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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

Nu tot 31 mei bij 
aanschaf van een 

NEFIT Topline 
Compact HRC 30 
een Moduline 300 gRATIs!!!

Neem contact met ons op 
voor informatie of een 
vrijblijvende offerte.

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

 
 

Woensdag 30 december 

Laatste werkdag 
MET  DJ 

Dennis Maarssen 
in het Grand Café  van Centennial 

Aanvang  14.00 uur    Toegang  is gratis 
 

U bent dus van harte welkom 
Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda 
Oosteinderweg 243 te Aalsmeer   tel. 0297-388144   www.centennial.nu 

Kom op de fiets of parkeer uw auto bij Colijn  Machineweg 
Ook kunt u zich melden  bij de ingang dan wordt uw wagen  geparkeerd 
en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze service is natuurlijk gratis 

Ook voor al uw 
feesten en partijen!

Keuken geopend tot 23.00 uur.

Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Tel. 0297-388144

www.centennial.nu

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

De markt
trekt aan!

Wij hebben nu
100 vacatures.

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

PAASSHOW bij Van Kouwen!

w w w . v a n k o u w e n . n l

Van Kouwen wenst iedereen een groene Pasen en geeft daarom 
€ 1.000,- extra inruil bovenop de taxatie waarde!

w w w . v a n k o u w e n . n l

€ 1.000,- extra inruil bovenop de taxatie waarde!

Hoofddorp Aalsmeer Amstelveen Mijdrecht
Amsterdam-West Amsterdam-Zuidoost Uithoorn

donderdag 
21 april

vrijdag 
22 april

zaterdag 
23 april

maandag 
25 april

GEOPEND op
2e PAASdAg!

DOUMA TECHNIEK: 06-504 31 101

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2011
Zaterdag 16 april t/m zondag 1 mei 2011

Hemelvaart/Pinkster Expositie
Donderdag 2 juni t/m maandag 13 juni 2011

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

www.museumboerderij-janmakkes.nl

We zijn op zoek naar een
 

zelfstandig werkende

kok
(met de nodige ervaring)

Denk jij de juiste persoon 
te zijn en wil je hier meer 

over weten, neem dan 
contact op met onze 
chef Peter Struijlaart.

Telefoon:
0297-324606 of 
06-22544006

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Swarovski
tattoo bodydecoratie

1911 - 2011
100-jarig bestaan

e5.-
van r15,- 

uitzoeken 
nu voor

OPENINGSTIJDEN: MA 13-21
DI-DO 12-21 | VR-ZA 12-22 | ZO 13-21

VIDEOTHEEK
Movies&More

Zijdstraat 47 (v/h Koudijs)

1431 EB Aalsmeer
0297-326927

NIEUW OPEN

Onbegrijpelijke borden 
op N201 bij Ophelialaan
Aalsmeer - De provincie heeft vo-
rige week borden laten plaatsen 
op de N201 voor de kruising met 
de Ophelialaan. Op de betreffen-
de kruising hebben al diverse aan-
rijdingen plaatsgevonden waarvan 
de belangrijkste oorzaak door rood 
licht rijden is. Nog gauw even gas 
voor oranje, is het veelal niet eens. 
Er wordt, en niet alleen bij de Op-
helialaan, heel vaak door rood licht 
gereden op de provinciale weg. Het 
verkeer op de N201 is op weg, moet 
door, heeft haast, geen oog voor de 
omgeving of noem een ander ex-
cuus om verkeerslichten te negeren. 
Het is bekend bij nagenoeg iede-
re inwoner: De N201 oversteken is 
goed, heel goed, opletten. Het me-
rendeel van de inwoners was dan 
ook blij dat de provincie aankondig-
de borden te gaan plaatsen ter ver-
groting van de verkeersveiligheid. 
De door de provincie gekozen bor-

den zijn echter een beetje (veel) on-
begrijpelijk. Geen waarschuwing, 
maar een aanwijzing: Groene zone 
bij 70 kilometer. Is dit aandacht vra-
gen om verkeerslichten niet te ne-
geren en te remmen voor oranje en 
zeker voor rood?! Dergelijke borden 
op het hele traject van de N201 door 
Aalsmeer zou nog tot denken zet-
ten, maar slechts één bord aan bei-
de zijden lijkt alleen maar meer af te 
leiden. Bord gelezen, gas terug naar 
70: Oh, stoplicht gemist! Sorry pro-
vincie, maar Aalsmeerders voelen 
zich nu absoluut niet veiliger door 
deze eigenlijk nietszeggende ver-
keersaanduiding. Borden met ‘flits-
palen’ of ‘rood licht controle’ zou-
den wel de verkeersveiligheid ver-
groten, maar deze: Nee, haal maar 
weg, heeft geen zin, zonde van het 
geld. Flitspalen is echt een betere 
optie en deze gaan zich zeker dub-
bel en dwars terugverdienen!

Verbazing over vormfout onteigening voor Noordvork

Nieuwe speelplek in dorp 
voor 0-5 jarigen komt er!
Aalsmeer - De bijeenkomst van de 
Raad afgelopen donderdag 7 april 
stond onder voorzitterschap van 
Joop van der Jagt (AB) die burge-
meester Pieter Litjens verving. De 
behandeling in tweede termijn en 
de besluitvorming gericht op het 
instemmen met de realisatie van 
een nieuwe speelplek in Aalsmeer-
Dorp bij het Weteringplantsoen en 
het daartoe incidenteel verlagen 
van het vastgestelde onderhouds-
niveau was voor de AB-fractie aan-
leiding om te verzoeken de besluit-
vorming nog twee weken uit te stel-
len. De fractie is verdeeld en drie le-
den stemmen in met de plaats en 
drie leden willen nog alternatieven 
zoeken. De overige fracties voelden 
hier niets voor. Het burgerinitiatief 
om het Weteringplantsoen hiervoor 
in te richten verdiende de voor-
keur. Een speelplek dient kinderen 
een veilige omgeving te bieden. Het 
plantsoen wordt al jaren voor al-
lerlei bouwplannen als bouwdepot 
gebruikt en uit oogpunt van veilig-
heid is dit niet wenselijk. Bovendien 
strookt een dergelijk gezichtsbepa-
lend gebied in het Dorp niet met 
het karakter dat passend is voor 
het plantsoen. Het plantsoen heeft 
nu een zeer stenig karakter en het 
is gewenst in de openbare ruimte 
meer groen te creëren. De fracties 
van CDA, VVD en PACT Aalsmeer 
dienden een motie in waarin het 
college wordt opgeroepen om op 
korte termijn met een groener in-
richtingsplan te komen en zorg te 
dragen voor uitvoering van dit in-
richtingsplan. Tevens er zorg voor 
te dragen dat na realisatie van het 
Weteringplantsoen niet weer wordt 
aangewend als bouwdepot of op-
slag voor bouwmaterialen. De mo-
tie werd door 18 leden van de Raad 
gesteund. 

Brand bedrijf Oosteinderweg
Aalsmeer - Aan het eind van de 
middag, rond 17.15 uur, is dinsdag 
12 april brand ontstaan bij een be-
drijf aan de Oosteinderweg. De 
brandweer is met groot materieel 
uitgerukt en heeft assistentie gekre-
gen van de brandweer uit omliggen-
de plaatsen. Rond 19.15 uur hadden 
de spuitgasten het vuur onder con-
trole. De brandweer is nog ruim een 
uur bezig geweest met nablussen. 

De brand is ontstaan in een loods 
met potgrond en sloeg over naar 
een grotere loods op hetzelfde ter-
rein met als gevolg dat er korte tijd 
een hevige rookontwikkeling was. 
De oorzaak is nog onbekend. Ge-
lukkig zijn er geen slachtoffers ge-
vallen. Er is geen gezondheidsge-
vaar voor de omgeving geweest. As-
best is niet aangetroffen. 
 Foto: Michael van Doorn.

Ton Smit (CDA) was afwezig en 
Danny Tol en Dick Kuin waren te-
gen de motie. Bij de hoofdelijke 
stemming over de besluitvorming 
stemden drie leden (Danny Tol, Dirk 
Stoker en Dick Kuin, allen AB) te-
gen en ook hier was Ton Smit (CDA) 
niet aanwezig. Zeventien leden van 
de Raad, de meerderheid dus, stem-
den voor een speelplaats voor de 
jeugd van 0 tot 5 jaar bij het Wete-
ringplantsoen. 

Twee keer fout niet fraai 
In het Beraad stond deze avond de 
behandeling gericht op het intrek-
ken van raadsbesluit 10/927 van 11 
februari 2010 tot onteigening van 
(delen) van percelen ten behoeve 
van een gedeeltelijke uitvoering van 
het bestemmingsplan Noordvork 
in de schijnwerpers. Het ministerie 
heeft te kennen gegeven dat zij ver-
wacht dat de goedkeuring van het 
onteigeningsbesluit waarschijnlijk 
zal worden onthouden, omdat een 
vormfout is gemaakt in de procedu-
re. Daarom wordt voorgesteld om de 
mogelijke onthouding van de goed-
keuring niet af te wachten, maar 
vooruitlopend hierop de administra-
tie onteigeningsprocedure voor de 
vier betrokken percelen in te trek-
ken. Dat betekent dat de Raad op-
nieuw tot het stopzetten/intrekken 
van de onteigeningsprocedure zal 
moeten besluiten. De CDA-fractie 
heeft met stijgende verbazing geke-

ken naar het gegeven dat het weer 
fout is gegaan. Er rust helemaal 
geen zegen op en er is weinig keu-
ze. Het zal opnieuw ingediend moe-
ten worden. De PACT-fractie sluit 
zich hierbij aan en vraagt hoe dit 
in de toekomst te voorkomen is. De 
VVD-fractie vraagt zich af hoe dit 
in vredesnaam mogelijk is en haalt 
de Wet van Murphy er zelfs bij. AB 
vraagt zich af hoe dit in de toekomst 
voorkomen kan worden. Wethou-
der Ulla Eurich (PACT) geeft aan dat 
twee keer in de fout gaan niet fraai 
is en er wordt aangegeven waar het 
fout is gegaan. Het ministerie heeft 
een nieuwe procedure verzonnen 
voor de toekomst waardoor het niet 
meer fout kan gaan. Het is zo dat 
er in principe geen vertraging ont-
staat. Hierna ontstond nog een 
tweegesprek tussen de fracties van 
AB en VVD over het gegeven dat er 
in 2009 een andere wethouder ver-
antwoordelijk was als deze keer. Na 
enig gehakketak over en weer en 
inmenging van de PACT-fractie aan 
het adres van de VVD (wie de bal 
kaatst moet hem terug verwachten) 
besloot de voorzitter van het Beraad 
de discussie te stoppen met de me-
dedeling: “De discussie gaat ner-
gens meer over.” De besluitvorming 
hoefde niet te wachten maar werd 
raadsbreed gesteund. De volgen-
de bijeenkomst van het Beraad en 
Raad is op donderdag 21 april van-
af 20.00 uur.

Surfpakken en 
masten weg
Aalsmeer - Op dinsdag 5 april tus-
sen twaalf en zes uur in de mid-
dag is ingebroken in de opslag van 
Windsurfclub Aalsmeer op recre-
atie-eiland Vrouwentroost. De die-
ven zijn er vandoor gegaan met een 
groot aantal surfpakken, planken, 
zeilen, masten en een trapezebroek. 
De inbraak heeft overdag plaatsge-
vonden. Mogelijk zijn er voorbijgan-
gers die meer informatie kunnen 
verschaffen over de mogelijke da-
ders. Informatie aan de politie kan 
doorgegeven worden via 0900-8855 
of anoniem via 0800-7000.

Karrendieven in 
kraag gevat
Aalsmeer - Op woensdag 6 april 
zijn op FloraHolland twee mannen 
aangehouden die verdacht worden 
van het stelen van een grote hoe-
veelheid karren in de veilingen in 
Aalsmeer, Naaldwijk en Bleiswijk. In 
totaal gaat het om zo’n 1.600 kar-
ren. De twee Duitsers van 33 en 51 
jaar arriveerden rond tien uur in de 
avond en zeiden 140 karren op te 
komen halen voor een bedrijf. Bij 
het bedrijf op wiens naam de karren 
stonden, is navraag gedaan en hier 
bleken de twee onbekend. De Duit-
sers zijn aangehouden. Het landelij-
ke onderzoek is nog in volle gang.

Hennepplantage 
in woning
Kudelstaart - Op dinsdag 5 april 
heeft de politie in een woning aan 
de Zwanenbloemweg een hennep-
kwekerij in bedrijf geruimd. Er wer-
den totaal 220 planten aangetrof-
fen. De hennepplanten zijn vernie-
tigd en de benodigde apparatuur 
is in beslag genomen. De bewoner, 
een 42-jarige Kudelstaarter, is aan-
gehouden.
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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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

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

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Doopsgezinde gemeente van 
palmzondag naar palmpasen
Aalsmeer - In de stille week is de 
Open Hof Kerk bij de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer te gast in ver-
band met de verbouwing van hun 
kerkgebouw. Ze zullen te gast zijn 
bij de avondmaalsdienst op donder-
dag en de vesper op vrijdag. Het the-
ma van de stille week is Eerste Licht. 
Op maandag 18 april brengt een 
projectkoor het eerste Nederlands-
talige Adventsoratorium ‘Eerste 
Licht’ vanaf 20.00 uur. ‘Eerste Licht’ 
is gecomponeerd door Teresa Tak-
ken op teksten van Marja Ligterink. 
De teksten volgen de metafoor van 
de schepping. Het gaat om de peri-
ode van het ontwaken van het Licht 
dat volmaakt wordt in de schepping 
van de nieuwe mens. De melodieën 
en teksten vormen een ontroerend 
en hoopvol geheel. Voor meer infor-
matie over het koor: www.yoursong-
projects.nl. Op dinsdag 19 april kan 
vanaf 20.00 uur creatief aan de slag 
gegaan worden met het thema. Dit 
wordt gedaan door het bewerken 
van lampenkappen. De leden willen 
een grote kroonluchter maken die in 
de kerk komt te hangen. Op woens-
dag 20 april is er om 16.00 uur een 

creatief programma voor de kinde-
ren, ook zij zullen een lampenkamp 
versieren die onderdeel zal wor-
den van de grote kroonluchter. Om 
18.00 uur wordt een maaltijd geser-
veerd, verzorgd door leden van de 
gemeente. Opgave hiervoor via kos-
terij@dgaalsmeer.nl of 0297-326527. 
Op donderdag 21 april is om 19.30 
uur de viering van het avondmaal 
waarin zoveel mogelijk het breken 
en delen voor een grote groep men-
sen vorm gegeven gaat worden. Op 
vrijdag 22 april vindt vanaf 19.30 uur 
een vesper plaats waarin het pas-
sieverhaal centraal staat. Zaterdag 
23 april is viering van de paasnacht 
vanaf 21.00 uur. In deze dienst wordt 
het grootste geheim van het geloof 
gevierd: de opwekking van Christus. 
De stille week wordt op zondag 24 
april vanaf 10.00 uur afgesloten met 
een feestelijke paasdienst voor jong 
en oud! Alle bijeenkomsten vinden 
plaats in de Doopsgezinde Kerk in 
de Zijdstraat 55 en iedereen is alle 
avonden welkom. 
Voor meer informatie over de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
zie www.dgaalsmeer.nl.

Vermist:
- Oosteinderweg: Zwart poesje met wit vlekje op de borst en een 

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

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

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

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

- Beatrixstraat, Oost: Cyperse kat met witte sokjes en bef. Paars 
bandje met vage witte stippen.

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

witte bef, zwart bij ogen en daar onder wit.
- Uiterweg, ter hoogte van nummer 383: Rode kat met bruine stre-

pen.
- Roerdomplaan, Hornmeer: Bruin-zwarte kat met witte voetjes. 

Paars bandje met stippen.
- Oosteinderweg: Cyperse kat. Grijs gestreept, witte sokjes aan de 

achterpoten. Wit onder de voorpootjes. 

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

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

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

Karmelkerk multifunctioneel
Aalsmeer - Na een periode van 
hard werken door vele vrijwilligers 
is het gelukt om vóór het komende 
paasfeest het interieur van de Kar-
melkerk multifunctioneel te maken. 
Het priesterkoor, de plaats waar het 
altaar staat, is met circa 25 meter 
vergroot en het altaar is mobiel ge-
maakt, zodat deze weggerold kan 
worden en er een zeer groot podium 
ontstaat, geschikt voor vele doelein-
den. Zo is er buiten de eucharistie 
viering de mogelijkheid ontstaan om 
concert- en kooruitvoeringen te ge-
ven. De akoestiek is verbeterd door-

dat een professionele tegelvloer is 
aangelegd. Ook de mogelijkheid tot 
koffiedrinken, achter in de kerk, is 
verfraaid. Alles is tot stand gekomen 
dankzij de circa 600 manuren door 
vrijwilligers en uit de opbrengsten 
van de afgelopen veilingen die de 
kerk gehouden heeft. Voor de vele 
verenigingen, die Aalsmeer telt, is er 
weer een mooie locatie ontstaan om 
zich te presenteren. Voor boekingen 
en verdere informatie kan contact 
opgenomen worden met het secre-
tariaat van de kerk in het klooster: 
karmelkerk@planet.nl.

Paaslunch bij 
Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 17 april 
is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegen-
heid voor inloop en ontmoeting bij 
Oost-Inn in brede school De Mika-
do aan de Catharina Amalialaan. 
Van 12.00 tot 13.00 uur is het tijd 
voor een overheerlijke paling en ‘s 
avonds wordt er van 19.30 tot 21.30 
uur creatief gewerkt met servet-
ten. Inlichtingen via 0297-345413 of: 
www.oosterkerk.info .

Bijeenkomst
reanimeren RPA
Amstelveen - De Reumapatiënten-
vereniging Amstelland houdt regel-
matig lezingen en informatiebijeen-
komsten voor patiënten met reuma 
in welke vorm dan ook. 
Op dinsdag 19 april wordt door Lin-
da van Veen, verbonden aan EHBO 
Aalsmeer, uitleg gegeven over het 
gebruik van een AED apparaat en 
zij vertelt wanneer en hoe men moet 
reanimeren. 
Ze vertelt ook hoe een hartaan-
val te herkennen is en hoe dan ge-
handeld dient te worden. De lezing 
wordt gehouden in ’t Open hof aan 
de Burg.Haspelslaan 129 in Amstel-
veen, begint om 20.00 uur en duurt 
tot circa 22.00 uur. 
De zaal is vanaf 19.30 uur open en 
vanaf genoemd tijdstip telefonisch 
bereikbaar via 020-6416844. Alle 
leden worden hierbij van harte uit-
genodigd. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom. In verband met aan-
tal stoelen en koffie en thee, wordt 
verzocht van te voren op te ge-
ven bij Anneke van der Linden, te-
lefoon 0297-327603 of per e-mail  
linden26@hetnet.nl.

Opbrengst voor ouderendag
Anjerfonds zoekt collectanten
Aalsmeer - Voor de Anjercollec-
te, die van 16 tot en met 21 mei in 
Aalsmeer gehouden wordt, worden 
collectanten gezocht. Wie heeft zin 
op ongeveer twee avondjes twee 
uurtjes met de collectebus langs 
deuren te gaan? De opbrengst is 
voor de organisatie van de oude-
rendag, die dit jaar op 18 november 
gehouden wordt in het gemeente-
huis. Omdat de sponsoring minder 
wordt, hoopt de organisatie middels 
de collecte meer gelden beschik-
baar te krijgen. Het bestuur van de 

stichting Ouderendag Aalsmeer en 
Kudelstaart is overigens weer com-
pleet. Na het aftreden van Annie van 
de Broeck en Piet Tulp is lange tijd 
naar nieuwe bestuursleden gezocht. 
Het secretariaat wordt nu verzorgd 
door Ineke Hoogeveen en over de 
financiën buigt penningmeester Jos 
Terlouw zich. Voorzitter is Dirk van 
Leeuwen en mede-bestuursleden 
zijn Roelie Everts en Riet Koot. Voor 
informatie en opgave over de col-
lecte kan gebeld worden met Dirk 
van Leeuwen via 06-51094994.

Dierenbescherming dringend 
op zoek naar konijnenhok
Aalsmeer - De Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o. vangt regelmatig ge-
vonden konijnen op, tot zij weer een 
nieuw onderkomen hebben. 
Deze konijnenopvang is dringend 
op zoek naar een goed konijnen-
hok. Omdat het om tijdelijke opvang 
gaat, is een konijnenflat het meest 

praktisch. Ferplast binnenkooien 
zijn ook welkom. 
Beschikt u over zo’n hok en ge-
bruikt u die niet meer, wilt u dan 
denken aan de Dierenbescher-
ming Aalsmeer e.o.? U kunt bellen 
naar 0297-322066 of mailen naar: 
db.infolijn@gmail.com.

KERKDIENSTEN
Zondag 17 april

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Om 10u. spreker Paul Wesselius. 
Crèche, peuterdienst en Metamor-
fose. 

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. 
Om 10u. dienst. Spreker: Jan v/d 
Akker. Speciale dienst voor de kin-
deren. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds. C.A. Versluis. 
V.H.A. en 16.30u. ds. K. Muller, loca-
tie: gez. themadienst NGK. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Om 10u. ds. Liesbet 
Geijlvoet. Palmpasen. Extra collecte: 
Stichting De Regenboogboom. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Om 19u. br. R. Speelman, Almere. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Dienst om 10u. ds. J. van Popering. 
Palmzondag. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer. V.H.A. Organist: R. den 
Ouden. Oost: Oosteinderweg. Om 
10u. kand. D.G.R.A. Beekman, 
Doornspijk. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Van 
Borsselenweg 116.
Dienst om 10u. ds. A. van Vuuren. 
Om 18.30u. ds. A. Langerak, Ach-
terberg. 

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. ds. K. Muller. Om 16.30u. 
ds. K. Muller, gez. dienst met CGK.

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zaterdag om 17u. 
in Kloosterhof woordcomm. vie-
ring met N. Kuiper. Zond. 10.30u. 
in Karmelkerk euch. viering met L. 
Seeboldt. Mmv Mirakeltjes. Palm-
zondag. Om 14.30u. in Karmelkerk 
Poolse dienst. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf Geen vie-
ring.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. ds. J. Vrijhof. Palmpasen 
Oec. dienst. Om 10u. tevens Kinder-
kerk. Om 19.30u. ffzingen. Onder-
weg naar Pasen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. ds A. Mak, Bloemendaal. 
Palmzondag/6e lijdenszondag. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. woordcomm. vie-
ring met A. Blonk. Mmv kinderkoor 
Kudelkwetters. 

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

Bewoners Rozenholm naar Ajax
Aalsmeer - Op 3 april is een aantal 
bewoners van het verpleeghuis Ro-
zenholm naar de wedstrijd Ajax te-
gen Heracles Almelo geweest. De 
bewoners werden begeleid door fa-
milie (vaak de zonen) en een ver-
pleegkundige van Rozenholm. 
Door de speciale plaatsen vlak ach-
ter het doel voor de minder mobie-
le mensen zaten de bewoners heel 
dicht op het veld en konden alles 
goed zien. 
Met de beschikbare koptelefoons 
kon de wedstrijd eventueel nog be-
ter worden gevolgd. Bij binnen-
komst was de sfeer al geweldig. Het 
stadion was goed gevuld en door 
het fluitconcert was er veel lawaai. 
De bewoners vonden deze sfeer 
zeer indrukwekkend. 
Door middel van een scherm bo-
ven het veld konden alle spannen-
de momenten, doelpunten en wis-
sels nog eens op het gemak wor-
den teruggezien. Voor koffie, fris en 

koek werd gezorgd door de spon-
soring van Ajax. De eerste helft was 
het meer genieten van de sfeer, het 
lawaai en het publiek dan van het 
spel. 
Maar in de tweede helft konden 
de bewoners ook wat meer van het 
voetbal genieten want toen werden 
ook de drie doelpunten gescoord. 
Na afloop van de wedstrijd kwamen 
onder andere keeper Kenneth Ver-
meer en verdediger Vurnon Anita 
naar de bewoners toe en maakten 
een praatje met ze. Dat was na de 
overwinning van Ajax toch wel een 
tweede hoogtepunt van deze mid-
dag. Mede door de verzorging van 
het Rode Kruis en de verpleegkun-
dige hulp van Rozenholm en de hulp 
van bus en chauffeur kon een wens 
van de bewoners worden gereali-
seerd. Het was een geweldige dag 
voor ze! 

Door Paulien Zeilstra

Inzameling voor 
Mensen in Nood
Aalsmeer - Op zaterdag 16 april 
vinden in Aalsmeer en Rijsenhout 
kleding-inzamelingsacties plaats 
van Sam’s kledingactie voor Men-
sen in Nood. 
De opbrengst wordt onder andere 
gebruikt voor het creëren van nieu-
we inkomstenbronnen of het rea-
liseren van waterbronnen. Goede 
nog draagbare kleding, schoeisel 
en huishoudtextiel kunnen in geslo-
ten plastic zakken van 9.00 tot 11.00 
uur afgeven worden bij de Ontmoe-
tingskerk aan de Werf 2 en tussen 
9.00 en 12.00 uur bij de Open Hof-
kerk aan de Ophelialaan.

Vergadering 
wijkraad Oost
Aalsmeer - Wijkraad Aalsmeer-
Oost houdt maandag 18 april haar 
jaarvergadering. Naast de gebrui-
kelijke onderwerpen gaat gespro-
ken worden over de verkeerspro-
blemen in de wijk. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur 
en is in De Mikado aan de Cathari-
na Amalialaan.
Voor verkeersproblemen zijn aan-
wezig de heer Kreukels van de ge-
meente Aalsmeer en mogelijk een 
afgevaardigde van Veilig Verkeer 
Nederland. Iedere belangstellende 
is van harte welkom. 

Hartstichting 
opbrengst!
Aalsmeer - De opbrengst van de 
jaarlijkse collecte tijdens de Hart-
week van 3 tot en met 9 april heeft 
het mooie resultaat opgeleverd van 
3512,62 euro. De Hartstichting be-
dankt haar vrijwilligers, collectanten 
en gevers van harte voor hun steun 
aan de Hartstichting.
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STAGE
MUSIC SHOP

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

akoestische gitaar
richwood v/a  e139,-

(rood, zwart, naturel)

hét mondharmonica
          warenhuis 

keyboard medeli m10   
e145,-

lessenaars
     diverse kleuren

in hoes á e17,45

Muziek/Cabaret/Film
Donderdag 14 april:
* Meezingen met smartlappenkoor 
Denk aan de Buren in Bacchus, 
Gerberastrat vanaf 20.30u.
Vrijdag 15 april:
* The Voice Company zingt Matthe-
us Passion in Karmelkerk, Stom-
meerweg vanaf 20u.
* Disco-avond voor jeugd 10-13jr. 
op Bindingzolder, Haya van Some-
renstraat, 19 tot 21.30u.
* Theater ‘Una Giornata Particolare’ 
in Bacchus, Gerberastraat, 21u.
* Praamavond met dj Elmar in De 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Flügelparty in feestcafé Tante 
Truus (Bon Ami), Dreef van 21 tot 
02u. Toegang 18+
Zaterdag 16 april:
* Cabaret van Robbert Jan Proos in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Praamclassics met dj René Piet in 
de Praam, Zijdstraat v/a 19u. Kids-
boetclub met gastdj Paul van Leeu-
wen van 16 tot 19u.
* Fotopresentatie en film over oud-
Aalsmeer in Oude Veiling, Mark-
straat. Aanvang 20.30u.
* Back in Time discofeest in Beach, 
Oosteinderweg 247a vanaf 21u.
* Hardnoize met dj Pavo en Ran-D in 
N201, Zwarteweg. Open: 22u.
* Que Pasa live in De Walrus, 
Aalsmeerderdijk vanaf 21u.
Zondag 17 april:
* Trio Remmelt, Muus & Femke in 
Oude Veiling, Marktstraat, 15u.
* Lee Roud live in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 19u.
Woensdag 20 april:
* Jamsezzion in Blitzz, Marktstrat 
vanaf 21u.

