waren in
Bacchus. Na afloop van de ‘film’voorstelling kwamen de verzoeken
voor nog meer van deze avonden.
Aan Pierre zal het niet liggen, zijn
voorraad dvd’s en cd’s waarmee hij
liefhebbers van de Jazzbacchanalen
kan plezieren is nog lang niet uitgeput.
Vrijwilligers
Door de inzet van Pierre en van al die
andere vrijwilligers was er vrijdagavond een jazzfeestje in Bacchus.
Zaterdag kon men in de Wereldwinkel een beeldhouwer en schilder uit Zimbabwe aan het werk zien
en hielpen tientallen vrijwilligers van
de Historische Tuin bij het inpakken
van de planten en bloemen tijdens
de verkoopdag. Al degenen maken
het mogelijk dat de sport-, muzieken toneelverenigingen kunnen blijven bestaan. Dat er zoveel vrijwilligers zijn die hun kennis en tijd willen delen met anderen, juist in een
tijd waar er op zoveel terreinen bezuinigd moet worden, geven het wonen in Aalsmeer toch iets extra’s.
Janna van Zon

Brulboeien in De Reede
op zondagmiddagpodium
Rijsenhout – Op tweede Paasdag, maandag 9 april, verzorgt het
Aalsmeerse shantykoor De Brulboeien een optreden in dorpshuis
De Reede in de Schouwstraat 14.
Het concert in het kader van het
zondagmiddagpodium
Haarlemmermeer begint om 14.00 uur. Het
zondagmiddagpodium
Haarlemmermeer biedt 55-plussers culturele voorstellingen in een gezellige
atmosfeer. Bij cultuur denkt de gemiddelde Nederlander niet direct
aan een shantykoor. Niet terecht,
zo stellen de leden van de Brulboeien. “De maritieme volksmuziek, de
zeemansliederen en de shanty’s behoren, als onderdeel van de historie als belangrijke zeevarende natie,
wel degelijk tot cultureel erfgoed. In

de zeemansliederen laten we zien
waar we vandaan komen: van de
kust, naar zee.” Thema van het optreden is een verkenningstocht van
het zeemansleven langs de Nederlandse kust. Bekende en minder bekende zeemansliederen vertellen
van de belevenissen van de zeelui
vanuit Nederlandse havens en van
overzee. Ook de gezellige atmosfeer
wordt niet vergeten. Er wordt voor
gezorgd dat het publiek de refreinen
naar hartenlust zal kunnen meezingen. De entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. Kaarten zijn, zolang
de voorraad strekt, verkrijgbaar aan
de zaal vanaf 13.30 uur. Inlichtingen
hierover en eventueel reserveren
kan op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur
via telefoonnummer 023-5698873.

Tentoonstelling Jan Makkes
Streek – “Mijn opdracht als kunstenaar in deze wereld heb ik volbracht.
Maar mijn talent neem ik mee in eeuwigheid, terug naar mijn schepper.
Want Hij is het, die mij beoordeelt.”
Het zijn woorden van de bekende
en gepassioneerde kunstenaar Jan
Makkes, overleden in 1999. Hij liet
een veelzijdige en een omvangrijke
collectie na. Bloeiende boomgaarden, oude dorpjes, kleurrijke landschappen, haventjes, stadsgezichten en de door hem zo geliefde bloemen. Een deel van deze indrukwekkende collectie zal tijdens een drietal tentoonstellingen te zien zijn in
de Museumboerderij Jan Makkes
te Velserbroek. De museumboerderij
ademt nog steeds de sfeer van Makkes. Aan de muren hangen schilderijen en foto’s van zijn ontmoetingen
met de groten der aarde. Makkes
was ver buiten de landsgrenzen bijzonder geliefd en werd alom gerespecteerd. Zo ging hij in zijn bewogen
en bevlogen leven op audiëntie bij de
Paus en had hij een indringende ontmoeting met onder andere de voormalige president van de Sovjet-Unie,
Michael Gorbatsjov en ook met John
F. Kennedy. Makkes hield van reizen en haalde hier ook zijn inspiratie uit. Hoewel hij ook vaak schilderde in zijn geliefde haven van IJmuiden. Hij vloog naar de mooiste streken in de wereld om deze vast te leggen op het witte doek. Befaamd zijn
ook de bloemstillevens die Dries van

Agt ‘fonteinen van kleur’ noemde.‘In
kleuren zal hij bij ons blijven’ heet
dan ook de tijdens de tentoonstellingen vertoonde video-presentatie over Makkes zijn leven en werken. Tevens is het boek ‘Jan Makkes,
een gedreven kunstenaar’ te koop
in de Museumboerderij Jan Makkes aan de Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek, telefoon 023-5376227.
De tentoonstelling is nog tot en met
zondag 15 april van 11.00 tot 18.00
uur te zien in de Museumboerderij
Jan Makkes aan de Hofgeesterweg
22a in Velserbroek. Zie ook www.
museumboerderij-janmakkes.nl.

mens en Annemieke Hollander. Gekozen kan worden uit tegel- of glasmozaiek. Deelnemers hoeven niets
mee te nemen, maar dit mag wel.
Wie zelf een leuk tafelonderstel of
een leuk dienblad heeft en deze wil
‘oppimpen’ met mozaïek, mag deze meenemen naar de eerste les.
Voor overleg en vragen kan gebeld
worden naar 0297-343650. Opgeven voor de cursus kan via info@
diggelsenzo.nl.

Countertenor in Messiah
Aalsmeer - Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer heeft voor het Messiah concert op 21 april Maarten
Engeltjes, een countertenor (of altus), gecontracteerd. Een countertenor is een volwassen man, die zingt
met een stembereik dat overeenkomt met dat van een alt door gebruik te maken van de falset. Deze
term wordt vrijwel uitsluitend gebruikt in de context van de klassieke
muziek, hoewel veel artiesten in de
populaire muziek de contratenortechniek evenzeer gebruiken. In de
tweede helft van de 20e eeuw won
de stem van de contratenor enorm
aan populariteit, deels door pioniers zoals Alfred Deller, deels door
de toenemende populariteit van de
opera’s uit de tijd van de Barok en
de noodzaak om de castraatrollen
in deze werken in te vullen. Hoewel
het stemtype grotendeels als een fenomeen werd beschouwd dat past
bij oude muziek is het moderne repertoire groeiende. Maarten Engeltjes (1984), zingt al vanaf zijn vierde jaar als jongenssopraan. Een erkenning voor zijn bijzondere zangtalent is de selectie door sir David
Wilcocks om tijdens een jongenskoren festival in Haarlem (1995) de sopraansolo te zingen in Händels Coronation Anthems. Een ander hoogtepunt is zijn medewerking als sopraansolist aan een CD-opname in
de Dom van Riga van onder andere
Allegri’s Miserere Mei. Op zijn zestiende maakt Maarten zijn debuut
als countertenor met het zingen van
de alt-aria’s in Bachs MatthäusPassion. Al snel volgen vele concerten in binnen en buitenland waaronder Bach’s grote meesterwerken
als de Matthäus- en Johannes-Passion, Weihnachtsoratorium, Hohe

Messe en vele cantates. Zo ook de
grote oratoria van Händel. In 2003
wordt hij uit een twintigtal getalenteerde countertenoren geselecteerd
door de wereldberoemde Michael
Chance om deel te nemen aan een
door Chance te geven masterclass,
welke werd uitgezonden op de Nederlandse televisie. In oktober van
2004 verzorgde Maarten samen met
Michael Chance een recital waarin
ze duetten van Purcell en Blow ten
gehore brachten, waaronder John
Blow’s ‘An ode on the death of Mr
Henry Purcell’. Dit onder leiding van
Gustav Leonhardt. In mei 2007 werd
zijn debuutalbum gepresenteerd,
waarop hij liederen van Dowland,
Byrd en Purcell ten gehore brengt.
De kritieken waren unaniem lovend.
Dit album stond wekenlang in de
top 10 van best verkopende klassieke cd’s in Nederland. Intussen heeft
hij ook van Bachs Johannes-Passion en solo cantates voor Alt opgenomen, de laatste kwam uit in 2009.
In september 2007 studeerde Maarten cum laude met onderscheiding
af aan het Koninklijk Conservatorium van Den haag waar hij studeerde bij Maria Acda, Manon Heijne en
Michael Chance.
De Messiah van G.F. Handel wordt
door Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer uitgevoerd op 21 april in
De Bloemhof, aanvang 19.30 uur.
De andere solisten zijn: Lauren Armishaw, Frank Fritschy en Martijn
Sanders. Het Concerto Barocco begeleidt het koor en de solisten. De
algehele leiding is in handen van
gast-dirigent Piet Kiel jr. Kaarten
zijn verkrijgbaar via de website van
het koor: toonkunstkooraalsmeer.nl
of bij de leden. Inlichtingen: 0297323378.

Paasveetentoonstelling in Schagen

Eerste prijs Nico en Roel
Aalsmeer - Woensdag 28 maart is
de jaarlijkse Paasveetentoonstelling
te Schagen gehouden. Ook dit jaar
trokken Nico van der Schaft en Roel
de Smit uit Aalsmeer er weer voor
dag en dauw op uit met hun mooiste dieren in de categorie weide- en
fokvee. Er wordt op kleur en leeftijd
geselecteerd. De dieren van Nico en
Roel werden eerste in deze categorie. En als er een eerste plaats behaald wordt, mag het dier mee doen
aan de kampioenstitel over all. He-

laas was deze titel niet voor een
dier van deze mannen. Het fokken
van en verzorgen van dikbil koeien en stieren kost veel tijd en aandacht. Nico en Roel doen dit echter
met veel plezier. De prijs bij de Paasveetentoonstelling was een mooie
bekroning voor hun inzet. Voldaan
gingen de mannen met hun dieren weer naar huis. Nico en Roel
zijn er van overtuigd dat er volgend
jaar wel een kampioenstitel aan hun
wordt uitgereikt.

Eeuwfeesten in Oud Nuus
Aalsmeer - De nieuwe Oud Nuus is
uit. In het magazine van de stichting
Oud Aalsmeer deze keer aandacht
aan verschillende eeuwfeesten. In
1912 kreeg Aalsmeer twee veilingen,
een spoorwegstation, een nieuwe
roos (Ophelia), een watersportvereniging (Nieuwe Meer), een nieuwbouwwijk (Schoolstraat) en een voetbalclub (AFC). Het eeuwfeest van de
Aalsmeerse veilingen krijgt in Oud
Nuus speciale aandacht in een rondetafelgesprek met drie oud-veilingbestuurders, directeur André Mulder
en bestuursvoorzitters Gerrit Kooij en
Frans Kuipers. Uiteraard in De Oude Veiling. In dat interview met Hans
Alderden en Jan Willem de Wijn belichten de drie voormalige bestuurders over vijf pagina’s de grote veranderingen van de afgelopen veertig jaar. Andre Mulder: “Aalsmeer is
een ander dorp geworden.” Een ander jubileum wordt belicht door Daan
Schiff. Hij beschrijft de ontstaansgeschiedenis van zeil- en roeivereniging Nieuwe Meer. Begonnen werd
aan de Nieuwe Meer in 1912, maar al
in 1913 werd de Westeinder het zeilterrein van de vereniging. Die zette in
1926 vast voet op Aalsmeerse bodem
met een clubhuis van de architect
Greiner. De jubilerend club telt inmiddels 600 leden. In de eerste week
van juni wordt het eeuwfeest gevierd.
Onlangs werd de toren van de Kudelstaartse Sint Jan Geboorte-kerk

gerestaureerd. Kees van Veen onthult in Oud Nuus dat architect Theo
Asseler voor dit ontwerp leentjebuur
speelde bij een van zijn eerdere ontwerpen; voor de Sint Victor-kerk in
Waddinxveen. Die armlastige parochie kon uiteindelijk Asseler’s ontwerp niet betalen. Maar zo maakte
de architect, met wat aanpassingen,
zijn ontwerp alsnog in Kudelstaart te
gelde.
‘Japie’ Buis
Vlak na de Tweede Wereldoorlog
weigerde fietsenmaker Jaap ‘Japie’
Buis militaire dienst. Voor de oorlog
was zijn vader al ‘van ’t gebroken geweertje’, maar ook ‘van de blauwe
knoop’. Theodore van Houten schetst
de moeizame weg die de geweldloze Buis in die periode moest afleggen van cel tot cel: Een Kafkaiaans
relaas. Bij het artikel worden gedichten uit die tijd van de in 2004 overleden fietsenmaker afgedrukt. Ze
geven zijn gemoedstoestand goed
weer. In de serie Anekdotes, zoomt
Nico van der Maat nu in op de hoek
Zijdstraat, Kanaalstraat, Dorpsstraat.
Veel hilarische voorvallen spelen zich
af in de scheerwinkel van kapper De
Reus of met de inwoners van het oude ‘Rustoord’. Deel 11 van een humoristische serie artikelen. Oud Nuus
is vanaf deze week verkrijgbaar in
de Aalsmeerse boekhandels en kost
4,50 euro.

Jubilaris bij Wereldwinkel
Aalsmeer - Op 11 maart 1992 werd
de stichting Wereldwinkel Aalsmeer
opgericht door Betty Kooij, Tineke
Veenswijk en Els Bader. Twintig jaar
later is Els Bader nog steeds als verkoopster actief in de Wereldwinkel.
Wel heeft zij onlangs haar bestuursfunctie neergelegd en ook is zij, na
20 jaar gestopt met de inkoop voor
de winkel. Reden genoeg om haar
eens in het zonnetje te zetten. Op
zaterdag 31 maart ontving zij een
bloemetje en het boek ‘Fair Trade,
mensen op weg naar een beter bestaan’ werd overhandigd door de
twee Zimbabwaanse kunstenaars
die afgelopen weekend te gast wa-

ren bij de Wereldwinkel. Het boek
‘Fair trade - mensen op weg naar
een beter bestaan’ neemt lezers
in 350 indrukwekkende foto’s mee
naar de vier uithoeken van de planeet, waar handwerklieden, boeren,
landarbeiders die allerlei voedingsmiddelen produceren die deel uitmaken van het dagelijks leven. Deze vrouwen en mannen staan aan
de bodem van de productieketen en
zijn dorstig naar gerechtigheid. Aan
de hand van kleurrijke, zonovergoten landschappen en intieme, treffende portretten wordt de wereld
rond gereisd langs vijftien landen in
Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Verfrissende lente expositie
De Kwakel - Komend paasweekend
wordt er in het atelier Mark van Kuppevelt een lente expositie gehouden,
die de moeite waard is om even te
gaan bezoeken. Tijdens de paasdagen kunnen werken van drie kunstenaars bewonderd worden. Ilse Blesing exposeert met schilderijen en
beelden, Mark van Kuppevelt met zijn
bronzen beelden en Merel Meijdam
met haar fotografie. Er is veel aandacht besteed aan nieuw werk. Dit
alles is te zien in de prachtige omgeving van de Banken, waar de lente volop in gang is. Dus wilt u er even
uit om de lente te ervaren? Kom dan
zeker even langs atelier Mark van
Kuppevelt en neem een kijkje door
de ogen van deze kunstenaars. Openingstijden: 7, 8 en 9 april van 13.00
tot 17.00 uur. Het atelier Mark van

Kuppevelt is te vinden aan De Banken 1a in De Kwakel. Voor meer informatie: www.markvankuppevelt.nl.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zondag 8 april,
eerste paasdag, houdt vogelvereniging De Rijsenvogel weer een
gezellige vogelbeurs. Iedereen kan
op deze beurs terecht voor informatie over het houden van vogels. Ook worden door de leden
gekweekte vogels te koop aangeboden. Ook zijn enkele handelaren
aanwezig met een keur aan ver-

schillende vogels. Tevens worden
vogelvoer en vogelbenodigdheden
verkocht. De beurs wordt gehouden in het gebouw van voetbalvereniging S.C.W. aan het Konnetlaantje van 9.30 tot 13.30 uur. De
entree is 50 eurocent. Voor verdere informatie kan de website www.
derijsenvogel.com bekeken worden.
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Nieuwe Meerbode bijna 125 jaar

Jong personeel bij de krant
Aalsmeer - In 2013 bestaat de
Nieuwe Meerbode liefst 125 jaar en
dit unieke jubileum wil de krant uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. De voorbereidingen voor
een feestelijk jaar zijn reeds in volle gang. 125 Jaar geschiedenis kent
vele leuke en aparte verhalen en dit

gaat de Nieuwe Meerbode bundelen en uitgeven in een jubileumboek. De directie is hiervoor al fors
in het fotoarchief gedoken en heeft
al verschillende prenten van het
eerste uur gevonden. Op 2 februari is een oproep geplaatst om met
namen te komen van de drukkers

van de krant. Acht heren keurig in
pak prijkten op de foto uit 1928.
Twee namen waren bekend, maar
de andere zes niet. Na de lezersoproep wel en dit is natuurlijk geweldig. De oproep heeft ook al heel
wat bezoekers met verhalen en materialen bij de krant opgeleverd. Re-

gelmatig komen lezers oude documenten en foto’s brengen en uiteraard is de Nieuwe Meerbode heel
blij met deze bijdragen. Er is weer
een nieuwe, oude foto opgedoken. Een foto van enkele heel jonge personeelsleden van de Nieuwe
Meerbode Aalsmeer. Mogelijk gaat
het hier om medewerkers in opleiding. Twee namen zijn weer bekend
bij de directie. Geheel links (voor)
staat Matthijs Piet met naast hem
Johan Koenraad Hendrik Prook.
Wie staat achter hen en wie zijn de
twee collega’s aan hun rechterzijde? De foto stamt uit 1905. Weet
u meer, herkent u één van de personeelsleden? De Nieuwe Meerbode hoort het graag via redactieaalsmeer@meerbode.nl of telefonisch via 0297-341900.

Zoektocht naar
gouden paasei
Aalsmeer - Zondag 8 april, eerste
paasdag, organiseert café Sportzicht een zoektocht naar het gouden paasei. Iedereen die zin heeft
om eieren te zoeken en dan natuurlijk gaat voor het gouden ei is van
harte uitgenodigd. Om 16.00 uur
verzamelen bij café Sportzicht in de
Sportlaan. Daar worden wat hints
gegeven voordat de zoektocht begint. Deze dag staat ook weer gezellig gourmetten met de gasten
op het programma. Degene die zin
heeft om mee te eten is van harte
welkom, graag uiterlijk zaterdag 7
april opgeven.

Feestelijke paasdienst

Boek over 100 jaar veilingen
en tuinbouw in Aalsmeer
Aalsmeer - Begin juni wordt gevierd dat Aalsmeer een eeuw geleden de Nederlandse primeur
had van (zelfs twee) veilingen van
bloemen en planten. Bloemenlust
in het Oosteinde en de Centrale
Aalsmeerse Veiling in het dorp. Ter
gelegenheid daarvan bundelen de
stichtingen Oud Aalsmeer en Historische Tuin hun krachten in de
productie van een fotoboek over
100 jaar veilingen en tuinbouw in
Aalsmeer. Het boek verschijnt in de
eerste (feest)week van juni en kost
dan 22,50 euro. Mensen die vooraf intekenen op het boek dat wordt
samengesteld door Hans Alderden
en Cees van Dam krijgen 2,50 korting en betalen slechts twintig euro. Het boek (nummer 10 in de Historische Reeks van de stichting Oud
Aalsmeer) krijgt hetzelfde formaat
als de eerdere serie van drie boeken ‘Oud Aalsmeer in onbekende
foto’s’. Vanwege het jubileum zal de
omslag niet blauw, maar uiteraard
groen zijn.
Begunstigers van de stichting Oud

Aalsmeer hebben inmiddels bij de
zojuist verschenen editie van Oud
Nuus een formulier voor voorintekening ontvangen en donateurs
van de Historische Tuin kregen die
mogelijkheid via hun Nieuwsbrief.
Beide stichtingen stellen de voorintekening, inclusief de korting, nu
ook open voor alle andere geïnteresseerden. Intekenen kan door,
voor 1 mei van dit jaar, een e-mail
te zenden naar: info@stichtingoudaalsmeer.nl met daarin de volgende
gegevens: volledige naam, straat en
huisnummer, plaats, telefoonnummer (eventueel mobiel). En natuurlijk het aantal boeken dat u wilt bestellen. Indien de aanvraag niet digitaal kan worden verzonden, is een
brief natuurlijk ook goed, te richten aan de Stichting Oud Aalsmeer,
Postbus 374, 1430 AJ Aalsmeer.
Daarin dan natuurlijk dezelfde gegevens. En ook deze brief dient voor
1 mei binnen te zijn. In de loop van
de maand mei zal worden bekend
gemaakt wanneer de boeken waar
kunnen worden afgehaald.