Exposities
Zaterdag 16 april:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u. 
Aalsmeerderdijk 460.
* Opening seizoen Historische Tuin. 
Ingang Praamplein. Met demonstra-
ties en veiling. Open zaterdag en 
zondag 13.30 tot 16.30u.
Zondag 17 april:
* Olifantenbeeldjes te kijk, Hoofd-
weg 120, Kudelstaart van 11 tot 16u.
Tot en met 12 juni:
* Jubileum expositie Aalsmeerse 
Doopsgezinden, Eigen wijs, eigen 
weg in kerk Zijdstraat 53. Te bezoe-
ken iedere dinsdag 14-16ul, zater-
dag 14-17u. en zondag 11.30-14u. 
Tot en met 1 mei:

* Schilderijen en beelden van Mar-
tine Boer en Eja Siepman-van den 
Berg in Het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag tot en met 
zondag 14-17u. 
Tot en met 22 mei:
* Nieuwe expositie met glaskunst 
en schilderijen in galerie Sous Terre, 
Kudelstaartseweg, tegenover water-
toren. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. 
Tot en met 8 mei:
* Kindertekeningen van vogels en 
vlinders op Kinderkunstzolder in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen
Donderdag 14 april:
* Paaskien bij Vogelvereniging in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Vrijdag 15 april:
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Bijeenkomst Zegelkids in Paro-
chiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
* Kaartavond Supportersvereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Kienavond BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Zaterdag 16 april:
* Kledingbeurs in dorpshuis Rijsen-
hout, Schouwstraat, 12.30-14u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 16u.
Tot en met 17 april:
* Sponsoractie Swim for the Roses 
in De Waterlelie, Dreef.
Maandag 18 april:
* Koppelspeelavond Oostend in Het 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 19 april:
* Speelavond Ons Genoegen in OTT, 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 20 april:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
Donderdag 21 april:
* Ouderensoos Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 14u.
Vrijdag 22 april:
* Opening stellingseizoen met 
bijzondere voorstelling in Fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug, 13.15u

Vergaderingen
Maandag 18 april:
* Vergadering wijkraad Oost over 
verkeersproblemen. In De Mikado, 
Cath. Amalialaan vanaf 20u.
Woensdag 20 april:
* Vergadering wijkraad Stommeer in 
de Parklaan vanaf 19.30u.
Donderdag 21 april:
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentehuis vanaf 20u.

Ontroerend en met actuele thema’s
Theater ‘Una Giornata 
Particolare’ in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 15 april is de 
voorstelling Una Giornata Partico-
lare naar de gelijknamige film, van 
Project Fors te zien in cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat. ‘Een 
bijzondere dag’: 8 mei 1939. Hitler is 
op bezoek in Rome om een bond-
genootschap met de Italiaanse dic-
tator Mussolini te sluiten. De Ro-
meinse huisvrouw Antonietta (An-
na Pool) heeft geen tijd om met haar 
man en kinderen mee te gaan om 
de Führer en de Duce toe te juichen. 
Ze blijkt niet de enige te zijn die is 
achtergebleven in de huurkazer-
ne: de conciërge (Monique van der 
Vaart) laat haar radio luid het ver-
slag van de historische gebeurte-
nis rondtetteren. En Gabrielle (Fred 
Rosenhart) is thuis, een radiomede-
werker die net is ontslagen omdat 
hij homoseksueel is en die afwacht 
of ze hem zullen komen halen. Una 
Giornata Particolare is een hoogte-

punt uit de Italiaanse filmgeschie-
denis. Voor Sophia Loren en Mar-
cello Mastroianni was het de mooi-
ste film die ze samen maakten. Re-
gisseur Marcel Kragt heeft het script 
bewerkt tot een aangrijpende, klei-
ne voorstelling waarin thema’s als 
onderdrukking en tolerantie aan 
bod komen. Thema’s die vandaag 
de dag weer uiterst actueel zijn. Una 
Giornata Particolare werd eerder 
met groot succes opgevoerd in Am-
sterdam en Haarlem. Voor meer in-
formatie over de spelersgroep en de 
voorstelling: www.projectfors.nl. 

Una Giornata Particolare begint 
vrijdag 15 april in cultureel ca-
fé Bacchus om 21.00 uur. De zaal 
is open vanaf 20.30 uur. Kaar-
ten kosten 9 euro per persoon en 
zijn te reserveren via cultureel ca-
fé Bacchus tel: 0297-326831 of  
www.cultureelcafebacchus.nl

Verzameldag beeldjes en 
spulletjes van Olifanten
Kudelstaart - Olifantbeeldjes wor-
den veel verzameld, omdat dit een 
speciale sfeer in huis geeft. Bij de 
meeste mensen staan wel één of 
meer olifantbeeldjes in huis. Ge-
kregen, geërfd, als aandenken ge-
kocht of omdat het beeldje zo mooi 
was. Echte olifantbeeldjes-verzame-
laars zijn altijd op zoek naar nieu-
we exemplaren om hun collectie uit 
te breiden. Op zondag 17 april staan 
in het Olifant Informatie Centrum 
in Kudelstaart honderden olifant-
beeldjes uitgestald. Olifantbeeldjes 
die de natuurbeschermingsorga-
nisatie Vrienden van de Olifant ge-
kregen heeft van mensen die over-
leden zijn of verzamelaars die hun 
collectie geheel of gedeeltelijk op-
heffen. Bijvoorbeeld omdat ze klei-
ner gaan wonen. Olifantjes-verza-
melaars kunnen hun hart opha-
len aan de vele beeldjes en ande-
re artikelen, die overzichtelijk opge-
steld staan. Niet alleen om te kopen, 
maar het is ook leuk om al die ver-
schillende soorten olifantjes te zien. 

Er zijn olifantenknuffels, theepotjes, 
bekers, spaarpotten, beeldjes van 
aardewerk, hout, tin en koper. Voor 
diegenen die nog geen verzamelaar 
zijn, is dit een uitstekende gelegen-
heid om met een collectie te begin-
nen. Of om een mooi olifantje aan 
te schaffen om ergens in huis neer 
te zetten. Want zoals algemeen be-
kend is, brengen olifantjes geluk in 
huis. Op het terras is gelegenheid 
om iets te drinken, waar bezoekers 
ook kunnen praten met anderen 
verzamelaars. 
De opbrengst van de verkoop is 
bestemd voor de weesolifantjes in 
Elephant Transit Home, het wees-
huis op Sri Lanka. De Olifantbeeld-
jes Verzameldag wordt gehouden 
van 11.00 tot 16.00 uur in het Olifant 
Informatie Centrum aan de Hoofd-
weg 120. Op dit adres is ook het se-
cretariaat van Vrienden van de Oli-
fant gevestigd. Nadere informatie is 
te krijgen op www.olifanten.org , via 
de e-mail: info@olifanten.org of per 
telefoon 0297 364224.

The Beach bestaat vijftien jaar
Zaterdag Back In Time
Aalsmeer - The Beach aan de Oost-
einderweg 247a bestaat vijftien jaar! 
Om dit te vieren staat aanstaande 
zaterdag 16 april het maandelijkse 
Back in Time, het grote gouwe ouwe 
dansfeest dat elke derde zaterdag-
avond van de maand in The Beach 
plaatsvindt, geheel in het teken van 
dit jubileum. DJ’s en gastheren Cees 
van der Schilden, Meindert van der 
Zwaard en Ruud Vismans bouwen 
weer een leuk feestje en iedereen is 
van harte welkom. Tijdens Back In 
Time-avonden staan de muziek en 
gezelligheid centraal. Bekende en 
minder bekende hits uit de periode 
1965-1995 zullen deze avond weer 
te horen zijn. En vanwege het 15 ja-
rig bestaan van The Beach wordt op 
deze speciale avond ook de muziek 
uit de afgelopen 15 jaar toegevoegd. 
Muziek van alle tijden dus. 
Een uitstekende gelegenheid voor 
iedereen die gezellig een avondje 
plezier wil maken, een drankje wil 
komen drinken en/of wil swingen 
op de dansvloer. Natuurlijk zijn er 

weer leuke videoclips op het grote 
scherm te zien en krijgt iedere be-
zoeker bij de entree weer de Favo-
riete Top 3 verzoeknummerkaart uit-
gereikt. Hierop kunnen drie favorie-
te muzieknummers genoteerd wor-
den. Wanneer deze bij de dienst-
doende DJ wordt ingeleverd, pikt 
deze de leukste suggesties er tus-
sen uit om te draaien. Wie de lijst in-
vult, maakt ook kans op leuke prij-
zen, die meteen mee naar huis ge-
nomen kunnen worden! 
De avond start om 21.00 uur. Vanaf 
dat moment start DJ Cees de avond 
op, waarna DJ Meindert het tweede 
gedeelte voor zijn rekening neemt. 

En eigenlijk is het komend weekend 
dubbel feest. DJ Meindert is name-
lijk zondag jarig. En waar kan je nou 
beter je verjaardag vieren dan in The 
Beach tijdens Back in Time? Kaart-
verkoop aan de deur. Entree slechts 
5 euro (inclusief 2 consumptie-
munten). Meer info op de website:  
www.backintime.nu.

Vrijdag start voorverkoop  
Dresscode Blue in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 15 
april om 20:00 uur begint de kaart-
verkoop van Dresscode Blue, het 
benefietfeest dat zal worden gege-
ven ten behoeve van Fight Cancer 
het jonge en inspirerende label van 
KWF Kankerbestrijding. Dresscode 
Blue zal op 28 mei worden gehou-
den op het Raadhuisplein.  Hier zal 
onder andere worden gedraaid door 
DJ Roog, The Flexican, Raymundo 
en Misja Helsloot. Maar ook diverse 
lokale DJ’s zullen achter de draaita-
fels plaats nemen. DJ Francklin Mc-
Koy, DJ Chillz en Nista zijn ook van 

de partij. Deze laatste drie DJ’s zul-
len vrijdag ook de muziek verzorgen 
op de Launchparty in café Joppe in 
de Weteringstraat. Vanaf 20.00 uur 
gaan de eerste kaarten worden ver-
kocht. Elke vijftigste kaart die deze 
avond wordt verkocht, zal worden 
ingeruild voor een vipkaart voor de 
koper plus een introducee. Kaarten 
kosten 15 euro per stuk in de voor-
verkoop en 17,50 euro aan de kas-
sa. Het belooft vrijdag een drukke 
avond te worden, dus wees er op 
tijd bij als je zeker wilt zijn van kaar-
ten van Dresscode Blue op 28 mei!

Laatste cabaretvoorstelling dit seizoen

Robbert Proos in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 16 april 
verzorgt Robbert Jan Proos de laat-
ste KCA cabaretvoorstelling van dit 
seizoen in Bacchus. Robbert Jan 
werd geboren en getogen in Zee-
land, maar daar merk je nu niets 
meer van. Hij trok zijn voeten uit 
de klei en vertrok naar de Rand-
stad want hij had een droom: kun-
stenaar worden. Al na een paar jaar 
aanklooien met verf verschoof zijn 
interesse door toevallige ontmoe-
tingen en interessante uitdagingen 
in 1998 naar de podiumkunsten. 
Zijn eerste veertig minuten duren-
de programma ‘Oud Papier’ werd 
door de jury van het Zeeuw Een-
akterfestival geselecteerd al een 
van de vier programma’s die mee 
mochten in een tour door de provin-
cie. Robbert Jan kreeg de smaak te 
pakken en bouwde het programma 
uit tot een avondvullende voorstel-
ling waarmee hij in 2000 een prijs 
won voor beste amateur productie 
van het seizoen. Na de daar op vol-
gende avondvullende voorstellingen 

waagde Robbert Jan het om mee te 
doen aan het Amsterdams Klein-
kunst Festival waarmee hij de finale 
wist te halen met scenes uit het pro-
gramma ‘Danser’ en de vernieuwde 
‘Zorro act’ uit Alleenzaamheid. Hier-
na breidde de speellijst snel uit en 
nam het cabaretierschap serieuze 
vormen aan. Op dit moment toert 
Robbert Jan Proos met zijn voor-
stelling ‘Solo’ langs de Nederlandse 
theaterzalen. In ‘Solo’ speelt  Rob-
bert Jan zoveel verschillende perso-
nages dat de titel nergens meer op 
slaat. Hij schakelt snel heen en weer 
tussen liefde en leedvermaak, tus-
sen hilariteit en hartverscheurend-
heid. En dat alles in een straf tem-
po. Zijn combinatie van mimiek en 
dynamiek staan garant voor een 
heerlijke avond. De voorstelling is 
te zien op zaterdag 16 april in cul-
tureel café Bacchus, aanvang: 21.00 
uur. Kaarten zijn te reserveren via  
www.cultureelcafebacchus.nl à 10 
euro per stuk of telefonisch te be-
stellen via 0297-342657.

Remmelt, Muus en Femke 
zondag in Oude Veiling
Aalsmeer - Het singer en songwri-
ter trio Remmelt, Muus en Femke 
verzorgt op zondagmiddag 17 april 
een concert in De Oude Veiling in 
de Marktstraat. Aanvang 15.00 uur.
Na een memorabel concert van 
Malcolm Holcombe en Jared Tyler 
op 17 maart, is het nu de beurt aan 
Hugo Remmelt, Thijs Mees en Fem-
ke Japing. Dit Haagse trio speelt al 
jaren op de grotere singer-songwri-
ters poppodia in en rond Nederland. 
Alle leden zijn zeer verdienstelijke 
componisten en songwriters. Hun 
vocalen zijn prachtig en de samen-
zang adembenemend. Naast veel 

eigen werk zijn Remmelt, Muus en 
Femke ook de beste vertolkers van 
repertoire van Neil Young en ander 
grootmeesters in dit genre. Hun eer-
ste CD werd door de popjournalis-
ten hoger gewaardeerd dan de plaat 
van Anouk, die tijdens de zelfde pe-
riode uitkwam. Ook van Femke zijn 
recentelijk solo opnames uitgeko-
men onder de naam ‘As Ready As I’ll 
Ever Be’.  Wederom een fraaie scha-
kel in de serie Americana zondag-
middag concerten in De Oude Vei-
ling. Reserveren (aanbevolen) voor 
dit concert kan via 0297–368378 of 
info@deoudeveiling.nl

Lee Roud in Joppe zondag
Aalsmeer - Aanstaande zondag 17 
april is er weer live muziek in Joppe. 
Deze keer komen Lee Roud en The 
Coney Island Babies optreden in het 
café in de Weteringstraat. The Lee 
Roud Band is oorspronkelijk opge-
richt voor de akoestische avonden 
in 2008 in Bacchus waar een eerbe-
toon aan Lou Reed gegeven werd. 
De dames en de heren hadden de 
smaak echter te pakken en zijn door 
blijven gaan met optreden. Behal-

ve nummers van Lou Reed worden 
ook songs van onder andere David 
Bowie, Ian Dury en Eels. Lee Roud 
en the Coney Island Babies bestaat 
uit: André Alderden op gitaar, Wi-
cher de Boer op bas, Bart Vreken 
op drums, Robbert Tuinhof op saxo-
foon en gezongen wordt er door 
Tom Meijer, Mieke van Trigt en Lenie 
Zuijderhoudt. Het optreden in Joppe 
begint om ongeveer 19.00 uur en de 
toegang is natuurlijk gratis.

Rocken met Que Pasa in 
De Walrus zaterdag
Aalsmeerderbrug - De rockco-
verband Que Pasa komt zaterdag 
16 april optreden in De Walrus aan 
de Aalsmeerderdijk. De meest veel-
zijdige rockband uit de Haarlem-
mermeer is geïnspireerd door be-
roemde rock muzikanten. Alle be-
kende nummers van onder ande-
re Queen, Mitch Ryder, Rolling Sto-
nes en Nirvana worden op perfec-
te wijze uitgevoerd. De muzikanten 

maken graag samen muziek en dit 
is tijdens het optreden duidelijk aan 
ze te zien. 
Que Pasa hoopt er met het publiek 
een groot rock feest van te gaan 
maken. Rond 21.00 uur zal de band 
starten en er wordt gespeeld tot in 
de late uurtjes, Voor een echte ou-
derwetse rockavond moet je dus za-
terdag in De Walrus zijn. Uiteraard 
is de toegang gratis, maar vol is vol!

Flügel Party bij Tante Truus
Aalsmeer - Aankomende vrijdag 
15 april opent Tante Truus haar deu-
ren weer voor een hilarisch gezellige 
avond samen met het drankje Flü-
gel. Leuke Flügel aanbiedingen zul-
len gelden en de loterij staat natuur-
lijk ook in het teken van Flügel. Dus, 
heb je zin in een drankje te drinken, 
een hapje te nuttigen en lekker mee 
te zingen op de muziek? Kom dan 

aanstaande vrijdag naar Feestcafé 
Tante Truus. Ook alvast in de agenda 
noteren om niets te missen: Zondag 
24 april : “Truus komt ook met Pasen 
en vrijdag 29 april : “Truus ontmoet 
blauw bloed. Alle avonden staan in 
het teken van ouderwetse gezellig-
heid voor iedereen boven de 18 jaar. 
De entree is gratis. Locatie is Dreef 
5 (Bon Ami).

Vrijdag dj Elmar en zaterdag:
Praamclassics met dj René
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
16 april Praamclassics met DJ Re-
né Piet in de Praam in de Zijdstraat. 
René Piet zal de beste nummers van 
toen draaien. Uiteraard is de entree 
geheel gratis. Praamclassics begint 
al om 19.00 uur, dus weer er op tijd 
bij. In de middag draaien estafette 
DJ’s Paul en Bink van Leeuwen. De-
ze bekende Kudelstaarters nemen 
hun leukste plaatjes mee en gaan 
er een gezellige middag van maken.
Kom gezellig langs. De kidsboetclub 
is ook geopend dus het is geen en-
kel probleem als de kids ook mee 
komen deze middag. Paul en Bink 
draaien van 16.00 tot 19.00 uur en 
de kidsboetclub is ook op deze tij-
den geopend. Vrijdag komt DJ Elmar 
draaien in de Praam. DJ Elmar weet 

regelmatig het feestniveau te ver-
hogen in de Praam. Het zal dan ook 
weer een echt gezellig Praamavond-
je worden. Vergeet je legitimatie niet 
en kom op tijd, dan hoef je ook niet 
in de rij te staan! Vanavond, donder-
dag 14 april, wordt het overigens 
ook weer een heel gezellige avond 
in de Praam. Nieuwsgierig? Bel dan 
even naar de Praam: 322010 of kijk 
op facebook. 

Voor in de agenda: Volgende week 
donderdag 21 april wordt een Mys-
terynight georganiseerd en zater-
dag 23 april staat een preparty met 
dj Zwekko op het programma. De-
ze avond wordt tevens de reünie 
van Dillewijn gehouden. Informatie: 
www.cafedepraam.nl.



•	 Aalsmeerderweg	107,	het	vergroten	van	de	woning;
•	 Aalsmeerderweg	142,	het	aanleggen	van	kabels	en	
	 leidingen;
•	 A.H.	Blaauwstraat	14,	het	vergroten	van	de	woning;
•	 Antoniushof	16,	het	wijzigen	van	een	gevel;
•	 Diverse	locaties,	het	slopen	van	opstallen;
•	 Herenweg	32,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
•	 J.P.	Thijsselaan	48,	het	kappen	van	een	eik;
•	 Kastanjelaan	6,	het	plaatsen	van	een	dakopbouw	en	
	 dakkapel;
•	 Lisdoddestraat	69,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
•	 Oosteinderweg	215,	het	aanbrengen	van	geluidsisolatie;
•	 Rietwijkeroordweg	37,	het	aanleggen	van	een	uitrit;
•	 Stommeerweg	51,	het	vergroten	van	de	woning;
•	 Van	Cleeffkade	naast	nr.	16,	het	tijdelijk	plaatsen	van	
	 een	informatiebord;
•	 Zijdstraat	68a,	het	vergroten	van	de	woning.

Verleende	omgevingsvergunningen,	reguliere	procedure

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

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	op	grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	is	de	volgende	
omgevingsvergunning	te	verlenen:
•	 Catharina-Amalialaan	66,	het	vergroten	van	een	school;
•	 Dotterbloemweg	25,	het	aanleggen	van	kabels	en	
	 leidingen;
•	 Oosteinderweg	273,	het	intern	wijzigen	van	het	gebouw;
•	 Kudelstaartseweg	34,	het	plaatsen	van	een	carport;
•	 Legmeerdijk	313,	het	slopen	en	verwijderen	van	asbest;
•	 Uiterweg	126,	het	kappen	van	een	boom.

Verleende	bouwvergunningen	met	toepassing	
van	een	ontheffing

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

•	 Westeinderplassen	H	450,	het	vernieuwen	van	beschoei-
ingen	en	het	deels	ontgraven	t.b.v.	water.

Verzenddatum omgevingsvergunningen: 14 april 2011.

Vooraankondiging herziening bestemmingsplan 
‘Uiterweg-plasoeVers 2005’ 

Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Aalsmeer	 geven	 er	 over-
eenkomstig	artikel	1.3.1	van	het	Besluit	ruimtelijke	ordening	
kennis	van	dat	zij	een	herziening	van	het	bestemmingsplan	
‘Uiterweg-Plasoevers	2005’	voorbereiden.	

Plangebied
Het	gebied	van	de	herziening	van	het	 thans	vigerende	be-
stemmingsplan	 Uiterweg	 Plasoevers	 2005	 wordt	 begrensd	
door:
•	 in	het	noorden:	de	gemeentegrens	die	evenwijdig	loopt	
	 aan	de	Ringvaart;
•	 in	het	oosten:	de	bebouwingsgrens	van	Aalsmeer	Dorp,	
	 en	de	Stommeerweg;	
•	 in	het	westen	en	zuiden:	de	Herenweg,	dan	wel	de	
	 gemeentegrens	die	evenwijdig	loopt	aan	de	Herenweg.
De	 ontwikkellocaties	 Calslagen	 aan	 de	 Herenweg	 en	 Vrou-
wentroost	aan	de	Kudelstaartseweg	nabij	de	Bachlaan	zullen	
buiten	de	planherziening	worden	gehouden	en	door	middel	
van	afzonderlijke	ruimtelijke	procedures	worden	gerealiseerd.

Aanleiding
Het	thans	vigerende	bestemmingsplan	 ‘Uiterweg-Plasoevers	
2005’	is	op	3	september	2008	met	uitzondering	van	een	aan-
tal	planonderdelen	onherroepelijk	geworden.	Op	grond	van	
de	Wet	ruimtelijke	ordening	is	een	integrale	herziening	van	
het	bestemmingsplan	pas	geboden	op	3	september	2018.	
De	gemeenteraad	heeft	echter,	onder	meer	naar	aanleiding	
van	 de	 vaststelling	 van	 het	 uitvoeringsprogramma	 econo-
misch	beleid	op	29	mei	2009	en	de	vaststelling	van	de	Aals-
meerse	Gebiedsvisie	2020	op	26	november	2009,	het	huidige	
bestemmingsplan	ter	discussie	gesteld	als	adequaat	en	actu-
eel	beheerskader	voor	het	gebied	van	de	Westeinderplassen.
Bij	de	vaststelling	van	de	Integrale	Nota	Actualisering	be-
stemmingsplannen	 heeft	 de	 gemeenteraad	 om	 die	 reden	
besloten	aan	de	herziening	van	het	bestemmingsplan	“Uiter-
weg-Plasoevers	2005”	prioriteit	te	geven.	

Doelstelling
De	herziening	beoogt	de	geldende	planologische	 juridische	
regeling	 in	overeenstemming	te	brengen	met	de	wettelijke	
verplichtingen	voorvloeiend	uit	de	Wet	ruimtelijke	ordening.	
Als	 onderdeel	 van	 het	 uitvoeringsprogramma	 van	 de	 Inte-
grale	Nota	Actualisering	Bestemmingsplannen,	is	de	planher-
ziening	 in	hoofdzaak	conserverend	van	aard.	De	bestaande	
soorten	van	functies	(natuur,	recreatie,	wonen,	jachthavens,	
trekheestercultuur)	 worden	 op	 voorhand	 geacht	 het	 meest	
doelmatige	gebruik	van	gronden	te	vormen	en	moeten	daar-
om	 in	 beginsel	 als	 zodanig	 gehandhaafd	 blijven.	 De	 plan-
herziening	zal	derhalve	op	korte	termijn	niet	tot	een	wezen-
lijk	andere	inrichting	van	het	plangebied	leiden.	Wel	wordt	
gezocht	 naar	 voldoende	flexibiliteit,	 zodat	 op	 toekomstige	
ontwikkelingen	kan	worden	geanticipeerd.	

Beleidsvisie
De	 voorbereiding	 van	 het	 bestemmingsplan	 begint	 bij	 de	
vaststelling	van	de	beleidsmatige	uitgangspunten	voor	het	
gebied.	Uit	de	Gebiedsvisie	(en	provinciaal	ruimtelijk	beleid)	
volgt	dat	het	 ruimtelijke	beleid	er	op	dient	te	zijn	gericht	
de	typische	kenmerken	van	het	 landschap	van	de	Westein-
derplassen	en	de	Bovenlanden	te	behouden.	Het	uitgangs-
punt	daarbij	is	evenwicht	te	vinden	tussen	de	verschillende	
functies	in	het	gebied	en	de	ontwikkelingsmogelijkheid	tot	
kwalitatief	hoogwaardig	waterrecreatiegebied.	Gegeven	deze	
uitgangspunten	kunnen	bij	voorbaat	een	aantal	inhoudelijke	
vraagstukken	worden	geïdentificeerd	waarvoor	een	herijking	
en	nadere	uitwerking	van	het	ruimtelijke	beleid	noodzakelijk	
is.	 Het	 gaat	 hierbij	 om	 de	 doelmatigheid	 van	 de	 zonering	

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

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

gewijzigde openstelling

Het	gemeentehuis	 is	op	de	volgende	data	de	gehele	
dag	gesloten:	
Goede	Vrijdag	(	22	april);
Donderdag	5	mei	(Bevrijdingsdag)
Vrijdag	6	mei
Donderdag	2	juni	(Hemelvaartsdag)
Vrijdag	3	juni
Op	woensdag	4	mei	(Dodenherdenking)	zijn	de	balies	
van	de	afdeling	Dienstverlening	om	17.00	uur	geslo-
ten.	Er	is	dan	geen	avondopenstelling.	

intrekking onteigening ter gedeeltelijke 
UitVoering bestemmingsplan “noordVork” 

Burgemeester	en	wethouders	maken	bekend,	dat	het	onteige-
ningsbesluit	van	de	gemeenteraad	van	11	februari	2010	ter	
realisatie	van	de	bestemming	“Verkeer”	ten	behoeve	van	de	
gedeeltelijke	 uitvoering	 van	 het	 bestemmingsplan	 “Noord-
vork”	 is	 ingetrokken.	Hiertoe	 heeft	 de	 gemeenteraad	 op	 7	
april	 2011	 een	 besluit	 genomen.	 Dit	 betekent,	 dat	 de	 ge-
starte	 procedure	waarbij	 vier	 percelen	 betrokken	waren,	 is	
stopgezet.	

koninklijk beslUit tot gedeeltelijke 
goedkeUring onteigeningsbeslUit “dorpshaVen” 

Het	 college	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 de	 ge-
meente	 Aalsmeer	 maakt	 bekend,	 dat	 de	 Kroon	 bij	 besluit	
no.	 11.000557	 van	3	maart	 2011	gedeeltelijk	 goedkeuring	
heeft	verleend	tot	het	besluit	van	de	raad	van	de	gemeente	
Aalsmeer	van	24	juni	2010,	tot	onteigening	krachtens	arti-
kel	77	van	Titel	IV	van	de	onteigeningswet.	De	onteigening	
geschiedt	ten	name	van	de	gemeente	Aalsmeer	ten	behoeve	
van	de	uitvoering	 van	het	 op	21	 september	 2006	door	 de	
raad	 van	de	gemeente	Aalsmeer	 vastgestelde	 en	 inmiddels	
onherroepelijke	 (als	 gevolg	 van	 de	 uitspraak	 van	 de	 Raad	
van	State	van	9	juli	2008),	bestemmingsplan	“Oosteinderweg	
e.o.	2005”,	ter	realisering	van	de	bestemming	“Uit	te	werken	
Woondoeleinden”	 en	het	 op	 2	 februari	 2010	door	 het	 col-
lege	van	burgemeester	en	wethouders	vastgestelde	Uitwer-
kingsplan	“Dorpshaven”	ter	realisering	van	de	bestemmingen	
“Woondoeleinden	gestapeld	2”,	“Woondoeleinden	niet	gesta-
peld”,	“Woondoeleinden	niet	gestapeld	2”,	“Woondoeleinden	
niet	gestapeld	3”,	“Water	2”,	“Groenvoorzieningen”	en	“Ver-
keersdoeleinden	–	langzaam	verkeer”.	Het	uitwerkingsplan	is	
echter	nog	niet	onherroepelijk	geworden.

Voor	de	 realisatie	van	voornoemde	bestemmingen	dient	de	
gemeente	over	het	bij	deze	onteigening	betrokken	perceels-
gedeelte	 te	 kunnen	 beschikken.	Het	 betrokken	 perceelsge-
deelte	is	gelegen	binnen	het	plangebied	van	het	uitwerkings-
plan	 “Dorpshaven”,	welk	plan	de	 realisatie	mogelijk	maakt	
van	de	hiervoor	 genoemde	bestemmingen.	De	officiële	 be-
kendmaking	 van	 het	 Koninklijk	 Besluit	 tot	 goedkeuring	 is	
gepubliceerd	in	de	Staatscourant	nummer	3785	d.d.	18	maart	
2011.	 Het	 Koninklijk	 Besluit	 van	 3	 maart	 2011,	 vergezeld	
van	het	raadsbesluit	en	de	perceelslijst,	ligt	ter	inzage	bij	de	
centrale	balie	van	het	gemeentehuis,	Drie	Kolommenplein	1	
te	Aalsmeer.	De	openingstijden	van	de	centrale	balie	zijn	van	
maandag	tot	en	met	vrijdag	van	8.30	uur	tot	14.00	uur	(vrije	
inloop)	en	op	woensdag	tot	17.00	uur.	Voor	het	overige	zijn	
de	stukken	in	te	zien	op	afspraak.	Indien	u	van	deze	moge-
lijkheid	gebruik	wilt	maken	dan	kunt	u	terecht	bij	de	heer	C.	
Maarsen	(telefoonnummer	0297-387589).

definitieVe beschikkingen

Een	definitieve	beschikking	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken	 ligt	 zes	 weken	 na	 de	 dag	 van	 verzending	 tijdens	 de	
openingstijden	of	op	afspraak	ter	inzage	bij	de	afdeling	dienst-
verlening.	 Op	 grond	 van	 artikel	 7:1	 Algemene	 wet	 bestuurs-
recht	 kan	 een	 belanghebbende	 binnen	 zes	 weken,	 na	 de	 dag	
van	verzending	van	het	besluit,	een	schriftelijk	en	gemotiveerd	
bezwaarschrift	 indienen	bij	het	bevoegde	bestuursorgaan.	 Een	
bezwaarschrift	heeft	geen	schorsende	werking.	Wel	bestaat	de	
mogelijkheid	om	de	voorzitter	van	de	sector	bestuursrecht	van	
de	 arrondissementsrechtbank	 (voorzieningenrechter)	 Postbus	
75850,	1070	AW	Amsterdam,	een	voorlopige	voorziening	te	vra-
gen.	Voor	de	behandeling	van	een	verzoekschrift	worden	door	de	
rechtbank	kosten	in	rekening	gebracht.

Ontheffing	sluitingstijd
Burgemeester	van	de	gemeente	Aalsmeer	maakt	bekend	dat	
op	grond	van	artikel	2:29	van	de	APV	ontheffing	sluitingstijd	
is	verleend	aan	café	de	Praam	voor:
•	 donderdag	21	op	vrijdag	22	april	2011	tot	04.00	uur
•	 zondag	24	op	maandag	25	april	2011	tot	05.00	uur
•	 donderdag	2	op	vrijdag	3	juni	2011	tot	05.00	uur
•	 zondag	12	op	maandag	13	juni	2011	tot	04.00	uur
•	 donderdag	1	op	vrijdag	2	september	2011	tot	03.00	uur.
	 met	 dien	 verstande	 dat	 er	 na	 2.00	 uur	 geen	 bezoekers	

meer	mogen	worden	toegelaten.
Datum verzending ontheffing: 12 april 2011.

Evenementenvergunning
Op	grond	van	artikel	2.25	van	de	Algemene	Plaatselijke	Ver-
ordening	is	de	vergunning	verleend	voor:
•	 Geraniummarkt	Aalsmeer	Centrum	op	7	mei	2011	
	 van	09.00-17.00	uur;
•	 Zomerbraderie	winkelcentrum	Kudelstaart	op	29	juni	2011	
	 van	14.00-21.00	uur;
Datum verzending vergunning 14 april 2011

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	de	volgende	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	
zijn	ontvangen:

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
14 april 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar	 buiten	openingstijden	 en	 in	het	weekend.	Be-
reikbaar	via	het	hoofdnummer:	0297-381777.

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

serVicepUnt beheer en UitVoering 
proVincie noord-holland
Voor	 al	 uw	 klachten	 over	 provinciale	 wegen	 en	 bruggen:	
tel.	0800-0200600	of	mail	naar:	infobu@noord-holland.nl.

in	het	 vigerende	plan	 van	 intensief	 gebruik	naar	 extensief	
gebruik	en	de	grens	tussen	bebouwd	en	onbebouwd	gebied	
in	relatie	tot	thema’s	als	de	bescherming	van	landschap	en	
natuur,	 de	 ontwikkelingsrichting	 als	 hoogwaardig	 waterre-
creatiegebied,	het	toekomstperspectief	voor	de	trekheester-
cultuur,	 en	het	wonen	achter	het	 lint.	Het	proces	 van	be-
leidsvorming	 dient	 uit	 te	 monden	 in	 een	 beleidskader	 dat	
voldoende	is	toegerust	om	gewenste	ontwikkelingen	te	faci-
literen	en	ongewenste	ontwikkelingen	tegen	te	gaan,	en	de	
handhaafbaarheid	van	het	planregime	te	vergroten.

Planning
De	planning	van	de	integrale	herziening	is	er	op	gericht	in	
het	eerste	kwartaal	van	2013	tot	vaststelling	van	het	nieuwe	
bestemmingsplan	te	komen.	Het	komende	half	jaar	is	gere-
serveerd	voor	de	voorbereiding	van	de	integrale	beleidsvisie	
voor	het	gebied.	Belanghebbenden	zullen	bij	het	proces	van	
beleidsvoorbereiding	worden	betrokken.	De	beleidsvisie	 zal	
naar	verwachting	begin	2011	aan	de	gemeenteraad	ter	vast-
stelling	worden	aangeboden.	De	vertaling	van	de	beleidsvisie	
in	 een	voorontwerpbestemmingsplan	 zal	 in	de	eerste	helft	
van	2012	gereed	zijn.	

Projectplan
Voor	de	aanpak	van	de	beoogde	planherziening	is	een	pro-
jectplan	opgesteld.	Het	projectplan	bevat	een	beschrijving	
van	de	planinhoud	en	een	beschrijving	van	de	uitvoerings-
organisatie.	Het	inhoudelijke	deel	van	het	projectplan	is	in	
te	zien	bij	de	centrale	balie	op	het	gemeentehuis,	Drie	Ko-
lommenplein	1,	Aalsmeer.	De	openingstijden	van	de	centrale	
balie	zijn:	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	8.30	uur	tot	14.00	
uur	(vrije	 inloop)	en	van	14.00	uur	tot	17.00	uur	(	op	af-
spraak).	Op	woensdag	is	de	centrale	balie	open	van	8.30	uur	
tot	20.00	uur.	Voor	het	overige	is	het	projectplan	in	te	zien	
op	afspraak.	Het	projectplan	 is	 tevens	beschikbaar	gesteld	
via	de	gemeentelijke	website	www.aalsmeer.nl	(te	vinden	on-
der	de	knop	“bestemmingsplannen”	in	het	keuzemenu	rechts	
op	het	beeldscherm	onder	“ga	direct	naar”).	Voor	meer	in-
formatie	over	het	projectplan	kunt	u	contact	opnemen	met	
mevrouw	E.	van	der	Klis,	juridisch	beleidsmedewerker	ruim-
telijke	ordening,	afdeling	Vergunningen	en	Handhaving,	via	
telefoonnummer	0297-387	575.	

Inspraak	en	zienswijzen
Met	 inachtneming	 van	 voornoemd	 artikel	 1.3.1,	 lid	 2	 Bro	
wordt	vermeld	dat	er	op	dit	moment	nog	geen	gelegenheid	is	
om	over	het	voornemen	het	bestemmingsplan	“Uiterweg-Pla-
soevers	2005”	te	herzien	zienswijzen	naar	voren	te	brengen,	
en	dat	 er	 geen	onafhankelijke	 instantie	 in	de	gelegenheid	
is	gesteld	om	over	het	genoemde	voornemen	advies	uit	 te	
brengen.	Over	de	beleidsvisie	 en	het	 voorontwerp	bestem-
mingsplan	 zal	 inspraak	 worden	 verleend.	 Het	 ontwerpbe-
stemmingsplan	zal	op	grond	van	artikel	3.8	Wro	ter	inzage	
worden	gelegd	met	voor	een	ieder	de	mogelijkheid	een	ziens-
wijze	naar	voren	te	brengen.	
Van	de	ter	inzage	legging	van	de	beleidsvisie	en	het	voor-
ontwerp	bestemmingsplan	met	het	oog	op	inspraak	en	het	
ontwerpbestemmingsplan	met	het	oog	op	het	indienen	van	
zienswijzen	zal	steeds	op	de	gebruikelijke	wijze	door	middel	
van	een	publicatie	in	de	Nieuwe	Meerbode	en	op	de	gemeen-
telijke	website	kennis	worden	gegeven.	

welstandscommissie

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

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
week 15

t/m	15	apr	 Royale	Club	Avond	in	Crown	Business	Studio	op	
5	maart	2011	van	22.00-05.00	uur;

t/m	15	apr	 Evenementenvergunning:	van	kinderboerderij	
	 Boerenvreugd	op	grasveld	in	de	Snoekbaars-

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

21	mei	2011	van	12.00-23.00	uur;
t/m	15	apr		 Evenementenvergunning:	Peur	um	erin	bij	de	

Loswal	op	22	mei	van	14.00-19.00	uur;
t/m	15	apr	 Evenementenvergunning:	Sinterklaasoptocht	

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

t/m	19	apr	 Herinrichting	Christinastraat,	Julianalaan	&	
Margrietstraat;

t/m	28	apr	 Vastgestelde	regionale	waterkeringen	2010;
t/m	28	apr	 Vastgestelde	2e	partiële	herziening	
	 uitwerkingsplan	‘Nieuw-Oosteinde	3,	deel	1’;
t/m	6	mei	 Voorontwerp	bestemmingsplan:	Spoorlaan.
t/m	12	mei	 Evenementenvergunning:	de	grote	prijs	van	

Aalsmeer	2011	vanaf	de	pier	bij	het	Surfeiland	
op	2	oktober	‘11	van	12.30-16.00	uur;

t/m	12	mei	 Evenementenverguning:	voor	het	houden	van	
een	Nationale	buitenspeeldag	op	1	juni	2011	
van	13.00	tot	17.00	uur;

t/m	12	mei	 Evenementenvergunning:	voor	het	houden	van	
spelen	en	een	optocht	t.b.v.	Koninginnedag	op	
30	april	2011;

t/m	12	mei	 Evenementenvergunning:	voor	het	houden	
van	een	boekenmarkt	op	8	oktober	2011	van	
10.00-17.00	uur;

t/m	12	mei	 Evenementenvergunning:	voor	het	houden	van	
een	decembermarkt	op	16	en	17	december	
2011,	in	de	Zijdstraat	en	op	het	Molenplein;

t/m	12	mei	 Evenementenvergunning:	voor	het	houden	van	
een	Oude	deuren	surfcup	op	de	Westeinderplas-
sen/	Surfeiland	op	19	juni	2011	van	09.00-
20.00	uur;

t/m	25	mei	 Ontheffing	sluitingstijd:	Café	de	Praam	op	
	 21	en	22	april	2011	tot	04.00	uur,	op	24	en	25	

april	2011	tot	05.00	uur,	op	2	en	3	juni	2011	
tot	05.00	uur,	op	12	en	13	juni	2011	tot	04.00	
uur,	op	1	en	2	september	2011	tot	03.00	uur;

t/m	26	mei	 Koninklijk	besluit	tot	gedeeltelijke	goedkeu-
ring	onteigeningsbesluit	“Dorpshaven”;

t/m	27	mei	 Evenementenvergunning:	Geraniummarkt	op	
	 7	mei	2011	van	09.00	tot	17.00	uur;
t/m	27	mei	 Evenementenvergunning:	Zomerbraderie	
	 winkelcentrum	Kudelstaart	op	29	juni	2011	
	 van	14.00	tot	21.00	uur.
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Caritas brengt The Crucifixion
Rijsenhout - Na een indrukwek-
kende uitvoering vorig jaar in de 
Paaskerk van Amstelveen wordt dit 
jaar The Crucifixion door Caritas uit-
gevoerd worden op donderdag 21 
april in het Lichtbaken van Rijsen-
hout aan de Aalsmeerderweg. Het 
verhaal begint op het moment dat 
Jezus met zijn discipelen in Gethse-
mane komt en eindigt met zijn dood 
aan het kruis. 
The Crucifixion is een oratorium in 
1887 gecomponeerd door Sir John 
Stainer en waarvan de tekst eigen-
lijk een meditatie was op het lijden 
van Christus. Door tekst en muziek 
samen te brengen werd dit een zeer 

doorvoeld en emotioneel stuk. Een 
muziekstuk dat goed past in de stille 
week naar Pasen. Interkerkelijk koor 
Caritas staat onder leiding van Arie 
Vooys en Peter van Dongen achter 
de piano heeft de leiding over het 
combo dat voor deze uitvoering is 
uitgebreid met keyboard, dwars-
fluit en altsaxofoon. Enkele liederen 
uit The Crucifixion zullen ook als sa-
menzang worden aangegeven. Be-
langstellenden worden van harte 
uitgenodigd om deze liederen met 
het koor mee te zingen. De uitvoe-
ring begint om 20.00 uur, de zaal 
van het Lichtbaken is open vanaf 
19.30 uur. De toegang is vrij.

Al 125.000 voor 
Ride for Roses
Aalsmeer -  Dinsdagavond 5 april 
vond de kick off bijeenkomst plaats 
voor de Ride for the Roses in Crown 
Business Studios in Aalsmeer. Tien-
tallen sponsoren brachten op deze 
avond gezamenlijk 125.000 euro bij-
een. 
Gastheer Mart Smeets: “Als het over 
geld gaat, klinkt het al gauw plat. 
Maar dat is wel het einddoel van 

Vier eieren voor 
slechtvalkenpaar
Aalsmeer - al met al verloopt het 
tot dusver boven in de Watertoren 
heel voorspoedig. Het slechtvalken-
paar houdt zich helemaal aan het 
‘spoorboekje’. Het eerste ei is gelegd 
op de eerste lentedag (21 maart) en 
in de meest ideale situatie wordt 
om de 48 uur weer een ei gelegd. 
Dat ging dus vlekkeloos. Ei 2, 3 en 
4 (jawel!) zijn gelegd op 23, 25 en 
27 maart! Dit betekent dat rond 25 
april het eerste slechtvalken-jong 
verwacht mag worden.

Veiling vestigingen Flora 
Holland voor Roparun
Aalsmeer - Op woensdag 6 april is 
op vier vestigingen van FloraHolland 
een kar Hortensia Avantgarde van 
Sjaak van Schie BV geveild voor de 
Roparun. Op Naaldwijk, Aalsmeer, 
Bleiswijk en Rijnsburg werken na-
melijk teamleden van RoparunTeam 
FloraHolland. Op vrijdag 8 april 
opent Sjaak van Schie BV een nieu-
we vestiging aan de Hoge Geest in 
Naaldwijk. In het kader van deze 
opening wilde hij ook iets doen voor 
het goede doel en koos voor het on-
dersteunen van RoparunTeam Flo-
raHolland. De Hortensia Avantgarde 
werd eenmalig op de klokken van 
FloraHolland geveild en bracht een 

geweldig bedrag op van 3.482,04,-. 
voor de Roparun. Dit brengt de hui-
dige sponsorstand op 44.665.78. 
De Roparun is een loopevenement 
van 530 kilometer waarbij men-
sen, in teamverband, een sportieve 
prestatie leveren om op die manier 
geld op te halen voor mensen met 
kanker. Ook wel een avontuur voor 
het leven genoemd. Dat blijkt ove-
rigens ook uit het motto wat al ja-
ren is: “Leven toevoegen aan de da-
gen, waar geen dagen meer kun-
nen worden toegevoegd aan het le-
ven”. Meer informatie over Roparun-
team Floraholland en meer informa-
tie over de Stichting Roparun.

Con Amore in 
Nieuw Vredeveld
Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore geeft zondagmid-
dag 17 april een voorjaarsconcert 
in verzorgingshuis Nieuw Vredeveld 
in Amstelveen. Con Amore heeft uit 
het brede repertoire een program-
ma samengesteld voor elk wat wils. 
Voor de pauze geestelijke muziek 
met Pasen als leidraad en na de 
pauze populair klassiek en heden-
daagse nummers Con Amore hoopt 
de bewoners een fijne, muzikale 
middag te bezorgen.

Primeur voor Jasper op de radio
Opnieuw groot feest Jan 
Leliveld in Aalsmeer!
Aalsmeer - De inmiddels lande-
lijk bekende zanger Jan Leliveld 
geeft op zaterdag 4 juni opnieuw 
een groot feest in zijn woonplaats 
Aalsmeer. Het optreden zal plaats-
vinden in de Crown Business Stu-
dio’s. Als gast zal Glennis Grace we-
derom haar opwachting maken. Dit 
maakte de zanger vorige week be-
kend in het radioprogramma Jas-
per FM op Radio Aalsmeer. Jan Le-
liveld was donderdag 7 april te gast 
bij de 11-jarige Jasper Leegwater in 
de radiostudio aan de Baccarastraat 
en sprak bijna een half uur lang over 
zijn zangcarrière. Leliveld is sinds 
een aantal jaren succesvol als ver-
tolker van het Nederlandstalig lied.
Oktober 2009 gaf Leliveld twee gro-
te live-concerten in de Aalsmeerse 
Bloemhof. “Dat was een hele klus, 
maar uitstekend bevallen. Ik kan je 
zeggen dat ik 4 juni opnieuw een 
groot optreden zal geven, ditmaal in 
de voormalige tv-studio’s. En weder-
om zal Glennis Grace een gastoptre-
den verzorgen. Alles is bijna rond, 
alleen de horecavergunning ont-
breekt nog. Dat zal wel goedkomen, 

want ik denk dat de burgermeester 
nu ook meeluistert”, zo vertelde Jan 
Leliveld met een glimlach aan Jas-
per. De 54-jarige zanger, momen-
teel in de hitlijsten met zijn laatste 
single ‘Laat het feest beginnen’ en 
druk bezig met de afronding van zijn 
nieuwe album, had het naar zijn zin 
in de studio. “Het feest is voor mij ei-
genlijk hier en nu al begonnen”. Leli-
veld vertelde ook dat hij vol plannen 
zit voor de toekomst. “We denken al 
weer aan het maken van een vijf-
de album. Ik vind zingen ontzettend 
leuk om te doen.” Het was de eer-
ste keer dat Jasper een bekende ar-
tiest in de studio ontving. De jeugdi-
ge radiomaker en zijn redactieteam 
zullen proberen dit jaar meer beken-
de zangers of zangeressen te strik-
ken voor een interview. Hou daarom 
de plaatselijke media en de website 
www.jasperfm.nl in de gaten. Op de-
ze site is tevens een compilatie van 
het gesprek met Jan Leliveld terug 
te beluisteren. Het programma Jas-
per FM wordt elke donderdag tus-
sen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden 
op 105.9 of kabel 99.0.

Vergadering wijkraad Stommeer
Aalsmeer - Op woensdag 20 april 
komt wijkraad Stommeer van-
af 19.30 uur voor een vergadering 
bijeen in gebouw Seringenhorst 
aan de Parklaan 27. Tijdens de bij-
eenkomst zal de politie uitleg ge-
ven over wat er zoal gebeurt van-
af het moment dat er een telefoni-
sche melding binnenkomt. Er is ge-
legenheid tot het stellen van vragen 
en discussie. 
Ook zal een plan worden toege-

licht en besproken van een aantal 
buurtbewoners over de herinrich-
ting van de Azaleastraat en de Cle-
matisstraat. Doel is om bestaande 
knelpunten, waaronder parkeerpro-
blematiek en toegankelijkheid voor 
hulpdiensten, aan te pakken. Het 
plan is enige tijd geleden ter uit-
werking aangeboden aan wonings-
tichting Eigen Haard. Iedere bewo-
ner van de Stommeer is van harte 
welkom.

onze inspanningen. Dit bedrag is 
een mooie stap op weg naar de 1 
miljoen euro, het streefbedrag van 
dit jaar.” Aanmelden voor de Ride 
for the Roses 2011 is nog steeds 
mogelijk. Iedereen kan aan de Ride 
for the Roses meedoen, die dit jaar 
op 4 september wordt gehouden in 
Aalsmeer. 
Er zijn verschillende mogelijkhe-
den: een ‘Cycle Tour’ van 100 kilo-
meter en twee toertochten van 25 
en 50 kilometer. Voor meer informa-
tie over aanmelden en sponsoring:  
www.ridefortheroses.nl.

2e Netwerkavond voor 
(startende) ondernemers
Kudelstaart - Wegens succes 
wordt een tweede netwerkavond 
voor (startende) ondernemers geor-
ganiseerd in het Dorphuis. 
Op woensdag 20 april zijn belang-
stellenden vanaf 19.30 uur wel-
kom. De organiserende onderne-
mers zijn imagoconsulent Loren-
zo Homoet, ademhaling en gezond-
heidcoach Willen van Kooi, com-
municatiecoach Ruud Pattiapon en 
huid- en vitaliteitcoach Kitty van 
Rijn. De gastspreker blijft voorals-
nog een verrassing. Van 20.00 tot 
21.00 uur worden korte workshop-
trainingen gegeven. Nuttige infor-
matie om eens anders naar het on-
dernemen te kijken. En hoe onder-
nemers letterlijk en figuurlijk in deze 
snelle tijd overeind kunt blijven. Van 
21.00 tot 22.00 uur is er gelegenheid 

tot netwerken.Dat ondernemers iets 
extra’s verdienen, is de organisa-
tie wel duidelijk. Daarom wordt een 
verloting gehouden met nuttige en 
waardevolle prijzen ter afsluiting. Dit 
is gepland rond 22.00 uur. Voor een 
bijdrage in de kosten wordt 10 eu-
ro entree gevraagd. Hiervoor krij-
gen deelnemers een unieke kans 
om te Netwerken op een verzorgde 
locatie, inclusief 3 consumpties. Er 
wordt training door specialisten op 
hun vakgebied gegeven, als extra 
een gasttrainer en deelnemers doen 
automatisch mee aan een waarde-
volle prijsvraag. 
Breng hiervoor uw visitekaartje mee. 
Gezien de verwachte belangstel-
ling worden geïnteresseerden ver-
zocht zich spoedig op te geven via  
netwerk2011@gmail.com.

Zondag uitslag loterij RKDES
Kudelstaart - Zondag 17 april zal 
de uitslag bekend gemaakt worden 
van de grote superloterij van RKDES 
tijdens en na de wedstrijd van RK-
DES tegen DWS. 
Mooie prijzen zijn er te verdelen 
waaronder een Ipad en een lcd tele-
visie en natuurlijk de hoofdprijs, een 
reis naar de Malediven. Ook zal di-
verse keren aan het rad van fortuin 
worden gedraaid en ook hier zijn 

leuke prijzen te winnen. Er zal deze 
middag gezellige muziek gedraaid 
worden. De wedstrijd RKDES tegen 
DWS begint om 14.00 uur en daarna 
zal dus de uitslag van de superlote-
rij bekend gemaakt worden. 
Wilt u dus een leuke en gezelli-
ge middag met hopelijk een mooie 
wedstrijd? Kom dan zondag naar 
het RKDES sportpark aan de Wim 
Kandreef.

Jeugdclub Zegelkids bijeen
Aalsmeer - Vrijdag 15 april is de 
volgende bijeenkomst van de jeugd-
club van de Postzegelvereniging: De 
Zegelkids. De bijeenkomst is in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat 6 
van 19.00 tot 20.30 uur. Ingang ach-
terom. Deze avond wordt een le-
zing gegeven door longarts S. Bur-
gers en gaat over ‘Roken en sigaret-
ten’. Verder gaan de jongens en mei-
den op zoek naar zegels met gebre-
ken en naar zegels van alle Europe-
se landen. Voor de jeugd is er elke 
maand een jeugdpuzzel met maxi-
maal 10 vragen waarmee punten 

verdiend kunnen worden. Vergeet 
niet de puzzel in te leveren, want 
met die punten kunnen volgen-
de maand zegels gekocht worden 
op de veiling. Als er verder nog tijd 
over is, mag er gesnuffeld worden in 
die gigantische grote bak vol zegels. 
Pret maken met postzegels. Nieuws-
gierig? Kom dan ook. Willen je ou-
ders meer informatie, dan kunnen 
zij contact opnemen met Ellie, tel, 
361819 of Saskia, tel. 569660. Ook 
kan gekeken worden op de website  
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl.

Wijken, leefbaarheid en 
jongeren gaan wel samen
Aalsmeer - Een gefilmd portret van 
bewoners uit het dorp en uit Oost 
vormde de basis van een levendi-
ge discussie over leefbaarheid in 
de wijken en buurten van Aalsmeer. 
De avond vond plaats op woens-
dag 6 april in zo goed als vol cul-
tureel café Bacchus. Tijdens de dis-
cussie bleek dat bewoners van wij-
ken elkaar niet echt goed kennen en 
daardoor beelden over elkaar heb-
ben die vaak niet kloppen. Dat le-
vert wel eens misverstanden op. 
Het blijkt ook dat, daar waar het 
goed of beter gaat in een wijk, er 
vaak een ontmoetingsplek of een 
buurthuis of huiskamer aanwezig 
is. En op de stelling dat alle jonge-
ren de wijk uit moeten, kwam men 
tot de slotsom dat het zonder jon-
geren echt niet gaat. Een andere 
belangrijke uitkomst is dat wijk en 
buurtraden heel verschillend den-
ken over wat een wijkraad doet. 

Dat dit wel eens een communica-
tievraagstuk oplevert, moge duide-
lijk zijn. Uiteindelijk heeft de avond 
een lijst van twintig van zowel posi-
tieve als negatieve punten opgele-
verd, die een rol spelen bij wat een 
wijk leefbaar maakt. Onder aanwe-
zigheid van twee wethouders spra-
ken afgevaardigden van wijkraden, 
jongerenwerkers, opbouwwerkers, 
wijkagenten, raadsleden en politie-
ke partijen met elkaar over dit on-
derwerp. De leefbaarheid van een 
buurt is een onderwerp dat tot de 
verbeelding spreekt, zo bleek gaan-
deweg de avond. Uit de lijst van 
twintig punten is een advies van vijf 
punten opgesteld dat naar de ge-
meente is gestuurd. Het filmpje met 
de naam ‘Maak een gebaar’ kon 
worden gerealiseerd door de belan-
geloze medewerking van filmclub 
Aalsmeer en is binnenkort te zien op  
www.pactaalsmeer.nl.