Lezing Lodewijk Petram over
de bakermat van de beurs
Aalsmeer - Nog nooit was de geschiedenis zo actueel! De beurshandel staat op dit moment volop in de
belangstelling van zowel media als
publiek. Maar hoe zit het nu eigenlijk met die beurshandel die al in de
17e eeuw begon, met de handel in
VOC-aandelen in Amsterdam? Lo-

dewijk Petram vertelt op dinsdag 10
april in een lezing in de bibliotheek
in de Marktstraat het fascinerende
en tot dusver onbekende verhaal
van het ontstaan van de beurshandel. Hij schreef een uiterst informatief, levendig en goed geschreven
boek dat het intrigerende verhaal
vertelt over de bakermat van ‘s werelds vroegste beurshandel. Lodewijk Petram (1981) studeerde economie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in
2011 promoveerde op een proefschrift over de ontwikkeling van
de aandelenmarkt in zeventiendeeeuws Amsterdam. In zijn vrije tijd
organiseert Petram stadswandelingen door het financiële centrum van
Amsterdam. De lezing in de bibliotheek in Aalsmeer aanstaande dinsdag is van 20.15 tot 22.00 uur en er
bij zijn kost 12,50 euro per persoon.
Pashouders betalen 10 euro en wie
in de voorverkoop een kaartje koopt,
krijgt 1 euro korting. Kaarten zijn te
koop in de bieb in de Marktstraat en
zijn online te bestellen via www.debibliotheekamstelland.nl.

Aalsmeerderbrug – Op zondag 8
april wordt in de Levend Evangelie Gemeente een feestelijke paasdienst gehouden. De dansgroep Arts Factory
gaat een eigentijds optreden verzorgen en ook het koor van de LEG levert een bijdrage. De dienst begint om
10.00 uur en vindt plaats in het gebouw van de Levend Evangelie Gemeente aan de Kruisweg 55. Spreker
deze ochtend is Martijn Piet. Hij zal
op een begrijpelijke manier uitleggen
waarom met Pasen de opstanding van

de Here Jezus gevierd wordt. Voor de
kinderen is er een aparte paasviering.
Zij gaan direct om 10.00 uur naar de
kinderzaal en hebben daar een feestelijke bijeenkomst. Na afloop staan koffie en thee klaar. Er zal een uitgebreide
koffietafel zijn met onder andere cupcakes, chocola, taart en vers fruit. De
koffietafel komt tot stand doordat velen uit de gemeente iets lekkers meenemen. Meer weten over de Levend
Evangelie Gemeente? Neem dan een
kijkje op www.leg.nl.

Luchtballonnen
bij OVAK

Het wordt een waar spektakel. Hij
heeft prachtige apparatuur, met geluid, om alles over luchtballonnen te
laten zien. Bezoekers zullen versteld
van staan wat er allemaal mogelijk
is met een luchtballon. De themamiddag is 12 april in het Parochiehuis aan de Gerberastraat en start
om 14.00 uur.

Aalsmeer - Op donderdagmiddag12 april zal de heer Blass een
prachtige diaserie over luchtballonnen komen vertonen bij de OVAK.

Donatie voor Seringenpark
Aalsmeer - Tot grote verrassing
van de Wergroep Behoud Seringenpark e.o. heeft het ANWB Fonds
positief gereageerd op de aanvraag
om een donatie voor het park. Er
is een bedrag van 1000 euro toegezegd. Het Fonds wil met dit bedrag meewerken aan de plaatsing
van informatieborden in het Seringenpark. Niet alleen de ontstaansgeschiedenis van dit 61 jarige park
kan dan worden vermeld, ook is
het de bedoeling bordjes te plaatsen bij de seringenperken. Op die
manier kunnen de circa 100 soorten seringen met hun mooie namen
worden benoemd. Zoals de Marechal de Bassompierre uit 1897, Helene Keessen van bijna 80 jaar oud
en de Souvenir d’Alice Harding, de
jongste op de lijst. In mei staan
ze allemaal in bloei en kan genoten worden van hun geuren, kleuren en bloeiwijzen. Dit jaar nog zonder naambordje, maar dankzij de
donatie van het ANWB Fonds kunnen volgend jaar alle soorten teruggevonden worden. Door een lid van
de Werkgroep, zijn beroep is ho-

venier, is een onderhouds- en beheersplan opgesteld. Dit plan is besproken met de beleidsmedewerker
Groen van de gemeente. Zij zal het
plan naast de tegenwoordige onderhoudsopzet leggen en bekijken
in hoeverre verbetering van het onderhoud van het park mogelijk is.
En ook of bepaalde werkzaamheden door de Werkgroep zelf verricht kunnen worden. Dan zouden
in overleg met de Meerlanden de
seringen en rozen gesnoeid kunnen worden door mensen met ervaring op dat gebied. Ook heeft de
gemeente drie bomen ter beschikking gesteld die in het park bij geplant kunnen worden. De bedoeling is de twee notenbomen, Juglans regina, en een Liriodendron
een plaats te geven tegen de voet
van de dijk langs de Molenvliet. Op
deze manier krijgt het park weer de
achtergrond die verdween bij de
dijkverzwaring van een aantal jaren
geleden. Toen moesten alle bomen,
die op de dijk stonden, verdwijnen.
Met deze drie bomen wordt het Seringenpark weer en stukje mooier.

Bij de ‘wokkel’ na de overhandiging van de cheque van 4.200 euro. Vooraan
staan v.l.n.r. René Kroon, Huub van Schaik, Bart Zwartendijk, Ron Breider en
Bob Zwartendijk. Achter: Jan van de Berg, Cees Noordhoek en Cees Hageman (allen van de stichting Kinderboerderij Boerenvreugd) en Robert van Loo
en Jan Willem de Wijn van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn. Foto: GertJan Stoop.

Rotaryclub steunt met
donatie kinderboerderij

Koningin opent nieuwe
locaties Zonnehuisgroep
Amstelveen - Op woensdag 28 maart
heeft Hare Majesteit de Koningin het
Zonnehuis Amstelveen, het Zonnehuis Westwijk en De Luwte officieel
geopend. Koningin Beatrix heeft in de
tuin van het Zonnehuis Amstelveen
het beeld ‘Mantel der Liefde’ onthuld.
Een vertegenwoordiging van bewoners, medewerkers en vrijwilligers van
de drie locaties was aanwezig. Daarna
maakte zij een rondgang waar zij diverse bewoners, medewerkers en vrijwilligers de hand schudde. De Koningin was ook aanwezig bij een tafelge-

sprek waar medewerkers en een familielid onder leiding van Ria Bremer
vertelden over de zorg die 24 uur per
dag, 7 dagen in de week in de nieuwe
gebouwen wordt gegeven. De moeilijke, maar ook mooie momenten van de
ouderenzorg kwamen aan bod. Tijdens
het gesprek waren ook vier filmfragmenten te zien die eerder op de drie
locaties waren opgenomen. Na afloop
reikte verzorgende Leyla Vonk het eerste exemplaar van het boek ‘7 dagen,
24 uur’ van de hand van Ria Bremer en
haar team uit aan de Koningin.

Snoeiboot vaart
zaterdag uit

Viering op
Goede Vrijdag

Aalsmeer - Al aan het werk geweest op het eiland. Flink de snoeischaar in de struiken gezet en over
sloten hangend groen verwijderd?
Aanstaande zaterdag 7 april is de
mogelijkheid om dit ‘afval’ gratis te
verwijderen. De snoeiboot vaart deze dag namelijk weer uit voor alle particuliere eilandeigenaren. Van
9.00 tot 12.00 uur ligt de snoeiboot
afgemeerd bij schuilhaven de Winkel aan de zijde van de Grote Poel.
Wie in de ochtend aan het werk
gaat, kan gelijk ‘s middags schoon
schip maken. Van 13.00 tot 16.00
uur kan snoeihout aangeboden
worden bij baggerdepot Otto aan
de doorgang Grote Brug.

Aalsmeer - De RK parochie Karmel,
de Doopsgezinde Gemeente en de
Protestantse Gemeente nodigen belangstellenden uit voor de oecumenische viering op Goede Vrijdag 6 april
in de Karmelker aan de Stommeerweg.
De viering begint om 19.30 en thema is
‘verbonden in lijden en dood’. In woord,
gebed en liederen wordt stil gestaan bij
het lijden en sterven van Jezus Christus. Het koor van de Karmel onder leiding van Rene Domen en de zangeressen Paulien Walch en Hanneke Maarse
zullen de viering muzikaal ondersteunen. Het orgel wordt bespeeld door Nico van Geijlswijk. Voorgangers in de
viering zijn dominee Liesbet Geijlvoet,
dominee Teun Prins en Piet Voorn.

Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd is druk bezig met de
aanleg van nieuwe speelvoorzieningen met zand en water. Belangrijk onderdeel daarvan is de
‘wokkel’ waardoor water van bak
naar bak kan stromen. De Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn overhandigde zaterdag een cheque
van 4.200 euro voor de aanschaf
van dit spelattribuut. Deze serviceclub stelt zich met name dienstbaar op ten behoeve van de locale samenleving in het gebied van
Aalsmeer tot en met Mijdrecht.
“Wij realiseerden al een voorzie-

ning voor slecht ter been zijnde senioren uit (onder andere) Aalsmeer
in de vorm van twee Bosmobielen
waarmee zij plezier kunnen beleven aan een ‘elektrische boswandeling’ in het Amsterdamse Bos.
En naadloos daarop aan sluit een
voorziening waar de prilste junioren in Aalsmeer plezier mee kunnen maken.” Dat zei Jan Willem de
Wijn van de Rotaryclub bij de overhandiging van de cheque aan bestuurslid Cees Hageman van de
kinderboerderij. De planning is dat
de nieuwe speelhoek al met Pasen
in gebruik wordt genomen.

Parttime inwoner André van
Duin: “Kudelstaart voor alles!”
Aalsmeer - “Kudelstaart voor alles!” Dat was de prompte reactie
van André van Duin op de vraag
van ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’
of hij als parttime inwoner van het
dorp weer lid van het Comité van
Aanbeveling van de veiling ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’ wilde
worden. Daarmee heeft de organisatie een stevig comité als ruggensteun. Naast deze rasentertainer, die ook spullen ter beschikking
stelt van de veiling, is ook veelvoudig wereldkampioen schaatsen Bob
de Jong een enthousiast lid van het
comité. Het wordt aangevuld met
locale coryfeeën. Ton van der Veldt
is lid van de Raad van Bestuur van
softwarebedrijf AFAS, Frans Kuipers, voormalige Voorzitter van het
Bestuur van de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer en natuurlijk is
burgemeester Pieter Litjens als Kudelstaarter ook lid. De twaalfde editie van de veiling Kudelstaart voor
Kudelstaart vindt plaats op zaterdag
12 mei, de avond voor Moederdag.
In het dorpshuis van Kudelstaart komen dan weer honderden interes-

sante kavels onder de hamer, waaronder prachtige moederdagboeketten. De kavels worden beschikbaar
gesteld door bedrijven en particulieren in het dorp. Formulieren voor
bijdragen kunnen nog tot en met
aanstaande zaterdag 7 april worden
gedaan in de speciale bussen in het
winkelcentrum Kudelstaart.
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Fiets gevonden!

ingezonden

Aalsmeer - In de vroege ochtend
van zondag 1 april is in een sloot
nabij een uitgaansgelegenheid aan
de Dreef een fiets gevonden. De
fiets is door een inwoner veilig gesteld. Het betreft een Giant damesfiets. Het rijwiel was op slot gezet
door de eigenaar of eigenaresse. Hij
of zij kan zich melden bij het politiebureau aan de Dreef.

Dakpannen van dak woning door
meteorologische omstandigheden
Mijn belangstelling werd gewekt
door het bericht ‘dakpannen van
woning geblazen door vliegtuig’.
Wethouder Eurich maakt zich zorgen en er werd gesuggereerd dat
het vliegtuig te laag vloog.
Vliegtuigen vliegen in het algemeen niet te laag en zeker niet zeer
laag over woonwijken, uitgezonderd
plotselinge noodsituaties. Ze vliegen volgens het zogenaamde glijpad, een denkbeeldige landingshoek richting het landingspunt, in
dit geval de Aalsmeerbaan. Een
landing ‘op de instrumenten’ is het
meest voorkomend en dan zitten ze
exact op dat glijpad. Is het een visuele landing dan kan men iets van dit
glijpad afwijken. Zou deze wide-body MD-11 iets te laag gezeten hebben dan moet er gecorrigeerd worden met een dot gas dat de bewoners wellicht gehoord moeten hebben. Het iets te laag zitten en het extra gas geven kan, volgens mij, op 3
kilometer afstand en de bijbehorende hoogte, niet de pannen van het
dak blazen.
Waarom in de Blaauwstraat wel en
bij de Aalsmeerder- en Oosteinderweg niet, waar het toestel veel lager over de woningen scheert? Nee,
er is volgens mij iets anders aan de
hand geweest. De meteorologische
omstandigheden, de toestand van
de atmosfeer op dat moment. Achter
iedere vleugel, zowel van een vogel
als van een vliegtuig, zit een zogenaamde vortex, een draaikolk in de
lucht die ontstaat door de luchtver-

plaatsing. Hoe groter het vliegtuig,
hoe groter deze vortex, ook wel zogturbulentie genoemd, in feite een
horizontale draaikolk. En daar zijn er
twee van, achter iedere vleugel één.
Vliegtuigen houden daarom een zekere afstand tot elkaar om niet in elkaars zogturbulentie te komen. Bij
de ramp met Turkish Airlines werd
in eerste instantie aan dit fenomeen
als oorzaak gedacht, maar de verkeersleiding houdt altijd een veilige
marge aan en dit was dan ook niet
de oorzaak van de crash.
In zeldzame gevallen onder bepaalde weersomstandigheden kan zo’n
horizontale vortex verticaal komen
te staan en dat gebeurt juist op wat
grotere afstand van het landingspunt. Dichter bij het landingspunt
is de vortex nog steeds horizontaal.
Ik heb ooit meegemaakt dat langs
de Hoofdweg achter Kudelstaart de
bladeren van een boom gezogen
werden door een wervelwind veroorzaakt door een juist gepasseerde B-747 die ook op de Aalsmeerbaan landde. Dit was op 6 kilometer
afstand van het landingspunt onder
verder rustige weersomstandigheden. We kunnen volgens mij bijna
zeker uitsluiten dat dit vliegtuig veel
te laag over de woonwijk vloog en
de oorzaak zou wel eens de zeldzame opbouw van de onderste atmosfeer geweest kunnen zijn.
Peter de Vries
Amperestraat 24
vriesdep@kabelfoon.nl

AB fractie ergert zich aan
arrogantie van Schiphol
Aalsmeer - De AB-fractie maakte donderdag 29 maart jongstleden, tijdens de bijeenkomst van het
Beraad, gebruik van de rondvraag.
Aanleiding hiertoe was het gegeven dat een paar dagen eerder, op
maandag 26 maart, een aantal dakpannen van het dak van een woning
in de A.H. Blaauwstraat zijn gevlogen door een overvliegend vliegtuig.
Volgens de AB-fractie hebben kinderen in de straat gevaar gelopen
en gebleken is dat de bewoners zeer
verontrust zijn. De fractie spreekt de
verbazing uit over het gegeven dat
er geen afgevaardigde van de luchthaven naar Aalsmeer was afgereisd
om tekst en uitleg te geven en verantwoording af te leggen. De fractie
vraagt zich bovendien af of er excuses zijn aangeboden en wie er uiteindelijk voor de kosten opdraait.
Schriftelijke communicatie
Wethouder Ulla Eurich gaf aan dat
het helaas geen nieuw verschijnsel
is en zij gaf ook aan dat er contact
is gelegd met de bewoners en dat er
schriftelijk is gecommuniceerd met
Schiphol waarin de zorg en veront-

waardiging is uitgesproken. Ook is
er schriftelijk gecommuniceerd met
de onderzoeksraad voor de veiligheid. Daarnaast heeft ook Eigen
Haard contact met Schiphol opgenomen. De schade op dak is gerepareerd en de kosten zullen natuurlijk voor rekening van de luchthaven komen. De wethouder kon niet
vertellen of Schiphol excuses heeft
aangeboden. De AB-fractie was
verbaasd over de schriftelijke communicatie en naar de mening van de
fractie had het college op een andere meer indringende manier uiting
moeten geven aan de verontwaardiging en de fractie ergert zich aan de
arrogantie en onverschilligheid van
Schiphol.
Protest aangetekend
Wethouder Ulla Eurich benadrukte
nogmaals dat er wel degelijk zwaar
protest is aangetekend. Het is haar
niet gegeven uit te kunnen leggen
waarom er geen afgevaardigde van
Schiphol tijdens het Beraad aanwezig was maar eenieder moet aannemen dat de hele kwestie in ieder geval haar volste aandacht heeft.

Kindercollege van B & W?
Aalsmeer - Het speeddaten van
wethouder Ulla Eurich op de Jozefschool gaat misschien wel een leuke aanvulling geven op het aantal
bestuurders in de gemeente. In ieder geval een jeugdige aanvulling,
zo valt te lezen op de weblog van
de wethouder. Er werd gepraat over
de werkzaamheden van een wethouder, liever niet in het weekend
en in de avond vinden de leerlingen
overigens, en de verkiezingen kwamen aan de orde. Dit vonden de jongens en meiden wel oké. Op de Josefschool hebben ze zelfs ervaring
met verkiezingen. In het kader van

maatschappijleer hadden ze partijen gevormd en was de verkiezingscampagne in volle gang. Het leek ze
een te gek idee om eens echt te debatteren in de raadszaal van de gemeente of eens een dagje mee te
lopen met de wethouder of met de
burgemeester. Volgens Ulla Eurich
valt dit wel te regelen. “Wie weet
hebben we gauw de eerste zitting
van de Aalsmeerse kindergemeenteraad met een kindercollege van
burgemeester en wethouders. Ben
benieuwd waar zij dan voor gaan
strijden”, aldus de wethouder op
haar weblog.

Startsein sluitstuk omlegging
Schiphol-Rijk - Veel genodigden
waren donderdag jl naar het Projectbureau N201+ in Schiphol-Rijk
gekomen. In een feestelijke stemming werd daar in alle vroegte het
startsein gegeven voor het laatste
deel van de N201-omlegging. Aan
gedeputeerde Verkeer en Vervoer
van Provincie Noord-Holland Elisabeth Post de eer om dit heuglijke feit
tijdens de bijeenkomst onder woorden te brengen. Het laatste deel
van het omvangrijke project betreft
het tracé tussen Schiphol Logistics
Park en het viaduct bij het Groenenbergterrein. Nog niet alle benodigde gronden zijn op dit moment verworven voor het sluitstuk van het
Masterplan, zo liet Post weten, maar
toch is nu een startsein gegeven. De
onderhandelingen bevinden zich in
de eindfase. Omdat niet nog meer
vertraging van de uitvoer is gewenst, gaat deze maand de schop
in de grond. De weg wordt aangelegd bovenlangs het kantorenpark

en sluit aan op de Waterwolftunnel in de Ringvaart. Bij de uiteindelijk definitief gekozen variant is rekening gehouden met de toekomstige aanleg van de parallelle Kaagbaan. Het laatste deel van de wegomlegging zal volgend jaar rond deze tijd gereed zijn. Samen met genodigden nam Gedeputeerde Post de
fiets naar de locatie waar de starthandeling plaatsvond. Een goedgekozen vervoermiddel om te onderstrepen dat in het omleggingstraject veel aandacht voor fietsers is
zoals de aanleg van een fietsbrug.
De rondleiding in de nieuwe tunnel
aansluitend op het officiële startsein
gebeurde echter niet per fiets. Genodigden werden met de bus naar
de gereed zijnde Waterwolftunnel
gebracht om daar met eigen ogen
te aanschouwen wat er zoal komt
kijken bij de realisatie van dit kunstwerk. De tunnel lijkt af maar de laatste technische puntjes moeten nog
op de ‘i’ worden gezet.

Nieuw wegdek kruising
Zijd- met Weteringstraat
Aalsmeer - Voor een periode van
twee weken heeft de gemeente werkzaamheden gepland op
de kruising Zijdstraat, Wetering-

straat en Punterstraat. De kruising
wordt opnieuw bestraat vanwege
de slechte staat van het wegdek.
De werkzaamheden staan gepland

van dinsdag 10 tot en met vrijdag
20 april. Gedurende de werkzaamheden is de Zijdstraat voor bevoorradingsverkeer niet bereikbaar. Voor
de bevoorrading van winkels en bedrijven zijn gedurende deze tijd alternatieve laad- en losplaatsen beschikbaar. De locaties hiervoor bevinden zich in de Punterstraat en de
Weteringstraat aan weerzijde van
de kruising. Voor het winkelend publiek en de hulpdiensten blijft de
Zijdstraat gedurende de werkzaamheden ‘gewoon’ bereikbaar.

Voorzitter Alderstafel in gesprek
met bewoners over Schiphol
Aalsmeer - Op woensdagavond
25 april wordt in Crown Business
Studio’s Aalsmeer vanaf 19.00 uur
een bewonersbijeenkomst gehouden met Hans Alders, de voorzitter
van de zogenaamde Alderstafel. De
oud-minister van milieu komt naar
Aalsmeer om het Nieuwe Normenen Handhavingsstelsel (NNHS) van
Schiphol toe te lichten.
Wethouder Ulla Eurich: “We hebben de heer Alders uitgenodigd om
aan onze inwoners uit te leggen wat
het nieuwe stelsel betekent voor
Aalsmeer en omstreken.” De bijeenkomst, die georganiseerd wordt
voor inwoners van de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn,
begint met een drietal presentaties.
Als eerste zal de heer Alders namens de Alderstafel het woord voeren. Daarna geeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een toelichting. Tenslotte presenteren de bewonersvertegenwoordigers van de

Commissie Regionaal Overleg van
de drie gemeenten hun visie. Na de
pauze is er in een interactief gedeelte volop de gelegenheid voor bewoners van Aalsmeer, Amstelveen en
Uithoorn om vragen te stellen en
hun zorgen te uiten.

Nieuw stelsel
Eind augustus 2010 werden de partijen aan de Alderstafel, waaraan
vertegenwoordigers van bewoners,
bestuurders en de luchtvaartsector deelnemen, het eens over de
start van een tweejarig experiment
met een Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel. Het experiment met
het nieuwe stelsel, dat op 1 november 2010 van start ging, gaat uit van
het zogeheten ‘geluidsprefentieel’
baangebruik, waarbij bij voorkeur
de minst overlastgevende banen
(Polderbaan en Kaagbaan) worden
ingezet.
De gemeente Aalsmeer is er nog

niet van overtuigd dat dit nieuwe
stelsel dezelfde bescherming tegen geluidshinder biedt aan haar
burgers als het vorige stelsel. Bij
de start van het experiment met het
nieuwe stelsel is door Hans Alders,
voorzitter van de Alderstafel, toegezegd dat hij na het eerste jaar experimenteren naar Aalsmeer zou komen voor een bewonersavond. Alders zal op 25 april uitleg geven over
de wijzigingen rong Schiphol en de
voorlopige balans opmaken.
Stel uw vraag!
Alle inwoners van Aalsmeer, Amstelveen of Uithoorn zijn van harte
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij
deze bijeenkomst en vragen te stellen over het vliegtuigverkeer boven hun woonplaats. De bijeenkomst begint 25 april om 19.00 uur,
zaal open vanaf 18.45 uur, in Crown
Business Studio’s Aalsmeer aan de
Van Cleeffkade 15.

Beraad en Raadsvergadering in vogelvlucht

Hamerslag subsidieverordening
Aalsmeer - Tijdens de bijeenkomst van het Beraad en de Raad
van Aalsmeer op donderdag 29
maart passeerden diverse onderwerpen de revue die maar weinig
tijd in beslag nemen. Dat gold onder andere voor de behandeling gericht op het vaststellen van de verordeningen WWB 2012, naar aanleiding van de gewijzigde Wet Werk
en Bijstand per 1 januari 2012. Met
de aanpassing van de wet en de uitvoering van de nieuwe regels wordt
door het Rijk beoogd dat het aantal
mensen dat (langdurig) afhankelijk
is van een uitkering sterk wordt teruggedrongen.
Alert blijven op schrijnende gevallen, goed monitoren en via zogenaamde
keukentafelgesprekken
de vinger aan de pols houden is de
goede raad die wethouder Ad Verburg mee kreeg. Hij stelde op zijn
beurt: “We gaan op een andere manier werken en ga nu vooral niet te
veel somberen.”

Platform op website
De behandeling gericht op het definitief vaststellen van de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer
2012 kostte ook weinig tijd. Op 22
december 2011 werd door de raad
al ingestemd met de concept verordening en deze werd toegestuurd
aan de bekende subsidieverkrijgers.
De concept verordening heeft tot en
met 17 februari ter inzage gelegen
en er zijn geen reacties of zienswijzen binnengekomen. In december
heeft de raad ook besloten dat alle
subsidieverkrijgers de mogelijkheid
krijgen per subsidiejaar een kort digitaal verslag te laten plaatsen op
de website van de gemeente. In dit
verslag staan de doelen van de organisatie, hun activiteiten en resultaten beschreven. In de beschikking aan de instellingen zal een korte tekst worden opgenomen waarin
de subsidieverkrijgers worden gewezen op deze mogelijkheid en er
wordt nog gekeken hoe zo’n platform op de website het beste kan
worden gerealiseerd.
Woningen in Dorpsstraat
De behandeling gericht op het afgeven van een ontwerpverklaring
van geen bedenkingen (Wabo) voor
het bouwen van twee woningen aan
de Dorpsstraat 106 en 108 werd de
mogelijkheid van inspreken genomen door één van de aanvragers, de
heer Piet. Het is bijna een jaar geleden dat de aanvraag is ingediend
en hij zou nu graag aan de gang
gaan. Het zijn twee mooie huizen,

ze voldoen aan alle wetten en er zijn
geen rare dingen en in de huidige
tijd is het van groot belang investeringen aan te moedigen. De fracties konden zich alle vier vinden in
het voorstel en besluitvorming hoefde dan ook niet 19 april aanstaande
te wachten. Drie weken eerder als
verwacht viel de hamerslag later op
de avond.

Visiedocument Calslagen
De behandeling gericht op het besluit om het formuleren van ruimtelijke uitgangspunten ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ achterwege te laten leverde bij de fracties
weinig tot geen problemen op. De
VVD sprak over een logisch verhaal
en de AB-fractie vulde aan met de
opmerking ‘succes’.
Nu actualiseren en later een digitaal
plan werd nog door de CDA-fractie
opgemerkt en ook PACT Aalsmeer
kon zich in het voorstel vinden. De
besluitvorming hoefde niet tot 19
april te wachten en kon later op de
avond plaatsvinden. Bij de behandeling gericht op het visiedocument
Nieuw Calslagen, samen met het
Stedenbouwkundig plan, evenals
behandeling gericht op het beschikbaar stellen van een krediet van 492
duizend euro voor fase 3,4 en 5 van
het project Nieuw Calslagen en het
Masterplan Herenweg spreekt de
AB-fractie van een mooi en passend
plan en een rijker aanzien in bredere zin. Volgens de CDA-fractie doet

Broei in lading
houtsnippers
Kudelstaart - Op maandag 2 april
werd in een lading houtsnippers in
het Robend broei ontdekt door bewoners. De hulp van de politie en
de brandweer is ingeroepen. De
brandweer heeft de lading nat gespoten. Er is een temperatuur van
liefst 50 graden gemeten.

Onwel in dorp

Aalsmeer - Op dinsdag 27 maart
zijn politie en ambulance opgeroepen voor een onwel geworden man.
Rond kwart over een in de middag kreeg de man een hypo in de
Dorpsstraat. Door omstanders is hij
opgevangen. In eerste instantie was
de man niet aanspreekbaar. Echter
na wat eten en drinken voelde hij
zich weer helemaal goed.

het recht aan de verlangens. Parkeren voldoet aan de norm, maar elf
plaatsen doet wat weinig aan. Een
ondergrondse vuilopslag wordt ook
nog aangegeven maar volgens wethouder Gertjan van der Hoeven kan
De Meerlanden dit niet legen. De
PACT-fractie is benieuwd naar het
overleg en geeft aan: ecologie boven economie.
Voor Fonds Kunstzinnige verfraaiing
wordt aan de ontwikkelaars geen
afdracht gevraagd. Het wordt door
hen rechtstreeks in openbaar gebied van Nieuw Calslagen besteedt,
zo geeft de VVD-fractie aan. De besluitvorming hoefde ook bij dit onderwerp geen drie weken te wachten tot 19 april aanstaande en besluitvorming vond later op de avond
plaats.
Door Jan Peterse

Kind vast in auto

Aalsmeer - Op woensdag 28 maart
is rond kwart voor elf in de ochtend
de hulp van de politie geroepen. Een
klein kind had zich opgesloten in de
auto, die geparkeerd stond op het
Praamplein. Met goedkeuring van
de eigenaar is een raampje ingetikt
en het geschrokken kind bevrijd.

Diepe snee na
trap van paard
Aalsmeer - Op dinsdag 27 maart
rond half een in de middag is een
41 jarige vrouw uit Badhoedorp gewond geraakt tijdens het afzadelen van een paard. De politie trof de
vrouw liggend op de grond aan met
een diepe snee in haar gezicht. Het
ongeluk is gebeurd op de Rietwijkeroordweg. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Ring en geld weg
Aalsmeer - Op woensdag 28 maart
is ingebroken in een woning aan het
begin van de Oosteinderweg. Middels een ladder heeft de dief zich
via een raam op de eerste verdieping toegang tot het huis verschaft.
Uit de slaapkamer is een wit gouden ring met een blauwe steen gestolen. Op de begane grond zijn alle lades en kasten doorzocht. De inbreker heeft uit de woonkamer een
bedrag van 8 euro meegenomen.
Vreemd genoeg zijn de laptops en ipods onberoerd gelaten.

Drie fietsers met
elkaar in botsing

Rijsenhout - Op de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout raakten zondagmiddag 1 april omstreeks 12.20 uur
drie fietsers met elkaar in aanrijding. Zij kwamen daardoor ten val,
maar raakten niet gewond. Wel was
er schade. Zo zijn twee van de drie
fietsers in voortuinen van twee woningen terechtgekomen waarbij een
hek, een bankje en een raam beschadigd raakten.
De politie onderzoekt de precieze
toedracht want de verklaringen van
de betrokken fietsers lopen uiteen.
Heeft u iets gezien zondagmiddag
om 12.20 uur op de Aalsmeerderdijk? Neemt u dan contact op met
de politie Haarlemmermeer 09008844.

Stroomstoring
in gemeente

Aalsmeer - In het postcodegebied
1431 en 1432 in Aalsmeer is dinsdagochtend 3 april kort voor 11.00
uur een stroomstoring ontstaan.
Netbeheerder Liander had rond
13.00 uur de problemen verholpen.

Gemeentehuis
2 dagen dicht

Aalsmeer - Vrijdag 6 april is het
Goede Vrijdag. Deze dag is een verplichte vrije dag voor de ambtenaren van de gemeente Aalsmeer.
Maandag 9 april, tweede Paasdag,
zal het gemeentehuis ook gesloten zijn. Niet alleen het gemeentehuis, maar ook de balie Werk en Inkomen, van de G2, en de rest van
de G2 zullen tijdens deze dagen niet
bereikbaar zijn. Vanaf dinsdag 10
april zijn inwoners weer van harte
welkom in het gemeentehuis.

Dempen sloot
mag niet!

Aalsmeer - Op 27 maart hebben
burgemeester en wethouders besloten de procedure op te starten
om de omgevingsvergunning voor
het dempen en het aanleggen van
een sloot aan de Oosteinderweg te
weigeren. Het ontwerp-weigeringsbesluit ligt gedurende zes weken
ter inzage, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden
een zienswijze in te dienen. Na afloop van de inzagetermijn kan vervolgens een definitief besluit worden genomen. Tegen dit besluit
staat rechtstreeks beroep open.

Informatie over
onteigening

Aalsmeer - Op donderdag 12 april
vindt tussen 19.30 en 20.15 uur
een informatief overleg plaats in
het gemeentehuis. Geïnteresseerden kunnen terecht in de raadszaal waar een presentatie wordt gegeven rond het thema ‘onteigeningen in het algemeen’. Op Wikipedia wordt de term ‘onteigening’ beschreven als het verplicht moeten
verkopen van - meestal - onroerend
goed aan de overheid. Alle inwoners
van Aalsmeer zijn welkom om zich
op de hoogte te stellen over hoe een
onteigeningsprocedure in zijn werk
gaat. Via de ingang bij de bordestrap van het gemeentehuis aan het
Raadhuisplein is de raadszaal te bereiken.

Bromfiets blijkt
gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 21 maart
heeft de politie tijdens een grote
controle een bromfiets gecontroleerd. De bestuurder, een 24 jarige
uit Hoofddorp, probeerde de controle te omzeilen, maar een motoragent wist de bromfietser tot stoppen te manen. Tijdens de controle bleek het niet om een scooter te
gaan, maar een motor. Deze bleek
als gestolen te boek te staan. De
motor is in beslag genomen. De
Hoofddorper kan rekenen op een
flinke boete.

Mishandeling na
achtervolging

Aalsmeer - Op zondag 1 april
rond half vijf in de nacht heeft in de
Bachlaan een mishandeling plaatsgevonden. Twee personen in een
auto werden achtervolgd door een
andere auto. Plots werden zij klem
gereden en stapten de inzittenden
van deze auto uit. Beiden hebben
letsel opgelopen. De politie heeft
het incident in onderzoek.

2e katern
Kruiwagen vol na verkoopdag
Aalsmeer - De kruiwagens, medewerkers en vrijwilligers stonden afgelopen zaterdag 31 maart al vroeg
klaar in de Historische Tuin. En niet
voor niets, gelijk bij aanvang van de
jaarlijkse verkoopdag om tien uur in
de ochtend meldden zich de eerste
kopers. Heesters, rozen, hortensia’s
en diverse soorten heesters en coniferen werden te koop aangeboden.
Veelal werden gelijk de kruiwagens
ter hand genomen, want ‘vaste klanten’ weten inmiddels dat de planten
vanaf de Historische Tuin van goede
kwaliteit zijn en de aankopen vanwe-

Veel te doen op openingsdag

Bloemenfeestweek in juni

ge het kundige advies het goed zullen doen in de eigen tuin. De hele
dag door mochten vele, kopende bezoekers verwelkomt worden. De medewerkers en vrijwilligers zijn blij met
deze grote animo. Met de opbrengst
van de verkoopdag kunnen onderhoud gaan verrichten aan de kassen.
Nog een weekje wachten, maar zaterdag 14 april start het openingsseizoen bij de Historische Tuin en zijn
bezoekers weer welkom in het tuinbouwmuseum in het centrum.

Aalsmeer - De feestweek van de
Aalsmeerse afdeling van Groei &
Bloei rond ‘100 jaar Bloemenveilingen Aalsmeer’ pakt op de openingsdag meteen flink uit. Op die
dag, zaterdag 2 juni, zijn de Crown
Business Studio’s tussen 14.00 en
17.00 uur het toneel van een evenement waarop heel Aalsmeer van
harte welkom is. Jan Leliveld en
Con Amore treden op, er is een reunie in de horecagelegenheden van
7Street, oude films zijn te zien en er
zijn rondleidingen door het voormalige CAV-gebouw. De toegang die
dag is gratis.

Foto: Jacqueline Kristelijn

De broers Ton en Frans van Berkel.

Van Berkel Aannemers
Dinnershow met muziek! viert 100-jarig jubileum
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 30 maart was de eerste dinnershow in café
restaurant In de Zotte Wilg. De chef van het restaurant had een heel mooi
vier gangen menu samengesteld met onder andere de eerste verse Hollandse asperges en ook lamsvlees ontbrak hier niet aan, en desgewenst een bijpassend wijnarrangement. Voor, tussen en na de gangen, zongen Jan Leliveld, samen met de 21 jarige Henk Dissel de sterren van de hemel. Het werd
een waar feest, waar nog lang over nagepraat gaat worden, en dat ook zeker voor herhaling vatbaar is.

Paashow bij Van Kouwen met
1000 euro extra voordeel
Aalsmeer - Van donderdag 5 tot
en met maandag 9 april, tweede Paasdag, organiseren de Van
Kouwen bedrijven een spectaculaire paasshow. In alle vestigingen
ligt 1000 euro extra voordeel klaar
bovenop de bestaande aanbiedingen. Bij Chevrolet kan er nog gekocht worden zonder 19% btw te
betalen, bij Opel zijn er veel leuke
modellen op voorraad die met hoge kortingen worden verkocht en

bij Fiat worden inruilbonussen tot
2000 euro gegeven. Met de 1000
euro extra dus dubbel voordeel.
Alle vestigingen in De Ronde Venen, Aalsmeer, Amstelveen, Hoofddorp, Uithoorn en Amsterdam zijn
geopend op tweede Paasdag. Zondag zijn alle bedrijven gesloten. Alle kinderen gaan naar huis met een
leuk cadeautje. Voor meer informatie en openingstijden: www.vankouwen.nl.

Leimuiden - Van Berkel Aannemers Leimuiden B.V. bestaat 100
jaar. Een mijlpaal! Het eenmansbedrijfje dat in 1912 begon met kleinere klusjes en facturen van enkele
guldens is uitgegroeid tot een moderne bouwonderneming met meer
dan 40 medewerkers en een respectabele omzet. Vanaf de oprichting tot vandaag is het bedrijf altijd
in Leimuiden gevestigd. De bouwprojecten beperken zich al lang niet
meer tot het dorp alleen. Van Berkel Aannemers is in drie generaties
gevormd. Klein gestart door meester metselaar Cornelis van Berkel, later bijgestaan door zijn zonen
Piet, Kees en Dirk. In 1970 is Ton op
19-jarige leeftijd in het bedrijf van
vader Dirk gekomen en midden jaren tachtig heeft broer Frans zich bij
het bedrijf gevoegd. Onder leiding
van de twee broers is het bedrijf verder tot bloei gebracht.
Mensen bouwen voor mensen
Bouwen is mensenwerk. In de vooroorlogse jaren was het soms zeer
zwaar werk. Zakken cement van 50
kilo moesten met de hand worden
versjouwd. Een handkar of een ijzeren vlet waren de transportmiddelen. In het 100-jarig bestaan zijn vele klussen gepasseerd. En even zoveel verhalen. Kees, als zoon van de
oprichter, weet nog anekdotes te
vertellen uit de beginjaren van het
bedrijf. Cornelis van Berkel had zich
eind jaren dertig een fiets aangeschaft. Toen hij op deze fiets bij een
klant zijn geld ging halen voor het
gedane werk, kreeg hij 10 gulden
minder. “Ik ga niet mee betalen aan
jouw dure fiets”, was de verklaring
van de klant. Vanuit deze historie is
Van Berkel Aannemers uitgegroeid
tot wat het nu is. Niet voor niets is

Wethouder ontvangt Stimuleringsplan
van Winkeliersvereniging Centrum
Wethouder Economische Zaken Ad Verburg van de gemeente ontvangt Stimuleringsplan van Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum met van links naar
rechts Wethouder Verburg, Dirk de Bie van Kamer van Koophandel, Jan Sparnaaij van Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum

Aalsmeer - Op dinsdag 3 april
heeft Wethouder Economische Zaken Ad Verburg het Stimuleringsplan voor Aalsmeer Centrum ‘Meer
Aalsmeer’ van de Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum (WVAC)
in ontvangst genomen. Volgens dit
plan moet de aantrekkelijkheid van
het winkelgebied van Aalsmeer
Centrum worden verbeterd. De winkeliersvereniging heeft hiervoor in
nauwe samenwerking met Kamer
van Koophandel Amsterdam (KvK)
een stimuleringsplan opgesteld. Dit
initiatief is vrijwel geheel gefinancierd door de betrokken marktpartijen. Alleen al dit maakt dat het sti-

muleringsplan een heel duidelijk
signaal is dat alle betrokkenen overtuigd zijn van de noodzaak om actie
te ondernemen. De winkeliersvereniging wil gezamenlijk met alle andere betrokkenen in het gebied een
stevig fundament leggen voor een
servicegericht en kwalitatief winkelgebied dat aansluit bij de wensen van de huidige en toekomstige
klanten. Wethouder Verburg: “Dit is
een mooi initiatief. Het is goed dat
WVAC samen en met ondersteuning van belangenorganisaties zoals KvK nadenkt over de mogelijkheden om te komen tot versterking
van de winkelfuncties en dienst-

verlening. Op uitdrukkelijk verzoek
van de winkeliers zal de gemeente meewerken aan een onderzoek
naar het instellen van een ondernemersfonds om de activiteiten van de
winkeliersvereniging te bekostigen.”
Het versterken van de winkelfunctie
is niet alleen van belang voor de eigen inwoners maar ook voor (dag)
recreanten en toeristen. De Ondernemers zien ook kansen in het benutten van de unieke locatie van
Aalsmeer Dorp aan de Westeinderplassen en de toeristische mogelijkheden op het gebied van bloemen,
zoals de bloemenveiling FloraHolland, de Historische Tuin en in de
toekomst Bloomin’Holland. Het sti-

de slogan van het hedendaagse bedrijf ‘Mensen bouwen voor mensen’.
Aandacht
Van Berkel Aannemers heeft altijd kunnen bouwen op en met een
hecht team van medewerkers. Veel
van hen zijn met het bedrijf meegegroeid. Loek Hillebrand, die in 1973
als eerste werknemer bij het bedrijf
kwam, heeft er tot aan zijn pensioen
gewerkt. Die betrokken medewerkers zijn de kracht van het bouwbedrijf.
Het organiseren van een bouwproces vraagt om aandacht tijdens het
voortraject, bij de uitvoering en na
de oplevering van het project. “Wij
hebben vaak bouwprojecten die
net even afwijken van standaard en
daarom extra aandacht vragen”, aldus Ton van Berkel. Frans van Berkel voegt daar aan toe dat ook zij te
maken hebben met de moeilijkere
periode die de bouwsector momenteel doormaakt. “Dat maakt de betrokkenheid van onze medewerkers
des te belangrijker: mensen bouwen
voor mensen.”