Succesvolle eerste ondernemers-
bijeenkomst Startersplatform
Aalsmeer - Maandagavond 11 april 
is in de Legakker de eerste, zeer 
succesvolle, bijeenkomst gehouden 
van het Startersplatform Aalsmeer. 
Dit platform voor startende onder-
nemers is een gezamenlijk initia-
tief van de gemeente Aalsmeer, Ka-
mer van Koophandel (KvK) Amster-
dam, Rabobank Regio Schiphol en 
Ondernemers Vereniging Aalsmeer 
(OVA). Voor deze bijeenkomst zijn 
alle sinds 1 januari 2008 gestar-
te ondernemers uitgenodigd, waar-
van er uiteindelijk 32 enthousias-
te deelnemers aanwezig waren uit 
verschillende branches. Wethou-
der Verburg: “Startende onderne-
mers zijn belangrijk voor de econo-
mie van Aalsmeer. Het is dan ook 
geweldig om zo veel jonge en en-
thousiaste ondernemers bij elkaar 
te zien. Deze ondernemers gaan nu 
en in de toekomst een rol spelen in 
de economie van Aalsmeer, het is 
dus belangrijk dat zij alle kansen en 
mogelijkheden krijgen. Dit Starters-
platform Aalsmeer is één van de uit-
werkingen van de Economische Vi-
sie en helpt deze ondernemers hun 
bedrijf meer bekendheid te geven, 
netwerken op te bouwen en daar-
door zelf te groeien.” Na de inlei-
ding door avondvoorzitter Nic Kors, 
directeur van de Rabobank vesti-
ging in Aalsmeer, heeft wethouder 
Ad Verburg in een elevator pitch op 
de bloemenkist kort toegelicht wat 

startende ondernemers aan de ge-
meente kunnen hebben en daar-
mee de aftrap gegeven voor de 
avond. Vervolgens hebben een aan-
tal ondernemers de kans gegrepen 
om hun ondernemersactiviteiten op 
de kist in circa twee minuten voor 
het voetlicht te brengen. Daarna 
was het voor de deelnemers serieus 
werken, in twee groepen hebben de 
deelnemers onder leiding van twee 
KvK trainers een bliksemsessie ‘ele-
vator pitch’ gehad. Hoe presenteer 
ik in twee minuten tijd mijn bedrijf 
en mijn boodschap duidelijk aan 
het publiek. Aandachtspunten wa-
ren hierbij. Wat vertel ik wel maar 
ook wat vertel ik niet, hoe presen-
teer ik mezelf en wat is mijn ‘unique 
sellingpoint’. Na afloop van de trai-
ning heeft een aantal ondernemers 
de kans gegrepen om het geleerde 
op de bloemenkist in de praktijk te 
brengen, dit leverde nog een aan-
tal zeer inspirerende pitches op. De 
avond werd afgesloten met een net-
werkborrel waar door alle aanwezi-
gen zeer intensief gebruik van werd 
gemaakt. De initiatiefnemers heb-
ben in eerder stadium besloten om 
bij een succes op deze avond dit 
medio oktober een vervolg te geven 
met een tweede bijeenkomst van 
het Startersplatform Aalsmeer. Wat 
de deelnemers van maandagavond 
betreft bestaat er wat dat betreft 
geen enkele twijfel: “Doen!”

Korte bedrijfspresentatie van één van de 32 ondernemers.

Provinciale coalitie benoemt 
Greenport tot derde mainport 
Streek - De nieuwe coalitie in de 
provincie Noord-Holland is zo goed 
als rond: de kandidaat-gedeputeer-
den van VVD, PvdA, D66 en CDA 
zijn bekend en bereikten onder-
ling een akkoord over het coalitie-
akkoord 2011-2015. Voorop in het 
gezamenlijke persbericht worden 
de nieuwe omgelegde provinciale 
weg N201 en Green Park Aalsmeer 
als kernthema benoemd. In de trits 
Mainport-Schiphol, Seaport-Am-
sterdam komt Greenport-Aalsmeer 
als derde mainport aan bod. 

Betere bereikbaarheid
Het coalitieakkoord noemt een aan-
tal speerpunten waarop de coalitie 
zich de komende jaren wil richten. 
Zo wil de provincie stevig investeren 
in bereikbaarheid, waarbij zij kiest 
voor een goede balans tussen de 
verschillende vormen van mobiliteit: 
over de weg, met het openbaar ver-

voer, over het water en met de fiets. 
Mede in relatie met het economisch 
belang van de driehoek Mainport 
Schiphol – Greenport Aalsmeer – 
Seaport Amsterdam, worden de di-
gitale en fysieke infrastructuur ver-
beterd waaronder de provincia-
le weg N201. Op maandag 18 april 
komen Provinciale Staten bijeen om 
het coalitieakkoord te bekrachtigen 
en de gedeputeerden te benoemen. 
De portefeuilleverdeling van het 
nieuwe college van Gedeputeer-
de Staten ziet er als volgt uit. Eli-
sabeth Post (VVD), Mobiliteit en Fi-
nanciën; Jan van Run (VVD), Econo-
mische Zaken en P&O; Tjeerd Tals-
ma (PvdA), Ruimtelijke Ordening 
en Milieu; Elvira Sweet (PvdA), Cul-
tuur, Bestuur en Zorg; Joke Geldhof 
(D66), Water en Wonen; Jaap Bond 
(CDA), Landbouw en Landelijk Ge-
bied en gebiedsgedeputeerde Kop 
van Noord-Holland. 

Hardnoize met dj Pavo en 
Ran-D zaterdag in N201
Aalsmeer - Zaterdag 16 april wordt 
het stof weer eens flink uit de spea-
kers geblazen tijdens de derde edi-
tie van Hardnoize in de N201. Ach-
ter de draaitafels twee grote na-
men: de alom geprezen oudgedien-
de Pavo en een van de snelst in op-
komst zijnde supertalenten: Ran-D !
Pavo is wereldwijd bekend. Op 
zo’n beetje elk groot feest en festi-
val heeft hij wel gedraaid en daar-
naast heeft hij natuurlijk veel eigen 
producties op zijn naam staan, ook 
samen met onder andere Zany, Blu-
tonium Boy en onder projecten als 
HardHeadz. Hij is bekend bij zo-
wel de nieuwe als de oude genera-
tie, zeker in Aalsmeer waar hij begin 
jaren negentig zeer regelmatig in 
de N201 (toen nog Kaoetsjoek) de 
tent compleet door het dak draaide 
met zijn altijd weer verassende dj-
sets. Ran-D timmert vooral de laat-
ste paar jaar flink aan de weg met 
eigen producties uitgebracht op het 
Scantraxx label en werkt momen-
teel samen met A2 records (Alpha 
Twins) aan een album wat zeer bin-
nenkort uit zal komen. 

Tijdens Hardnoize kunnen bezoe-
kers een uitgebreide set van beide 
topartiesten verwachten waarin het 
hele spectrum aan early hardstyle 
en de meest recente knallers alle-
maal langs zullen komen. Boven-
dien zullen de vaste residents Jor-
D, Thosba en Rosko ook alle rem-
men los gooien: De tent gaat plat 
zaterdag! Kaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij alle Prime-
ra winkels en Paylogic voor 10 eu-
ro. Aan de deur is de entree 12,50 
euro. In de voorverkoop een kaart-
je halen is verstandig, want de vo-
rige editie van Hardnoize was bijna 
uitverkocht!
De komende periode veel van het 
betere stampwerk in N201: Op 7 mei 
is er een Early Hardcore feest, en in 
samenwerking met Cyndium events 
wordt in het jongerencentrum aan 
de Zwarteweg een reeks hardcore 
feesten georganiseerd waarvan de 
eerste editie gepland staat op zater-
dag 4 juni onder de naam: Square 1.  
Meer informatie volgt Hardnoize za-
terdag 16 april begint om 22.00 uur 
in de N201. Meer op www.n201.nl 
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Verzorgd en spetterend 
concert Sursum Corda 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag, 9 
april, verzorgde christelijke muziek-
vereniging Sursum Corda haar jaar-
lijkse concert voor donateurs en be-
langstellenden in een goed gevulde 
burgerzaal van het Aalsmeerse ge-
meentehuis. Onder leiding van di-
rigent Dick Hesselink werd een af-
wisselend programma afgewerkt, 
niet met een bepaald thema, of ei-
genlijk was het thema ‘lekkere mu-
ziek’ om te spelen en om naar te 
luisteren. Voor de pauze, na het 
openingskoraal en een openings-
woord van de voorzitter, de pittige 
mars Amsterdam Harbour van A.E. 
Kelly, gevolgd door een krachtig en 
stijlvol gespeeld thema uit Carmina 
Burana van Carl Orff in een arran-
gement van Jay Bocook. In Border-
zone van Jacob de Haan laat Sur-
sum Corda horen dat deze muziek 
haar bijzonder goed ligt. Zeker na 
de goede uitleg vooraf van presen-
tator Jacco Piet, kon het publiek de 
beschreven geschiedenis in de mu-
ziek herkennen. Ook in de uitvoe-
ring en de afwerking was dit stuk 
één van de betere deze avond. In 
de planning staat dat Sursum Corda 
komend najaar met onder andere 
dit stuk zal deelnemen aan een con-
cours. Met een uitvoering als deze 
zaterdag zijn zeker al heel belang-
rijke stappen gezet voor een suc-
cesvolle deelname daar. Uit de ‘ou-
de doos ‘ kwam Reflections of this 
time, een compositie van Ted Hug-
gens, solisten in het middendeel 
waren Wouter Jongkind en Klaas 
Kersloot.

Vier jubilarissen
Voordat het laatste nummer voor de 
pauze werd gespeeld nam vicevoor-
zitter Margo Veltman het woord en 
vroeg vier jubilarissen uit het orkest 
naar voren te komen. Els Visser(25), 
Klaas Kersloot (40) en voorzitter Jos 
Blom en zijn echtgenote Geertje, 

beiden 50 jaar lid, werden door haar 
in het zonnetje gezet. Voor Els en 
Klaas waren er verenigingsspelden, 
voor de beide gouden jubilarissen 
was de heer van Peursum van de 
CBOW aanwezig, die hen de gou-
den bondsspeld met bijbehorende 
oorkonde overhandigde. Muzikaal 
sloot Sursum Corda het program-
ma voor de pauze af met Lord Tul-
lamore van Carl Wittrock, en dit stuk 
spetterde werkelijk van het podium. 
Na de pauze eerst een optreden van 
Jong Sursum, ook onder leiding van 
Dick Hesselink. In de drie nummers 
die zij speelden lieten ze horen dat 
er perspectief zit in Sursum Corda, 
maar ook dat versterking zeer wel-
kom is. Dus, speel je een instrument, 
kom eens luisteren op vrijdagavond 
tussen 19.00 en 20.00 uur in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat, waar 
je, als je ongeveer een jaar les hebt, 
al kunt meespelen bij Jong Sursum. 
Na het changement vervolgde Sur-
sum Corda met een licht program-
ma, met voor iedereen herkenba-
re nummers als muziek uit Cirque 
du Soleil, waaronder Allegria en het 
popnummer Fireflies. 
Met Starwars – The Marches liet 
Sursum Corda nog een keer ho-
ren dat zij tot veel in staat is. De be-
kende thema’s werden met verve 
en goed verzorgd gespeeld. Afslui-
ter van de avond was de Lady GaGa 
dance mix, stevige dancemuziek in 
een arrangement van Ted Ricketts. 
Sursum Corda werkt 4 mei aan-
staande mee aan de herdenking in 
Kudelstaart, zal in juni nog een con-
certje verzorgen in het Kloosterhof 
en zal het seizoen afsluiten met het 
traditionele concert op het plein bij 
korenmolen De Leeuw in de Zijd-
straat op 15 juli. Ook voor Sursum 
Corda geldt: Wie wil meespelen, is 
van harte welkom op de vrijdag-
avond. De repetities beginnen na 
het oefenuur van Jong Sursum. 

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

Een avond vol emoties: Liedjes met 
een traan, maar ook met een lach, 
kunnen uit volle borst worden mee-
gezongen. En, als u komt, neem dan 
ook uw familie en uw buren mee: er 
is ruimte genoeg in cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat.

recensie
Geuren thema van een muzikale 
KCA concert middag
Aalsmeer - Zondag 10 april zorg-
den uitbundige zonnestralen en 
harpmuziek voor een heerlijke voor-
jaarswarmte in de Oud Katholie-
ke Kerk aan de Oosteinderweg. De 
werkgroep muziek van KCA had 
voor het laatste concert van dit sei-
zoen het duo Bilitis uitgenodigd om 
te komen spelen voor een dankbaar 
publiek. 
De gepassioneerde harpistes Eva 
Tebbe en Ekaterina Levental toon-
den wat een interessant instrument 
de harp is. Bij een harp denk je al 
snel aan elfjes en engelen aan de 
maan en flonkerende sterren. Bij 
bepaalde akkoorden kun je ‘pats 
boem’ iemand laten verdwijnen of 
tevoorschijn toveren. Het is een in-
strument om bij te kunnen weg dro-
men. Maar vergis u niet, de harp 
mag dan vele romantische gedach-
ten oproepen, het wordt nergens 
zoetsappig. Tenslotte zijn sprookjes 
van oorsprong niet voor kinderen 
maar voor volwassenen geschreven. 
Altijd is er een dubbele bodem. Het 
duo Bilitis gaf tijdens het concert 
aan dat er heel veel associaties mo-
gelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld geu-
ren. De lente,zomer,herfst,en win-
ter kon men aan zich voorbij horen 
trekken en de beloofde geuren wa-
ren dan ook te ruiken, de bloesem 
van de meidoorn, het pas gemaaide 
gras, het net binnen gebrachte hooi, 
en het beroemde parfum van Co-
co Chanel! De mens blijkt het bes-
te geheugen te hebben voor geuren 
en bij die herkenning komen ook de 
daarbij behorende beelden naar bo-
ven.

Nieuwe muziek
Beide harpistes vinden het belang-
rijk om naast de oude en vertrouw-
de klanken ook nieuwe muziek ten 
gehore te brengen. De componist 
Eef van Breen (1978) componeer-
de speciaal voor zijn echtgenote 
Eva Tebbe het stuk Coco. Geïnspi-

reerd door de geschiedenis van Co-
co Chanel. Gebruik makend van een 
sample box werd het een verrassend 
en mooi muzikaal stuk. Niet alleen 
de geur maar ook de erotiek, het uit-
dagende, het verleidende, zich be-
mind voelend, werd door Eva mooi 
verbeeld. De Russische Ekaterina, 
zorgde eveneens voor een prettige 
verrassing. Naast haar harp studie 
vervulde zij haar wens om ook zang 
te gaan studeren. Haar werkelijk 
loepzuivere mezzo sopraan leende 
zich uitstekend voor het stuk dat de 
Nederlandse Componist Chiel Me-
ijering (1954) in 2009 voor Ekaterina 
componeerde. Voor Meijering was 
het de uitdaging, zo werd het pu-
bliek uitgelegd, dat men in een taal 
die je niet kunt verstaan, een ande-
re klank heeft, toch door middel van 
de muziek begrijpt wat er wordt be-
doeld. Een nobel streven, maar de 
aanwezigen waren blij vooraf iets 
van de tekst uitgelegd te krijgen. 
Het Russische sprookje Moecha 
Zakatoecha gaat over de vlieg Moe-
cha die een muntje vindt, een zamo-
var koopt en iedereen uitnodigt om 
te komen thee drinken. Het feest 
lijkt compleet totdat de moordlusti-
ge spin verschijnt. Hij wil de vlieg, 
alle gasten verstoppen zich, op een 
heldhaftige mug na. Hij doorklieft 
de spin met zijn degen. Als belo-
ning eist hij van de vlieg met hem te 
trouwen. En de vlieg stemt toe. Op-
nieuw wordt er een groot feest ge-
geven waarbij iedereen weer aan-
wezig is. Het muzikale KCA feest zit 
er voor dit seizoen op. De tweede 
zondag van de maand oktober gaan 
de klassieke concerten weer van 
start, en daar zullen de muzieklief-
hebbers vast weer bij aanwezig zijn! 
Voor meer informatie, het bestellen 
van abonnementen of losse kaarten 
kan men terecht bij Nico de Groot 
telefoon 324160.

Janna van Zon

Presentatieavond Drumfanfare 
Melomanie daverend succes
Rijsenhout - Drumfanfare Melo-
manie hield zaterdag 9 april haar 
jaarlijkse presentatie in Dorpshuis 
de Reede en het was wederom een 
groot succes. De deuren van het 
Dorpshuis gingen om 19.30 uur 
open en de zaal werd al snel gevuld 
met familie, vrienden en muzieklief-
hebbers van collega muziekvereni-
gingen. Het korps stond de gehele 
avond onder leiding van Ton van Es 
en de majorettes onder leiding van 
instructrice Inge van Es. Om 20.00 
uur werd de avond geopend met het 
nummer Somewhere over the rain-
bow. Na dit openingsnummer werd 
het publiek van harte welkom gehe-
ten waarna het nummer March of 
the Russions song gespeeld werd. 
Vervolgens stonden de majorettes 
te popelen om hun vlaggen show-
tjes te laten zien op de Simone mars 
en het nummer Meloparade, na-
tuurlijk gespeeld door het korps. Ie-
der jaar is er binnen de vereniging 
wel weer een jubilaris, zo ook dit 
jaar. Alie van Es is 12,5 jaar lid van 
de vereniging en speelt van begin af 
aan trompet. Alie kreeg een bronzen 
insigne opgespeld en kreeg een bij-
behorend certificaat uitgereikt. Het 

verdere programma was zeer geva-
rieerd. Voor de pauze klinken nog 
de noten van de nummers Simplici-
ty, Kempenmars JF mars en Hawaii 
5-0 door het Dorpshuis. Het laatste 
nummer de bekende openingstune 
van de detective serie Hawaii 5-0. 
Het tweede deel van de presentatie 
startte de majorettes op het podium. 
Op het nummer ‘I need a hero’ uit de 
film Shreck gaven zij een daverende 
show. Voor deze avond was ook ei-
gen inbreng gevraagd aan de leden, 
maar het moest natuurlijk wel bin-
nen het fanfare gevoel passen. De-
ze inbreng werd aangekondigd als 
het Spaargarenkwartet. Het bleek te 
gaan om het Spaargarenblokfluit-
atelier en er werd keurig uitgelegd 
hoe je een blokfluit moest maken. 
Het publiek was daverend enthou-
siast over deze inbreng. Als afslui-
ting van deze avond werd nog een 
aantal stukken gespeeld waaronder 
weer bekende nummers van The A 
team en James Bond. 
Al met al was het een zeer gezel-
lige en vooral geslaagde muzika-
le avond. Voor informatie over de 
Drumfanfare: Kitty van der Luit, tel. 
0297-328385.

Museumboerderij van 
Jan Makkes weer open
Velserbroek - ‘Mijn opdracht als 
kunstenaar in deze wereld heb ik 
volbracht. Mijn talent als kunste-
naar neem ik mee in de eeuwigheid, 
terug naar mijn Schepper. Want Hij 
is het, die mij beoordeelt.’ Woorden 
van de gepassioneerde kunstenaar 
Jan Makkes, overleden in 1999. Hij 
liet een veelzijdige en omvangrij-
ke collectie na. Bloeiende boom-
gaarden, oude dorpjes, kleurrijke 
landschappen, haventjes, stadsge-
zichten en de door hem zo gelief-
de bloemen. 
Een deel van deze indrukwekken-
de collectie zal tijdens een drietal 
tentoonstellingen te zien zijn in de 
Museumboerderij Jan Makkes aan 
Hofgeesterweg 22a. De museum-
boerderij ademt nog steeds de sfeer 
van Makkes. Aan de muren han-
gen overal schilderijen en foto’s van 
zijn ontmoetingen met de groten der 
aarde. 
Makkes was ver buiten onze gren-
zen bijzonder geliefd en werd alom 
gerespecteerd. Zo ging hij in zijn be-
wogen en bevlogen levenop audiën-
tie bij de Paus en had hij een indrin-
gende ontmoeting met onder ande-
re de voormalige president van de 
Sovjet-Unie, Micael Gorbatsjov en 
ook met John F. Kennedy. Makkes 
hield van reizen en haalde hier ook 
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 bloemstille-
vens die Dries van Agt ‘fonteinen-
van kleur’ noemde. ‘In kleuren zal hij 
bij ons blijven’, heet dan ook de tij-
dens de tentoonstellingen vertoon-
de videopresentatie over Makkes, 
zijn leven en zijn werken. Tevens is 
het boek ‘Jan Makkes...een gedre-

ven kunstenaar’ te koop. Ga genie-
ten van het werk vol passie en mys-
tiek van deze kunstenaar, over wie 
Peter Dicker zei: “Op zoek naar die 
ene tint in het miljoen. Kijk, zo’n 
schilder was Jan Makkes nou.’’ De 
tentoonstellingen 2011- 2012 zijn: 
Pasen: zaterdag 16 april tot en met 
zondag 1 mei. Hemelvaart/Pinkste-
ren: donderdag 2 tot en met maan-
dag 13 juni . Kerst: zaterdag 10 de-
cember tot en met zondag 1 janua-
ri . Geopend van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten deze exposities alleen op af-
spraak. 
Museumboerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg 22a te Velserbroek, te-
lefoonnummer 023-5376227. Zie ook 
www.museumboerderij-janmakkes. 
nl

Zaterdag in De Oude Veiling
Fotopresentatie en film ‘Zicht 
op Aalsmeer,  1920-1970’ 
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
16 april verzorgt oud-Aalsmeer ex-
pert Wim Roodenburg een foto-
presentatie en film over het dorp 
Aalsmeer op groot scherm in De 
Oude Veiling in de Marktstraat. 
Wim neemt de bezoekers mee in 
een nog niet eerder vertoonde pre-
sentatie over het dorp Aalsmeer en 
de kernen Kudelstaart en Oostein-

de. ‘Zicht op Aalsmeer, 1920-1970’ 
is de titel. Tevens vertoond hij een 
film van de bouw van de Centra-
le Aalsmeerse Veiling aan de Van 
Cleeffkade uit 1928. Omdat een gro-
te opkomst verwacht wordt, is re-
serveren gewenst. Dit kan via 0297-
368378. De presentatie begint om 
20.30 uur, de entree bedraagt 3 eu-
ro per persoon.

Bijzonder middagconcert voor 
jubilarissen Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Zaterdag 9 april gaf 
Aalsmeers Harmonie een bijzon-
der besloten concert in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Familie, oud-le-
den en speciale genodigden waren 
bijeen gekomen om twee jubilea te 
vieren. Wil Hofman is 25 jaar lid van 
de vereniging en Jan van Langeraad 
zelfs 75 jaar. Voor de heren was het 
inmiddels geen verrassing meer dat 
op 9 april hun jubileum zou wor-
den gevierd. In het gevarieerde pro-
gramma kon het publiek zelfs twee 
verzoeknummers van de jubilaris-
sen terugvinden. 
Jan van Langeraad koos voor de 
concertmars Gammatique. Een on-
vervalst stukje toonladdermuziek. 
Wil Hofman koos voor Mozart, en 
wel Linz Symphony. De liefde voor 
klassieke muziek was niet alleen 
het orkest opgevallen, maar ook de 
kleinzoon van Wil. Rutger had met 
Aalsmeers Harmonie geregeld dat 
hij een persoonlijke serenade aan 
zijn opa kon brengen. 
Hij blies een mooi klassiek stuk met 
een cd mee. En daarna nam hij ge-
woon plaats naast zijn opa en blies 
nog even een klankstudie met het 
orkest mee. Alsof hij nooit anders 
had gedaan. Ook voor Jan van Lan-
geraad was er een verrassing. Hij 
speelt al jaren samen met zijn doch-
ter in het orkest. En in het verle-

den hebben ook zijn schoonzoon en 
kleindochters meegespeeld. Zater-
dag stond zijn zoon op om een paar 
maten mee te spelen op de grote 
trom. Dat had Jan vast al eens eer-
der willen meemaken. Naast de ver-
zoeknummers van de jubilarissen 
speelde Aalsmeers Harmonie on-
der andere een medley van Lionel 
Richie, Soul Bossanova van Quin-
cy Jones (de tune van de Austin 
Powersfilms), een Woody Herman 
medley en een stuk over een Perzi-
sche liefde.
Tussen de stukken door huldigde 
voorzitter Wilma van Drunen de ju-
bilarissen waarbij zij een persoonlijk 
stukje geschiedenis vertelde. Een 
afgevaardigde van de KNFM kon 
beide heren met een mooie speld 
versieren. Na afloop van het concert 
is er een gezellig drankje gedaan 
aan de bar. Daar is zelfs nog weer 
een nieuw lid voor Aalsmeers Har-
monie ‘binnen gehaald’. 
Na het lezen van dit verhaal ook be-
nieuwd geworden naar het orkest? 
Kom dan op 7 mei naar de gera-
niummarkt in het centrum waar 
Aalsmeers Harmonie in haar nieuwe 
muziektent zal spelen in de stand 
van Marcel Spaargaren. 
Kijk voor meer informatie over de 
harmonie en haar activiteiten op 
www.aalsmeersharmonie.nl.

Oranjespektakel in Oosteinde
Aalsmeer - oninginnedag 30 april 
wordt weer één groots oranjespek-
takel in Oosteinde. 
De organisatie is in handen van 
buurtvereniging Hornmeer en alle 
activiteiten vinden in en rond buurt-
huis ’t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat plaats. De komende da-
gen komen er overigens vrijwilligers 
langs in Oost, die om een kleine bij-
drage voor deze feestdag zullen vra-
gen. Het koninginnefeest begint om 
9.00 uur met een rommelmarkt bij 

het buurthuis. Om 11.00 uur start 
vervolgens bij de Brede School de 
traditionele kinderoptocht. De ver-
klede kinderen zullen begeleid wor-
den door het Show en jachthoorn-
korps Kudelstaart. 
Bij het buurthuis is de hele dag van 
alles te doen. Denk aan luchtkus-
sens, Rad van Avontuur, een clown, 
etc.Komt u ook buurten in uw ei-
gen buurtje? Sponsors en vrijwilli-
gers kunnen contact opnemen via 
0297268775.
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In en bij café de Praam op 7 mei
Fiets- en DJ marathon voor 
deelname Alpe d’HuZes
Aalsmeer - In de strijd tegen kan-
ker ervaren zowel patiënten als hun 
dierbaren een groot gevoel van on-
macht. Kanker is alomtegenwoor-
dig. Er tegen vechten lijkt zinloos. 
Eén op de drie Nederlanders krijgt 
kanker. Iedereen maakt van dichtbij 
mee hoe levens drastisch beïnvloed 
en verwoest worden. 
In juni organiseert stichting Al-
pe d’HuZes voor de zesde maal 
het wielerevenement op de Al-
pe d’Huez. De droom van de Alpe 
d’HuZes is dat kanker van een do-
delijke naar een chronische ziekte 
evolueert. Team Dien uit Aalsmeer 
gaat proberen zesmaal op één dag 
de Alpe d’Huez te beklimmen. De 
groep fietst om kankerpatiënten op-
timaal te ondersteunen en om hen 
de mogelijkheid te geven goed, ge-
lukkig en gezond te leven met kan-
ker. Door middel van sponsoring 
probeert het team zoveel mogelijk 
geld op te halen voor het KWF Kan-
kerbestrijding. 
Om van start te mogen gaan, dient 
per persoon 2.500 euro aan spon-
sorgeld te zijn ingezameld. Om deze 
wens te kunnen laten uitkomen, or-
ganiseert Team Dien in samenwer-
king met café de Praam een 20 uur 
durende fiets- en DJ marathon op 
zaterdag 7 mei. 
Deze wordt zowel buiten als bin-
nen bij café de Praam in de Zijd-
straat gehouden. Zwoeg en zweet 
jij mee in de strijd tegen kanker? 
Een half uurtje afzien is niets in ver-
houding tot wat kankerpatiënten en 
hun naasten mee moeten maken. 
Met jouw inzet gaat Team Dien sa-
men de strijd aan! Om mee te doen 
met de Fiets Marathon dient mini-
maal 10 euro ingelegd te worden, 
maar eigenlijk willen de leden van 
Team Dien meer! De fietser met de 
hoogste sponsorbijdrage gaat naar 
huis met een fantastische prijs. Dus, 
wees creatief en zorg voor een goed 
gevulde fietstas! Voor de fanatie-
kelingen of de echte profs valt er 
ook wat te halen: de fietser met de 
meeste kilometers op de teller wint 
tevens een fantastische prijs. Van-
af 7.30 uur gaan er ieder half uur 
twee mensen fietsen (vaste race-
fiets op draaibank). Om 1.00 uur 
zal het laatste duo op de pedalen 
stappen. Team Dien heeft dus in to-
taal 70 bikkels nodig die een bij-
drage willen leveren aan dit goede 
doel. Meedoen? Ga naar www.ca-
fedepraam.nl en klik dan op de on-
line intekenlijst. Is er voor jou nog 

een gunstig tijdstip onbezet, dan 
kun je je hiervoor direct inschrij-
ven. Mail je naam, telefoonnummer 
en voorkeurstijd naar teamdien@
hotmail.com. De organisatie beves-
tigt je deelname binnen 24 uur. Na 
inschrijving ontvang je meer infor-
matie. Tijdens de inspanning van 
de fietsers, wordt ook een DJ Ma-
rathon gehouden. Iedere twee uur 
draait er een Gast DJ. De DJ die de-
ze dag de hoogste sponsorbijdra-
ge inzamelt met muziekverzoekjes 
en op andere creatieve wijze, heeft 
ook een geweldige prijs te pakken. 
De dag wordt live uitgezonden door 
Radio Aalsmeer en wordt door di-
verse mensen gepresenteerd. Om 
02.00 uur wordt bekend gemaakt 
hoeveel sponsorgeld ingezameld is. 
Ook zal de prijsuitreiking op dit tijd-
stip plaatsvinden. Uiteraard blijft ca-
fé de Praam hierna open om met el-
kaar te kunnen proosten op het ho-
pelijk geweldig behaalde resultaat! 
Team Dien bestaat uit Bob Huse-
meier, Alexandra Wurpel, Fred Wur-
pel, Joost de Vries, Pascal van Leeu-
wen, Frank Bruine de Bruin en Vin-
cent van der Laan. 
Tot slot: Iedere maandagavond tus-
sen 20.00 en 22.00 uur besteedt Ra-
dio Aalsmeer aandacht aan het eve-
nement ‘Op de bres voor de Alpe 
d’HuZes’. Van 20.00 tot 21.00 uur 
worden iedere week twee team-
leden geinterviewd. Als mensen 
of bedrijven interesse hebben om 
Team Dien te sponsoren of zelf een 
leuk idee hebben om op creatie-
ve wijze geld in te zamelen voor dit 
goede doel, dan kunnen zij dit laten 
weten via het emailadres van Team 
Dien.