Inleveren bij
Dorcaswinkel
Aalsmeer - In verband met de verhuizing van de Dorcaswinkel van de
Aalsmeerderweg naar de Turfstekerstraat 15 kan er vanaf dinsdag
10 april uitsluitend goederen ingeleverd worden op het nieuwe adres.
Wie spullen komt inleveren, ontvangt een bon voor een gratis kopje
koffie of thee in te leveren vanaf zaterdag 14 april in de nieuwe winkel
op bedrijventerrein Hornmeer
muleringsplan geeft advies over activiteiten en maatregelen en bevat
een uitvoeringsprogramma voor de
op de korte en lange termijn. Ook
wordt een voorstel voor de financiering en organisatie gedaan. Hiermee kan de WVAC samen met betrokkenen aan de slag. KvK Amsterdam blijft vanuit haar rol als ondersteuner in de begeleidingsgroep actief. Behalve het versterken van het
winkelaanbod komen ook zaken als
marketing en promotie, inrichting
van de buitenruimte, parkeergelegenheid en het verplaatsten van de
weekmarkt naar het Praamplein aan
bod als speerpunten in het rapport.
De kracht van het winkelgebied zit
vooral in de kwaliteit, service en
sfeer. Bij de ondernemers is na actieve werksessies veel enthousiasme en daadkracht om deze opgaven
gezamenlijk op te pakken, aldus een
enthousiaste wethouder Verburg.

Feest der herkenning
De organisatiecommissie heeft het
evenement opgezet als een grote reünie voor iedereen in en buiten Aalsmeer die ooit iets in de
bloemen gedaan heeft, voor mensen die er momenteel werkzaam in
zijn, voor jongeren én ouderen die
graag het vak in willen, voor mensen
met familie in de bloemen business
en voor degenen die interesse in
de bloemenwereld hebben of weleens willen proeven wat dat is. Het
moet volgens commissievoorzitter
Wim van Vliet ‘een feest der herkenning’ worden. Wie ergens op de wereld Aalsmeer zegt, zegt bloemen.
Hoe Aalsmeer al vroeg in de vorige
eeuw dat positieve imago kreeg en
hoe Aalsmeer dat in de loop van de
decennia met lef en verve heeft weten te behouden, tot op de dag vandaag – dat is het beeld dat Van Vliet
en zijn medeorganisatoren die dag
willen uitdragen. Een bloemrijk feest
van, voor en door Aalsmeer en zijn
inwoners. Het festijn start om twee

uur met de opening van de bloemenfeestweek door burgemeester Pieter Litjens. Dit officiële gedeelte wordt muzikaal opgeluisterd
met optredens van levensliedzanger
Jan Leliveld, die zelf groot geworden is in de bloemenwereld, en door
mannenkoor Con Amore, dat bloemenliederen ten gehore zal brengen. Aansluitend begint de reünie
in 7Street. Op één van de locaties
daar worden oude bedrijfsfilms gedraaid. Het zijn films van kwekerijen groothandelsbedrijven die naam
hebben gemaakt in de tuinbouw en
deels verdwenen zijn of opgegaan
in andere bedrijven.
Foto’s en CAV-rondleiding
Verder is er een foto-expositie van
foto’s uit eigen bezit van de Crown
Studio’s over de periode dat het een
veilinggebouw was. Een bijzondere
activiteit zijn de rondleidingen die
deze dag door Hans Zomers gegeven worden. De liefhebbers kunnen zich weer even wanen in oude tijden toen het een veiling was
en bovendien zien wat er later van
het gebouw geworden is. Om vijf
uur is het feestelijke programma
voorbij. Wie dat wil, kan nablijven
in Crown Business Studio’s. De cafés in 7Street en het restaurant Eetze op de bovenste verdieping zijn op
vele gasten berekend. De bloemenfeestweek duurt tot en met vrijdag 8
juni. Er is een tiental evenementen
gepland, van lezingen tot corsobal
en van fietstocht tot fototentoonstelling. Een dezer dagen wordt een
speciale website gelanceerd waarop meer informatie staat, waaronder het programma.

Renault Nieuwendijk
tweede paasdag open
Aalsmeer - Renault pakt weer uit.
Het is namelijk van 5 tot en met 16
april Salon de Promotion bij Renault
Nieuwendijk. Dit keer staat deze actieperiode in het teken van enorme belastingmeevallers. Bezoekers
kunnen rekenen op heel veel voordeel op diverse modellen, met allerlei leuke extra’s. Een bezoek aan de
showroom van één van de Renault
Nieuwendijk vestigingen kan extra veel voordeel opleveren. Tijdens
Salon de Promotion maakt elke bezoeker kans op een gloednieuwe
Twingo Elk huishouden heeft een
Renaultkrant ontvangen, waar een
sleutel bij zat. Deze sleutel dient
te worden meegenomen naar de
showroom. De sleutel kan worden
uitgeprobeerd, zodat de bezoeker
direct weet of hij of zij de winnaar is
van een nieuwe Twingo. Voor diegenen die de krant hebben gemist, ligt

er bij al de vestigingen een nieuw
exemplaar klaar. Renault Nieuwendijk heeft een breed aanbod BPMen belastingvrije modellen. Tijdens
de Salon de Promotion worden deze belastingvrije modellen gepresenteerd. Voor veel van deze auto’s
hoeft géén wegenbelasting, géén
BPM en maar 14 procent bijtelling
betaald te worden. Naast heel veel
voordeel op diverse modellen, ontvangt u bij aankoop van een nieuwe
Renault ook nog eens 1 jaar extra
garantieverzekering helemaal gratis.
Op tweede paasdag, maandag 9
april, is de vestiging van Nieuwendijk aan de Zwarteweg van 11.00 tot
16.00 uur geopend. Bezoekers worden gastvrij ontvangen in een feestelijk versierde showroom en kinderen kunnen zich vermaken op het
springkussen.

Nieuw: IGD glas en
aluminium kozijnen
Aalsmeer - Initiatiefnemers Wendy Hoorenman en Ton Kruunenberg
komen beiden uit de glaswereld en
kennen elkaar al jaren uit de branche. Gezamenlijk beschikken zij
over meer dan 40 jaar werkervaring.
Een prima reden dus om hun krachten te bundelen en een mooi bedrijf neer te zetten in Aalsmeer. Vanaf 1 februari dit jaar is IGD dan ook
een feit op een vertrouwde locatie
aan de Oosteinderweg 371c waar
tot voor kort en sedert 1985 al sprake was van activiteiten op het gebied van glas en aluminium. Wendy:
“Wij zijn goed op elkaar ingespeeld,
hebben dezelfde doelstelling, leggen ons hart en ziel in ons dagelijks
werk en blijven continu gefocust op
een goede service. Voor de montage kunnen wij bouwen op vakmensen en voor onze producten op betrouwbare leveranciers.” Bij IGD kan
men terecht voor alle soorten beglazing: Isolatieglas, interieurglas,
brandvertragend-, letsel beperkend- enkel- en gefigureerd glas.
Wendy vervolgt: “Of u nu voor een
koelkastplaatje, een spiegeltje op
maat, herstel van glasschade of voor

volledige projectbeglazing komt, u
bent bij ons aan het juiste adres.”
Ton voegt er aan toe: “Alle gangbare enkele beglazing, zoals spiegels,
float-, figuur- en veiligheidsglas zijn
bij IGD uit voorraad leverbaar en het
bewerken van glas (slijpen en boren) gebeurt in eigen beheer. De
productie van aluminium kozijnen,
ramen en deuren, een even belangrijk onderdeel van IGD, vindt plaats
in onze daartoe uitgeruste productiehal. Wij geven advies op maat en
brengen vrijblijvend offerte uit, ook
bij de mensen thuis.” IGD aan de
Oosteinderweg 371c is telefonisch
bereikbaar via 0297-329888 of kijk
of www.igdglas.nl voor meer informatie. De openingstijden zijn van
maandag tot en met donderdag van
half acht tot half vijf en op vrijdag
tot drie uur. Buiten openingstijden
kunt u bij IGD terecht op afspraak.
De wapperende vlaggen en borden
voor aan de weg wijzen u naar het
laagdrempelige kantoor. Wendy tot
slot: “Schroom niet om bij ons binnen te stappen. Wij zijn u graag van
dienst met een helder vrijblijvend
advies.”
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Cadeauwinkel Happy
B-day is verhuisd
Aalsmeer - De gezellige cadeauwinkel van Regina Spel is verhuisd
van Dorp naar Zuid. Het had wat
voeten in de aarde, want er moest
een nieuw pand gevonden worden. Er was zelfs nog de vraag wel
of niet doorgaan. Maar, nu Regina
een nieuwe stekje gevonden heeft
op de hoek van de Ophelialaan en
de Begoniastraat, kan ze zich weer
helemaal richten op de inkoop en
de verkoop van leuke cadeau artikelen voor jong en oud. Ze vertelt:
“Het pandje waar ik in zat had ik
voor een jaar gehuurd. Ik wist dat
het plat ging voor nieuwbouw en
dat ik er dus ook weer uit moest
en je moet natuurlijk toch altijd afwachten of het publiek in Aalsmeer
het net zo leuk vind als ik. Gelukkig blijkt het een succes, dus ik
vind het erg leuk dat ik ermee door
kan gaan.” De nieuwe winkel ziet er
fleurig en fris uit. Samen met haar
man en tevens klusbedrijf Frans van
der Meer is er keihard gewerkt om

het die uitstraling te geven. De opvallend blauwe vloer, twee kleurige lampen boven de mooie toonbank en stellages met allerlei artikelen geven je een gevoel van blijheid. Bij Happy B-day kun je terecht, de naam zegt het al, voor verjaardagscadeautjes, leuke babypresentjes en houten speelgoed. Daarnaast verkoopt Regina sjaals, sieraden als oorbellen, kettingen en ringen, en vele andere gadgets. Een
winkel voor elk wat wils. Voor de
Pasen heeft Happy B-day onder andere een grappige deurmat in de
aanbieding. De prachtig, met zorg
ingerichte, etalage nodigt uit om bij
de kleurige winkel in de Ophelialaan 99 naar binnen te gaan. En dit
kan van dinsdag tot en met vrijdag
van tien tot zes uur en op zaterdag
tot vijf uur. Voor meer informatie en
het uitgebreide aanbod: www.happybday.nl.
Door Miranda Gommans

Wonen in een waterrijke omgeving

Dorpshaven-Noord is nu
een echte woonbuurt

Van links naar rechts: Marco van Zijverden, CEO Dutch Flower Group samen
met Marco Vermeulen, divisie directeur Groothandel Bloemen en tevens directeur OZ Export.

Dutch Flower Group bouwt door
voor groei groothandelsbedrijven
Aalsmeer - Op 29 maart is de eerste paal geslagen voor opnieuw
een uitbreiding voor de groothandelsbedrijven binnen Dutch Flower Group. Op bedrijventerrein
Bloemenveiling Zuid in Aalsmeer
is achter de panden van OZ Export, Holex en Bloom met het slaan
van deze eerste paal de nieuwbouw
gestart voor een bedrijfsruimte van
ruim 10.000 vierkante meter. De
nieuwbouw is onder andere bestemd voor de groei van bloemenexportbedrijf OZ Export en de opvang voor de komende jaren van
verdere groei binnen de groothandelsactiviteiten van de groep. Extra
aandacht binnen de bouw wordt
besteed aan energiezuinigheid en

een optimale verwarmings- en koelingsbalans. Er is rekening gehouden met de energiedoelstellingen
binnen het MBO-beleid van Dutch
Flower Group om op alle elementen een echt ‘state of the art’ gebouw neer te gaan zetten. Dutch
Flower Group is een familie van bedrijven bestaande uit meer dan 25
gespecialiseerde handelsondernemingen die gezamenlijk de gehele keten bedienen en zich dagelijks
inzetten om de consument in bijna
elk land van de wereld te voorzien
van verse bloemen, boeketten en
planten. Samen werken we aan een
kleurrijk leven voor iedereen; onze
medewerkers, onze partners en de
consument.

Aalsmeer - Van een studio-appartement van veertig vierkante meter naar een comfortabele eengezinswoning. Voor het jonge echtpaar Stephan en Rianne van Diepen
breekt met het gereedkomen van
hun woning in Dorpshaven-Noord
een spannende fase aan. Eind maart
kregen zij de symbolische sleutel
overhandigd door wethouder Ulla Eurich, die daarmee de oplevering van hun woning in deze nieuwe
buurt van een officieel tintje voorzag. In de eerste fase van Dorpshaven-Noord heeft ontwikkelaar Synchroon 45 woningen gebouwd, onderverdeeld in eengezinswoningen, twee onder één-kapwoningen, appartementen en woonbootwoningen. De eengezinswoning van
Stephan en Rianne aan de Vlasakkerlaan bevindt zich in het laatste
stukje dat is opgeleverd. De planning om alles in het eerste kwartaal
van 2012 gereed te hebben, is daarmee keurig gehaald. De nieuwe bewoners kijken uit naar de overstap.
“Voor ons is het eigenlijk heel snel
gegaan”, zegt de 20-jarige Rianne.
“Wij waren pas twee maanden aan
het zoeken toen we dit huis vonden.
Vooral de aanwezigheid van veel
water in de buurt vinden we erg
leuk.” De 24-jarige Stephan noemt
het een voordeel dat het om een
nieuwbouwwoning gaat. “Daardoor
kunnen we het ons helemaal eigen
maken.” Nog een paar weken ‘klussen’ en dan hoopt het stel hun studio in Hoofddorp te verruilen voor
de nieuwe woning in Aalsmeer.
Straatnamen
De woningen in Dorpshaven-Noord
zijn verdeeld over drie straten. Parallel aan de Oude Spoordijk ligt het
Manillehof. Hier staan zeven woon-

bootwoningen met een opvallende architectuur die refereert aan
het uiterlijk van moderne woonboten. Haaks op het Manillehof ligt
de Vlasakkerlaan. Hier staan negen eengezinswoningen en zeven
appartementen. De derde nieuwe
woonstraat is het Spinradhof, dat
aan de kant van de Lijnbaan ligt.
Hier staan zes twee onder één-kapwoningen, tien eengezinswoningen
en zes appartementen. De straten
zijn onderling verbonden door een
speels uitziende brug. De hoofdontsluiting van de wijk loopt via de
Lijnbaan. Aan de zijde van de Oude
Spoordijk is er een verbinding voor
fietsers en wandelaars. Wethouder Ulla Eurich van Volkshuishuisvesting toont zich verheugd over de
eerste fase van Dorpshaven-Noord.
“Het is een hele mooie buurt, lekker ruim opgezet en met veel water. Een aanwinst voor Aalsmeer, zeker in vergelijking met het verpauperde, oude kassengebied dat zich
hier voorheen bevond. Ik ben blij dat
er steeds meer levendigheid in deze
buurt komt.”
Ontwikkeling gaat door
De komende periode gaat Synchroon verder met het ontwikkelen van de nog braakliggende gronden aan de Lijnbaan. Ook hier komen naar verwachting verschillende typen woningen aan het water.
Van de 45 opgeleverde woningen
zijn momenteel alleen nog drie ruime twee onder één-kapwoningen
aan het Spinradhof te koop. Tijdens
de landelijke nieuwbouwdag op zaterdag 14 april zijn deze woningen
tussen 11.00 en 15.00 uur te bezichtigen. Meer informatie bij EKZ
Makelaars, tel. 0297-344444 en op
www.dorpshaven.nl.

Voor een onvergetelijk ervaring

Stap aan boord van luxe
Charteryacht ‘Quo Vadis’
Aalsmeer - Het in Aalsmeer geboren en getogen echtpaar Eibert en
Belinda Bonhof hebben in de zomer van 2010 een robuust charterschip aangeschaft. Dit konden zij
doen, omdat ze tien jaar daarvoor al
een jachthaven en botenstalling bezaten aan de Oosteinderweg, waarvan ze in 2009 een groot gedeelte
hebben verkocht. De tijd was daar
om hun lang gekoesterde droom
in vervulling te laten gaan. Een luxe
jacht voor de verhuur. Handige Eibert heeft ‘Quo Vadis’, de naam van
het jacht wat toepasselijk ‘waarheen
gaat gij’ betekent, een flinke opknapbeurt gegeven. Hij vertelt: “Omdat ze nogal sober was, ben ik onder andere met hulp van mijn zoon,
met de schilderskwast aan de gang
gegaan. Ook hebben we een knappe
hardhouten trap naar het bovendek
gemaakt, gordijnen opgehangen en
de inrichting aangepast. Gewoon
wat meer aangekleed. Maar,” zegt
de trotse bezitter enthousiast, “verder is en was ze al perfect.” Het jacht
is drieëntwintig meter lang, zes meter breed en weegt maar liefst zestig
ton. De verlichting rondom het schip
is opvallend te noemen. De blauwe ledlichtjes op de gangboorden
en onderaan de trappen geven een
sfeervol effect. De ‘Quo Vadis’ biedt
plaats aan maximaal dertig personen en is van alle gemakken voorzien. Binnen in de salon is een bar,
statafels en een grote eethoek waaraan tevens vergaderd kan worden
omdat er ook een LCD scherm aanwezig is voor eventuele presentaties.
Buiten zijn tafels met zitjes te vinden, zitbanken en ligbedden. “Verder hebben wij werkelijk alles aan
boord om een gezelschap een leuke dag te bezorgen, sterker nog, een
onvergetelijke ervaring te laten beleven”, aldus Eibert.

Arrangementen
Het hele jaar door wordt er gevaren.
Zowel midden in de zomer als de
na- en voorseizoenen. Door de centrale verwarming in het gehele schip,
is het altijd aangenaam. De eigenaar zelf is de stuurman. Zijn vrouw
en soms hun zoon en dochter helpen met verdere diensten, zoals catering en bediening. Eibert vervolgt:
“Of u nu een personeelsfeestje wilt
organiseren, een businessmeeting
wilt regelen of gewoon een dag of
dagdeel met familie op het schip wilt
doorbrengen. Alles is bespreekbaar.
Ik zit vol met ideeën en help graag
met de uitwerking van een plan. Natuurlijk geven we vervolgens altijd
een vrijblijvende prijsopgave. Het
zou bijvoorbeeld mogelijk zijn om bij
een restaurant aan te meren, maar
een heerlijk buffet met alles erop
en eraan van onze vaste Aalsmeerse cateraar is zeer goed te noemen.”
Voor een arrangement van twee of
vier uren vaart de ‘Quo Vadis’ meestal op en rondom de Westeinderplassen. Bij een arrangement van zes
uren wordt er ook door Amsterdam gevaren. Uniek met zo’n groot
schip, maar door de hydraulische
besturing van de Flying Bridge is dit
mogelijk. Eibert vindt het zelf nog
steeds fantastisch om door de Ringvaart richting de stad te varen. “Het
bekijks wat je krijgt en de interactie
met mensen aan de wal geeft je een
gevoel van trots. En niet alleen bij mij
hoor, ook onze gasten voelen dat!
Schroom niet om te bellen voor de
mogelijkheden.” Op het moment van
het gesprek zijn er zelfs nog Paasen Koninginnedag-arrangementen
beschikbaar. Meer info: www.yachtcharteraalsmeer.nl, Oosteinderweg
123a, tel.06-53608589.

Nieuw: Maas Watersport
Regio - In Nieuwkoop is een nieuwe watersportzaak geopend: Maas
Watersport. Bij Maas Watersport
worden
onderhoudsvriendelijke,
overnaadse sloepen aangeboden
voor een scherpe prijs. De kleinste
sloep is de Wiedesloep 431, welke 4.20 meter lang is. Een speelse
sloep, geschikt voor vier personen.
Hiermee vaar je gemakkelijk onder
de meeste bruggetjes door. In de
Wiedesloep 450 en de Wiedesloep
475 is het comfortabel zitten door
de zeer diepe kuip. De grootste types, de Wiedesloep 530 en de Wiedesloep 560, hebben de motor in de
bun. Door de bun is de motor uit het
zicht en nog stiller. Alle Wiedesloepen worden standaard heel compleet geleverd, inclusief een zonnedek, kussenset en kabelaring. Ook
voor een trailer is Maas Watersport
hét adres. Maas Watersport is dealer van Marlin trailers. Dit zijn kwali-

tatief goede trailers standaard voorzien van een lichtbalk, neuswiel en
lier. En bovendien zeer betaalbaar.
Een nieuwe watersportzaak, in tijden van crisis? Joyce Maas geeft
aan: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de
prijs/kwaliteitverhouding van ons
aanbod zo goed is dat hier interesse
voor is. Als je een boot koopt, heb je
daar jaren plezier van. Je koopt iets
tastbaars. Bovendien kun je gemakkelijk het ultieme vakantiegevoel
creëren als je een dagje gaat varen.” De showroom van Maas Watersport is te vinden op het binnenterrein van de nieuwe OLM aan de
Industrieweg 17m in Nieuwkoop
en is geopend op donderdag van
10.00 tot 18.00 uur, vrijdagavond
van 18.30 tot 20.30 uur en zaterdags
staan de deuren open tussen 10.00
en 17.00 uur. Voor meer informatie:
www.maaswatersport.nl
of
via
telefoon 06 -11306360.

Door Miranda Gommans

Veel belangstelling voor
kunstenaars uit Zimbabwe
Aalsmeer - De beeldhouwer Aaron Kapembeza en schilder Charles Nkomo uit Zimbabwe maken op
dit moment een tour langs de Nederlandse Wereldwinkels en afgelopen zaterdag 31 maart waren zij te
gast bij de Wereldwinkel in de Zijdstraat. Het tweetal besloot, ondanks
het matige lenteweer, buiten aan het
werk te gaan en hun ‘optreden’ trok
veel belangstelling. Met name de
kleine schilderijen van Charles Nkomo vinden gretig aftrek en om ook in
Aalsmeer voldoende werken te kunnen laten zien en hopelijk verkopen,
was de kunstenaar tot diep in de

nacht aan het schilderen geweest.
En niet voor niets, ook heel veel inwoners gaven te kennen de kleurrijke en levendige schilderijen over
het leven in Zimbabwe van zijn hand
mooi te vinden. Ook veel aandacht
overigens, en terecht, voor de beelden van Aaron Kapembeza. Mooie
sprekende beelden die menigeen al
in de eigen huiskamer zag staan. Zaterdag niet geweest? De schilderijen
en beelden van beide kunstenaars
zijn tot begin juni te bewonderen in
de Wereldwinkel in de Zijdstraat.
Foto: Jacqueline Kristelijn

Bouwproject in Centrum
volop in belangstelling
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 31
maart werd in het Boekhuis in de
Zijdstraat een informatiemiddag gehouden over het nieuwbouwproject
in het Centrum. Bezoekers konden
tekeningen bekijken en zich over allerlei onderwerpen over de bouw laten informeren. ‘Echt iets bijzonders’
en ‘opvallend anders’ zijn de slogans
en wat de diversiteit en vormgeving
van de in totaal 34 appartementen
betreft, niets te veel gezegd. Er zijn in
de ontwerpen veel nostalgische details toegepast met huizenblokken
met ronde vormen, trapgevels en
zinken daken. Het Boekhuis als informatiepunt was prima gekozen. De
boekhandel krijgt de komende jaren
zowel links als rechts nieuwe buren.
Links van het Boekhuis komt een
woningblok met drie gevels waarin
drie appartementen en een maisonnette gerealiseerd worden en rechts
van het Boekhuis tot aan drogisterij
Van der Zwaard gaat een karaktervolle rij het straatbeeld bepalen met
hierin negen appartementen en een
maisonnette. De nieuwbouw gaat
‘het hoekje om’ en in de Dorpsstraat
gaan elf stijlvolle appartementen het

straatbeeld bepalen. En nog ‘een
hoekje om’ met langs het Molenpad
tot slot nog eens negen appartementen met gevels in verschillende vormen. Alle nieuwe bewoners krijgen
groen voor de deur, er gaat een binnentuin aangelegd worden. En auto’s kunnen geparkeerd worden in
de parkeergarage onder de nieuwbouw. Met de aanleg hiervan wordt
als eerste aangevangen. Over twee
weken wordt gestart met de sloop
van de schuurtjes en andere opstallen in de tuinen, aan de kant van
het Molenpad, van de huidige panden in de Zijdstraat. Daarna gaat een
damwand geplaatst worden en vindt
grondsanering plaats. Vervolgens
wordt ruimte gegeven om archeologisch onderzoek te laten plaatsvinden. Nadat eventuele vondsten veilig zijn gesteld, gaat bouwkundig
grondwerk verricht worden voor de
kelder en start de onderbouw. Zaterdag niet geweest, wel geïnteresseerd? Op 28 april stelt Van Berkel
Projectontwikkeling het ‘bouwterras’
open tussen 11.00 en 14.00 uur.
Foto: Jacqueline Kristelijn
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De passie van Tom de Vries: fotografie

“Nooit zonder camera op stap”
Aalsmeer - Tom de Vries moet er
niet aan denken. Stel je voor dat hij
onderweg iets tegen komt wat de
moeite van het vastleggen waard is
en dat hij dan geen camera bij zich
te heeft. “Er valt onderweg veel te
zien.” Neem nu bijvoorbeeld de Afsluitdijk, daar heeft het lijnenspel
iets betoverend voor hem. Zo lang
hij zich kan heugen heeft Tom de
Vries gefotografeerd. Na de middelbare school was het voor hem
duidelijk, hij zou ‘iets artistiekerigs’
gaan doen met fotografie. De Rietveld Academie in Amsterdam leek
hem geweldig. Daar wilde hij graag
naar toe. Vader de Vries dacht daar
heel anders over. “Die academie is
een linksdenkende vrijstaat.” Het
feest ging dus niet door. “En ach,
hoe ging dat 35 jaar geleden, dan
kwam je nog niet in opstand tegen je ouders, Je deed waarvan zij
dachten dat goed voor je was”, lacht
de zoon die inmiddels al dertig jaar
in het familiebedrijf zit. Hoewel vader de Vries zelf een zeer kundig en
creatief meubelmaker was, vanwege zijn vak veel te maken had met
binnenhuisarchitecten en lid was
van de filmclub Aalsmeer, koos hij
voor zijn zoon een technische opleiding. In plaats van kunst werd het
werktuigbouwkunde.
“Timmeren
kunnen wij allemaal jongen, maar
techniek dat moet je echt leren.” De
studie werd afgemaakt en om beter talen te leren ging de afgestudeerde technicus een jaar naar de
Verenigde Staten. Van die techniek
is overigens verder niets terecht gekomen. “Ik heb niet zo veel met deze studie gedaan.” Tom is inmiddels
managing directeur van Koninklijke

de Vries Scheepsbouw en reist, met
camera, de hele wereld over. “Maar
van mijn vader erfde ik wel het oog
voor detail, lijnenspel en schoonheid.”
Aalsmeerse kassen
Vier jaar geleden begon de fotografie toch weer te kriebelen. Hij volgde de avondopleiding aan het Fotogram te Amsterdam. De studie bestond voor een klein deel uit techniek, doch grotendeels uit opdrachten en beoordeling. “Wij moesten zelf onze onderwerpen bedenken en werden daarop beoordeeld.
Zo leerde je van je fouten.” Als rasechte Aalsmeerder waren voor hem
de kassen een dankbaar onderwerp. Hij fotografeerde vooral het
verval van de Aalsmeerse kassencultuur. “Op de Oosteinderweg is
nauwelijks meer een kas te vinden”,
constateert hij met enige spijt. Ach
wat kon hij genieten van het licht
dat over de kassen scheen, het effect van het breken van het licht, de
lichtval en de kleuren. Daar viel binnen de fotografie veel eer aan te behalen. Nu gaat hij graag in de nazomer of in het prille voorjaar vroeg
zijn bed uit om te wachten op het
opkomende licht. Schitterend vindt
Tom dat. “Architectuur, landschap
en interieurs dat zijn mijn specialiteiten. Het fotograferen van personen laat ik aan anderen over. Dat is
mij te lastig.” Het mooiste resultaat
en voldoening wordt bereikt als dat
wat er in het hoofd zit ook kan worden vastgelegd. “Het is een uitdaging om precies dat beeld te kunnen vangen wat je voor ogen hebt.
Ik weet nog dat ik eens in Amster-

dam op het Rembrandtplein stond.
Het had geregend maar toen daarna de zon ging schijnen ontstond
er binnen het straatbeeld iets fascinerends: het glimmen van de tramrails. Het reliëf van de rails kreeg
door het licht iets magisch. Ik vond
het zo prachtig, dat ik alles om mij
heen vergat en geheel gefocust op
het lijnenspel ben blijven fotograferen. Ik heb er kunnen uithalen wat
ik wilde.”
Aalsmeer photo
Karin Eveleens (van makelaarskantoor EKZ) heeft met hulp van sponsors, begin dit jaar de Aalsmeer
photo prijs in het leven geroepen.
Ieder kwartaal kunnen fotoliefhebbers aan de hand van een thema,
waarbij architectuur en omgeving
centraal staan, vijf foto’s insturen.
Naast een publieksprijs is er ook

een vakjury prijs. Tom de Vries won
verleden maand met zijn inzending
de eerste prijs van de vakjury. De
foto toont een prachtige compositie
van kleur lijnenspel en licht.”Soms
ben ik de architect van mijn eigen
foto. Op mijn Apple computer componeer ik een beeld zonder de realiteit al te veel geweld aan te doen.
Maar de foto’s, die ik via de I phone maak, vind ik juist wel heel leuk
om deze te manipuleren. Door bijvoorbeeld de kleur of de textuur van
het beeld extra aan te zetten, kun
je hele speciale effecten bereiken.
Laatst was ik met een vriend naar
Frankrijk en ik heb van de reis een
klein boekje gemaakt. Het is echt
geweldig wat je tegenwoordig allemaal kunt doen.” Natuurlijk doet de
winnaar ook de volgende keer weer
mee met de Aalsmeer photo wedstrijd. Hij vindt het thema, ‘voorjaar
in en rond het huis’, niet gemakkelijk maar gaat vanzelf de uitdaging
aan. Eerst het beeld in het hoofd en
dan op pad.
Janna van Zon

ANBO leden weer uit eten
Aalsmeer - Donderdag 29 maart zijn ruim veertig leden van de ANBO
Aalsmeer uit eten geweest. De ANBO leden kregen een heerlijk menu voorgezet van soep, een lekkere zalmfilet of biefstuk en een heerlijk ijsje toe. Het
was weer genieten. De organisatoren Cees en Tineke Vreeken weten steeds
weer een goed adres te vinden. Het is nog een verrassing waar het volgende
eetfestijn zal plaatsvinden.

Pramenrace de grens over?

Nieuw leven voor Vluchtheuvel
Rijsenhout - De Vluchtheuvel in
Rijsenhout bestaat ongeveer al
vijftig jaar. Het gebouwtje aan de
Aalsmeerderweg 753 was vroeger van de kerk. Sinds enige tijd
wordt de ‘tent’ gerund door vrijwilligers van stichting De Vluchtheuvel.
Omdat er niet veel voor de jeugd te
doen is in het dorp, hebben de vrijwilligsters Jessica Boelen, Mariëla
Kalwij en Kerstin van Klaveren het
plan gevat om van de Vluchtheuvel weer een leuke uitgaansgelegenheid te maken. Gelukkig zijn alle vergunningen rond om de stichting, die sowieso draait op vrijwilligers, nieuw leven in te blazen. Voor
elke leeftijd zal er iets worden georganiseerd. De meiden zijn enthousiast en vertellen: “Iedere dinsdag en donderdag staan in schoolvakanties filmmiddagen op het programma voor kinderen van vier tot
en met twaalf jaar. Ook voor onze 13+ jeugd staan leuke dingen in
de planning. Feestjes die hun leeftijd aanspreekt in ieder geval. Op
19 mei is er weer tienerdisco. Op
woensdag is er kaarten en darten
en vrijdagavond hebben wij inloopavond voor 16 plussers en iedereen

die verder zin heeft om te komen.
En dan is er uiteraard nog de oudere jeugd. De dertig plussers vergeten wij niet hoor, daar horen we zelf
bij!” Op vrijdagmiddag worden vanaf 16.00 uur, bij mooi weer, de deuren open gezet en kan plaats genomen worden op het gezellig terras.
Door oud en jong, want ouders kunnen hun kinderen meenemen. Er is
genoeg ruimte rond het gebouw om
te spelen.
Hutten bouwen
In de zomervakantie van 23 tot en
met 26 juli wordt er voor de jeugd
van zes tot ongeveer twaalf jaar
hutten bouwen georganiseerd. Bijna een week lang bouwen, knutselen, ravotten en lol maken. Er zal
zelfs een barbecue-avond met disco
en slapen zijn. Vol trots vertelt Jessica dat er inmiddels al genoeg vrijwilligers zijn om het sowieso door te
laten gaan. “Maar”, zegt ze “we kunnen altijd nog meer vrijwilligers gebruiken om zodoende nog meer kinderen een leuke week te bezorgen.”
De aanmeldingen zijn van start gegaan. Voor opgave of meer informatie: 0297-368098.

Aalsmeer - Wat het bloemencorso
nooit echt is gelukt. Naar Parijs, naar
Newcastle of een ander land, gaat
de pramenrace wel, en misschien
al dit jaar, lukken. Vorig najaar trof
een pramenteam een delegatie van
Spie aan bij de Pont du Gard, het oude Romeinse aquaduct in het zuiden
van Frankrijk nabij het Rhône dal. De
groep had de eer en het genoegen
met een van de delegatieleden te lunchen en na een met wijn overgoten
maaltijd kwamen er, onder toezegging tot absolute geheimhouding enige details naar voren. Deze aard van
deze details was dusdanig heftig dat
besloten werd tot nader onderzoek. In
het diepste geheim is nog wat meer
informatie verzameld. De pramenrace
duurt dit jaar liefst 6 weken. Het inschrijfgeld gaat omhoog. Hoeveel is
nog onderdeel van geheim beraad.
Over de route is langdurig overleg
gevoerd met Alie B. Zij is namelijk in
het verleden een keer met haar echtgenoot Japie B. (gekend uit de laatste Oud Nuus) per boot via de Rhône
naar de Middellandse Zee gevaren. Er
wordt gesproken over drie alternatieve routes. Deelnemers mogen waarschijnlijk zelf gaan kiezen. A: Na de
start naar het begin van het Amsterdam Rijn kanaal aan het eind van het
IJ. Vanaf hier liftend, dus bij passerende vrachtschepen een sleep versieren, naar Bazel in Zwitserland. Dit kan
snel gaan. Vanaf hier wordt het lastig
want in Zwitserland zijn veel bergen
en er zal dus over de weg naar Geneve gelift moeten worden. Deelnemers
worden geadviseerd om dak-dragers
mee te nemen. Bij het liften kunnen
die gebruikt worden om de praam op
het dak van de lift gevende automobilist te zetten. Zwitsers zijn behoorlijk zunig op hun auto’s en moeten
niet denken aan teer op het dak. En
dan vanaf Geneve raftend de Rhône
over. B: Geheel via Nederland, België
en Frankrijk binnendoor over de nog
bestaande waterwegen. Hierbij mag
gebruik worden gemaakt van alle bekende voorstuwingsvormen zoals ei-

gen Penta, op sleep, peddelen (schiet
niet op) en jagen, al dan niet met behulp van een fiets of paard. C: Buitenom. Bij IJmuiden of Vlissingen eruit. Langs de kust naar Bordeaux en
vandaar via het Canal du Midi naar
de Middellandse zee. Stukje de Rhône op en klaar. Deelnemers die deze route kiezen wordt geadviseerd te
denken aan voldoende brandstof en
voedingsmiddelen. Spietjes zijn op
dit traject minder van belang. Tevens
moet worden opgemerkt dat het verstandig is de praamversiering een zekere windvastheid mee te geven. Voor
alle trajecten geldt dat deelnemers bij
alle sluizen het klassiek schuttingsproces mogen toe passen maar de
praam ook langs de sluis mogen dragen. Over wat er ter plekke staat te
gebeuren is nog niet veel bekend. De
enige kreet die gehoord is: “Klunen
tot je erbij neervalt.” Verder onderzoek
vindt nog plaats maar niet uitgesloten wordt dat SPIE, na het verschijnen
van dit artikel, versneld met informatie naar buiten gaat komen. Het motto van de pramenrace 2012, ‘In 150
pramen de wereld rond’, is nu in ieder
geval een stuk helderder.

Kleding- en
speelgoedbeurs
Amstelveen – Op zaterdag 14 april
wordt van 10.00 tot 12.00 uur een kleding- en speelgoedbeurs gehouden in
wijkcentrum Westend. Het betreft zomerse kinderkleding vanaf maat 98 tot
en met 176. De mogelijkheid bestaat
om kleding te verkopen. Uiteraard moeten de shirts, broeken en jurken schoon
en compleet zijn. Voor het inbrengen
dient een nummer aangevraagd te worden en dit kan via 020-6453403, 0206475508 (na 18.00 uur) of mail naar
kinderkledingbeurs.westend@hotmail.
nl. Een deel van de opbrengst van de
beurs gaat naar Pax Kinderhulp en de
Kledingbank in Amstelveen.

Dorcas bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - In het levensbeschouwelijke programma van dinsdagavond
10 april van 20.00 tot 21.00 uur wordt
aandacht geschonken aan Dorcas
Hulp. Zowel de landelijke organisatie
als de Aalsmeerse winkel van Dorcas zullen aan de orde komen. Er is
nieuws over de landelijk hulpacties
en over de verhuizing van de winkel

in Aalsmeer naar Turfstekerstraat 15,
waarvoor een grote groep vrijwilligers
veel werk verricht voor de opening op
zaterdag 14 april. Het gesprek, dat
Henk Heil heeft met iemand van het
bestuur en voert vanaf de werkvloer
is, afgewisseld met muziek, te beluisteren bij Radio Aalsmeer op 99.0 FM
op de kabel en 105.9 FM in de ether.

Vissen met het PeuterFonds
Aalsmeer - Het begint inmiddels een vertrouwd gezicht te worden om de vrijwilligers van stichting
PeuterFonds aan het begin van de
lente op de steigers van In De Zotte Wilg aan de slag te zien. Net als
in voorgaande jaren trapte de stichting ook dit jaar het evenementenseizoen af in Aalsmeer. Dit jaar beten de PeuterFonds vrijwilligers, samen met de kinderen van Cordaan,
het spits af op 31 maart. Weliswaar
een paar weken vroeger dan in eerdere jaren, maar dan wel met het
grote voordeel dat dit de laatste
dag was dat er op roofvis kon worden gevist, voordat het roofvisseizoen voor enkele maanden gesloten wordt. Cordaan is een instituut
dat zich ondermeer ontfermt over
kinderen met een verstandelijke beperking. Samen met de PeuterFonds
vrijwilligers probeerden zeven kinderen van Cordaan vanaf de steigers een visje te vangen, terwijl de
andere zeven kids in de bootjes van
Schwegler Botenverhuur, een paar
uurtjes met de hengel het water op
gingen. De lunch werd ook helemaal verzorgd door In De Zotte Wilg
en tijdens het eten vermaakte een
goochelaar de kinderen. In de middag gingen de kinderen weer fanatiek verder met varen en vissen en
ook nu weer onder 1 op 1-begeleiding van de vrijwilligers. Het is opvallend hoe makkelijk de vrijwilligers van het PeuterFonds de groep
kinderen met een verstandelijke beperking opvangen. Wanneer dit opgemerkt wordt, antwoordt Rolf Bouman, voorzitter van de stichting,
trots: “Het is ook alweer het vijftiende evenement dat we organiseren sinds we hier ruim vier jaar geleden mee zijn begonnen. Een grote groep van ervaren vrijwilligers is
bij dit evenement aanwezig en we
hebben vandaag ook drie vrijwilligers die enthousiast voor de eerste keer meedoen. Het is altijd mooi
om te zien dat de ervaren vrijwilli-

gers direct met de nieuwe vrijwilligers samenwerken en hen met raad
en daad terzijde staan. De mensen
van In De Zotte Wilg zijn natuurlijk
ook al voor de vierde keer betrokken bij een PeuterFonds evenement
en je merkt duidelijk dat de hele dag
op rolletjes loopt door het mooie samenspel.” Na het varen met de kinderen en het vissen vanaf de steigers vond een feestelijke prijsuitreiking voor de kinderen plaats. Daarna hebben de vrijwilligers de kinderen naar de klaar staande bus gebracht, die hen vervolgens weer terug naar Amsterdam reed. Iedereen
kijkt terug op een super geslaagde dag. De twee aspirant vrijwilligers die vhebben mee gekeken met
het evenement zijn zo enthousiast
geworden dat zij zich onmiddellijk
als vrijwilliger hebben aangemeld.
Dat komt goed uit voor de stichting,
want er staan dit jaar nog vijf andere evenementen door heel Nederland op de agenda en alle enthousiaste vrijwilligers zijn van harte welkom. Stichting PeuterFonds is een
organisatie die geheel belangeloos
en kosteloos sportvisevenementen
voor kinderen met beperking organiseert. Zij werken met vrijwilligers die 1 op 1-begeleiding verzorgen voor de kinderen. Voor meer informatie over het PeuterFonds, kan
de website www.peuterfonds.nl bezocht worden.