Leerlingen Wellant College 
op bezoek bij duivenmelker
Aalsmeer - “Mogen wij naar de 
duiven komen kijken”, was de 
vraag aan de familie Könst aan de 
Aalsmeerderweg van docente Mi-
reille van der Wal van het Wellant 
College uit Aalsmeer MBO dierver-
zorging, leerjaar één. 
Op 11 maart verscheen de eerste 
groep leerlingen van 16 en 17 jaar 
oud. Enthousiaste jonge mensen, 
die als zij de school verlaten, zelf-
standig een dierenwinkel kunnen 
leiden of mogelijk dierenartsassi-
stente kunnen worden. Een aan-
tal werkt nu reeds op een kinder-
boerderij. Het doel van het bezoek 
was, wat houdt het in, en wat moet 
je er voor doen om een duivenmel-
ker te zijn? Hoe ziet het spel er uit 
anno 2011? Hoe worden de dieren 
gehuisvest en verzorgd? En hoeveel 
tijd is hiermee gemoeid? De leerlin-
gen en de duivenliefhebbers heb-
ben één ding zeker gemeen: zij hou-
den allebei van dieren. Het is echt 
voorjaar bij de familie Könst. Er wa-
ren diverse jonge duiven van ver-
schillende leeftijden te zien. Vooraf 
werd verteld dat er wel 300 soorten 
duiven zijn, waar de huidige post-
duif er één van is. Deze stamt af van 
de rotsduif. Al zo’n 500 jaar geleden 
werd deze tam gemaakte rotsduif 
reeds gebruikt door de Perzen en de 
Egyptenaren. Ze werden gehouden 
in zogenaamde duiventorens met 
het tweedelig doel de consump-
tie en de mest voor het land. Hier-
bij ontdekten men dat de duif de ei-
genschap had om naar haar hok te-
rug te keren. 
Al snel werd hier voor de berichtge-
ving gebruik van gemaakt. Bij ram-
pen en veldslagen werden de dui-

ven gebruikt om berichten te ver-
zenden naar het thuisfront. Dit ge-
beurde tot zelfs tijdens de eerste en 
tweede wereldoorlog. Met behulp 
van kleine camera’s werden door de 
duiven foto’s gemaakt boven vijan-
delijk linies. De wedstrijdsport met 
duiven, is in België ontstaan tus-
sen 1815 en 1825. In Nederland 
werd de eerste vereniging opge-
richt in 1844 in Maastricht. Jaren-
lang was de postduif ‘het renpaard 
van het luchtruim’ voor de kleine 
man. Er werd veel gegokt op de dui-
ven in die tijd. Dit is alles verleden 
tijd. Middels GPS wordt de hokpo-
sitie bepaald, de uitslagen van de 
duivenvluchten worden per compu-
ter berekend tot op zes cijfers ach-
ter de komma. 
De duiven dragen een chip om hun 
pootje, waarmee zij feilloos worden 
geregistreerd als zij op hun thuis-
hok landen. Als de duiven slechts 
hun rondjes vliegen zijn duivenmel-
kers niet echt happy. Nee, ze moe-
ten jagen door de lucht, weg trek-
ken en met hoge snelheid over het 
hok suizen. Dan heb je de dieren 
als liefhebber goed verzorgd en zijn 
ze in topconditie. Duiven kunnen 
wel 23 jaar oud worden, tenmin-
ste als ze op een hok zitten en de 
juiste verzorging krijgen. In de na-
tuur worden zij niet oud, zeker niet 
met het huidig bestand aan roofvo-
gels. Na afloop van het bezoek wer-
den de leerlingen door An Könst ge-
trakteerd op frisdrank en werd ge-
zellig nog even na gepraat. De fami-
lie Könst kijkt terug op gezellige be-
zoeken, vier in totaal, en hopen dat 
de leerlingen er iets van opgestoken 
hebben.

Demonstraties Buxus vormen knippen
Seizoensopening zaterdag 
Historische Tuin Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 16 april start 
het seizoen weer op de Historische 
Tuin. Vanaf zaterdag is de Tuin weer 
voor iedereen te bezoeken. De Tuin 
laat de tuinbouwkundige geschie-
denis van Aalsmeer zien van 1650 
tot circa 1960. In het openings-
weekend ligt het accent vooral op 
de seringenteelt. 
Dit is een teelt die specifiek in 
Aalsmeer beoefend wordt. Helaas 
dreigt deze teelt, net als de rest 
van de tuinbouw, op den duur uit 
Aalsmeer te verdwijnen. Bij de ope-
ning staan de seringen in de kas in 
bloei. Buiten beginnen de eerste se-
ringen te bloeien. De Historische 
Tuin nodigt fotograven dan ook uit 
om een foto in te zenden van een 
sering. Binnenkort bloeit het Serin-
genpark, waar het voor de seringen-
liefhebber ook goed toeven is. Een 
foto kan ingestuurd worden tot 1 ju-
ni. Op de openingsdag zijn er de-
monstraties Buxusvormen knip-
pen. Ook dit is een oude Aalsmeer-

se teelt, die rond 1930 verdwenen 
is. Om 15.00 uur is het weer mo-
gelijk om zelf bloemen en planten 
in te kopen op de veilingklok. Vei-
lingmeester Luus Hooijman en op-
steker Gerard van der Velden zul-
len het veilingspel uitleggen. Diver-
se planten worden op de openings-
middag met korting verkocht, om-
dat het einde van het plantseizoen 
nadert. Voor de seringenliefhebber 
zijn er nog diverse struiken te koop. 
De Historische Tuin is vanaf de-
ze week iedere zaterdag en zondag 
geopend van 13.30 tot 16.30 uur en 
dinsdag tot en met vrijdag zijn be-
zoekers welkom tussen 10.00 en 
16.30 uur. De entree bedraagt 4 eu-
ro per persoon, 65-plussers betalen 
3.50 euro en kinderen onder de 12 
jaar en houders van een museum-
kaart hebben gratis toegang. Verde-
re informatie via www.historische-
tuinaalsmeer.nl, of bel 0297-322562. 
De Historische Tuin is bereikbaar via 
het Praamplein in het centrum. 

Recordopbrengst van 3.060 euro 
na kleding- en speelgoedbeurs 
Aalsmeer - Zaterdag 9 april werd 
in de Doopsgezinde Kerk een kle-
ding- en speelgoedbeurs gehouden. 
De opbrengst is bestemd voor het 
huizenproject van Grannies to Gran-
nies (G2G) in Jinja, Oeganda. Daar 
zijn het de grootmoeders die de zorg 
voor hun kleinkinderen op zich ne-
men wanneer de ouders lijden aan 
aids of daaraan zijn gestorven. De 
grannies zijn de aangewezen per-
sonen om deze zware taak op zich 
te nemen. Om de leefomstandighe-
den van deze grannies en hun klein-
kinderen te verbeteren worden hui-
zen gebouwd. Het zijn kleine huizen 
van steen die veel sterker zijn dan 
de hutten. Eén zo’n huisje kost 2.500 
euro. Voor aanvang om 10.30 uur 
stond al een hele rij kopers voor de 
deur. Het beloofde dus gezellig druk 

te worden. Drie Grannies uit Am-
sterdam waren op de beurs aanwe-
zig om uitleg te geven over het pro-
ject in Jinja. Aan de bar stond gratis 
koffie, thee en limonade klaar voor 
het winkelend publiek. Het was in-
derdaad druk, er werd veel gepast 
en gelukkig ook gekocht! Dat lever-
de uiteindelijk een recordopbrengst 
op van 3.060 euro, die geheel ten 
goede komt aan de grannies. De or-
ganisatie is de vele inbrengers en 
kopers zeer erkentelijk voor hun be-
langstelling! 
Na afloop is de niet verkochte kin-
derkleding opgehaald door Stich-
ting Hoop voor Albanië en overi-
ge kleding, schoenen en speelgoed 
door Dorcas Hulp Nederland. 
Informatie over G2G: www.world-
granny.nl.

Aanvragen donaties veiling 
Kudelstaart via website
Kudelstaart - Instellingen, clubs en 
verenigingen uit Kudelstaart kun-
nen tot 30 april bij de Veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart een aan-
vrage indienen voor financiële on-
dersteuning van projecten. Dat kan 
dit jaar voor het eerst via een formu-
lier op de website www.kudelstaart.
com/kvk. 
De bijdrage komt uit de opbrengst 
van de veiling die op 7 mei in het 
Dorpshuis in Kudelstaart wordt ge-
houden. Niet alleen het aanvraag-
formulier staat op de website, maar 
ook de richtlijnen. Zo wordt gede-
finieerd welke clubs in aanmerking 
komen, behalve dan dat ze uit Ku-
delstaart komen. Het gaat om in-
stellingen of verenigingen, dan wel 
stichtingen die actief zijn op het ge-
bied van vorming, cultuur, sport en 
andere activiteiten. En de inves-
tering die ze doen moet voor een 
doel zijn waarvoor die clubs in het 
leven zijn geroepen of zijn opge-
richt. Maar als de geplande investe-
ringen leiden tot een algemeen nut 
voor Kudelstaart, de Kudelstaart-
se gemeenschap, kunnen aanvra-

gen toch ook in aanmerking komen. 
Uitzonderingen op deze regels kun-
nen om bijzondere redenen in on-
derling overleg tussen aanvrager en 
veilingbestuur worden gemaakt. Het 
bestuur van Kudelstaart voor Ku-
delstaart zal uit het totaal van de 
aanvragen in goed overleg en na het 
eerlijk afwegen van de standpunten 
prioriteiten stellen en uitmaken of 
een aanvraag gehonoreerd moet of 
kan worden en hoe hoog een dona-
tie kan of moet zijn. 
Voor clubs die een jubileum vie-
ren staan bij kroonjaren bedragen 
vast: 100 euro voor 25 jaar, 200 eu-
ro bij 40 jaar, 250 euro bij 50 jaar, 
300 euro bij 75 jaar en 500 euro bij 
een eeuwfeest. In de afgelopen tien 
jaar heeft de Kudelstaartse veiling 
zo’n 170.000 euro bijeengebracht 
voor lokale clubs met hun initiatie-
ven. Alle inwoners van Kudelstaart 
zijn op zaterdag 7 mei om 20.00 uur 
van harte welkom om de elfde edi-
tie van de veiling tot een succes te 
maken. Het belooft weer een bijzon-
der gezellige avond te worden waar 
‘tout Kudelstaart’ elkaar ontmoet.

Postzegel(ruil)beurs in het 
Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 16 
april gaan de deuren van het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat weer 
om 9.30 uur precies open voor al-
le postzegelverzamelaars en ruilers. 
Er kan een bezoekje gebracht wor-
den aan de diverse handelaren en 
er kan heerlijk gesnuffeld worden 
in de enorme aantal vijf eurocent 
stockboeken op de verenigingstafel. 
Hierin zit vaak heel mooi materiaal 
voor een spotprijs. 
Neem boek(en) met dubbele ze-
gels mee, want ruilen kan ook op 
de beurs. Elke maand is tevens 

een kleine tentoonstelling te be-
wonderen met iedere keer een an-
der onderwerp. Deze keer sche-
pen op postzegels met als klapstuk 
een prachtig zeilschip van circa 150 
centimeter, geheel gemaakt van lu-
ciferhoutjes. Verder wordt weer een 
verloting gehouden, waarmee leuke 
prijzen te winnen zijn. De ruilbeurs 
is zaterdag te bezoeken van 9.30 tot 
16.00 uur en de toegang is gratis. 
Voor meer informatie kan gekeken 
worden op www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl of bel Cor via 0297-
343885 of Sietze via 0297-340257.

ANBO bezoekt Provinciehuis
Aalsmeer - Iedereen kent het 
prachtige Paviljoen Welgelegen aan 
de Dreef in Haarlem waar het pro-
vinciebestuur sinds 1930 haar werk 
doet. Het onlangs op een schitte-
rende manier gerestaureerde ge-
bouw heeft echter ook een hele 
boeiende geschiedenis. Het werd 
gebouwd voor de steenrijke Ameri-
kaans/Amsterdamse bankier Henry 
Hope, die het pand vooral gebruik-
te om zijn kunstcollectie ten toon te 
spreiden. In de Franse tijd is Pavil-
joen Welgelegen bewoond geweest 
door Lodewijk Napoleon, die door 
zijn broer Napoleon Bonaparte be-
noemd was tot koning van Neder-
land. Vanaf 1814 tot haar dood in 
1820 werd het huis bewoond door 
prinses Wilhelmina van Pruisen. Van 

1827 tot 1885 was in Welgelegen het 
museum van Levende Nederland-
sche Meesters gevestigd. Daarna 
heeft het een tijd staan verpauperen 
voordat het uiteindelijk Provincie-
huis werd. In dit prachtige gebouw 
krijgt ANBO Aalsmeer op donder-
dagochtend 21 april een rondlei-
ding waarin veel verteld wordt over 
de geschiedenis van het gebouw 
en onder leiding van de conserva-
tor een kijkje genomen wordt in een 
paar stijlkamers die herinneren aan 
de beroemde bewoners. Voor de-
ze unieke excursie zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Aanmelden 
kan via email: anbo.aalsmeer@hot-
mail.com of telefonisch: 340635. Na 
aanmelding worden de noodzakelij-
ke nadere gegevens verstrekt.

Toneelvereniging Genesius 
speelt ‘Vrouwen op bestelling’

Paaskienavond 
Vogelvereniging
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
14 april, organiseert Vogelvereni-
ging Aalsmeer haar jaarlijkse paas-
kienavond, waarin vele mooie prij-
zen te winnen zijn. In totaal worden 
vier rondes gekiend. 
Tussendoor wordt een grote loterij 
gehouden waarmee ook leuke prij-
zen zijn te winnen, waaronder een 
fraaie hoofdprijs. 
De paaskien is in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3 en 
begint om 20.00 uur. Iedere kienlief-
hebber is van harte welkom.

De Kwakel - oneelvereniging Ge-
nesius is in volle gang met de re-
petities van het stuk ‘Vrouwen op 
bestelling’. Wie wil het niet? Zeker 
als je net zoals Johan altijd vrijgezel 
bent geweest en je hele leven alleen 
maar gewerkt hebt? Als je jezelf op-
geeft bij een datingbureau kan je 
maar uit één persoon tegelijk kie-
zen. Dat kan lang duren. Dus geeft 
Johan zijn hulp in de huishouding 
Sally de opdracht om uitnodigin-
gen te versturen naar 25 vrijgezel-
len en een feest te geven, zodat Jo-
han ruim de keuze heeft om na een 

gezellige middag zijn droomvrouw 
te kiezen. En voor zijn kiezen krijgt 
hij het ook. Hij huurt het cateringbe-
drijf ‘U vraagt En Alles Wordt Voor U 
Geregeld’. De directrice, organisatri-
ce en adviseuse van het eenmans-
bedrijf, Ester, neemt de middag voor 
haar rekening. Zij organiseert een 
afvalrace door middel van activitei-
ten. De buren Bets en Jaap Over-
weg moeten niets van Jaap heb-
ben en veroordelen dit evenement. 
Zij vermoeden herrie en overlast en 
als ze er achter komen dat er alleen 
maar vrouwen op het feest komen, 
is Bets in alle staten en geeft aan 
alles te zullen doen om het feest te 
verstoren. Ze schakelt een gemeen-
teambtenaar in om de bijeenkomst 
te stoppen. Als alle genodigden zijn 
gearriveerd ontstaat er een rivaliteit 
onder de vrouwen. Zichzelf over-
treffen, jaloers en opvallen, om maar 
onder de aandacht van Johan te ko-
men. Het is geen makkelijke klus 
voor Johan en zeker niet voor Ester, 
en wie zal hij kiezen? De uitvoerin-
gen zijn zaterdag 16, 23 april en vrij-
dag 22 april in het dorpshuis van De 
Kwakel en beginnen alle avonden 
om 20.15 uur. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. Kaarten kosten 7.50 eu-
ro per stuk en zijn te koop bij Marga 
Westerbos, tel. 0297-532970 en bij 
Tonny Voorn, tel. 0297-560448.
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Slijterij Wittebol vijftig jaar!
Aalsmeer - In het jaar 1961 is de 
vader van Dik Wittebol, de vorige ei-
genaar, begonnen met de slijterij in 
Aalsmeer. In 2000 hebben Dirk en 
Linda van Zoolingen het al overge-
nomen. Dirk, die zelf al zo’n vijfen-
twintig jaar in het vak zit, vertelt dat 
het hem met de paplepel is ingego-
ten, omdat hij uit een familie komt 
die een drankgroothandel en een 
slijterij bezat. In Hoofddorp, waar 
het echtpaar nog steeds woont, 
hebben zij hun eigen drankenwin-
kel gehad. “Toen ik mijn vrouw Lin-
da leerde kennen zijn we al snel sa-
men gaan werken. Toen ze zwanger 
was van de eerste (we hebben in-
middels drie zonen) heeft ze eens 
stapje terug gedaan en is haar zus 
Git op zestienjarige leeftijd in dat 
gat gesprongen. Git werd, en is nog 
steeds, mijn rechterhand. De winkel 
in Hoofddorp werd wat te klein voor 
hetgeen ik wilde gaan doen. Ik wil-
de me specialiseren en er een ex-
clusievere winkel van maken. Dik 
Wittebol was destijds klant van on-
ze groothandel en we hadden reeds 
een goede samenwerking, vandaar 
dat we naar elkaar zijn toegegroeid, 
ik ben bij hem gaan werken. Dik had 
geen opvolging, dus het logische 
gevolg was dat ik de zaak elf jaar 
geleden heb overgenomen, waar-
op Dik zich volledig terugtrok en 
naar Friesland verhuisde. We heb-
ben toen meteen een flinke verbou-
wing gehad, er zijn nieuwe stellin-
gen gekomen en een geheel nieu-
we voorpui. De meeste mensen zul-
len dat wel weten.” De winkel maakt 
een open en toegankelijke indruk, 
dit komt mede door de brede en-
tree en kleurstelling. De winkel doet 
ruim, fris en licht aan, maar straalt 
tegelijk ook gezelligheid uit. Een an-
der belangrijk aspect van het interi-
eur is de toonbank, of beter gezegd, 
het verkoopeiland dat centraal in de 
winkel is geplaatst. Hiervandaan is 
er een goed overzicht op de win-
kel. De naam Wittebol heeft na de 
verbouwing als toevoeging ‘Wijn’ 
gekregen en de slagzin is gewor-
den: Wittebol Wijn Verrassend Veel. 
“Meer wilden we bewust niet veran-
deren. Aan een goede naam moet je 
niet teveel doen.”

Interactie met de klant
Dat Wittebol Wijn al jaren goed aan 
de weg timmert is ook de Slijters 
Unie opgevallen. Zij kozen Wittebol 
Wijn in 2004 als beste Slijter van de 
provincie Noord-Holland en gaven 
een verdienstelijke tweede plek voor 

de landelijke finale. In 2006 eindig-
de Wittebol wel op de eerste plaats. 
Dirk en zijn medewerkers zijn daar 
natuurlijk nog steeds bijzonder trots 
op. Hij vervolgt zijn verhaal: “De be-
trokkenheid naar klanten toe en het 
advies wat wij hen geven wordt erg 
gewaardeerd. Als er bijvoorbeeld ie-
mand bij ons binnenkomt die het 
weekend daarvoor ergens een wijn-
tje heeft gedronken dat bij ons van-
daan kwam, dan doen wij ons best 
om te achterhalen welke dat ge-
weest moet zijn. We adviseren ook 
graag aan mensen welke wijn het 
beste bij een bepaald gerecht past. 
Neem uw menulijstje voor de eet-
club maar mee naar de winkel, wij 
helpen u graag. Dat persoonlijke, ei-
genlijk dat Dorpse, bevalt ons wel. 
We voelen ons hier echt op onze 
plek.” Naast wijn heeft Wittebol een 
zeer uitgebreid assortiment gedistil-
leerde dranken. Ook het huismerk 
‘Aalsmeerder’, met het logo van de 
Watertoren, is hier verkrijgbaar. Te-
vens verhuurt Wittebol verschillen-
de maten biertaps, tafels, stoelen en 
glaswerk voor een feestje, waarbij 
de regel geldt dat wat niet aange-
broken is, altijd weer terug kan.

Jubileumacties 
Dit gehele jubileumjaar door zullen 
er flinke acties zijn. Houdt hiervoor 
de folder of de advertenties in deze 
krant in de gaten. Voor vijftig euro 
kun je bijvoorbeeld twaalf prachtige 
wijnen kopen. Dirk: “We hebben ook 
een mooie serie huiswijnen van het 
wijnhuis Bessiere uit Zuid-Frankrijk. 
De nieuwe april actie is een goede 
wijn van Héritage. Twee maal per 
jaar houden we overigens een wijn-
proeverij. Aankomende maandag-
avond 18 april is de voorjaarsproe-
verij weer bij Bruinsma Hydrocul-
tuur in De Kwakel.” Kijk op de web-
site www.wittebolwijn.nl voor meer 
informatie hierover of ga langs in 
de winkel aan de Ophelialaan 116. 
De openingstijden zijn van dinsdag 
tot en met donderdag van negen tot 
zes uur, op vrijdag tot acht uur en 
zaterdag van half negen tot vijf uur. 

Dirk tot slot: “We werken met een 
goed team van in totaal negen men-
sen. Ik vind het leuk om ze even te 
noemen, we doen het tenslotte toch 
met zijn allen, dus: Niels, Debby, Ina, 
Jan, Jan, Jan-Willem en Git, Linda 
en ik zijn jullie dankbaar. Op naar de 
volgende vijftig jaar!”

Door Miranda Gommans

Nieuw concept nu ook in Aalsmeer
‘All you can eat’ bij Nagoya 
Aalsmeer - Na zeven maanden 
druk verbouwen, is in de Dorps-
straat op nummer 6 tot en met 10 
Japans restaurant Nagoya geopend. 
Er is gewerkt met robuuste materia-
len, een donkere stenen vloer, hout-
generfde tafels met comfortabele 
bruine stoelen. 
Ook de opvallende steensmuur bij 
binnenkomst is heel apart. Hier is de 
bar gevestigd waar ook afgehaald 
kan worden. In de aansluitende 
ruimte staan panelen met draadjes-
gordijnen en ook daar is één muur 
met steen bekleed. Heel trendy. Me-
de-eigenaar en tevens bedrijfsleider 
Li Ye vertelt: “We hebben al vier za-
ken, in Alphen, Bussum, Diemen en 
Haarlem en zochten hier in de buurt 
een geschikte locatie voor ons vijfde 
restaurant. Vanaf 31 maart zijn wij 
reeds geopend. We bieden plaats 
aan honderdzestig gasten. Het con-
cept ‘all you can eat’ is ongeveer 
anderhalf jaar bekend in Neder-
land. Mensen zijn er nieuwsgierig 
naar. Men kan op deze manier be-
kend worden met de veelzijdigheid 
van de Japanse keuken.”

Vaste lage prijs
Li legt uit hoe het werkt: “U kunt 
vijf keer vijf gerechten bestellen van 
onze kaart door middel van een be-
stelformulier. U vult dit zelf in en on-
ze medewerkers geven het door aan 
de keuken. Ons assortiment be-
staat onder andere uit sushi’s, ma-
ki’s, kushi’s, handrolls en teppanya-
ki gerechten. In totaal staan zeven-
tig gerechten op de kaart. Onze drie 
koks werken met uitsluitend ver-
se producten. De Japanse keuken 
bestaat zeker niet alleen uit vis. Dit 

misverstand moet nodig de wereld 
uit. Voor ossenhaas, malse kipge-
rechtjes, varkenshaas en zelfs vege-
tarische gerechten bent u van har-
te welkom. We werken niet met een 
maximum aan tijd. U kunt de gehele 
avond blijven tafelen als u dat wilt. 
Er is slechts één regel: Er kan al-
leen nogmaals besteld worden als 
de vorige bestelling geconsumeerd 
is. Verspilling wordt niet gewaar-
deerd, bestel daarom alleen wat u 
op kunt. Restanten als gevolg van 
overbestelling worden in rekening 
gebracht (1 euro per sushi en alle 
andere items 2 euro). Voor shashimi, 
verse rauwe vis, vragen wij een toe-
slag.” Als introductieprijs hanteert 
restaurant Nagoya, wat overigens 
een plaatsnaam is in Japan, het zeer 
betaalbare bedrag van 24,50 eu-
ro. Op dinsdag en woensdag is dit 
bedrag zelfs nog lager en betaalt u 
22,50 euro. Kinderen tussen de vier 
en elf jaar eten voor de helft van de 
prijs en kinderen tot vier jaar schui-
ven zelfs gratis aan. Er zijn kinder-
stoelen aanwezig. 
Het nieuwe Japanse restaurant is op 
maandags gesloten. Verder zijn de 
openingstijden van vier tot elf uur. 
De keuken sluit om ongeveer tien 
uur. Li Ye tot slot: “We hebben een 
uitgebreide wijnkaart en naast Ja-
pans bier serveren we drie soorten 
tapbier. Of u nu samen komt tafelen, 
met het hele gezin of met een gro-
te groep. Wij zorgen dat u een sma-
kelijke avond beleefd in ons gezelli-
ge restaurant!” 
Voor informatie en reserveringen: 
0297-267787. 

Door Miranda Gommans

Primeur Drogisterij Anna met 
product voor probleemhuid
Aalsmeer - Een Australische 
bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had 
van eczeem en begon aan de keu-
kentafel zelf een middel uit te vin-
den. Nu, twaalf jaar later, is zijn pro-
ductlijn daar uitgegroeid tot het best 
verkochte huidverzorgingsproduct 
op natuurlijke basis en is ‘Grahams’ 
bij heel veel mensen niet meer uit 
het leven weg te denken. Sinds kort 
is de bijzondere huidverzorgingslijn 
in Nederland verkrijgbaar. Zo ook in 
Aalsmeer en Kudelstaart, waar de 
producten van Grahams Skincare 
te koop zijn bij de D.I.O. Drogiste-
rijen Anna. 

Altijd op zoek
Eigenaar Jaap Bakker vertelt en-
thousiast over zijn nieuwe product-
lijn: “In onze winkels komen regel-
matig klanten met huidproblemen. 
Psoriasis bijvoorbeeld, maar ook een 
zeer droge huid en eczeem zijn veel 
voorkomende aandoeningen. Er is al 
veel te koop voor de probleemhuid, 
maar lang niet iedereen heeft baat 
bij dezelfde producten. Ik ben daar-
om altijd op zoek naar nieuwe mo-
gelijkheden, want het is afschuwe-
lijk om de hele dag jeuk te hebben.” 
In Australië, Nieuw Zeeland, de Ver-
enigde Staten en Canada beha-
len mensen met de producten van 
Grahams al jaren goede resultaten, 
maar de productlijn was in Europa 

helaas nooit verkrijgbaar. Heel re-
cent hoorde Jaap Bakker dat Ge-
off Graham en zijn mensen met een 
importeur voor de Europese markt 
rond waren. “Een Nederlands be-
drijf nota bene! Ik wist meteen dat 
dit iets voor onze winkels was en zo-
doende beschikten wij als eerste in 
de regio over deze fantastische lijn.” 
De producten zijn gemaakt op na-
tuurlijke basis. Er is een actief wer-
kende crème die aangebracht wordt 
op de geïrriteerde huid, maar ook 
een heerlijke bad- en douche-olie, 
een verzorgende balsem, sham-
poo voor de hoofdhuid, conditioner, 
douchegel en zeep.

Acties en demonstraties
Jaap Bakker zegt tot slot: “De ko-
mende weken vieren wij het 12 ½ 
-jarig bestaan van onze winkels. Dan 
hebben wij diverse acties en de-
monstraties. Op woensdag 20 april 
is Grahams Skincare bij ons tus-
sen 10.00 een 16.00 uur in de winkel 
in Kudelstaart om mensen te voor-
zien van advies en van proefmon-
sters. Op donderdag 21 april komen 
zij tussen 10.00 en 16.00 uur voor 
hetzelfde in de winkel in Aalsmeer, 
op het Poldermeesterplein. Ieder-
een die interesse heeft nodig ik bij 
deze van harte uit om één van deze 
dagen langs te komen!” Meer infor-
matie over Grahams is te vinden op 
www.grahams.nl.

Sollicitatieworkshops in Dorpshuis
Loopbaanbegeleiding bij 
en met Coach@home
Aalsmeer - Ben je op zoek naar 
een nieuwe baan? Wil je eens in 
kaart brengen waar je kwaliteiten 
liggen? Of wil je weten welke beroe-
pen of functies bij je passen? Dan 
kun je er voor kiezen om een loop-
baan begeleidingstraject te doen bij 
Coach@home. 
Lonneke Pannekoek is eigenaar 
van deze organisatie die zich bezig 
houdt met dienstverlening op het 
snijvlak tussen mens en werk. Lon-
neke: “De meeste mensen hebben 
wel eens een periode waarin zij hun 
werk minder interessant zijn gaan 
vinden of bijvoorbeeld een fase 
waarin zij zich afvragen of de rich-
ting die zij gekozen hebben nu wel 
echt is wat zij willen. Je kunt er dan 
voor kiezen om een loopbaan be-
geleidingstraject te doen. Dit bete-
kent dat je stil gaat staan bij wie je 
bent, wat je kan en wat je wilt. Via 
gerichte opdrachten stel je je eigen 
persoonsprofiel op. Dit persoons-
profiel helpt je jezelf te presente-
ren en het ondersteunt je in het on-
derzoek naar beroepen en func-
ties die (ook) bij je passen. Je gaat 
aan de slag met een oriëntatiefase 
op de arbeidsmarkt. Coach@home 
biedt handvatten aan hoe je deze 
fase goed kan aanpakken zodat je 
weet wat er is, en waar je uit kunt 
kiezen. En mocht het nodig zijn, dan 
helpt Coach@home je ook de solli-
citatie grondig voor te bereiden.” Wil 

je graag een sollicitatiegesprek le-
ren voorbereiden en oefenen? Kom 
dan naar de eerst volgende sollicita-
tieworkshops. Deze zijn op 18 en 20 
april van 19.00 tot 22.00 uur in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij. Opgeven 
kan via info@coachathome.nl Bel-
len voor meer informatie over loop-
baanbegeleiding of de workshops 
kan natuurlijk ook met Lonneke via 
06-19941793. Bekijk ook eens de si-
te www.coachathome.nl.

Lonneke Pannekoek van Coach@
home. Foto: Sandra Maarse

Centrum heeft weer videotheek
Nieuw: Movies & More
Aalsmeer - Het centrum heeft weer 
een videotheek. Afgelopen vrijdag 
8 april zijn de deuren geopend van 
Movies & More in het voormalige 
pand van Koudijs, op de hoek Zijd-
straat met de Weteringstraat. De vi-
deotheek wordt gerund door Margo 
en haar zoon Wesley. De Aalsmeer-
se is, zeg maar, ‘back in business’, 
want zo’n anderhalf jaar geleden 
stopte zij de videotheek aan de Van 
Cleeffkade om een collega-onder-
nemer de kans te geven om gebruik 
te maken van de horecavergunning 
op het betreffende pand. Marga en 
haar familie dachten snel iets terug 
te vinden in het dorp, maar dit bleek 
niet mee te vallen. Hun oog viel uit-
eindelijk op het al enige tijd leeg 
staande pand van Koudijs en bin-
nen drie weken was de deal geslo-
ten. Er is geverfd, de ramen zijn be-
plakt en de videotheek is voorzien 
van een mooi naambord: Movies & 
More. Dvd’s en bluerays verhuurt 
de videotheek in allerlei genres. Na-
tuurlijk de nieuwste, populaire films 
als New Kids Turbo, Harry Potter, Ta-
kers en de animatie Rapunzel, maar 
ook culturele films, horror, detec-
tives, kinderfilms, etc. De recen-
te films worden voor een dag ver-
huurd, de wat oudere films mogen 
een week mee naar huis. Een film 
huren kost 4 euro. En is een betref-
fende film niet in huis, dan wordt 
gebeld naar dochter Jessica, die 
een videotheek runt in Badhoeve-
dorp. Gezorgd wordt dat de film de 

volgende dag wel in Aalsmeer ge-
leend kan worden. Al diverse film-
liefhebbers hebben de nieuwe vi-
deotheek al gevonden. “Leuke stek”, 
wordt gezegd en: “Prima locatie”. Ie-
dere filmliefhebber kan lid worden, 
dit is gratis, maar wie voor de eer-
ste keer komt dient wel een geldig 
legitimatiebewijs mee te nemen. Er 
wordt niet meer gewerkt met pas-
jes, maar met een zogenaamde vin-
gerscan. Film kijken met iets lekkers 
op tafel kan met Movies & More, de 
naam zegt het al: Chips, popcorn, 
koekjes, snoep (ook zelf scheppen) 
en repen zijn hier te koop, evenals 
ijsjes. De videotheek is zeven da-
gen per week geopend, dinsdag 
tot en met donderdag van 12.00 tot 
21.00 uur, vrijdag en zaterdag tus-
sen 12.00 en 22.00 uur en zondag 
en maandag van 13.00 tot 21.00 uur. 
Het achterste gedeelte gaat overi-
gens nog omgetoverd worden tot 
zonnestudio. Tot slot: Alle films zijn 
overzichtelijk op genres uitgestald, 
de wat oudere films op alfabeti-
sche volgorde. Vragen mag natuur-
lijk altijd, zowel Margo als Wesley 
zijn fervente filmliefhebbers en we-
ten bij het horen van de titel in veel 
gevallen al waar de film overgaat. In 
de maak is nog de bij, vaste klanten 
vertrouwde, top veertig, de lijst met 
meest gehuurde films! Wie wordt 
de eerste nummer 1: Harry Potter of 
toch de New Kids Turbo? 

Door Jacqueline Kristelijn

Inspiratie na voorjaarsflitsen 
bij Van der Schilden Lingerie
Aalsmeer - Tijdens de voorjaarsflit-
sen afgelopen zaterdag bij Van der 
Schilden hebben de bezoeksters 
een indruk kunnen krijgen van de 
nieuwste trends in lingerie, nacht – 
en badmode. 
De mooie kleuren en designs van 
de collectie kwamen door het lek-
kere weer nog beter tot zijn recht 
en hierdoor werden de mensen ge-
inspireerd .Tussen de flitsen door 
werden er op verzoek van de klan-

ten items geshowd door de manne-
quins, onder het genot van een lek-
ker hapje en een drankje.Bent u niet 
in de gelegenheid geweest de show 
te bezoeken en toch benieuwd naar 
de collectie? U bent van harte wel-
kom bij Van der Schilden Linge-
rie waar de stylistes graag advise-
ren. Van der Schilden Lingerie is te 
vinden op het Raadhuisplein 10. In-
formatie: 0297-327253 of kijk op  
www.schilden-lingerie.nl.

Bloemenzegelwinkeliers trakteren
Aalsmeer - In april zijn twintig 
spaarders van Bloemenzegels ver-
rast met een cadeaubon van 5 eu-
ro. De gelukkigen zijn:
F. de Boer, Tartinihof 16; K. Burgers, 
Mijnsherenweg 52; J.P. v.d. Cool-
wijk, Hugo de Vriesstraat 35; Cor-
ry Heemskerk, Apollostraat 29; F. 
Helsloot, Primulastraat 40; Van den 
Heuvel, Ketelhuis 55; H. Klaas-
se Bos, Hornweg 163; Van Leeu-
wen, Kastanjelaan 17; Fam. Lissen-

burg, Händelstraat 35; E.R. Mas-
ters, De Muzen 6; J. Mosselman, 
Roerdomplaan 95; L. Rombouts, 
De Muzen 20; Tessa Rus, Sportlaan 
54; Schockman, Achterweg 28 in 
De Kwakel; G. Schouwenburg, A.H. 
Blaauwstraat 60; Stokkel, Aalsmeer-
derdijk 329 in Aalsmeerderbrug; M. 
v.d. Stroom, Monteverdilaantje 14; 
A. Verburg, Geerland 16; W. Vreek-
en, IJsvogelstraat 29 en Z. v. Weer-
denburg, Oosteinderweg 268b.
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Shabbiez vrijdag open!
Aalsmeer - Eigenaressen Simo-
ne en Letta zijn druk met de laatste 
loodjes om hun tweedehands da-
mes- en kindermerkkledingwinkel 
mooi te maken. Slechts twee we-
ken de tijd hadden ze hiervoor. Op 
1 april kregen zij namelijk de sleutel 
pas van het pand in de Dorpsstraat 
31, waar van Iperen zat. Inmiddels is 
de pui helemaal klaar. Het logo staat 
op de glazen deuren en er is een ge-
kozen voor een fel roze kleur erbo-
ven. Zeer opvallend. Binnenin de 
winkel is er veel gebruik gemaakt 
van steigerhout. Er zijn twee pas-
kamers en de toonbank is laag en 
overzichtelijk. Simone: “Er is sinds 
ons vorige stukje in de krant en de 
ruchtbaarheid die aan onze win-
kel gegeven is, enorm veel kleding 
binnengekomen. Dat stond tot voor 
kort allemaal nog in het huis van 
mijn moeder, die nu wel blij is dat 
het naar de winkel kan. We komen 
zelfs kledingrekken te kort, er is al 
zoveel gebracht. Geweldig toch?” 

Positiekleding 
Ze gaan morgen pas open, maar wat 
meteen al nieuw in het assortiment 
komt, is positiekleding. Dit komt bij 
Teddy’s vandaan uit de Zijdstraat. 

De dames hebben dat over kun-
nen nemen, omdat er in de kinder-
kledingzaak geen ruimte meer voor 
was. Simone: “Het is echt trendy 
hippe kleding voor zwangere vrou-
wen. Geen oubollige dingen. En al-
les dus spiksplinternieuw. Heel leuk 
dat we dat erbij gaan doen. Er ko-
men ook wat nieuwe accessoires in 
de winkel te hangen, naast tweede-
hands. Dus voor leuke tassen, siera-
den en riemen kunt u ook bij ons te-
recht.” Simone en Letta moeten alles 
nog sorteren en op maat hangen. 
Letta zegt dat ze er gewoon een ge-
zellige kledingwinkel van willen ma-
ken. “We creëren ook een knus zit-
je waar koffi e geschonken kan wor-
den, dus neem bijvoorbeeld gezellig 
een vriendin mee!” 
De openingstijden van Shabbiez zijn 
van dinsdag tot en met vrijdag van 
tien tot vijf uur en op zaterdag van 
tien tot vier. Inname van seizoens-
gebonden merkkleding, dat uiter-
aard schoon, gestreken, vlekvrij, 
heel en eigentijds moet zijn, is dins-
dag, donderdag en vrijdag van tien 
tot twaalf en verder op afspraak. Te-
lefoonnummer: 0297-361655. 

Door Miranda Gommans

Aanmelden cursus nu mogelijk
‘Bankieren via Internet’
Aalsmeer - Rabobank Regio Schip-
hol verzorgt in de maand mei op di-
verse locaties speciale cursussen 
‘Bankieren via Internet’. De cursus 
vindt plaats in de lokale bibliotheek 
en laat de deelnemers kennis ma-
ken met deze moderne manier van 
bankieren. Op donderdag 12 mei in 
zijn belangstellenden welkom in de 
bieb in de Marktstraat. De cursus 
van de Rabobank bestaat uit twee 
onderdelen. In het eerste gedeelte 
krijgen de deelnemers uitleg over de 
mogelijkheden die het bankieren via 
internet biedt. Tijdens het tweede 

gedeelte gaan de deelnemers direct 
achter de computer aan de slag. 
Met diverse opdrachten wordt alles 
nog eens doorgenomen en uitein-
delijk kan iedere deelnemer daad-
werkelijk overboekingen verrichten 
via de computer met passen van de 
Rabobank. Internetbankieren is echt 
niet moeilijk. Wilt u dit zelf een keer 
ervaren? Aanmelden is nu moge-
lijk. Kijk op www.regioschiphol.ra-
bobank.nl en meld u direct via deze 
site aan. Uiteraard kan voor aanmel-
ding ook in het kantoor van de Ra-
bobank aan de Stationsweg.

NieuwNAT weer te koop
Aalsmeer - Sinds begin deze 
maand ligt NieuwNAT 11 ook weer 
in de winkel. Het Aalsmeerse inter-
netmagazine verscheen eind maart 
online, maar de gedrukte versie liet 
nog op zich wachten. Thema van het 
nummer is ‘Jong in Aalsmeer’. Aan 
het woord komen vele jonge plaats-
genoten, die of zelf een bijdrage 
leveren of geïnterviewd zijn. Een 
paar namen: Bregje de Boer over 
uggs en blackberries, Merel Me-
ijdam over haar muzikale avontu-
ren, Robin Maarse als hangjongere, 
Patrick Verkerk als jonge onderne-

mer, Jasper Bras als beeldend kun-
stenaar in spe, Amber Bartels over 
haar onderzoek in Tel Aviv, Auke 
Ham als schaatsploegbegeleider en 
Lotte Borgman als danseres in spe. 
Ook een portret van discotheek Bon 
Ami en een mailwisseling tussen 
de jonge politici Robbert van Duijn 
(CDA) en Robert van Rijn (VVD). 
NieuwNAT 11 is verkrijgbaar in het 
dorp bij Boekhuis Aalsmeer en de 
Bruna, in Zuid bij de Read Shop, in 
oost bij Annemieke’s Kramerie en in 
Kudelstaart bij Gall & Gall. Het luxe 
magazine kost 4,95 euro.

Rode Kruis voorjaarsverkoop 
Kudelstaart - Op vrijdag 15 april 
staat de verkoopstand van het Ro-
de Kruis Aalsmeer bij Albert Heijn in 
winkelcentrum Kudelstaart. 
Het voorjaar is begonnen en van de 
eerste mooie dagen is al volop ge-
noten. Tijd dus om wat voorjaars- 
en zomerartikelen aan te schaf-
fen. De stand van het Rode Kruis 
is hiervoor een prima adres. Be-
zoekers zullen verrast zijn door het 
sortiment dat wordt aangeboden. 
Nieuw dit jaar zijn de leuke zomer-
tassen en de tuintafelkleden. Echt 
iets heel bijzonders! Maar er zijn na-
tuurlijk ook weer heel veel gehaakte 

en geborduurde tafelkleden, schort-
jes, katoenen kindertruitjes alsmede 
de bekende wollen en geitenwol-
len sokken, pannenlappen en niet 
te vergeten de babykleertjes, de ba-
byslofjes, de bijzondere felicitatie-
kaarten en nog veel en veel meer in 
de aanbieding. Veel keus en voor elk 
wat wils. 
Zoals altijd wordt er van de op-
brengst van deze verkopen weer 
nieuw handwerkmateriaal gekocht, 
zodat het sociale werk van het Ro-
de Kruis kan worden voortgezet. De 
verkoop bij AH Kudelstaart is vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur.

Bijzondere tentoonstelling in 
kerk Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - In de kerkzaal van de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
verzamelde zich afgelopen zondag 
10 april een grote groep leden en 
genodigden om de opening van de 
aldaar ingerichte jubileumtentoon-
stelling bij te wonen. Onder ande-
re aanwezig waren burgemeester 
Pieter Litjens en dominee A.G. Hoe-
kema, secretaris van de Algeme-
ne Doopsgezinde Sociëteit. Voor-
zitter Nico Tas van de kerkenraad 
heette allen welkom in de bijzon-
dere ambiance: De kerkzaal is om-
gebouwd tot tentoonstellingsruim-
te. In een solide verhaal memoreer-
de hij de gedenkwaardige data die 
in de Broederschap gevierd wor-
den. Ook de feestjes die Aalsmeer 
zelf viert komen aan bod: 480 jaar 
Dopers in Aalsmeer, al 370 jaar sa-
menkomsten aan de Zijdstraat en 
145 jaar een Verenigde Doopsge-
zinde Gemeente. Hij doorspekte zijn 
verhaal met diverse Doopsgezin-
de eigen-aardigheden. Aan Frans 
Janssens, een bevlogen commis-
sielid en historicus, de aangename 
taak de tentoonstelling te openen 
door het toonbaar maken van een 

voor hem belangrijk item: De pro-
testmarsen tegen de kernwapens. 
In een anekdotische en humor-
volle toespraak kweet hij zich zeer 
vlot van die taak. Daarna gaf voor-
zitter Marlies van Leeuwen van de 
tentoonstellingscommissie een be-
schouwing over het voorwerk en de 
uitkomst van al het werk: Een tijd-
lijn in de Aalsmeerse kleuren met 
bijbehorende voorwerpen. Rondom 
aan de wanden aangebracht. The-
ma is ‘Eigen wijs, eigen weg’. Duide-
lijke tekenen van de wegen die de 
Aalsmeerse Doopsgezinden door de 
eeuwen bewandeld hebben en die 
een bijgedragen hebben geleverd 
aan de ontwikkelingen in Aalsmeer. 
Een bijbehorend boekje en nog en-
kele toegevoegde informatie is te-
gen betaling te verkrijgen. De toe-
gang is vrij. Op alle dinsdagmidda-
gen van 14.00 tot 16.00, op alle za-
terdagen van 14.00 tot 17.00 en al-
le zondagen van 11.30 tot 14.00 uur 
kan de tentoonstelling bezichtigd 
worden. Daarbuiten is het mogelijk 
op andere dagen of tijden afspra-
ken te maken via 0297-321681 of 
tentoonstelling@dgaalsmeer.nl.

Nieuwe motor voor WVA 
dankzij donatie Schipholfonds
Aalsmeer - Het Schipholfonds is 
een initiatief uit 1994 van Amster-
dam Airport Schiphol en heeft als 
doel de maatschappelijke betrok-
kenheid van de luchthaven met 
de omgeving tot uiting te brengen. 
Hiertoe doneert zij aan instellingen 
in cultuur en sport, die op amateur-
basis werken. Op 7 april was de Wa-
tersport Verenging Aalsmeer één 
van de gelukkige. De club ontving 
een cheque van 4.560 euro, die ge-
heel gebruikt gaat worden voor 
de aanschaf van een nieuwe bui-
tenboordmotor op de rescueboot, 
die bij het jeugdzeilen wordt inge-
zet. “De oude motor was dringend 

aan vervanging toe. Wij zijn dan ook 
heel blij dat we weer met goed ma-
teriaal het water op kunnen”, al-
dus bestuursvoorzitter Herman van 
der Meijden. De Watersport Vereni-
ging Aalsmeer is al tientallen jaren 
heel actief in het jeugdzeilen. Er is 
een speciale Jeugdzeilcommissie, 
die geheel uit eigen leden bestaat. 
Naast lessen in Optimisten wordt 
onder meer het jaarlijkse Combi-
Weekend georganiseerd, waarbij uit 
de gehele regio zeker 150 jeugdige 
zeilers aan wedstrijden in Optimis-
ten en Splash-boten deelnemen.

Theo van Mierlo

Deelname Aalsmeer Fietst aan 
Ronde van Noord-Holland
Aalsmeer - Op zaterdag 23 april 
vindt de 39e wielerronde van 
Noord-Holland plaats. Duizenden 
fi etsers kunnen deze dag genieten 
van het prachtige Noord-Holland-
se landschap. Aalsmeer Fietst doet 
ook mee. De afstand van de toer-
tocht is 160 kilometer. De Le Cham-
pion klassieker, inmiddels één van 
de grootste vrije toertochten van 
West-Nederland, leidt langs fraaie 
landschappen en enkele schil-
derachtige dorpjes van de provin-
cie Noord-Holland. De tocht heeft 
een prominente plaats gekregen in 

het Noord-Hollands Wielerweek-
end en mag natuurlijk niet onder 
de Aalsmeerse fi etsliefhebbers ont-
breken. Mee fi etsen? Het Aalsmeer 
Fietstteam is voornemens er een ge-
zellige toertocht van te maken. Ie-
dereen die over een goede fi ets be-
schikt en 160 kilometer kan fi etsen 
is welkom. Verzamelpunt zaterdag 
23 april is Hornweg 208 en de groep 
vertrekt om 7.30 uur precies. Kos-
ten van deelname zijn 10 euro per 
persoon. Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar info@Aalsmeer-
Fietst.nl.

Afscheid na 55 jaar bestuur 
Federatie Aalsmeerse IJsclubs
Aalsmeer - Tijdens de afsluiten-
de vergadering van het afgelopen 
winterseizoen van de Federatie van 
Aalsmeerse IJsclubs is uitgebreid 
afscheid genomen van Gert Lan-
ser. Vanaf de oprichting van de Fe-
deratie in het roemruchte Elfsteden-
jaar 1956, heeft de heer Lanser deel 
uitgemaakt van het bestuur van de 
Federatie, de laatste 25 jaar als vi-
ce-voorzitter en ijsmeester. In de af-
gelopen 55 jaar (!) heeft hij met zijn 
kennis, ervaring en inzet veelvuldig 
een bijdrage geleverd aan de ijsvei-
ligheid in het Westeinderplassen-
gebied en de vele toertochten die 
in die tijd georganiseerd zijn. Dat 
dit hem de nodige (vrije) tijd heeft 

gekost moge duidelijk zijn. Des-
gevraagd gaf Gert aan dit werk al-
tijd met veel plezier en overtuiging 
gedaan te hebben. Het beteken-
de echter wel, dat hij het thuisfront 
toch nogal eens alleen had moeten 
laten. Ter compensatie van dit huise-
lijke ongemak en als blijk van waar-
dering voor zijn inzet in de afgelo-
pen jaren werden hem namens het 
bestuur van de Federatie door voor-
zitter Albert Vuil een dinerbon voor 
2 personen, een boeket en een oor-
konde overhandigd. De door hem 
vervulde functies van vice-voorzitter 
en ijsmeester zijn inmiddels overge-
nomen door Richard Pannekoek en 
Frans van Mierloo. 

Warming up in het Amsterdamse bos.

Train mee met AVA voor 
Dam tot Dam loop 2011
Aalsmeer - Ook dit jaar was de 
voorverkoop van de startbewijzen 
voor de Dam tot Damloop binnen 
no-time uitverkocht. Voor Atletiek-
vereniging Aalsmeer zijn een aan-
tal startbewijzen gereserveerd, om-
dat zij altijd helpen bij de organi-
satie van dit grote loopevenement. 
De loop van Amsterdam naar Zaan-
dam over 16,1 kilometer vindt plaats 
op zondag 18 september. Voor ve-
len is het een uitdaging om deze 
loop een keer verantwoord en met 
plezier te volbrengen. Dit kan ech-
ter niet zomaar en vraagt een seri-
euze voorbereiding. Bij Atletiekver-
eniging Aalsmeer begint in juni ter 
voorbereiding op deze Damloop een 
serie trainingen. Deze voorberei-
ding richt zich op de iets gevorder-
de hardloper, niet voor de echte be-
ginners. Er wordt van uitgegaan dat 
deelnemers aan deze trainingen nu 
reeds zonder problemen drie kwar-
tier kunnen hardlopen. Hardlopen is 
goed voor de conditie, goed om af 
te vallen, heeft een positieve invloed 

op de gezondheid en geest en is nog 
leuk ook. Een deskundige trainings-
opbouw met en door ervaren lopers 
en trainers zal zeker bijdragen aan 
een succesvolle Dam tot Damloop. 
De eerste training en kennismaking 
vindt plaats op zondag 19 juni om 
9.00 uur op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan. Daarna worden wekelijks 
op dezelfde tijd duurlopen gestart 
vanaf de parkeerplaats bij de cam-
ping van het Amsterdamse bos. De-
ze duurlopen worden uitgebreid tot-
dat alle deelnemers in staat zijn om 
de Dam tot Damloop met succes te 
volbrengen. De kosten bedragen 85 
euro per deelnemer, inclusief start-
bewijs voor de Dam tot Damloop. 
Let op: er zijn nog maar een be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar, 
dus schrijf snel in. Enthousiast? Kijk 
op www.avaalsmeer.nl voor alle in-
formatie en download daar het in-
schrijfformulier. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 30 april bij Marjan van Gin-
kel via email marjan.vg@hetnet.nl of 
telefonisch via 06-12204492.

Schuurverkoop brocante en 
curiosa Aalsmeerderweg 30
Aalsmeer - Aankomende vrijdag, 
zaterdag en zondag houden bob en 
Aukje een schuurverkoop met leuke 
brocante en tal van curiosa. Nieu-
we lente, nieuwe leuke dingen voor 
in huis of keuken met een knip-
oog naar antiek? Kom gezellig kij-
ken tussen alle snuisterijen aan de 

Aalsmeerderweg 30 te Aalsmeer. 
Dat kan vrijdag 15 april tussen 
11.00 en 17.00 uur, zaterdag 16 april 
van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 
17 april tussen 12.00 en 16.00 uur. 
Bob en Aukje heten u graag wel-
kom! Informatie: 0297-325904 of 
bobaukje@12move.nl

Vrijdagavond in Karmelkerk
‘The Voice Company’ zingt 
verkorte Mattheus Passion
Aalsmeer - Op vrijdagavond 15 
april geven de twee koren van The 
Voice Company een passiecon-
cert in de Karmelkerk aan de Stom-
meerweg. Op het programma staat 
een samenvatting van de Matthe-
us Passion van J.S. Bach. Het geheel 
staat onder leiding van dirigent Ro-
bert Bakker. De keuze voor de Mat-
theus Passion lijkt op het eerste ge-
zicht niet voor de hand liggend. Im-
mers overal worden al uitvoerin-
gen van dit bijzondere werk gege-
ven. The Voice Company pakt het 
echter heel anders aan en dat lijkt 
heel interessant te worden. Aller-
eerst wordt de lengte fl ink verkort. 
Veel mensen houden wel van de-
ze muziek, maar vinden de duur te 
lang. Of mensen die ziek zijn kun-
nen niet urenlang zitten. En voor 
jongeren is dit een uitgelezen mo-
gelijkheid om eens kennis te ma-
ken met deze passiemuziek, zonder 
dat ze zich gaan vervelen. Als oplos-
sing zingen de koren de belangrijk-
ste gedeelten uit de Mattheus Pas-
sion. En wat de koralen betreft, die 
worden uitgevoerd zoals ze bedoeld 

zijn: In samenzang met het gehele 
publiek. Het meest bijzonder is de 
presentatie van dit concert. Tussen 
de muziekstukken door zal de diri-
gent uitleg verschaffen over hoe de 
Mattheus Passion destijds door het 
publiek beleefd moet zijn. Die bele-
ving zal het publiek nu ook zo veel 
mogelijk ervaren, zo is de bedoeling. 
De Mattheus Passion is onder ande-
re gecomponeerd in deze vorm om 
indruk te maken. Indruk te maken 
door de enorme hevigheid van het 
lijdensverhaal, indruk te maken door 
de kerk, en zeker ook indruk te ma-
ken op de aanwezigen. Het wordt 
dus niet alleen een mooie Matthe-
us uitvoering van circa 5 kwartier, 
maar zeker ook een leerzame. Zeker 
de moeite waard dus om te bezoe-
ken. De toegang bedraagt 7,50 eu-
ro en dit bedrag is inclusief koffi e of 
thee voor aanvang. Het concert be-
gint om 20.00 uur, kerk open van-
af 19.30 uur. Het is raadzaam voor-
af kaarten te bestellen en dat kan 
via corrievanveen@planet.nl. Verder 
zijn kaartjes te koop bij de Read-
shop in de Ophelialaan.