Welkom bij jeu de boules club
Aalsmeer - Iedere middag komen er
mannen en vrouwen vanuit Aalsmeer,
Kudelstaart, Hoofddorp en Uithoorn
naar het Hornmeerpark om een paar
potjes te jeu de boulen bij de professionele baan aldaar. De gezellige club
speelt hier al ruim tien jaar. Eén van
de deelnemers vertelt dat het absoluut een vrijblijvende club is en benadrukt nog even duidelijk dat het gewoon een gezellig samenzijn is en absoluut geen vereniging, waar contributie voor betaald hoeft te worden.
“Als er een kaartje of een bloemetje
moet worden gekocht voor een medespeler, dan lappen we allemaal een
paar euro per keer in een potje. Verder is het gewoon een ongedwongen
spelletje boulen.
Maar wél heel fanatiek hoor!” Hij
krijgt bijval van een andere meneer
die een van de oudste spelers (92)
blijkt te zijn. “Onze club bestaat al
veel langer. Is zelfs begonnen in de
Spoorlaan naast het oude Rode Kruis
gebouwtje en daarna nog in de Berkenlaan. Al met al wel zo’n jaar of vijfentwintig.” Er is aan het spelletje jeu
de boules geen leeftijd gebonden.
Ook zijn dames van harte welkom. Iedere middag wordt er gespeeld van
één uur tot ongeveer half vier. Of u

nu een of twee maal in de week komt
of iedere dag, dat maakt niet uit. Wel
belangrijk is, dat er om stipt één uur
wordt getost. Dan kunt u een nummertje trekken die aangeeft op welke
baan u speelt en tegen wie. Altijd afwisselend op die manier.
Door weer en wind
Het hele jaar door wordt er gebouled
op de baan naast de Kinderboerderij.
Dus mét of lekker zonder handschoenen aan. Maandag is de drukste dag.
Op de overige dagen zoekt de club
nog nieuwe medespelers. “Misschien
is het leuk om bij ons eens een kijkje
te komen nemen. U kunt echt zien dat
we plezier hebben met elkaar. We maken graag een praatje en een grapje.
Uiteraard leggen we u de spelregels
haarfijn uit en wat ons betreft kunt
u meteen meedoen. Ballen hebben
wij voor u te leen, maar ik weet bijna
zeker dat u ze snel daarna zelf aanschaft, want jeu de boules is een verslavend leuk spel voor jong en oud!
Graag tot ziens”, aldus de fanatieke
bouler die snel zijn groepje weer opzoekt en roept dat hij ondanks de gezelligheid tóch wel graag wil winnen.
Door Miranda Gommans
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Jeugdhandbalnieuws

Spetterfeest voor kinderen
tot 5 jaar en (groot)ouders

A1 wint laatste zaalwedstrijd
Aalsmeer - Op zondag 1 april
moesten de jongens A1 van FIQAS Aalsmeer hun laatste zaalwedstrijd spelen: uit bij hekkensluiter
ASC’91 int Amersfoort. De rust ging
Aalsmeer in met 8-21 en uiteindelijk
is met 41-20 gewonnen. Ook op zondag 1 april moesten de B1 jongens
aantreden tegen de B2 van FIQAS
Aalsmeer. In de tweede helft van het
veldseizoen spelen beide teams namelijk in dezelfde poule en nu was
direct deze ontmoeting. Het werd een
snelle pot handbal die voor de toeschouwers leuk was om te bekijken
en met een wel heel speciale scheids
(bedankt Mike). Uiteindelijk kwam
er een 28-33 eindstand op het bord.
Ook de meiden B1 moesten afgelo-

pen zondag buiten in de kou spelen
tegen ZSC. De meiden handbalden
er lustig op los en lieten tal van mooie
combinaties zien. Het gevolg was dat
de wedstrijd met een ruime overwinning 29-15 kon worden afgesloten. Op zaterdag 31 maart moesten
de jongens D1 van FIQAS Aalsmeer
het opnemen tegen de eigen D3. Het
was een frisse dag en er stond best
een koude wind, maar... de jongens
hebben er toch een leuke pot handbal van gemaakt. Het werd uiteindelijk 19-11 voor de D1, een stand waar
iedereen tevreden mee was. Komend
Paasweekend zijn de D-jongens vrij,
hun competitie gaat verder op zaterdag 14 april wanneer ze allebei weer
thuis spelen.

De geslaagden in Amstelveen. Van links naar rechts: Suzanna, Fanni, Jelmer,
pianodocente Hanneke, Neeltje, Annemijn en Julia.

Pianoleerlingen doen examen

Veel evenementen jeugd
Tennisvereniging Rijsenhout
Rijsenhout - De competitie spelende jeugdleden van Tennisvereniging
Rijsenhout kunnen dit seizoen in een
mooi en herkenbaar shirt deelnemen
aan de voorjaarscompetitie. Maandag 2 april ontvingen alle deelnemers een prachtig poloshirt van hun
sponsor.Voor de jeugd van Tennisvereniging Rijsenhout staan dit komend
tennisseizoen veel leuke evenementen op de kalender. Nieuw dit seizoen zijn de Westeinder Jeugd Kampioenschappen. Dit evenement wordt
samen georganiseerd met TV Kudelstaart en TV Leimuiden. Het toernooi wordt dit jaar gehouden van 1
tot en met 4 mei bij Tennisvereniging
Kudelstaart. Iedereen die lid is van
TVK, TV Rijsenhout en TV Leimuiden
mag meedoen.Er kan worden deelgenomen aan alle drie de onderde-

len: enkel, dubbel en mix voor zowel
de jongens als meisjes en er wordt
gespeeld in drie leeftijdscategorieën,
tot en met 10 jaar, 12 tot 14 jaar en 17
jaar. Bij genoeg animo zal er ook gekeken worden voor een speelschema
voor de jongste talenten, tot en met 8
jaar! Wie wordt de eerste Westeinder
Jeugd Kampioen? Wil je graag een
balletje slaan en tegelijkertijd kans
maken op de allereerste titel van dit
gloednieuwe evenement? Meld je
dan nu aan! Dit kan via de website
van je eigen vereniging of via www.
toernooiklapper.nl. Het Rijsenhouts
Open Jeugd Toernooi wordt traditiegetrouw gehouden tijdens de herfstvakantie van 20 tot en met 28 oktober. Kom gerust eens een kijkje nemen bij Tennisvereniging Rijsenhout
in het Konnetlaantje 27.

Aalsmeer - Zaterdag 24 maart
en zondag 1 april hebben tien
Aalsmeerse pianoleerlingen van
Hanneke Maarse examen gedaan in
Heiloo en Amstelveen. Zij slaagden
alle tien met vlag en wimpel. De examens van de Europese vereniging
van pianodocenten EPTA worden op
vijftien locaties in het hele land afgenomen op verschillende niveaus,
van A1 tot het allerhoogste niveau E.
Op 24 maart speelden Fenne van der
Zwaard, Femke van Dam en de twee
Elines, Eline van de Lagemaat en
Eline van Veen, in Heiloo. Eline van
Veen deed mee aan het B-examen.
Zij sloot af met het stuk Storm Chasers, dat zij met veel gevoel speelde. Fenne kreeg complimenten van
de jury voor het mooie afwisselende
programma voor haar C-examen en
het stuk Bright Orange van R. Starer, dat zij heel ritmisch en pittig uitvoerde. Femke speelde voor haar Cexamen heel mooi een prelude van
Bach. Verder kreeg zij complimenten van de jury voor het spetterende einde van haar voordracht met
Dark Eyes Boogie van G. Martin. Eline van de Lagemaat deed eveneens
C-examen. Zij speelde de Toccata
van M. Cuellar geheel uit het hoofd
en deed dat met veel gevoel. Buiten was het ongekend mooi lenteweer, maar voor degenen die in Heiloo naar het piano-examen waren
gekomen, was er die middag binnen ook veel te genieten. Op zondag
1 april speelden Neeltje van Leeuwen, Julia Grippo, Jelmer Maarsen,
Annemijn Stokman, Fanni van Andel

en Suzanna Wentzel in het gebouw
van de muziekschool in Amstelveen
Centrum. In de zaal waar de examens werden afgenomen klonk het
geroezemoes door van de markt die
buiten werd gehouden, maar de jonge pianisten lieten zich er niet door
van de wijs brengen. Neeltje deed
voor het eerst mee op A1-niveau en
zij maakte meteen indruk. Zij kreeg
een 9 voor haar voordracht. Ook Julia, die op A2-niveau examen deed,
kreeg een 9 voor haar voordracht.
De jury noemde haar veelbelovend.
Jelmer steeg op het podium boven
zichzelf uit en speelde een heel muzikaal A2-examen, dat hij afsloot
met een prachtige buiging. Annemijn kreeg complimenten van de jury voor haar vertolking van Autumn
Ballad van K. Olsen en de Dance
of the Aborigines. Fanni speelde
een trapje hoger. Zij deed B-examen met een mooi gevarieerd programma waarin de Mixolydian Etude
van E. Putz en de Dance of the Spanish Rose van C. Rollin er uit sprongen. Suzanna tot slot deed C-examen en kreeg complimenten van de
jury voor haar handhouding. Vooral het eerste en het laatste stuk dat
zij speelde sprongen eruit. Het eerste stuk, de Etude Barcarole van S.
Heller, speelde zij heel muzikaal en
het laatste, het eerste deel Yellow uit
de Sonatina in Colors van K. Olson,
speelde zij met veel verve. De pianoleerlingen en hun juf kunnen terugkijken op twee geslaagde examendagen. De bekroning op een periode van hard werken.

Spelletjes en knutselen tweede Paasdag

Paashaas opent de nieuwe
attractie op Boerenvreugd
Aalsmeer - Op tweede Paasdag,
maandag 9 april, zal kinderboerderij Boerenvreugd weer in het teken
staan van paaseieren, spelletjes en
knutselen. Tevens wordt de nieuwste attractie in de grote speeltuin officieel geopend. De Paashaas komt
langs om eieren uit te delen en samen met de bezoekende kinderen de
spelletjes doen. Dit jaar is gekozen
om met de kleintjes een echte eierbingo te spelen. Kinderen moeten eieren die op de boerderij verstopt zijn,
zoeken en afstrepen van hun bingokaart. Een volle kaart levert een leuke
attentie op. De grote activiteitentent
van de kinderboerderij wordt weer
opgebouwd. Daarin kunnen kinderen
Paashaas-vingerpoppetjes knutselen.

Verder zullen twee Paashazen de gehele activiteit aanwezig zijn. De festiviteiten zullen plaatsvinden van 10.00
tot 12.00 uur. Daarna kunnen de kinderen gewoon blijven spelen. En natuurlijk lopen de lammetjes bij mooi
weer in de wei en deze diertjes vinden het leuk om geaaid te worden. De
activiteiten zijn gratis, maar een donatie in het varken is altijd welkom!
Stichting Kinderboerderij Aalsmeer
ontvangt voor de exploitatie van Boerenvreugd geen subsidie. Sponsors
hebben de fondsen voor de investeringen in de speeltuin bijeengebracht.
Tijdens de activiteit zullen vrijwilligers
van de kinderboerderij op zoek gaan
naar nieuwe donateurs. Meer informatie www.boerenvreugd.nl.

Lipdub bij Binding Oost
Aalsmeer - Voor alle tieners uit
Aalsmeer Oost, die graag willen acteren en playbacken, organiseert
Binding Oost twee middagen om
een lipdub te maken. Wat is een lipdub? Met een grote groep tieners
wordt een soort videoclip gemaakt.
Je wordt gefilmd en moet soms een
stukje playbacken. Tijdens het zingen loopt de cameraman mee. Het
is de bedoeling om binnen en buiten te filmen en bijvoorbeeld op de
fiets. Het filmpje wordt in één take gemaakt en komt dan op Youtube. Als je beroemd wilt worden, is dit
je kans! Er zijn al tien aanmeldingen,
maar hoe meer hoe leuker, vraag de
hele klas gewoon. Stuur een mailtje
naar eveline@debinding.nl.
Binding Zolder gezellig
De Binding Zolder in Kudelstaart
blijft een leuke en gezellige plek voor
tieners. Elke dinsdag komt er tijdens

de inloop een groep jongens en meiden om gezellig met elkaar een spel
te spelen, te loungen en te kletsen.
Niet alleen de inloop op dinsdag is in
trek. Op woensdagmiddag wordt er
altijd een activiteit georganiseerd en
in de maand april staan er ook weer
leuke activiteiten op het programma.
Woensdag 18 april wordt er door stagiaire Kim een beautymiddag georganiseerd voor meiden van 10 tot en
met 14 jaar. De nagels worden mooi
gelakt en de meiden kunnen zich
mooi opmaken. Woensdag 25 april
zijn de jongens en meisjes van groep
4 en 5 aan de beurt. Dan gaan jam
en cakejes gemaakt worden. Tieners
die van koken houden, kunnen hun
hart ophalen tijdens de junior master
chef die start op woensdag 11 april.
Opgeven voor één van bovenstaande activiteiten kan door een mailtje
te sturen naar inge@debinding.nl.

Aalsmeer - Op vrijdag 13 april organiseert zwembad De Waterlelie een spetterfeest voor kinderen
van 0 tot 5 jaar en hun (groot)ouders. De morgen, die start om 9.15
uur, zal geheel in het teken staan
van zwemmen en spelen in en om
het water met kleine kinderen. Het
spetterfeest duurt tot 12.30 uur en
men kan gedurende de hele morgen aansluiten bij de activiteiten. In
deze waterrijke omgeving is het belangrijk om een kind zo vroeg mogelijk met water in aanraking te laten komen. Water is leuk, maar levert ook gevaar op. Door regelmatig
met een kindje te zwemmen, wordt
het kind watervrij en kan het zichzelf uiteindelijk goed redden in het
water. Tijdens deze speciale ochtend
worden ook diverse thuissituaties
nagebootst, zoals het babybadje en
een klein zwembadje in de tuin. De
aanwezige zwemonderwijzers zullen
aan de hand van oefeningen uitleggen wat men ook thuis kan doen om
een kind watervrij te maken. Daarnaast worden er kleine lesjes in
het zwembad gegeven en is er ge-

legenheid om zelf te spelen. Er kan
door kinderen vanaf 2 jaar ook worden gezwommen met Swimsuitpakjes. In De Waterlelie zijn deze pakjes
al een vertrouwd gezicht tijdens vele zwemlessen en het vrijzwemmen.
Sinds kort zijn er ook pakjes in maat
XS te koop speciaal voor de peuters.
Tijdens het spetterfeest kunnen de
ouders uittesten of een Swimsuitpakje voor hun kindje geschikt is om
mee te gaan zwemmen, bijvoorbeeld
op vakantie. Het is ook mogelijk om
een eigen zwemvest uit te testen in
het zwembad op deze morgen. De
gehele ochtend zal een onderwaterfotograaf aanwezig zijn om foto’s te
maken van de (groot)ouders en kinderen als zij dat willen. Het bestellen
van de foto’s gaat via een inlogcode, welke de ouders op 13 april van
de fotografe ontvangen. Na afloop
krijgen alle ouders een informatiepakketje mee met verdere informatie over zwemmen met kleine kinderen en voorkoming van verdrinking.
Meer weten over het spetterfeest?
Kijk dan op: www.esa-aalsmeer.nl of
bel met 0297-322022.

Met Pasen: Jac. Stammes
jeugdhandbaltoernooi
Aalsmeer - In het paasweekend,
op zaterdag 7 en zondag 8 april,
wordt door FIQAS Aalsmeer alweer
voor de dertiende keer het jaarlijkse jeugdhandbaltoernooi om de Jac.
Stammes Cup georganiseerd. Nagenoeg de gehele landelijke jeugdtop is aanwezig op dit toernooi dat
ook nog aangevuld wordt met een
aantal selectieteams uit Zuid-Holland, Midden-Nederland, Brabant
en Noord-Holland-Noord. En het
toernooi kent een internationaal karakter, want er zijn twee aanmeldingen binnen uit Duitsland! Het totale
deelnemersveld bestaat dit jaar uit
maar liefst 59 teams (een record) die
als volgt over de zes jeugdcategorien zijn verdeeld: 8 heren A-jeugd
teams, 10 heren B-jeugd teams, 8
heren C-jeugd teams, 12 dames
A-jeugd teams, 13 dames B-jeugd

teams en 8 dames C-jeugd teams.
Het toernooi begint op de zaterdag
om 8.30 uur met de poulewedstrijden en loopt door tot rond 18.30 uur.
De zondag staat in het teken van de
winnaarspoules, verliezerspoules en
natuurlijk de finale-wedstrijden. De
finales vinden deze dag plaats in De
Bloemhof vanaf ongeveer 18.30 uur
(Dames C-jeugd) en worden afgesloten met de finale Heren A-jeugd
om circa 21.30 uur. Direct na de finales vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats onder leiding van burgemeester Pieter Litjens. Er gaat gespeeld worden op vier locaties, in
de De Bloemhof in Aalsmeer, De
Proosdijhal in Kudelstaart, De ‘oude’ Bankrashal in Amstelveen en De
Fanny Blankers-Koen hal in Hoofddorp. Publiek is uiteraard van harte welkom.

Palmpasenstokken Jozefschool
voor Zorgcentra in Aalsmeer
Aalsmeer - De kinderen van de Jozefschool hadden afgelopen vrijdag weer een gezamenlijke activiteit
voor Palmpasen. Een activiteit waarin delen een belangrijke plaats inneemt. Groepjes van drie of vier kinderen van de groepen één tot en
met vijf door elkaar maakten samen
een mooie versierde palmpaasstok.
De stok, in de vorm van een kruis,
werd versierd met een palmtakje, een gekleurd haantje en behan-

gen met allemaal lekkernijen zoals
paaseitjes, thee, koffie, iets hartigs
en koekjes en snoepjes. Tijdens de
optocht klonken de palmpaasliedjes
vrolijk door het dorp. De route liep
langs de Karmelkerk naar de bewoners van Het Kloosterhof en zorgcentrum Aelsmeer. Daar werden
ze hartelijk welkom geheten en de
palmpasenstokken dankbaar in ontvangst genomen door de oudere
bewoners.

Jeugdwielrenners UWTC rijden
plaatsingswedstrijd voor NK
Uithoorn - Zondag 1 april is er in
Hoorn een jeugdwedstrijd gehouden
die tevens een plaatsingswedstrijd
voor het NK jeugd is. De broertjes
Owen en Tristan Geleijn deden hier
goede zaken om kans te maken zich
te plaatsen voor het NK. Owen eindigde op de derde plaats en Tristan
wist de vierde plek te veroveren. Op
dinsdag traint de jeugd op het clubparcours van sportpark Randhoorn.

De jongste jeugd van 17.00 tot 18.00
uur en de oudste jeugd van 17.45 tot
18.45 uur. Meedoen kan vanaf de
leeftijd van 8 jaar. Er zijn een beperkt
aantal leenfietsen en helmen beschikbaar voor als je eens wil kennismaken met deze leuke sport. De
eerste drie trainingen mag je vrijblijvend meedoen. Informatie is te verkrijgen via jeugd@uwtc.nl of via de
website www.uwtc.

Dit weekend start raceseizoen

Jeffrey Rademaker stapt in
bij Coronel Racing
Aalsmeer - Jeffrey Rademaker blijft
actief in de Formido Swift Cup. De
20-jarige rijder uit Aalsmeer, die vorig
jaar indruk maakte door bij zijn autosportdebuut de zesde plaats in het
kampioenschap voor zich op te eisen,
komt dit seizoen aan de start voor Coronel Racing. Vijf jaar geleden stapten Tim en Tom Coronel met hun Coronel Racing de Formido Swift Cup in.
Het betreft een toerwagenracecompetitie voor jongeren die furore willen gaan maken in de autoracerij. Vorig jaar werd Bart van Os kampioen,
dit jaar zal Jeffrey Rademaker voor de
winst gaan. “We vergeten nooit hoe
we zelf zo ver gekomen zijn in de racerij. Zonder de eindeloze hulp van

gerenommeerde coureurs die heel
veel tijd en energie in ons wilden steken, zouden we nooit zo ver gekomen
zijn. We vinden het dan ook heel fijn
als wij nu op onze beurt jonge talentvolle coureurs die er echt vol voor willen gaan, op weg kunnen helpen”, aldus Tim Coronel. Zowel Coronel Racing als Jeffrey Rademaker hebben
veel zin in het nieuwe seizoen dat op
7 en 9 april op het circuit van Zandvoort begint met de Paasraces. Tim,
zoals altijd niet echt onbescheiden:
“Afgelopen jaar werd onze Bart van
Os kampioen, het is ons doel om dit
jaar Jeffrey naar de titel te leiden. Professioneel, passie en precisie, dat zijn
de kernwoorden van Coronel Racing.”
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Voetbal zaterdag

Tennisseizoen All Out open!
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
het zomerseizoen bij tennisvereniging All Out weer van start gegaan.
Er heerste een gezellige drukte op
het park. Zaterdag werd het traditionele openingstoernooi voor de
jeugd gehouden, waar 58 mensen
aan deelnamen. Jong en oud speelden samen onder behoorlijk koude
omstandigheden. Maar dat mocht
de pret niet drukken. Op zondag

Aalsmeer verliest koppositie

was het de beurt aan de volwassenen om het seizoen middels een
toernooi te openen. Ook dit was supergezellig met natuurlijk nog wel
de nodige mishits. De sloot ligt alweer aardig vol met ballen. En natuurlijk werd het seizoen op passende wijze ingeluid met een hapje en
een drankje aan het einde van de
dag. All Out is klaar voor een prachtig tennisseizoen!

Zwemcompetitie

Oceanus zesde in Sittard

5 Kilometer baanloop bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 11 april
kan iedereen weer meedoen met
de 5 kilometer Florimex baanloop.
Deze baanloop wordt al jarenlang
op elke tweede woensdag van de
maand gehouden bij AVA. Alle dames en heren, jongens en meisjes en ook veteranen zijn van harte welkom. Test je conditie door
eens op recreatieve wijze 5 kilometer te lopen op de baan van atletiek vereniging Aalsmeer. Probeer
de 12 en halve ronden te volbrengen met lekker lopen in je eigen
tempo. Bij de finishlijn staan ervaren juryleden om de juiste tijden te

noteren. Het startschot wordt exact
om 20.00 uur gegeven. Eerder komen is raadzaam, bijvoorbeeld om
alvast warm te lopen of een kopje koffie te drinken in de gezellige
kantine. Het complex is geopend
vanaf 19.15 uur. De kosten bedragen 2 euro voor niet-leden van
AVA. De atletiekbaan is te vinden
aan de Sportlaan 43a en kleedkamers met douches zijn aanwezig.
Na afloop wordt er een groot aantal planten verloot onder de deelnemers aan de hand van het startnummer. Voor meer informatie:
www.avaalsmeer.nl.

Onnodig verlies RKDES van NFC
Kudelstaart - RKDES is de weg
kwijt na wederom een verliespartij. Afgelopen zondag werd verloren van het Amstelveense NFC, een
ploeg die al zes wedstrijden geen
punt gehaald had. Wat RKDES zondag aan het publiek voorschotelde,
was gewoon heel slecht. Uitgezonderd de eerste en laatste 5 minuten
van de wedstrijd, maar dit is te weinig voor een titel kandidaat. In de
eerste 10 minuten ging Edwin van
Maris alleen op de keeper af, maar
tot scoren kwam hij niet. Maarten
van Putten kopte nog fraai en Steef
Hoogwerf Kroon schoot nog mooi,
maar beide keren wist de keeper de
bal te stoppen.
NFC vond alleen verdedigen wel genoeg en hier leek RKDES geen antwoord op te hebben. Trainer Hendriks keek zo boos toen de scheidsrechter voor rust floot dat alle vuilnisbakken bij de ingang van de
kleedkamers snel werden weggehaald, je weet maar nooit. De tweede helft een zelfde beeld. Geen goed
lopende aanvallen en geen fatsoenlijke diepte of breedtepas, een pas
over 10 meter was zelfs al een pro-

bleem. De enige gevaarlijke momenten waren nog enkele vrije trappen
van Edwin van Maris, die de uitstekende keeper uit de bovenhoek tikte en een vrije trap van Mark Schut
die de lat schampte. De tegenstander verdiende geen doelpunt, maar
een afstandschot verdween wel in
de linker beneden hoek. Dus stond
de DES-brigade plots zelfs met 1-0
achter. De negentig stond al enige tijd op het scorebord toen Edwin
van Maris nog twee keer mocht uithalen. Eén keer was de bal prooi
voor de keeper en de andere keer
ging hij net voor langs.
Zo kreeg NFC de drie punten in hun
schoot geworpen, die ook zij eigenlijk niet verdiende.
Wil RKDES echt nog meedoen om
het kampioenschap dan zal er met
meer bezieling en de wil om te
winnen gespeeld moeten worden!
Tweede paasdag speelt de plaatselijke FC wederom thuis en wel tegen
DCG. Kom allemaal kijken, want de
supporters vertrouwen er op dat de
ploeg wat goed gaat maken.
Eppo

Trampolinespringen

Springers SV Omnia door
naar NK in Rotterdam
Aalsmeer - Zaterdag 31 maart
werd in Heereveen de laatste plaatsingswedstrijd gehouden voor de
trampoline A en B klasse. Dit was
de laatste mogelijkheid voor de
Omnia springers om zich te plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen later dit jaar. De wedstrijd begon deze keer met het synchroonspringen. Hier behaalde Melvin Dokter samen met Chris Moerman (TV Triffis) na een overtuigende
wedstrijd het goud bij de A Senioren. Ook Robin van As en Savannah
Deckers (FlikFlak) sprongen een
goede wedstrijd. Met 106,60 punten behaalden zij een vijfde plaats
bij de A Junioren. Als laatste waren
Bente Geleijn en Yanaika Holst aan
de beurt. Ook zij sprongen een prima wedstrijd en met 107,600 punten
behaalden zij wederom het goud bij
de B Senioren. Alle paren plaatsten zich door deze goede prestaties voor het NK. Na een korte pauze vonden de individuele wedstrijden plaats. Bente Geleijn beet hier
het spits af. Door een foutje in haar
tweede keuze oefening behaalde zij
de achtste plaats. Door goede prestaties op vorige wedstrijden was zij
toch zeker van een plaats op het
NK. Robin van As sprong ook twee
goede oefeningen en had eveneens
een fout in haar laatste keuze oefening. Dit resulteerde in een vijftien-

de plaats, wat helaas net niet genoeg was om een plekje voor het
NK te bemachtigen. Melvin Dokter
sprong deze wedstrijd een nieuwe,
moeilijkere oefening. Dit resulteerde uiteindelijk in een welverdiende
derde plaats. Yanaika Holst behaalde na een aantal goede oefeningen
de tweede plaats. Beide springers
plaatsten zich hiermee voor het NK.
Op 16 en 17 juni vinden de Nederlandse Kampioenschappen plaats in
het sportpaleis AHOY te Rotterdam.
Dan zal er gestreden worden om
wie de felbegeerde titels mee naar
huis zullen nemen.

Aalsmeer - Het was een lange,
maar gezellige dag in Sittard voor
de zwemmers van Oceanus. De leden namen deel aan de promotiedegradatiewedstrijd van de zwemcompetitie. Zonder illusies om te
promoveren, maar gewoon om lekker te zwemmen.
Het eindresultaat van de totale
wedstrijd was, zoals verwacht, de
zesde plaats. Individueel waren er
echter soms leuke tijden. Begonnen
werd met de 4 maal 50 meter vrijeslag mixed van de jongsten (Dennis Weening, Lulu-May Verbeek,
Ruben van Vierzen en Giulia Corsi). Zij wonnen hun afstand en dus
stond Oceanus even eerste in het
klassement. Dat was ook meteen
de laatste keer. Andere overwinningen waren er voor Dennis Weening
(50 rug, 100 school en 50 vlinder),
Chantal Grove (200 rug en 50 vlinder) en Tamara Grove (100 vrij). Bart
Sommeling (200 vrij, 100 rug en 100
wissel), Wessel de Jong (100 school
en 200 wissel), Ruben van Vierzen
(50 vlinder) en Tamara Grove (100
rug) eisten tweede plaatsen op en
er was nog een derde plaats voor
Tamara (200 wissel).
De afsluitende estafette over 12
maal 50 meter in oplopende leeftijdsklasse was een spektakelstuk
met iedereen die niet zwom luidkeels aanmoedigend op de banken.

Oceanus wist tot ver voorbij de helft
de koppositie te handhaven, maar
moest uiteindelijk de winst uit handen geven om als vierde te eindigen. Jammer genoeg hadden vijf
dames deze wedstrijd om uiteenlopende redenen afgezegd en dus
moest er worden teruggevallen op
de Masters Laura Staal en Annette de Visser.
Zij zwommen prima tijden, maar
konden uiteraard niet op tegen de
soms 20 tot 25 jaar jongere meiden van de andere verenigingen.
Het grootste persoonlijke record
deze wedstrijd was voor Martijn de
Mercado, die zijn 2,5 jaar oude tijd
op de 200 rug met zo’n 20 seconden verbeterde. Marit Plat verbeterde haar tijd van de 200 vrij ook met
die marge. Op deze afstand ook prima tijden voor Eva van der Born in
de estafettes, Luca Ebbinge, Menno Koolhaas, Michelle Meulenbroek, Anouk van Noord, Fabiënne en Yves-Maurice Vork. De derde
plaats in het klassement persoonlijk record van de week was voor
Isaa Ebbinge voor haar 50 school.
Daarmee is de competitie van dit
jaar afgesloten. Rest nog een Speedo wedstrijd, een aantal limietwedstrijden, de Swim Cup in Eindhoven,
de diverse kringkampioenschappen
en de Nationale kampioenschappen in juni.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 1 klimt met
winst naar 3de plaats
Aalsmeer - Bloemenlust 1, vierde
op de ranglijst, kreeg de nummer
drie JOVO 3 op bezoek in sporthal
de Bloemhof. Brian van de Heuvel
en Jeroen Hensel wonnen met uitmuntend spel beiden hun drie partijen. Hervé Pantegnies kon hier in
het enkelspel helaas geen winstpartij aan toevoegen, hoewel hij wel
een aantal keren dicht bij gamewinst was en hij de meeste games
met slechts twee punten verschil
verloor. Het nog steeds ongeslagen
dubbel Brian en Hervé veegden hun
tegenstanders werkelijk van de tafel met 11-3, 11-7 en 11-1, en haalden hiermee het belangrijke zevende punt binnen. Met deze hele
mooie 7-3 overwinning nam Bloemenlust 1 de derde plaats over van
JOVO en lijkt weer af te stevenen
op lijfsbehoud in de tweede klasse
waaruit maar liefst twee van de zes
ploegen moeten degraderen.Voor
Bloemenlust 2 wordt handhaving in
de derde klasse een steeds uitzichtlozere missie. Nu werd met liefst
9-1 verloren van het derde team van
Tezano ‘96 uit Wormer. Alleen Frans
Ravesteijn slaagde erin een punt
binnen te halen, maar Bart Spaargaren en Johan Berk moesten zich
erbij neerleggen dat de tegenstanders sterker speelden. Ook in het
dubbelspel konden Frans en Bart
niet tot winst komen. Voor de wedstrijd tegen ASSV 6 deelde Bloemenlust 3 de koppositie in de vijfde klasse met Amstelveen 4. Horst
Krassen en Peter Velleman won-

nen allebei twee partijen. Philippe Monnier had helaas een off-day
en verloor al zijn partijen, inclusief
het dubbelspel samen met Horst.
De teleurstellende uitslag was dus
6-4 voor ASSV 6. Maar omdat Amstelveen met 7-3 verloor van Patrios 4, wordt de kampioensstrijd erg
spannend. Bloemenlust 3 staat nu
ondanks het verlies bovenaan, op
1 punt gevolgd door Amstelveen en
op 5 punten door zowel Patrios als
ASSV. Het lijkt de ontknoping van
de eredivisie wel.
Bloemenlust 4 heeft de voorjaarscompetitie van 2012 reeds beeindigd, want er zijn al de nodige
wedstrijden vooruit gespeeld. Helaas ging de afsluiting gepaard met
de zwaarste nederlaag uit de hele
competitie: in Aalsmeer werd het
tegen de koploper Tazano ’96 uit
Wormer maar liefst 1-9! Alleen Laurent Mossan wist een partij in drie
games te winnen. Dirk Piet en Rob
Faber wonnen zelfs geen enkele
game en ook in het dubbelspel leden zij gezamenlijk een nederlaag
in drie games. Laurent speelde nog
een spannende partij, die hij pas na
7-11 in de beslissende vijfde game
verloor. Zijn derde partij ging in drie
games verloren. Ondanks deze afstraffing lijkt degradatie voor Bloemenlust 4 niet aan de orde, al kunnen nu verder geen punten meer
worden gescoord. De voorsprong
op het onderaan staande Spaarne 6
lijkt daarvoor met 18 punten groot
genoeg.

Erik en Marinel winnen
maandtoernooi in Beach
Aalsmeer - Op zondag 1 april is
weer het maandelijkse beachvolleybal toernooi gespeeld. Er werd gestreden in verschillende categorieen om mooie prijzen. Het toernooi
startte om 10.00 uur met het 2×2
hoog toernooi. In het druk bezochte toernooi wisten de debutanten
Marc & Christian met een ruime zege in de finale van team De Glibbers
te winnen. Het 4×4 allround toernooi startte om 12.00 uur en na een
vierde plaats tijdens de vorige editie, wisten de Opa’s deze keer wel
het toernooi op hun naam te schrij-

ven. Na een spetterend finale tussen
John T en de Prutsers was het weer
het team Opa’s dat aan het langste eind trok. De finale van de 2×2
laag toernooi ging tussen team Erik
& Marinel en team De Bange Harry’s. Na een spannende strijd ging
de winst uiteindelijk naar het team
Erik & Marinel. Het eerst volgende
maandtoernooi wordt gehouden op
zondag 6 mei in The Beach. Zin gekregen om mee te doen aan dit gezellige toernooi? Kijk dan voor meer
informatie op www.beach.nl en geef
je team op.

Aalsmeer - Dat Aalsmeer in een
vormcrisis zit is al enkele weken zichtbaar. Ook uit tegen B.O.L was het niet
anders. De thuisclub hanteerde op het
kleine speelveld het ‘weg is weg’ systeem en Aalsmeer ging daar afgelopen zaterdag in mee. Buiten Tim Millenaar in de eerste helft was er niemand die aan Aalsmeer zijde zijn vorm
haalde. Iedereen werkte hard, maar er
zit geen spelinzicht in. En als dan ook
Salih Yildiz op de bank begint met een
blessure (schouder) is er totaal geen
creativiteit te ontdekken. Aalsmeer
begon de wedstrijd met Sergio Pregers en Lucien Fraenk vóór. Jeffrey
Blikslager (geschorst) en Salih Yildiz (blessure) op de bank. De eerste
helft bestond uit drie kansen. De eerste kans voor Aalsmeer in de tweede
minuut. Een schot van keeper Steven
Boon tegen Calvin Koster, waarna de
bal rakelings naast het doel belandde. Een tweede kans in de 16e minuut
van Peter Neuvel uit de draai, waarna
zijn schot via de paal weer in het veld
kwam. En in de 36e minuut de kans
van B.O.L. Een vrije trap vanaf 25 meter. Keeper Ray Smidt had de bal niet
goed onder controle en Matthijs Papendorp was er vlug bij en tikte de bal
in het doel, 1–0. Meer was er niet te
beleven in de eerste helft. Wissel 45e
minuut: Mitch van Geldorp voor Sergio Pregers. Het was in de tweede helft
hetzelfde laken een pak. Een onmachtig aanvallend Aalsmeer en B.O.L dat
in feite in de counters gevaarlijk was.
Trainer Anthony Servinus besloot in

de 65e minuut toch maar de geblesseerde Salih Yildiz in het veld te laten
komen voor Harmen Colijn. De eerste
10 minuten was men aan Aalsmeer
zijde daarvan nog niet op de hoogte,
want alles werd op rechts gespeeld.
Gevaarlijk moment voor Aalsmeer in
de 75e minuut toen de doorgebroken
Pieter Bas den Hartigh alleen voor
Ray Schmidt de bal op de lat plaatste.
Wissel 75e minuut: Lennart Eberharter
voor Burak Sitil. Toen Salih Yildiz vanaf
de 80e minuut zich met het spel ging
bemoeien veranderde het beeld van
de wedstrijd. Uit een voorzet van Salih Yildiz in de 83e minuut kopte Calvin Koster vrij voor doelman Steven
Boon naast. Meer succes was er in de
87e minuut. Weer was het Salih Yildiz
die de achterlijn haalde, waarna Peter
Neuvel uit de voorzet kon inkoppen,
1-1. De laatste minuten in blessuretijd had Aalsmeer nog een paar mooie
kansen op de winst. Voor de rest deze
wedstrijd maar gauw vergeten. Door
het gelijke spel heeft Aalsmeer haar
koppositie met 21-43 verloren aan
Castricum, die nu met 21-44 de lijst
aanvoert. Komende zaterdag 7 april
(paasweekend) speelt Aalsmeer thuis
aan de Dreef om 17.00 uur (in verband
met Jeugdtoernooi) tegen V.V. Opperdoes. Dit is nog een inhaalwedstrijd uit de tweede periode. Bij winst
is Aalsmeer kampioen tweede periode. Het moet gewoon gebeuren aan
de Dreef.
Jack van Muijden

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 7 april

SCW
VVC 1 - SCW 1

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Opperdoes 1

17.00 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

J.A.United B1-FC.Barnburgh/HarlingtonB1 12.30 u
J.A.United D3 – TFC Poppleton D1/E111.00 u

17.00 u

Maandag 9 april
SCW
SCW 1 – EDO 1

14.30 u

R.K.D.E.S
RKDES 1 – DCG 1

14.00 u

Afscheid Arie en Rinus bij
biljartvereniging
Aalsmeer - Biljartvereniging Het
Groene Laken heeft afgelopen week
afscheid genomen van twee prominente leden uit Aalsmeer. Het Groene Laken, begonnen als onderdeel
van de personeelsvereniging van
Maarse & Kroon, is nog steeds een
onderdeel van de personeelsvereniging H.L.U van Connexxion. Tijdens
de jaarvergadering van de vereniging is afscheid genomen van Rinus de Jong en Arie van Dam. Bei-

de mannen hebben een grote rol in
de vereniging gespeeld. Arie van
Dam, ooit de bedenker van de naam
Het Groene Laken, neemt noodgedwongen na 43 jaar afscheid van de
vereniging. Door een val is het voor
hem niet meer mogelijk te biljarten.
Ook Rinus de Jong vond het na 14
jaar voorzitter te zijn geweest wel
mooi genoeg. Hem kennende zal
hij zeker in het Aalsmeerse verenigingswerk verder gaan.

Jubileumfeest Fico 50 jaar
Aalsmeer - Tijdens een bedrijfsavond veldvoetbal nam Jacques
Fierkens als rozenbedrijf Fico in april
1962 de leiding over van FC Boerlage. De oprichting van Fico was een
feit en inmiddels is dit alweer vijftig
jaar geleden. Het zomeravond-veldvoetbal ging verder onder de vlag
van de KNVB Amsterdam als afdeling KNVB. In 1967 kreeg FICO de
Koninklijke erkenning en waardering in hun bestaan en ging in 1970
in de hoofdklasse van de KNVB spelen. Naast in de hoofdklasse waren
er ook Fico-teams actief in de eerste,
tweede en derde klasse. De zaalvoetbal maakte in de jaren zeventig
een enorme ontwikkeling door en er
kwamen nog 2 klassen én nog 5 reserveklassen voor de lagere teams
binnen een vereniging bij. In 1970
startte de KNVB officieel met zaalvoetbal en er waren gelijk twintig
afdelingen. Fico sloot zich aan met
drie heren teams, twee dames teams
en één jongens team. Het allereerste
Fico-team bestond uit spelers van

v.v. Amstelveen en de Blommetjes
uit Aalsmeer. FICO heeft vele jaren
in de competitie gespeeld met liefst
dertien teams. Nu, anno 2012, is Fico actief met zeven teams. Het eerste team speelt na veel reorganisatie in de 4e klasse. De eerste voorzitter van Fico was Klaas Kersloot.
Daarna nam Jasper Blom het voorzitterschap over, gevolgd door Jan
Enthoven. Jan is in augustus 2011
helaas plotseling overleden. De eerste secretaris was Jacques Fierkens
en hij is in die 50 jaar van Fico altijd de (wedstrijd)secretaris gebleven. Momenteel bestaat het bestuur
uit voorzitter Koen Blom, penningmeester Peter Teunen en (wedstrijd)
secretaris Jacques Fierkens. Algemene bestuursleden zijn Anja Blom
en Loes van Voornveld en ledenadministrateur is Jacqueline Pols. Aanstaande vrijdag 6 april wordt vanaf
20.00 uur in De Bloemhof in verenigingsverband (en alleen met genodigden) stil gestaan bij het 50 jaar
bestaan van de vereniging.