AUTO
RAI
2011
13-23
APRIL

Amsterdam - Meer dan ooit biedt 

AutoRAI 2011 de ruimte om auto’s 

écht te beleven, met 11 hallen vol 

primeurs, onvergetelijke live demo's 

en heel veel merken. Een eigen 

hal voor motoren en scooters en 

verschillende verrassende Paviljoens. 

De afzonderljike Paviljoens worden 

hieronder uitgelicht.  

Buitenpark

Opvallende nieuwkomer is het AutoRAI 

Buitenpark, een primeur voor autoRAI 

2011. Hier kunnen bezoekers genieten 

van onder andere spectaculaire live 

demonstraties, terreinrijden en zelf 

rijden met elektrische en andere 

duurzame auto’s. Het Buitenpark is 

onderdeel van AutoRAI en voor alle 

AutoRAI-bezoekers gratis toegankelijk. 

Om 20.00u 's avonds sluit het 

Buitenpark. 

Auto 2.0

Een ander nieuw evenement is het 

Auto 2.0 in het futuristische RAI 

Elicium. Hier kijkt u uw ogen uit 

naar alle prachtige voorbeelden van 

duurzaamheid en innovatie. Informatie 

en fun gaan hier perfect samen. Het 

Platform Elektrische Mobiliteit laat 

hier bijv. zien hoe elektrisch rijden 

straks op grote schaal gaat werken. 

IvDM (Instituut voor Duurzame 

Mobiliteit) en Natuur en Milieu leggen 

uit hoe u het Nieuwe Werken kunt 

combineren met het Nieuwe Rijden. 

Binnen Auto 2.0 presenteren ook 

de toonaangevende Nederlandse 

automotive onderwijsinstellingen zich 

aan studenten die de toekomst van 

mobiliteit willen helpen ontwikkelen. 

Er is op dat vlak meer keuze dan ooit! 

HTAS Automotive Innovation heeft het 

automotive onderwijs in Nederland op 

alle niveaus flink helpen versterken. 

Dus wie denkt over een carrière in 

automotive, mag Auto 2.0 niet missen! 

Hobbyplein 

Nieuw dit jaar is het Hobbyplein. Van 

Batmobile tot replica van een mooie 

oldtimer: op het Hobbyplein staan 

straks de mooiste, door het publiek 

gekozen, zelfgebouwde auto’s van 

particulieren in de schijnwerpers. Deze 

worden vooraf via een poll geselecteerd 

uit een voorselectie van meerdere 

gekwalificeerde auto's. Welke dat zijn, 

is nog een grote verrassing. 

Klassieker Paviljoen

Over bijzondere auto’s gesproken: het 

Klassieker Paviljoen belooft dit jaar 

mooier te worden dan ooit. Oldtimer 

liefhebbers hebben via deze website 

kunnen stemmen welke klassiekers ze 

het liefst op de beurs willen zien. De 

drie winnende auto's die in ieder geval 

op AutoRAI 2011 te bewonderen 

zijn, zijn de Bugatti T 57 (<1940), de 

Austin Healy 100M (1940-1960) en 

de Morgan +4 (>1960)! 

Supercar Paddock

Eveneens spannender dan voorheen 

is het Autovisie Supercar Paddock. 

Deze presentatie van legendarische 

sportauto’s is voor veel bezoekers 

een van de favoriete attracties van de 

beurs. Dit jaar mooier dan ooit tevoren, 

en met extra zorg samengesteld. 

Reden: het 55-jarige jubileum van de 

gastheer op deze presentatie – het 

automagazine Autovisie. 

Demo Circuit

Bleekemolens Race Planet verhuist 

een deel van zijn tot de verbeelding 

sprekende autocollectie van Circuit 

Park Zandvoort naar het Demo 

Circuit van AutoRAI (hal 4/5) Hier 

geeft Bleekemolen demonstraties 

met de aanwezige auto’s, waaronder 

Lamborghini’s, Porsches, Aston Martins 

en machtig brullende Dodge Chargers. 

De bezoeker heeft de keuze om te toe 

te kijken of zelf mee te rijden. 

Op weekdagen geopend van 12.00-

20.00 uur en in het weekend van 

10.00-17.00 uur. 

Telekids Paviljoen

Ook voor kinderen is er genoeg 

vermaak op AutoRAI 2011. Zij kunnen 

van alles beleven in het Telekids 

paviljoen: een plek waar het populaire 

RTLprogramma Telekids de leukste 

activiteiten en entertainment verzorgt 

voor de kleinste autofans. Op het nabij 

gelegen cateringterras kunnen ouders 

onder het genot van een hapje en 

drankje hun kroost in de gaten houden.

Openingstijden:
Woensdag	 13	april	 12.00	-	22.00	uur
Donderdag	 14	april	 12.00	-	22.00	uur
Vrijdag	 15	april	 12.00	-	22.00	uur
Zaterdag	 16	april	 10.00	-	17.00	uur
Zondag	 17	april	 10.00	-	17.00	uur

Maandag	 18	april	 12.00	-	22.00	uur
Dinsdag	 19	april	 12.00	-	22.00	uur
Woensdag	 20	april	 12.00	-	22.00	uur
Donderdag	 21	april	 12.00	-	22.00	uur
vrijdag	 22	april	 12.00	-	22.00	uur
Zaterdag	 23	april	 10.00	-	17.00	uur

AutoRAI 2011 meer dan auto’s alleen:

Evenementen en Paviljoens

2e katern
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Dag van de Bouw
Aalsmeer - De Dag van de Bouw 
komt er weer aan. Het project ‘Aan-
sluitingen A4’ en de ‘Omlegging 
Aalsmeer –Uithoorn’ is op zater-
dag 28 mei tijdens de Dag van de 
Bouw geopend voor publiek. Ieder-
een is deze dag van harte welkom 
om een kijkje achter de schermen te 
nemen. Bezoekers kunnen zich tus-
sen 10.00 en 16.00 uur melden bij 
de hoofdkeet van de Aansluitingen 
A4, bij aannemer MNO aan de Rijn-
landerweg te Hoofddorp en bij de 
Alliantie-N201, bij aannemerscom-
binatie Heijmans-Boskalis aan de 
Aalsmeerderweg 141 in Aalsmeer.

Aalsmeer - Ieder jaar reikt Flora-
Holland aan kwekers en veredelaars 
de Glazen Tulp uit in vier categorie-
en. De Glazen Tulp is in de sierteelt-
sector dé prestigieuze FloraHolland 
Award voor de beste marktintroduc-
tie van het jaar. De winnaars worden 
geselecteerd en genomineerd uit de 
honderden nieuwe cultivars en con-
cepten die jaarlijks op de veiling ge-
introduceerd worden. Voorheen be-
paalden een vak- en een publieks-
gerichte jury de nominaties en win-
naars. In de vakjury is ook de han-
del vertegenwoordigd. Dit keer kon-
den ook alle in- en verkopers extra 
gewicht in de schaal leggen door 
bij aanvang al aan te geven welke 
producten in elk van de vier cate-
gorieën hun favorieten zijn. Bloe-
misten, retailers en tuincentra zoe-
ken voortdurend naar vernieuwing 
om hun klanten te verleiden. In- 

en verkopers bij exportbedrijven en 
(groot)handelaren staan midden in 
de sierteeltketen. Op 28 april vindt 
in de Drijvende Kas in Naaldwijk de 
fi nale plaats. De fi nalisten presente-
ren hun producten aan een promi-
nente jury, onder wie juryvoorzitter 
Rob Verlinden. De uitslagen worden 
bekend gemaakt op 26 mei 2011. 
Op die dag worden op een passen-
de locatie de FloraHolland Awards 
‘De Glazen Tulp’ uitgereikt aan de 
winnaars. 
In de categorie snijbloemen is on-
der andere Hydrangea macrophyl-
la ‘Spike’ genomineerd. Aanvoer-
ders zijn Pieter Kolk uit Aalsmeer, 
Ko Kolk uit Amstelveen en Sonne-
veld Hydrangea uit Bleiswijk. Vanda 
Touch of Nature van Handelskwe-
kerij L. van der Weijden BV uit Ku-
delstaart is in de categorie concep-
ten genomineerd.

Nominaties voor award 
‘De Glazen Tulp’

Champagnetaart bij 60-jarig 
huwelijksfeest echtpaar Kooij
Aalsmeer - Zij was 19 en hij 20 jaar 
toen ze elkaar op 11 april in 1951 
het ja-woord gaven in het gemeen-
tehuis van Amstelveen. En Jan Kooij 
en Elizabeth Udo waren niet de eni-
gen die deze dag trouwden. Met 
nog twee andere echtparen ver-
schenen zij, zes jaar na de oorlog, 
voor de ambtenaar van de burgerlij-
ke stand. Afgelopen maandag is met 
bloemen van het gemeentebestuur, 
bezoek van burgemeester Pieter Lit-
jens, champagnetaart en een ge-
lukstelegram van Hare Majesteit 
de Koningin het 60-jarig huwelijks-
feest gevierd. Het tweetal had voor-
dat ze elkaar de ringen omdeden al 
zo’n vier jaar verkering. Ze hadden 
elkaar ontmoet via Jan’s boezem-
vriend. Hij ging z’n meisje Jopie op-
halen bij de kerk en Jan ging mee. 
Jopie kwam met buurmeisje Lies uit 
de kerk. Lies mocht bij Jan achter 
op de fi ets en de verliefdheid was 
een feit. Jan Kooij is een geboren 
Aalsmeerder en zijn vader was bloe-
menkweker. Lies Udo is geboren in 
Nieuwer-Amstel, nu Amstelveen, en 
komt net als Jan uit een groot ge-
zin. Haar vader was boer en schil-
lenophaler. Het stel is getrouwd in 
de periode dat Jan in dienst zat. Hij 
ging bij de marine en heeft gevaren 
op de Karel Doorman. Hij trouwde in 
zijn marine uniform, zij in de trouw-
jurk van haar zuster. 

Woningnood
In de tijd dat Jan en Lies trouwden 

was de woningnood in Nederland 
groot. Het stel trok in bij de ouders 
van Jan. Hier werd hun eerste kind 
geboren, zoon Rijk. Op 7 december 
1951 kwam Jan uit dienst en ging 
net als zijn vader het bloemenvak 
in. Pas in 1952 kregen ze hun ei-
gen woning, zes weken voordat hun 
tweede kind, zoon Henk, is gebo-
ren. Het was wel een noodwoning, 
een omgebouwde varkensschuur, 
zonder stromend water, maar wel 
met elektra aan de Aalsmeerder-
weg 411. In 1954 is hun derde kind 
geboren, dochter Greet. Omdat er 
niet meer smaken bestaan, besloten 
beide ouders dat dit kind de hek-
kensluiter zou zijn. En ze hebben 
woord gehouden! 
In dit jaar ook veranderde Jan van 
baan. Hij kreeg meer salaris en de 
nieuwe werkgever bood een woning 
aan. Voor het eerst een echte wo-
ning, weer aan de Aalsmeerderweg, 
maar op nummer 42. In 1961 veran-
derde Jan opnieuw van baan en dit 
betekende opnieuw verhuizen ge-
blazen. Dit keer naar een woning 
op nummer 235 aan de Aalsmeer-
derweg. Toen zijn baas aangaf we-
gens ouderdom te willen stoppen 
met zijn bedrijf, heeft Jan de zaak 
overgenomen in 1964. Tot 1977 is hij 
eigen baas gebleven. Door de olie-
crisis kon hij de kwekerij niet meer 
draaiende houden. Jan ging aan de 
slag bij de fi rma Stokman en heeft 
hier tot zijn pensioen met veel ple-
zier gewerkt. 

Schaatsen en Grieken
Vorig zijn Jan en Lies verhuisd naar 
het Poldermeesterplein en hier wo-
nen zij nu naar volle tevredenheid. 
Jan Kooij is zijn jeugdjaren altijd 
heel sportief geweest. Hij zwom, 
deed aan waterpolo en schaatste. 
Nu kijkt hij graag naar het schaat-
sen op televisie, maar doet nog wel 
aan fi tnessen. Lies kookt graag, 
maar uit eten bij de Griek doet zij 
eigenlijk liever. Het stel heeft geen 
kleinkinderen. 
Nou, eigenlijk wel. De beste vriend 
van oudste zoon Rijk heeft twee 
dochters en deze meiden gingen al-
tijd mee trainen in het bos met ‘opa’ 
en na afl oop naar ‘oma’. “Ze komen 
nog regelmatig langs”, vertelt Jan. 
“En zaterdag zijn ze er zeker ook bij”, 
vult Lies aan. 
Aanstaande zaterdag 16 april wordt 
het 60-jarig huwelijksfeest name-
lijk nog eens groots gevierd met 
familie en vrienden uit de nieuwe 
fl at. En bijzonder stel, de nu 80-ja-
rige Jan Kooij en 79-jarige Lies Udo. 
Met de woorden: “Tot over vijf jaar”, 
nam burgemeester Pieter Litjens na 
een gezellig uurtje afscheid. Jan en 
Lies antwoorden gelijk dat de eerste 
burger dan zeker weer welkom is! 

Waarschijnlijk wordt dan wel ande-
re taart geserveerd, want de cham-
pagnetaart viel bij Lies niet zo in de 
smaak… 

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - “De nieuwe N201 is een 
impuls voor de regionale en lande-
lijke economie en verbetert boven-
dien de leefbaarheid.’’ Dat was één 
van de conclusies van de fractie van 
het CDA Aalsmeer tijdens het werk-
bezoek bij het projectbureau N201+ 
begin april. Tijdens dit werkbezoek 
werd het tracé van de nieuw te re-
aliseren weg gereden. “Werkbezoe-
ken brengen de praktijk en de poli-
tiek dichter bij elkaar en oplossin-
gen sneller binnen bereik’’, moti-
veert de fractie. Tijdens het werk-
bezoek werd uiteraard ook een be-
zoek gebracht aan de nieuwe Wa-
terwolftunnel. Deze tunnel, die on-
geveer een kilometer lang is, loopt 
onder de Aalsmeerse Bovenlanden 
en de Ringvaart door en komt ver-
volgens weer uit bij de Fokkerweg in 
de Haarlemmermeer. De CDA frac-
tie was onder de indruk van het ve-
le werk dat al verricht is. “Het resul-
taat mag er zijn. De omlegging van 
de N201 is een goede zaak voor 
Aalsmeer. Zo zullen we minder ge-
luidsoverlast en onveilige verkeers-
situaties krijgen en komt er voor de 
dorpskern Aalsmeer weer een lo-
gische samenhang terug’’, aldus 
CDA–verkeer en vervoerspecia-
list Ton Smit. De omlegging en ver-
breding van de N201 is niet alleen 
handig, maar is ook van groot be-
lang om het economisch belangrij-

ke gebied rondom Schiphol en Flo-
raHolland vitaal te houden. Mar-
tien Maarse, fractiespecialist op het 
gebied van economie: “Het is van 
groot belang dat de ontsluiting voor 
de bedrijven in de Greenport goed 
is. Op de nieuwe N201 zal minder 
kruisend en invoegend verkeer zijn, 
én we hebben minder vrachtwagens 
door ons dorp. Een win-win situatie 
dus.” Bij de bouw van de tunnel is ui-
teraard rekening gehouden met het 
groene karakter van de Bovenlan-
den. Door de aanleg van de tunnel 
zullen delen van dit groen verloren 
gaan. De provincie Noord-Holland 
hecht er echter sterk aan dit ver-
lies te compenseren. Fractiespecia-
list duurzaamheid Dirk van Willegen 
juicht dit plan toe. “Voor de Boven-
landen is een plan gemaakt waarin 
fl ora en fauna een belangrijke plek 
innemen. Hier worden kleine leefge-
bieden gecreëerd voor de dieren die 
zich langs de oeverranden verplaat-
sen.” De CDA-fractie bezoekt regel-
matig bedrijven, bewoners en orga-
nisaties in Aalsmeer en Kudelstaart 
en probeert ook zoveel mogelijk in-
formatieve bijeenkomsten over het 
reilen en zeilen in de gemeente te 
bezoeken. “Dat hoort bij onze taken 
als volksvertegenwoordigers en dat 
nemen we serieus. Het is bovendien 
interessant en boeiend’’, aldus frac-
tievoorzitter Jaap Overbeek tot slot.

Fractie op werkbezoek 
CDA vindt nieuwe N201 impuls 
voor economie en leefbaarheid 

Aalsmeer - Pas twee weken is de 
Dorpsstraat in het centrum dicht 
wegens diverse werkzaamheden, 
waaronder het vervangen van de ri-
olering op de plek bij de nieuwbouw. 
Wat een crime en dit blijft nog een 
maand, tot 13 mei. De eerste week 
konden automobilisten nog via de 
Rozen- en Seringenstraat en via het 
Praamplein het centrum verlaten, 
maar sinds afgelopen weekend is 
de afsluiting naar voren gehaald en 
dus ook de Rozenstraat niet meer 
bereikbaar. Een groot aantal bezoe-
kers is nu zeker de weg kwijt en ver-
laat in wanhoop, en met hoge snel-
heid, via de Schoolstraat in tegen-
gestelde richting maar het centrum. 
Het dorp uit rijden kan natuurlijk 

nog wel via het Praamplein, richting 
Uiterweg of via de Marktstraat de 
Seringenstraat in. Maar, het is dui-
delijk: De Dorpsstraat is naast de 
Van Cleeffkade een heel belangrij-
ke doorgangsroute. Automobilisten, 
die dagelijks in de lange rij op de 
Van Cleeffkade en op de Uiterweg 
staan, zullen dit beamen. Het cen-
trum is half plat gelegd. Kunnen de 
werkzaamheden echt niet sneller? 
Misschien kan het tegelijk geplande 
herstel aan de Barendebrug uitge-
steld worden tot de mei- of zomer-
vakantie, waardoor de Dorpsstraat 
eerder dan 13 mei weer open is voor 
verkeer. Het zou veel ergernissen en 
verkeersdrukte op één punt in het 
centrum wegnemen!

Weg zoeken en lange rijen 
door dichte Dorpsstraat

Portemonnee uit 
jaszak weg
Aalsmeer - Op woensdag 6 april 
rond tien uur in de ochtend is de 
portemonnee van een inwoonster 
uit haar jaszak gestolen in een win-
kel op het Praamplein. In de porte-
feuille zat een klein geldbedrag en 
het rijbewijs en de identiteitskaart 
van de eigenaresse. De portemon-
nee is zwart van kleur.

Kaasdief betrapt
Aalsmeer - Op zaterdag 9 april 
rond half acht in de avond is een 
25-jarige inwoner betrapt op het 
stelen van een pak kaas in een win-
kel in de Ophelialaan. Door perso-
neel was gezien dat de Aalsmeer-
der de kaas in zijn broek verstop-
te. Bij de kassa werd de man op de 
diefstal aangesproken. De 25-jari-
ge liet daarop het pak op de grond 
vallen. Door de politie is proces-ver-
baal opgemaakt.

Helm gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 5 april is 
tussen twaalf en kwart voor vier 
in de middag een witte helm met 
zwarte strepen en bruine bevesti-
gingsbandjes gestolen vanuit een 
op de Van Cleeffkade geparkeer-
de scooter. Ook is de dief er van-
door gegaan met een zwarte regen-
jas. De helm is van het merk Bella.

Sieraden gestolen
Kudelstaart - Tussen woensdag 
6 en donderdag 7 april is ingebro-
ken in een woning aan de Kamer-
ling Onnesweg. De dieven zijn het 
huis binnen gegaan via een keu-
kenraam. Ontvreemd zijn sieraden 
en een laptop. Een televisie stond 
klaar, maar deze hebben de inbre-
kers laten staan. De inbraak heeft 
tussen half elf in de ochtend en de 
volgende ochtend tien uur plaats-
gevonden.

Botsing auto en 
bromfi ets
Aalsmeer - Op maandag 11 april 
rond half zes in de avond zijn een 
auto en een bromfi ets op elkaar ge-
botst in de Ophelialaan. Het tweetal 
heeft elkaar over het hoofd gezien. 
De brommer werd bestuurd door 
een 64-jarige man uit Aalsmeer, 
achter het stuur van de volkswagen 
zat een 44-jarige plaatsgenoot. De 
ambulance is ter plaatse geweest, 
maar zover bekend viel het letsel 
mee en hoefde geen van de twee 
vervoerd te worden naar het zieken-
huis.

Geld, laptop en 
camera weg
Kudelstaart - Tussen dinsdag 5 en 
donderdag 7 april is ingebroken in 
een woning aan Calveslo. Via het 
keukenraam hebben de dieven zich 
toegang tot het huis verschaft. Al-
le kamers en kasten zijn doorzocht. 
De inbrekers zijn er vandoor gegaan 
met een laptop, een fotovideocame-
ra en een geldbedrag.

Vaardigheidstoetsen voor 
brandweerkorpsen zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 16 april or-
ganiseert de brandweer Aalsmeer 
samen met het Algemeen Brand-
weer Wedstrijd Comité brandweer-
vaardigheidstoetsen voor 22 colle-
ga brandweerkorpsen uit de provin-
cie Noord-Holland. Het Algemeen 
Brandweer Wedstrijd Comité (AB-
WC) is een stichting, die als hoofd-
taak heeft de vakbekwaamheid van 
de Nederlandse brandweerkorpsen 
te bevorderen door het jaarlijks or-
ganiseren van de brandweer vaar-
digheidstoetsen. 
Brandweerlieden uit heel Nederland 
worden in teamverband getoetst 
op veilige werkwijzen, vaardighe-
den en kennis van het repressieve 

brandweervak. Deelname aan deze 
toetsen gebeurt op vrijwillige basis. 
De vaardigheidstoetsen (voorheen 
brandweerwedstrijden) worden in 
competitieverband afgenomen. Aan 
het einde van het seizoen mag het 
winnende team zich landskampioen 
noemen. 
Vaardigheidstoetsen zijn eigenlijk 
geënsceneerde, maar zeer realisti-
sche vormgegeven brand- en/of on-
gevalscenario’s. De deelnemers aan 
deze toetsen worden beoordeeld 
door juryleden. Het korps Aalsmeer, 
wat zelf jaarlijks deelneemt aan de 
vaardigheidstoetsen, heeft het oe-
fenen hoog op de agenda staan en 
organiseert dit jaar dan ook graag 

vaardigheidstoetsen voor de col-
lega’s Op twee locaties vinden za-
terdag vaardigheidstoetsen plaats, 
in de klasse 112 en klasse TAS-HD. 
Bij de 112-baan is een incident ge-
ensceneerd waarbij het accent kan 
liggen op brandbestrijding met zo-
wel hoge als lage druk of één daar-
van, hulpverleningswerkzaamhe-
den, maar ook een chemicaliën in-
zet kan tot de mogelijkheden be-
horen. In de klasse TAS-HD ligt de 
nadruk op binnenbrandbestrijding 
met het afl egsysteem hogedruk. 

Bezoekers kunnen zich melden bij: 
Koninklijke De Vries Scheepsbouw 
aan de Oosteinderweg 25. Aan het 
einde van de dag zal burgemeester 
Pieter Litjens omstreeks 18.30 uur in 
de brandweerkazerne aan de Zwar-
teweg 77 de prijzen uitreiken aan de 
winnende teams.

ingezonden
Weteringplantsoen in het groen
Helaas, het is ons niet gelukt om het 
Weteringplantsoen te behouden als 
een koninklijk plein. Zelfs de vraag 
om uitstel om alternatieven te on-
derzoeken is niet gehonoreerd. Om 
van het plein toch iets te maken dat 
ook gedragen wordt door de omwo-
nenden hebben we onze teleurstel-
ling opzij geschoven en zijn we op-
nieuw aan de slag gegaan. 
De wens om het plantsoen, met be-
houd van het aantal bomen, in oude 
glorie te herstellen was hierbij het 
uitgangspunt. Een moeilijke opga-
ve. Uit archieffoto´s blijkt dat in de 
periode dat er nog van een plant-
soen sprake was, er maar één vol-
wassen boom stond: de Wilhelmi-
naboom, verplant uit de tuin van 
de Doopsgezinde pastoriewoning 
ten tijde van de aanleg van de Van 
Cleeffkade. Nu is het anders, een 
tweedeling. Eén deel stenig, kaal en 
leeg en een ander deel met dicht 
opeen staande bomen, restant van 
een boomplantdag uit het begin van 

de jaren zestig, met daaronder ro-
zenbakken. Om te voorkomen dat 
door de aanleg van een speelplaats 
het plein opnieuw wordt opgedeeld, 
zelfs zo dat je van verrommeling 
kan spreken, zochten we naar een 
ingreep waarbij het plein zich als 
één geheel manifesteert. Mogelijk, 
maar dan wel door het verplanten 
van bomen. Dat kon immers ook in 
1900. Navraag bij de Nationale Bo-
menbank maakte ons duidelijk dat 

dit zonder meer mogelijk is en dat 
de kosten acceptabel zijn. Het bo-
mendeel blijkt over voldoende bo-
men te beschikken om van het plein 
een duidelijk omgrensd gebied te 
maken. Van de extra gelden die de 
gemeente voor de inrichting be-
schikbaar wil stellen en de uitspa-
ring op bestratingskosten moet het 
verplanten van de bomen mogelijk 
zijn. Archieffoto’s geven een beeld 
van een plantsoen met perken en 
randbeplanting. Elementen die we 
opnamen in ons ontwerp. Tezamen 
met de bomen zorgt de onderbe-
groeiing, denk aan hortensia’s, ro-
dodendron, winterhoudende plan-
ten, voor een natuurlijke afscher-
ming. Tevens wordt de veiligheid 

voor spelende kinderen en het ka-
rakter van het plantsoen hierdoor 
versterkt. Om de natuurlijke sfeer 
van het plantsoen te ondersteu-
nen hebben we naar speelobjec-
ten gezocht die hierop aansluiten. 
Geen staal, kunststof of felle kleu-
ren, maar verduurzaamd acacia-
hout en grijs graniet. In het plan zijn 
bankjes opgenomen waar je van 
de ochtend- en avondzon kan ge-
nieten, een broodje kan eten, is er 
ruimte is om op de driewieler rond 
te fi etsen, te mijmeren en een spel-
letje jeu de boules te spelen. Kort-
om, een plantsoen met diepe histo-
rische wortels dat met respect voor 
de zeer uiteen lopende wensen van 
haar gebruikers op de toekomst is 
ingericht. 
Joop Kok, Marja Vreeken, Jan-
na van Zon. Van Cleeffkade 12a, 
nachtwach@tiscali.nl.
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Aalsmeer - Op vrijdag 8 april rond 
kwart voor tien in de avond heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de kruising N201 met de Legmeer-
dijk. Een ambulance was om assi-
stentie gevraagd bij een ongeval in 
De Kwakel. Via het startpunt op de 
Zwarteweg was de ambulance de 
N201 opgereden. Op de kruising 
met de Legmeerdijk werd de am-
bulance, bestuurd door een 44 ja-
rige man uit Amsterdam, geschept 

door een auto, die de Legmeerdijk 
rechtdoor over wilde rijden. De be-
stuurder van deze Audi, een 32-jari-
ge Kudelstaarter, zag de ambulan-
ce over het hoofd en raakte de wa-
gen in de rechterflank. Hierdoor ver-
loor de bestuurder van de ambulan-
ce de macht over het stuur en kwam 
tot stilstand tegen een verkeerslicht. 
Beide auto’s raakten zwaar bescha-
digd. Wonderwel raakte niemand 
gewond. Foto: Ronald van Doorn.

Ambulance tegen verkeerslicht

Amokmaker 
aangehouden
Aalsmeer - Bij een uitgaansgele-
genheid aan de Dreef is in de nacht 
van zaterdag 9 op zondag 10 april 
een 18-jarige Amstelvener aange-
houden wegens openbare dronken-
schap. Om half vier werd de politie 
om assistentie gevraagd vanwege 
de amokmaker. Hij viel de portiers 
lastig en twee personen hadden ge-
zien dat de 18-jarige drugs aange-
boden had aan mensen. Bovendien 
had de 18-jarige te diep in het al-
coholglaasje gekeken en mogelijk 
had hij drugs gebruikt. Drugs is niet 
aangetroffen bij de jongen. De Am-
stelvener is meegenomen naar het 
politiebureau.