P en T en RKAV spelen gelijk
Aalsmeer - Een draak van een wedstrijd, P en T tegen RKAV afgelopen
zondag. Wat de drie en twintig man
lieten zien was om heel snel te vergeten. Drie en twintig man, want ook
de scheidsrechter deelde volkomen
mee in deze malaise. Wat fout kon
gaan ging ook inderdaad fout. Geen
enkele behoorlijke aanval werd er
op de grasmat gelegd. Ballen werden zomaar de ruimte ingeschoten en de spelers liepen veel te lang
met de bal. En dat bij beide elftallen.
Toch nog zes doelpunten. De eerste
was voor P en T. Vlak voor de rust
wist de thuisploeg op 1-0 te komen.
In de tweede helft zou RKAV uit een
heel ander vaatje moeten tappen om
toch nog een redelijk resultaat neer
te zetten. Maar met hulp van P en T
lukte het. Er was een eigen doelpunt
voor nodig om de stand op 1-1 te
krijgen. Lang heeft die stand niet op

het scorebord gestaan. Een dubieuze strafschop, aan P en T gegeven,
zorgde voor 2-1. RKAV liet zich volledig inpakken door de elf voetbalrekels van P en T. Het leek totaal nergens op. Ook RKAV kreeg een strafschop toegewezen. Dit was wel een
terechte overtreding, één van de verdedigers maakte hands. De scheidrechter legde de bal op de stip, Barry Springintveld maakte de 2-2. Met
nog een paar hectische minuten te
gaan zorgde Alexander Goes voor
de 2-3. De drie punten zaten in de
knip werd gedacht, maar ver in blessuretijd was het toch weer P en T dat
langszij kwam. Een hoekschop werd
door een speler vakkundig inkopt en
de stand was weer gelijk: 3-3. Gelijk
daar na blies de scheidsrechter voor
het einde.
Theo Nagtegaal
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Gertrude in het zonnetje bij
schaatstrainingsgroep VZOD
Kudelstaart - Grote drukte afgelopen vrijdagavond in het Dorpshuis
van Kudelstaart tijdens de jaarvergadering van schaatstrainingsgroep
VZOD. Vele zaken kwamen aan bod:
een samenvatting van de vele activiteiten op fiets, skeeler, droogtraining en schaats gebied, een nieuw
bestuurslid in de persoon van Sonja Groot die het stokje van Eline
van der Zwaard overneemt, uitreiking van de bekers in de verschillende categorieën van het clubkampioenschap, de mededeling dat de
club met terugwerkende kracht officieel zelfstandig is geworden en
daardoor ook een volwaardig lid
van de KNSB is geworden, informatie van het trainersfront, bekendmaking van de startdata van zowel het
fietsen, skeeleren als het droogtrainen. Natuurlijk werden er veel foto’s
gemaakt, alle winnaars gingen op
de foto. Clubkampioen Erik de Jong
was eindelijk een keer in de gelegenheid om persoonlijk zijn derde beker in ontvangst te nemen en
deed dat met verve. Een vermelding
waard was de keuze van de trainers om Sjors Spaargaren dit jaar
de runner-up bokaal te geven. Sjors
reed dit jaar een ijzersterk seizoen
op landelijk niveau bij de B-rijders
in het marathonpeloton en wie weet

wat er nog meer in zit. Voorzitter Leo
Bakker had de gang er goed in zitten en vlak voordat hij het woord gaf
aan de feestcommissie, vroeg hij om
een speciaal moment van aandacht.
Gertrude Brommer, al 12 jaar lang
de stuwende kracht bij het jeugd
schaatsen, had te kennen gegeven
er mee te gaan stoppen. Dit kon natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.
Vanaf het jeugdschaatsen in Leiden
was Gertude er al bij, altijd de jeugd
stimulerend en enthousiasmerend.
Vele jeugdige talentjes hebben hun
eerste aanwijzingen van Gertrude
gehad. Onder groot applaus van alle

Zaterdag paasdarttoernooi in Dorpshuis

RKDES dames 2 kampioen
nog vier wedstrijden te gaan en ongeslagen staan zij ruim bovenaan in
hun competitie. Op vrijdag 23 maart
waren alle toeschouwers, vrienden,

familie en andere belangstellenden
uitgenodigd om te komen kijken en
de dames aan te moedigen. Daarna na praten in de kantine van de
Proosdijhal. Het was gezellig druk
en de wedstrijd werd verdiend met
9-1 gewonnen.
De aanwezigen waren enthousiast
en ook vol indruk over het getoonde spel. Afgelopen vrijdag moest er
weer gespeeld worden en dit keer
tegen de nummer twee.
Een 3-0 voorsprong werd deze keer
uit handen gegeven, maar in de
laatste minuten lukte het toch om
te scoren. Uiteindelijk een 4-3 overwinning en het kampioenschap is
echt verdiend.
De dames 2 speelt ruim negen seizoenen met elkaar en drie van deze speelsters spelen al meer dan
30 jaar in de zaal als RKDES-lid, en
de ‘oudste’ speelsters hebben nog
nooit een kampioenschap meegemaakt. Nu dus de kroon op hun jarenlange inzet!

Veldkorfbalcompetitie

Slechte start VZOD seizoen
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
stond de eerste wedstrijd van het
tweede deel buitenseizoen op het
programma. VZOD had een goede
voorbereiding voor de start van de
competitie met een aantal winnend
afgesloten oefenwedstrijden. Daardoor reisde de rode lantaarndrager
in de competitie met een goed gevoel af naar Vleuten waar gelijk een
zware tegenstander op VZOD wachtte, de koploper uit de poule Fiducia.
Willem Mast heeft wegens ziekte niet
aan de voorbereiding kunnen meedoen en speelde in het tweede waardoor Eric Spaargaren zijn plek innam.
Een andere wisseling; Anne Verheul
heeft haar plek in het eerste af moeten staan aan Donja Passies. Op ouderwets gras en met veel wind begon
de wedstrijd voorspoedig voor Fiducia. Na 11 minuten stonden de koplopers al met 3-0 voor en leek het
een walk-over te worden, maar VZOD
rechtte de rug en begon ook te korfballen. De stijgende lijn die in de zaal

was ingezet werd nu doorgevoerd op
het veld en zo kwam VZOD tien minuten later terug naar 4-4. De rust werd
gehaald met een nipte voorsprong
voor Fiducia; 6-5. Na rust een heel
ander beeld. VZOD kon Fiducia niet
meer bij houden en vergat te scoren.
Eenmaal wist VZOD de korf te vinden, daarentegen scoorde Fiducia de
tweede helft nog vijf maal waardoor
er een eindstand van 11-5 op het scorebord stond. Na de wedstrijd sprak
een teleurgestelde coach: “Na zo’n
voorbereiding hadden we veel vertrouwen. Dat het tegen de koploper
niet makkelijk zou worden wisten we
ook wel, maar dat we de tweede helft
maar één maal scoorden was te weinig.” Volgende week weer een zware wedstrijd waarin de nummer twee,
Achilles, op bezoek komt aan de Wim
Kandreef. Visser:
“We zullen moeten stunten om punten te pakken, punten die we hard
nodig hebben.” Zaterdag 7 april om
15.30 uur kan VZOD alle steun ge-

Nacompetitie handbal heren

Aalsmeer neemt revanche
Aalsmeer - Drie weken geleden
was een nederlaag geleden in Arnhem. FIQAS Aalsmeer had dus alle reden om revanche te willen nemen op AHW Swift! En dat gebeurde ook, in de vierde wedstrijd van
de nacompetitie. Vooraf stonden
de Aalsmeerders al bovenaan, na
de winst is de voorsprong opgelopen tot drie punten en kan er (bijna)
niets meer misgaan in de degradatiepoule. De nummers twee en drie
– allebei op drie punten – moeten
binnenkort namelijk ook nog tegen
elkaar! Het Arnhemse Swift, dat het
in de nacompetitie verrassend goed
doet (de eerste drie wedstrijden
werden allemaal gewonnen) en duidelijk erg graag in de eredivisie wil
blijven, had een groep enthousiaste
– en zeer luidruchtige – supporters
meegenomen naar de Bloemhof die
hun spelers de hele wedstrijden bleven steunen. Toch was al snel duidelijk dat FIQAS Aalsmeer de betere
ploeg was. Na tien minuten was het
al 5-0, pas daarna kon Swift voor het
eerst iets terug doen. De dekking

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaverjassen en jokeren staan
op het programma. Er is ook gelegenheid voor rummicub en hartenjagen. Op donderdag 29 maart
is het klaverjassen gewonnen door
Cobie van der Meer met 5268 punten, gevolgd door Jaap Spaargaren
met 5208 en Henk van Wichen met
5182 punten. Bij het jokeren behaalde Marie van der Jagt met 34 punten de hoogste eer. Ook belangstelling voor deze gezellige middag? De
soos begint om 13.30 uur en duurt
tot 16.30 uur. Voor inlichtingen kan
gebeld worden naar mevrouw R.
Pothuizen, telefoon 0297-340776.

Nick Weiland wint twaalfde Midgetgolfbaan
2e Paasdag open
speelavond bij Poel’s Eye

Zaalvoetbalcompetitie
Kudelstaart - De competitie is nog
niet afgelopen, maar de dames 2
van RKDES mogen zich dit jaar eindelijk de kampioenen noemen. Met

Cobie wint bij
ouderensoos

aanwezigen kreeg ze van voorzitter
Leo een mooi boeket en werd het
tijd voor de feestcommissie, ofwel
het duo Nico en Jos. In een mum
van tijd werden alle lootjes aan de
man gebracht en kon de jaarlijkse loterij ten bate van de jeugd beginnen. Iedereen ging op zijn minst
met één prijs naar huis, al hadden
sommigen wel heel veel prijzen gewonnen. Om 23.00 uur was het prijzen festival voorbij en werd het tijd
om onder het genot van een drankje na te praten over het voorbije seizoen en vooruit te kijken naar de
start van het fietsseizoen. Inmiddels
zijn de eerste kilometers al weer afgelegd en zijn de frisse VZOD-tenues weer wekelijks zichtbaar in het
Groene Hart.
Voor foto’s en meer info zie www.
stgvzod.nl.

stond uitstekend en ondanks de vijféén verdediging van Swift kregen
de Aalsmeerders volop mogelijkheden om te combineren. Dat die verdediging ook wel eens net óver de
grens ging bewijzen de vijf strafworpen die FIQAS Aalsmeer kreeg (tegenover geeneen aan de andere
kant). Ze werden alle vijf overigens
feilloos benut door Frank Lübbert.
De ruime voorsprong bleef gehandhaafd tot 7-2. Daarna werd de marge iets teruggebracht door de Arnhemmers: 10-8, maar Jimmy Castien, Dustin Ligthart en Remco van
Dam konden van afstand uithalen
en Robin Boomhouwer benutte een
overtal situatie prima vanuit de rechterhoek en het was weer 14-9. Een
paar slordigheidjes aan FIQAS kant
zorgden ervoor dat Swift kon profiteren en zo ging de rust in met een
14-11 stand. In de tweede helft liep
FIQAS Aalsmeer meteen verder uit
naar 17-12, maar kreeg daarna wat
meer moeite met het fysieke verdedigen van Swift. Bovendien werden
er wat kansen gemist. Zo kon Swift

Eric Spaargaren nam de plek in van
Willem Mast.

bruiken. Ook de andere VZOD teams
moesten blijkbaar nog even wennen aan de elementen. De uitslagen: Fiducia 1-VZOD 1 11-6, Madjoe 4-VZOD 2 4-7, Madjoe 3-VZOD 3
7-5, De Vinken A1-VZOD A1 8-7, Furore B2-VZOD B1 9-4, VZOD C1-Aurora C1 2-6, Atlantis D1-VZOD D1 133, VZOD E1-KIOS E1 4-2, VZOD E2Haarlem E2 3-3, VZOD F1-TOP F4 1-0.
langzaam terugkomen in de wedstrijd: 18-18. In het laatste kwartier mochten de Arnhemmers twee
keer heel even ruiken aan een nieuwe stunt (18-19 en 20-21), maar FIQAS hield het hoofd koel én had de
langste adem. Eerst maakte Jimmy
Castien gelijk (22-22), daarna zorgde Jelmer van Stam met een prachtig doelpunt vanuit de linkerhoek
weer voor de voorsprong: 23-22.
Swift maakte nog één keer gelijk en
kreeg nog een enorme kans, maar
Jeffrey Groeneveld – inmiddels in de
ploeg gekomen voor Gaby Birjovanu
– stopte de break out. Bij Swift was
het beste er af, de ploeg schoot niet
scherp meer. FIQAS Aalsmeer wel:
opnieuw Jimmy Castien en Remco
van Dam beslisten de wedstrijd: 2523 en de laatste goal was ook een
fraaie.
De Arnhemmers besloten tot een
één op één verdediging om nog iets
te proberen in de slotminuut. Djordje Stevanovic lobte de bal naar voren, die werd uit de lucht geplukt
door Robin Boomhouwer en ingeschoten: 26-23. Dat Groeneveld
in minuut 30 ook nog een penalty
stopte maakt het publiek alleen nog
maar extra enthousiast. De terechte winst was binnnen en de plaats in

Kudelstaart - Afgelopen avond
was alweer de twaalfde van de vijftien speelavonden van dit seizoen
bij dartclub Poel’s Eye. Er is nog een
heuse titel strijd gaande waarin nog
van alles kan gebeuren. Het is nu
helemaal spannend aangezien de
top drie van begin deze speelavond
het er niet al te goed vanaf brachten.
De avond is weer gespeeld, acht finalisten waarvan er vier zich de beste van de avond mogen noemen. In
de A-winnaarsronde stonden Nick
Weiland en Danny Zorn tegenover
elkaar. Nick die voor zijn tweede
maal in de finale stond hield zich
erg sterk tegenover de drievoudig
kampioen en wist zijn eerste speelavond overwinning van het seizoen
te behalen. In de A-verliezersronde wint William Honitetu van Davey

Monsees en in de B-verliezersronde deed Angelique Maarse dat van
Wim Konst. In de B-winnaarsronde
stond de terug van weggeweest en
gelijk de finale halende Jeroen van
de Helder tegen Leon Brancart. Ook
in de finale weet Jeroen zijn overwinning te behalen. De hoogste uitgooi van de avond was voor Arnold
Sluijs met een 122 finish. Wees volgende week vrijdag allen alert, maar
kom wel gerust darten op de eerst
volgende reguliere dertiende speelavond op vrijdag 13 apirl, maar
eerst wordt aanstaande zaterdag 7
april het jaarlijkse paaskoppel toernooi gehouden in het Dorpshuis. Inschrijving sluit om 19.45 uur. Kom
met z´n twee en doe mee, want er
weer leuke prijzen te winnen. Voor
meer informatie www.poelseye.nl.

Voorjaarskien bij
BV Hornmeer

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Aalsmeer - 18: Op woensdag 18 april
houdt buurtvereniging Hornmeer haar
jaarlijkse voorjaarskien. Er zijn vele
mooie en lekkere prijzen te winnen,
waaronder een smakelijke en goed
gevulde mand met levensmiddelen.
Het kienen begint om 20.00 uur in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. De
zaal is open vanaf 19.30 uur. Kienliefhebbers zijn van harte welkom.

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK vindt plaats op
woensdag 11 april vanaf 14.00 uur
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het klaverjassen op
28 maart is gewonnen door Griet
Maarsen met 5687 punten, gevolgd
door Lenie van Klink met 5302 en
Annie Blauwhoff met 5136 punten.

Liza naar NK turnen!
Aalsmeer - Afgelopen weekend
vonden in Nieuw-Vennep de landelijke halve finales voor de turnsters
uit de tweede divisie plaats. Twee
weken geleden hadden Ilze van
der Geest en Liza Tichelaar, beiden
uit Aalsmeer, zich voor deze thuiswedstrijd geplaatst. De twee turnsters streden dit weekend om een
plekje op de landelijke meerkamp
en toestelfinales. In de eerste wedstrijd op zaterdag ochtend mocht Ilze bij de pupillen 1 het spits afbijten. Voor Ilze van der Geest kwam
de halve finale eigenlijk een week
te vroeg. Ze heeft een griepje gehad en kon nog niet op volle sterkte turnen. Toch liet ze zich niet kennen en begon vol goede moed aan
haar oefeningen. Bij het onderdeel
sprong kwam ze helaas niet goed
uit na haar eerste aanloop, maar
met een goede tweede sprong haalde ze haar score weer wat omhoog.
Op vloer was haar afwerking heel
erg netjes en ook op brug turnde ze
een keurige oefening. Op balk liet ze
een mooie vloeiende oefening zien,
de eredivisie zo goed als zeker. Want
door het verlies van Hellas bij HA
R&O is die ploeg al zeker van degradatie. De voorsprong van FIQAS
Aalsmeer op zowel Swift als HA R&O
is nu drie punten met nog twee wedstrijden te gaan. Op 14 april is Hellas de tegenstander van FIQAS. Deze uitwedstrijd begint om 20.30 uur.
De laatste (thuis)wedstrijd in de nacompetitie van de heren van FIQAS
Aalsmeer tegen HA R&O stond gepland voor zaterdag 21 april. Op die
dag heeft de club echter geen beschikking over de zaal in de Bloemhof en dus is de wedstrijd verzet. Hij
wordt nu gespeeld op dinsdag 17
april. Aanvang: 20.30 uur. Uiteraard
is publiek van harte welkom.
Handballoterij
Op zaterdag 31 maart – na de wedstrijd van de heren van FIQAS
Aalsmeer tegen Swift - draaide Rinus de Jong in de kantine van de
Bloemhof het Rad van Fortuin. Er
werd één super ronde gespeeld en
daarin was een TV te winnen. Die
viel uiteindelijk op lotnummer 92. De
hele opbrengst van deze verloting
is ten goede gekomen aan Spieren
voor Spieren (en de bus voor Patrick
Romeijn in het bijzonder).

maar bij haar hoepeltje zette ze één
hand naast de balk waardoor ze er
af viel. Ilze heeft met heel veel plezier en inzet voor eigen publiek geturnd, maar helaas was het niet voldoende om door te stromen naar de
finales in Almelo. Zondag in de laatste wedstrijd van het halve finaleweekend turnde seniorturnster Liza
Tichelaar. Anderhalve week geleden zag het er naar uit dat Liza niet
aan deze halve finale deel zou kunnen nemen door een elleboogblessure. Maar door een paar dagen
rust te nemen en te vertrouwen op
haar kunnen, stond Liza toch voor
eigen publiek op de wedstrijdvloer.
Met twee goede wedstrijdsprongen opende Liza haar wedstrijd prima. Een val tijdens het inturnen bij
brug veroorzaakte nog wat extra zenuwen, maar Liza liet zich niet van
de wijs brengen en turnde een prima wedstrijdoefening. In de derde
toestelronde moest Liza als eerste
van haar groep op balk, zij deed dit
zeer goed en scoorde zelfs boven de
12 punten! Luid aangemoedigd door
haar clubgenootjes turnde Liza een
perfecte oefening op het onderdeel
vloer. Deze oefening werd dan ook
gewaardeerd met het hoogste cijfer
van de wedstrijd. Ondanks de moeilijke voorbereiding heeft Liza zich
staande weten te houden en mocht
zij voor eigen publiek het goud in
ontvangst nemen! Daarmee heeft
Liza zich ruimschoots geplaatst voor
het Nederlands kampioenschap op
de meerkamp en daarnaast mag zij
nog deelnemen aan de toestelfinales balk en vloer.
Liza Tichelaar

Aalsmeer - De midgetgolfbaan aan
de Beethovenlaan in de Hornmeer
is op maandag 9 april geopend voor
de recreanten tussen 13.00 en 17.00
uur. Zondag 8 april (eerste paasdag) is de baan de gehele dag gesloten. Zaterdag 7 april spelen de
leden van de verening hun jaarlijkse eierentoernooi. Over drie omlopen, voor elke geslagen hole in one
een eitje. Vanaf dinsdag 17 april is
de middagopening wederom van
kracht. Tussen 13.00 en 17.00 uur
kunt u een ronde spelen. Zaterdag
14 april worden op de baan teamwedstrijden gespeeld voor district
West. De kans bestaat dat de baan
voor recreanten wat later kan worden opengesteld. Ongeveer 14.00
uur. Voor meer informatie of afspraken kun u bellen tijdens de opening.
Tel. 0297-340433. Op maandagmiddag is de baan tot en met juni gesloten.

Kees wint bij
dartclub Oost
Aalsmeer - De 180 gooien valt niet
mee, maar dat het kan bewees Kees
de Lange afgelopen dinsdag tijdens de speelavond van dartclub
Oost. Hij bereikte hiermee de eerste plaats.
Op twee Tibor Hoogervorst en op
drie Sebastiaan Dolk. De eerst volgende dartavond is op dinsdag 17
april vanaf 20.00 uur in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De
zaal is vanaf 19.30 uur open.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis. Motto is ‘gezelligheid is troef’
en liefhebbers van klaverjassen zijn
van harte welkom. Vanaf 20.00 uur
worden de kaarten verdeeld. Op 28
maart is Gerda Raadschelders eerste geworden met 5299 punten.
Jaap Streefkerk eindigde met 5188
punten op twee en Ben Blom met
5063 punten op drie. De poedelprijs
is deze week uitgereikt aan Floor
van Engelen met 3514 punten.

Omnia zoekt
een voorzitter
Aalsmeer - Vrijdagavond 20 april
vindt in het Dorpshuis de jaarvergadering van sportvereniging Omnia 2000
plaats. Op de agenda staan enkele belangrijke punten, zoals de financiële ontwikkeling van de vereniging
en de bestuursverkiezing met benoeming van een voorzitter. De jaarverslagen en de notulen 2011 liggen vanaf 6
april en de financiële stukken vanaf 13
april ter inzage op het Sportpunt aan
de Hugo de Vriesstraat 42. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 6 maart
is er weer enkel kaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis
aan de Roerdomplaan 3. De zaal is
open vanaf 19.30 uur, aanvang kaarten 20.00 uur. De koffie en thee staan
klaar. Het koppelklaverjassen op 30
maart is gewonnen door Mia Huijkman en Coen Vis met 5381 punten,
gevolgd door Ben Blom en Bert van
de Jagt met 5204 en Corrie en Piet
Straathof met 5052 punten. De poedelprijs was voor het koppel Marja
en Grada Jooren met 3661 punten.
Het jokeren is gewonnen door Nel
Schouten met 351 punten.