Naar ziekenhuis 
na lancering
Kudelstaart - Op zondag 10 april, 
even voor vijf uur in de middag, is 
een 20-jarige jongeman uit Ku-
delstaart ongelukkig ten val geko-
men op de halfpipe van de skate-
baan aan de Bilderdammerweg. De 
Kudelstaarter was niet met een ska-
teplank de halfpipe opgegaan, maar 
met zijn fiets. Eenmaal boven, werd 
hij gelanceerd en kwam ten val in 
een greppel. De 20-jarige is met 
been- en heupletsel naar het zie-
kenhuis vervoerd.

Trilmachine weg
Kudelstaart - In de nacht van za-
terdag 9 op zondag 10 april is vanuit 
de Bakboordstraat een trilmachine 
van een stratenmakerbedrijf gesto-
len. De machine is van het merk Re-
vo. De diefstal heeft tussen elf uur 
‘s avonds en tien uur in de ochtend 
plaatsgevonden.

Twintig boetes na 
verkeerscontrole
Kudelstaart - Op dinsdag 5 april is 
tussen drie en vijf uur in de middag 
een verkeerscontrole gehouden op 
de Hoofdweg. Veertien automobilis-
ten zijn bekeurd wegens het over-
treden van de maximum snelheid 
van vijftig kilometer per uur. Vier be-
stuurders hebben een proces-ver-
baal gekregen wegens het niet dra-
gen van de gordel of het niet kun-
nen tonen van de autopapieren.

Hennepkwekerij 
aangetroffen 
Rijsenhout – Op de zolder van 
een woning aan de Verremeer ont-
stond dinsdagnacht 6 april om-
streeks 01.00 uur brand. De zolder-
etage brandde flink uit, de brand-
weer bluste de brand en signa-
leerde tevens een hennepkweke-
rij. Daarnaast bleek er sprake te zijn 
van diefstal van stroom, het ener-
giebedrijf doet hiervan aangifte. Wat 
de exacte oorzaak is van de brand 
wordt nog onderzocht, mogelijk is 
dit de hennepkwekerij. De 64-jarige 
bewoner van het pand is aangehou-
den. Hij is overgebracht naar een 
politiebureau en ingesloten voor 
verhoor.

Toch horeca 
in Kudelstaart?
Kudelstaart - ‘Project kleinschali-
ge horecavoorziening Kudelstaart-
seweg’ staat op de website van de 
gemeente Aalsmeer te lezen onder 
het kopje ‘B&W besluiten’. Toch een 
café in Kudelstaart? UIt de toelich-
ting van het besluit: “Burgemeester 
en wethouders besluiten af te wij-
ken van het gemeentelijke ‘Inkoop 
en aanbestedingsbeleid 2008’ voor 
de opdracht voor het leveren van 
een dienst door Horeca Nederland, 
bij de selectie van de horecaonder-
nemer voor perceel Kudelstaartse-
weg”, valt niet meteen op te maken 
dat het gaat om een nieuw te ves-
tigen horeca-ondernemer. Ook niet 
dat het daar níet om gaat trouwens. 
De besluiten zijn dinsdag jl gepu-
bliceerd. De gemeente kon woens-
dag al wel melden dat het inder-
daad om een nieuwe horecavoor-
ziening gaat..

Taart bij onthulling van 
kunstobject op De Mikado
Aalsmeer - Het weer zat mee tij-
dens de officiële onthulling van het 
kunstobject bij Brede school De Mi-
kado in Aalsmeer Nieuw Oosteinde. 
Een select gezelschap genodigden 
woonden de plechtigheid bij. 
Er werd verzameld in de foyer waar 
de ontwerper al vroeg aanwezig 
was. Roel Bettonviel van grafisch 
ontwerpbureau Zonderboter ver-
telt: “Ik heb de stijl eigenlijk heel 
dichtbij gezocht en er een Mikado 
van gemaakt, van het spelletje met 
de stokjes. Er kwam budget vrij na-
mens de gemeente om een groot 
kunstobject te maken voor aan de 
buitenzijde van de school. Dit pro-
ject werd getekend door Joop Kok 
en verder begeleid samen met kun-
stenares Janna van Zon”. Inmiddels 
is het wat drukker geworden in de 
foyer en Dick de Kuijer neemt het 

woord. Hij vertelt dat het een heel 
proces is geweest, dat het object 
constructief erg zwaar is en een 
paar maanden geleden door con-
structeur en uitvoerder Paul Beuk is 
bevestigd. 
De stalen Mikado is bijna drieën-
twintig meter lang, dus het had 
nog wat voeten in de aarde. Buiten 
neemt wethouder Ulla Eurich de of-
ficiële onthulling voor haar rekening 
en snijdt, samen met alle directeu-
ren van de scholen, kinderdagver-
blijf en bibliotheek, de heerlijke taart 
aan met daarop het prachtige logo. 
Iedereen is onder de indruk van het 
bijzondere object en er wordt nog 
even extra gesproken over de be-
vestiging van de letters bovenop het 
dak. 
Ook daar is flink laswerk aan te pas 
gekomen, er ligt een betonnen plaat 

Op de foto van links naar rechts:Marianne Asselman, directeur PCBS De Brug, Caroline Heijlman, bibliotheek Am-
stelland, Marijke Könst, directeur RKBS De Oosteinder, wethouder Ulla Eurich, Mark van Leeuwen, directeur van OBS 
Zuidooster en Sandra Lissenburg, vestigingsmanager Lievepop.

Start zaterdag in Seringenstraat
Met Groei en Bloei naar 
een bloemrijker Aalsmeer
Aalsmeer - Groei en Bloei afdeling 
Aalsmeer heeft het initiatief geno-
men om in overleg met de gemeen-
te, wijkraad de Dorper en bewoners 
van de Seringenstraat deze nieuw-
bouwstraat om te toveren tot een 
straat die thuishoort in bloemen-
dorp Aalsmeer. Hoveniers in oplei-
ding van het MBO Aalsmeer heb-
ben naar ieders tevredenheid idee-
en uitgewerkt. Aan de ene kant wor-
den geveltuintjes aangelegd en in 
overleg met de bewoners beplant 
met materiaal van de Historische 
Tuin. Aan de zijde waar tegen de ge-

vel bankjes staan gaan bakken op 
de banken geplaatst worden. Hierin 
komen verschillende coniferen als 
vaste beplanting en de bakken kun-
nen worden aangevuld met seizoen-
beplanting. Ook de vakken rondom 
de bomen zullen ‘voller’ worden be-
plant met ook in de winter kleur ge-
vende struiken. Aanstaande zater-
dag 16 april om 10 uur gaan vrijwil-
ligers van Groei en Bloei en de ho-
veniers in spé samen met de bewo-
ners de beplanting aanbrengen. De 
gemeente is bij het voorbereidende 
werk betrokken.

Kudelstaart - Op maandagavond 
11 april zijn in de Anna Frankstraat 
twee huis-aan-huis verkopers van 
stroopwafels aangehouden door de 
politie. Toen de twee van 22 en 46 
jaar uit Den Haag de agenten in de 
gaten kregen, zetten zij het op een 
lopen. De venters konden toch in de 
kraag gevat worden. 
Dezelfde avond is in De Kwakel een 
vrouw uit Den Haag aangehouden, 

die eveneens met stroopwafels liep 
te venten. Huis-aan-huis artikelen 
verkopen mag alleen na het aanvra-
gen van een vergunning en waar-
voor de opbrengst voor een goed 
doel is. 
Vraag altijd naar geldige papieren. 
Afgegeven vergunningen worden 
altijd in deze krant vermeld en staan 
genoteerd op de website van de ge-
meente.

Stroopwafelventers aangehouden

dagen betaalt, hoeft geen 85, maar 
49,95 euro te betalen. Deze brief is 
niet correct en niet vanuit de naam 
van Zeker Incasso verzonden. Ze-
ker Incasso heeft reeds contact op-
genomen met het betreffende be-
drijf, de Autoruitcontroller. Lees het 
schrijven goed en maak zeker geen 
geld over. Toch gedupeerd, dan ze-
ker aangifte doen! 

Aalsmeer - Momenteel zijn er brie-
ven in omloop waarop het logo van 
Zeker Incasso wordt vermeld inza-
ke een reparatie van een autoruit-
schade. 
Ook in Aalsmeer hebben huishou-
dens dit schrijven met een acceptgi-
ro ontvangen. Het bedrijf heeft na-
melijk ook in Aalsmeer haar dien-
sten verleend. Wie binnen vijf

Misbruik naam ‘Zeker Incasso’

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 7 april is 
tussen kwart voor negen en kwart 
over tien in de avond een fiets ge-
stolen vanuit de Rozenstraat. De 
fiets is van het merk Gazelle, type 
Oranje limited en is grijs van kleur. 
De volgende dag, vrijdag 8 april, is 
opnieuw een fiets gestolen in het 
centrum, dit maal vanuit de Markt-
straat. Deze diefstal heeft tussen 
kwart over acht en even voor twaalf 
uur in de avond plaatsgevonden. 
Het gaat om een BSP Opoe dames-
fiets, zwart van kleur.

Aalsmeer - De bouw van 39 wo-
ningen in Deelplan Negen in Nieuw 
Oosteinde, het oude scholenterrein 

aan de Willem Alexanderstraat, ver-
loopt volgens planning. De verkoop 
van de woningen door Eigen Haard 

Update bouw Deelplan 
Negen en Koningsstraat 

onder de letters en ze staan allen 
afzonderlijk. “We wilden niet dat er 
een stalen balk doorheen zou lo-
pen”, aldus Roel van Zonderboter: 
“Dan zouden we alle lijnen kwijt zijn 
en dat zou zonde zijn. Let ook even 
op de rode stip op de tweede letter, 
dat was met recht het laatste puntje 
op de i.” Binnen in de foyer wordt de 
taart verorberd bij een lekker kopje 
koffie. Wethouder Eurich feliciteert 
het team nogmaals en wenst allen 
veel plezier aan het logo. 
“Zover je er plezier aan kunt bele-
ven,” voegt ze er lachend aan toe. 
“Ik hoop in ieder geval dat het lang-
werpige object, wat zo mooi past in 
de stijl van dit imposante gebouw, 
stevig blijft zitten en een plek ver-
overd in deze wijk. Het maakt Brede 
School de Mikado compleet.” 
Door Miranda Gommans

start medio mei dit jaar. Eind 2011 
worden de woningen opgeleverd. 
De uitvoering van de werkzaamhe-
den in de Koningsstraat loopt gelijk 
op met die van Deelplan Negen. 
In de Koningsstraat wordt een 
nieuw stuk riolering aangelegd 
en wordt de straat doorgetrokken 
van brede school De Mikado naar 
het winkelcentrum aan het Polder-
meesterplein. 
De Koningsstraat vormt straks de 
doorgaande route voor langzaam 
verkeer door heel Nieuw-Oosteinde 
en wordt voorzien van een lichtlijn. 
Verder worden vanaf begin 2012 
aan de Koningsstraat acht wonin-
gen en vier garages gebouwd. 

Speelplekken en groen
Voor de zomer van 2011 worden om-
wonenden van de Willem Alexan-
derstraat uitgenodigd voor een in-
formatie- en participatieavond over 
het opknappen van het groen en de 
aanleg van nieuwe speelplekken in 
het gebied rondom Deelplan Ne-
gen. 
De GEMA zal deze werkzaamheden 
vervolgens uit gaan voeren.

De bouw van de 39 woningen in 
Deelplan Negen in Nieuw Oosteinde 
vordert gestaag. De eerste bouwlaag 
is gereed.

Aalsmeer - Zaterdag 9 april is er 
door Stichting de Bovenlanden een 
boomplantdag georganiseerd. Wan-
neer een akker uit het bezit van de 
Bovenlanden niet meer gebruikt kan 
worden voor tuinbouw, dan wordt 
deze akker omgevormd naar na-
tuur. Afgelopen zaterdag is een ak-
ker naast de Boogerd van Kees Bij, 
dit is in de buurt van het Starteiland, 
met bomen beplant. 
Hierbij worden soorten gebruikt 
die karakteristiek zijn voor het ge-
bied van de bovenlanden. Deze ak-

ker is beplant met berken die eer-
der zijn verwijderd van een zudde bij 
het Zwet. Aan de rand van de akker 
zijn Essen gezet.  Deze moeten op 
termijn het werk van de schoeiing 
overnemen zodat de onderhouds-
kosten voor dit gebied laag blijven. 
In totaal zijn met ongeveer 15 vrij-
willigers 450 bomen geplant.  Op 
termijn is Aalsmeer hiermee weer 
een stuk natuur rijker. Wilt u meer 
weten over het werk van de Boven-
landen? Ga dan naar www.boven-
landenaalsmeer.nl.

Boomplantdag Bovenlanden
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Dressuurwedstrijden bij 
manege Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 10 april zijn 
wederom onder prachtige weers-
omstandigheden dressuurwed-
strijden verreden bij manege Fun-
ny Horse aan de Oosteinderweg. In 
de binnenbak werd losgereden en 
daarna konden de ruim 60 deelne-
mers in verschillende klassen hun 
proef rijden voor de jury in de bui-
tenbak. In de meivakantie staat er 
voor de gevorderde ruiters een in-
structiekamp op het programma en 
op 15 mei worden weer dressuur-
wedstrijden gehouden voor de ma-
nege en pensionklanten. Op 22 april 
worden op het gras officiële KNHS 
wedstrijden gehouden, hierbij gaat 
het om de winstpunten. Kortom, er 
is altijd van alles te beleven op Fun-
ny Horse. Voor informatie: www.fun-
nyhorse.nl. De volgende deelnemers 
hebben zondag een prijs uitgereikt 
gekregen:
Vaardigheid
1. Evelien Bos -Isabel   123

2. Romy Katjee -Snuitje  122
3. Rose-belle Dragt -Dave  121+
4. Tess Kleijberg -Simone  121
Klasse FH-B
1. Famke Ammerlaan -Lady  208
2. Dian van Wieringen -Mando  199
3. Sietse Beentjes -Winter   197
4. Ruth Kuijper -Duco  196
Klasse B groep 1
1. Paula Wiersma -Zalida  183
2. Kiara Karg -Salliantha  180
3. Jennifer Stam -Bregolas  179
Klasse B groep 2
1. Femke Brands -Okki   181
2. Gijs Reurekas -Okki   179
3. Dalaina Hartsuiker -Adel  178
Klasse L1
1. Melanie Meijer -Rocky  200
2. Kimberleij Meijer -Macho  199
3. Linde de Jong -Francisca  196
Klasse L2
1. Samantha Wakker -Vite  197
2. Shanna Achterberg -Unieko  
191+
3. Lisa Dieleman -lucky  191

Spinning marathon voor 
Ride for the Roses
Amstelveen - Op een sportieve, 
gezonde en plezierige manier bezig 
zijn en tegelijkertijd iets doen tegen 
kanker? Doe dan op zaterdag 16 
april mee aan de spinning marathon 
voor de Ride for the Roses bij Spe-
cial Sports in Amstelveen. Tussen 
16.00 en 20.00 uur kan voor 25 euro 
per uur meegefietst worden. Indivi-
dueel, met vrienden of collega’s. De 
opbrengst gaat volledig naar KWF 
Kankerbestrijding. Laat u verrassen 
door een afwisselend, uitdagend en 
opzwepend spinprogramma, waar-
bij zowel aan kracht, uithoudings-
vermogen als coördinatie gewerkt 
wordt. De instructie wordt verzorgd 
door voormalig wereldkampioen 
wegwielrennen Petra de Bruin. Van-
af 15.00 uur is iedereen welkom. DJ 
Gilton Franklin zorgt voor muzikale 
ondersteuning. Voor sportdrank en 
-repen wordt gezorgd. Aanmelden 

kan via r4r@specialsport.nl, aan de 
balie van SpecialSports, Escapade 1 
in Amstelveen. 
Doe mee, steun het goede doel en 
oefen tegelijkertijd alvast voor de 
Ride for the Roses: hét fietsevene-
ment dat jaarlijks wordt gehouden 
om de strijd tegen kanker te on-
dersteunen. Dit jaar vindt de Ride 
for the Roses plaats op 4 septem-
ber vanuit Aalsmeer. De tocht doet 
ook Hoofddorp, Vijfhuizen, Heem-
stede, Hillegom, Nieuw-Vennep, 
Leimuiden, Langeraar, Amstelveen 
en Uithoorn aan. Iedereen kan aan 
de Ride for the Roses meedoen. Er 
zijn verschillende mogelijkheden: 
een ‘Cycle Tour’ van 100 kilometer 
en twee toertochten van 25 en 50 
kilometer. Ook hiervan gaat de op-
brengst naar KWF Kankerbestrij-
ding. Voor meer informatie en aan-
melden: www.ridefortheroses.nl.

De Kleine Poel 
houdt paasdrive
Aalsmeer - Vrijdagavond 15 april 
organiseert IJsclub De Kleine Poel 
een paasdrive in het Noorddamcen-
trum in Bovenkerk. 
De kaartavond begint om 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Er 
kan deze avond geklaverjast, ge-
bokst en bij voldoende belangstel-
ling gepandoerd worden. 
De kosten voor deelname bedragen 
1,50 euro. 
De kaartavond wordt afgesloten 
met een verloting. 
Ook dit jaar geldt: 
Niemand gaat deze avond zonder 
eieren de deur uit.

Prima clubkampioenschappen 
recreatie zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Dit jaar zijn de club-
kampioenschappen van het recrea-
tie zwemmen bij Oceanus op zon-
dag 3 april gehouden. De recrea-
tie kinderen werden vergezeld door 
een aantal deelnemers van de wa-
terpoloclub , triathlon jeugd en af-
deling aangepast sporten. Het is 
een geweldige middag geworden. 
75 Kinderen (sommige zijn pas net 
lid van Oceanus), 13 toch best ze-
nuwachtige masters en 8 deelne-
mers van de afdeling aangepast 
sporten verschenen aan de start. 
De zwemzaal zat vol met publiek, 
die vol trots hun jongens en meiden 
door het water heen zagen gaan. De 
afstanden die gezwommen moesten 
worden, waren 25, 50 of 100 meter 
rugcrawl en vrije slag. De afstand 
werd bepaald door de leeftijd van de 
deelnemers. De middag werd afge-

sloten met een ouderwetse familie 
estafette, elk team bestond uit vier 
personen die in twee rondes tegen 
elkaar hebben gestreden. Na de es-
tafette zijn alle kinderen gehuldigd 
met een prachtige medaille en aan 
de kampioenen is een prachtige be-
ker uitgereikt. 
De nieuwe clubkampioenen zijn: 
2005: Romee Veldt en Floor Snater-
se; 2004: Nina Bellaart en Erik Ol-
denkamp; 2003: Susanne Verwaal  
en Gijs Hockx; 2002: Nina Verbrug-
ge en Michael Masseurs; 2001: Lia 
Price, Cedric Bons, Sam Eveleens 
en Justin Heysteeg; 2000: Gita En-
gel, Justin Huiskens en Sam Ver-
geer; 1999/1998: Mythe van Vierzen, 
Sohrab Shirzad, Marleen Verwaal en 
Davy Heysteeg; aangepast sporten: 
Rein Merlijn en Lorenzo Kliffen; fa-
milie estafette: Team Kliffen.

Winst voor UWTC-rijders 
Scot en Arjan in Baarn
Uithoorn - Zondag 10 april was de 
BMX uit de afdeling West te gast in 
Baarn voor de tweede wedstrijd van 
dit seizoen. 
Het weer zat geweldig mee, de hele 
dag zon en niet teveel wind voor de 
rijders, zodat er mooi gesprongen 
kon worden. Jochem van der Wijn-
gaard en Bart van Bemmelen reden 
nog niet mee vanwege een blessu-
re eerder opgelopen. Ferdy Cevahir 
ging tijdens de training lelijk onder-
uit  en heeft de wedstrijd ook vanaf 
de zijlijn verder bekeken. Volgende 
week tijdens de  eerste Top Compe-
titie in Valkenswaard hoopt het drie-

tal wel weer mee te rijden. De klasse 
17+ verreed een kwart finale, en de 
cruisers 40+ verreed een A + B fina-
le. Scot Zethof was aardig in vorm, 
in zijn eigen klasse won hij de man-
ches, alleen de finale moest hij de 
winst laten schieten. 
In de Open Klasse kon de winst hem 
niet ontgaan. Arjan van Bodegra-
ven deed in zijn klasse hetzelfde, al-
leen had hij in de finale van de Open 
Klasse de pech dat ze met z’n vieren 
een lelijke val maakte waardoor ze 
niet de finish haalde. 
Voor uitslagen, foto’s en meer infor-
matie: www.uwtc.nl.

Zwemmen voor minioren
Dennis en Lianne bij Pietercup
Aalsmeer - Twee van de meest 
getalenteerde miniorenzwemmers 
van Oceanus kregen de kans om in 
Eindhoven te starten in de Pieter-
cup, een zwemwedstrijd vernoemd 
naar Pieter van den Hoogenband. 
De wedstrijd was gepland tussen 
de series en finales van de Swim 
Cup, waar alle grote namen uit de 
Nederlandse zwemwereld aanwe-
zig waren. Dennis Weening en Li-
anne Bouwmeester mochten in het 
grote Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion hun kunsten vertonen. 
Dennis startte op de 100 vrij en 200 
wissel. Op de 100 vrij werd hij tus-
sen jongens van zijn eigen leeftijd 
(2000) en jongens van een jaar ou-
der (1999) achtste. Dat hield in dat 
hij later nog een keer mocht star-
ten in de finale van hetzelfde num-
mer, als voorloper van de finales van 
de groten! In de finale ging hij nog 
iets harder en werd zevende en eer-
ste van zijn geboortejaar. Op de 200 
wissel werd Dennis knap zesde. Li-
anne zwom ook de 100 vrij en werd 
daar achttiende, maar van de 2000-
ers waren er maar drie voor!. De 100 
meter school ging zo mogelijk nog 
beter: een achtste plaats en maar 
één leeftijdsgenootje ervoor. Als 

toegift mochten deze toppers ook 
nog op de foto met Pieter! Hun dag 
kon niet meer stuk.

Limietwedstrijd
In Drachten kwam een groepje 13-
15 jarigen aan de start bij een li-
mietwedstrijd. Dat leverde N(J)Kli-
mieten op voor Bart Sommeling 
(400 vrij, 200 vrij, 100 vrij), Tama-
ra Grove (400 vrij, 200 vrij, 100 vrij), 
Wessel de Jong (200 rug, 100 rug), 
Michelle Meulenbroek (200 rug, 100 
rug), Maxime van den Heuvel (100 
vlinder) en Rick de Mercado (200 
vrij, 100 vrij). De tijd van Maxime 
op de 100 vlinder 1.08.97 was goed 
voor vijf nieuwe clubrecords (14 
jaar t/m dames), Tamara scoorde 
met haar 400 vrij 4.46.23 drie nieu-
we clubrecords (15 t/m 17 jaar). Ook 
op zondag waren de zwemmers ac-
tief, deels in Beverwijk, deels in 
Aalsmeer. In Beverwijk zwom Maxi-
me van den Heuvel naar een nieuw 
clubrecord op de 200 vlinder meis-
jes 14 jaar: 2.39.78. Ze haalde daar 
ook haar NK limiet op de 100 vrij. 
Bart Sommeling haalde limieten op 
de 200 en 400 wissel en de 200 rug. 
Wessel de Jong bedwong de limiet 
op de 200 vrij.

Schermer Daniël Giacon wint 
beker in categorie Pupillen
Aalsmeer - De Aalsmeerse flo-
retschermer Daniël Giacon (10) 
van Scherm Centrum Amsterdam 
(SCA) reisde het afgelopen week-
end af naar Oegstgeest. Hij deed 
daar mee aan het Rijnland Sportci-
ty toernooi. Daniël was toe aan een 
uitdaging en schermde bij de kinde-
ren van 12 en 13 jaar. Deze leeftijds-
categorie schermt met een langer 
wapen, dus extra zwaar voor Da-
niël, die met zijn eigen vertrouwde 
maat floret schermde. De allereer-
ste partij verloor hij met 1-5 van een 
13-jarige clubgenootje van SCA. 
Daarna kreeg hij de smaak te pak-
ken en won vier partijen in de voor-
ronde, alle met maximaal één te-
gentreffer en verloor nog één par-
tij met 2-5. Daarmee stond hij op 
de vijfde plaats op het tableau (van 

de 14). In de eliminaties gingen de 
partijen tot 15 punten in plaats van 
de 10 punten die in Daniël’s eigen 
categorie gelden. De achtste fina-
le en de kwartfinale won Daniël re-
delijk makkelijk, maar toen trof hij 
in de halve finale weer zijn 13-jari-
ge clubgenoot. Daniël bleef netjes 
schermen en hield het hoofd koel. 
Tot ieders verbazing won hij de par-
tij met 15-9. In de finale kwam hij 
op een achterstand van 7-3, toen op 
10-5 en het leek bekeken voor Dani-
el. Door slim en snel te spelen tegen 
zijn linkshandige tegenstander wist 
hij toch gelijk te komen op 10-10 en 
na een spannende stand van 12-12 
maakte Daniël de partij af en won 
met 15-12. Moe, maar een ervaring 
en een mooie beker rijker, keerde hij 
terug naar Aalsmeer.

Voor jeugd in juli
Zomerkamp club ‘t Gilde
Kudelstaart - Jeugdclub `t Gilde uit 
Kudelstaart gaat ook dit jaar weer 
op zomerkamp en wel zondag 24 tot 
zaterdag 30 juli. De vakantie gaat dit 
jaar naar de grote blokhut in Bladel. 
Uiteraard wordt de deelnemers een 
leuk programma aangeboden met 
veel sport en spel. Een mooi bos in 
de buurt maakt het ook nog eens 
spannend! Voor verdere informa-
tie en opgave kan gebeld worden 
met Thea via 0297-340289 of mailen  

eppobus@hotmail.com of kom op 
een clubavond naar Graaf Willem-
laan 3, ingang Proosdijstraat. 
De jeugdclub voor groep 1, 2 en 3 
is woensdagmiddag van 13.30 tot 
15.00 uur. Groep 4 en 5 komt maan-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur 
bijeen, groep 6 en 7 op woensdag-
avond van 18.30 tot 20.00 uur en 
groep 8 en voortgezet onderwijs op 
dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 
uur.

Nintendo voor 
Anouk en Milou
Aalsmeer - Op zaterdag 2 april 
kwamen de nietsvermoedende 
prijswinnaressen Anouk en Mi-
lou Peet sporten bij HealthCi-
ty Aalsmeer. Zij hadden in februa-
ri deelgenomen aan de Valentijns-
actie, waarbij ze niet leden moch-
ten uitnodigen om gratis te komen 
sporten in de week rond Valentijn. 
De hoofdprijs was een rode Ninten-
do Wii, die  verloot zou worden on-
der de inzendingen. Anouk en Mi-
lou waren met een smoes naar de 
club gelokt. De Nintendo Wii heb-
ben zij enthousiast en stomver-
baasd in ontvangst genomen.

Eenakters door 
De Aanloop
Aalsmeer - Zaterdag 16 en zon-
dag 17 april speelt toneelgroep De 
Aanloop: Zorg dat je er bij komt! 
Toneelgroep de Aanloop is een to-
neelgroep met verstandelijk gehan-
dicapte spelers en maakt onderdeel 
uit van stichting Ons Tweede Thuis 

uit Aalsmeer, Hoofddorp, Uithoorn, 
Mijdrecht en Nieuw Vennep. De 
groep brengt elk jaar op een spon-
tane en humoristische wijze,vier 
aparte eenakters in schouwburg De 
Meerse te Hoofddorp. 
De eenakters zijn: Het spookhuis, 
de vloek van de Farao, de Koning 
is zoek en Safari. De kaartverkoop 
verloopt geheel via de kassa van de 
schouwburg De Meerse via 023-
5563707 of www.deMeerse.com.

John van Duuren nieuwe trainer 
van korfbalselectie VZOD
Kudelstaart - Deze week heeft het 
bestuur en technische staf van korf-
balvereniging VZOD/vdBoon over-
eenstemming bereikt over het trai-
nen en coachen van de selectie. Met 
trots presenteren zij John van Duu-
ren, nu nog trainer van het Utrecht-
se Synergo. De 48-jarige van Duu-
ren heeft een blauw wit hart, maar 
zal vanaf de start van het komende 
seizoen het blauw-zwart van VZOD 
leiden. VZOD heeft hoge verwach-
tingen van de samenwerking met 
Van Duuren, die bij Synergo met 
een ‘Amsterdamse manier van trai-
nen’ het plezier in korfbal terug-
bracht. Van Duuren is getrouwd en 
heeft twee kinderen. Hij volgt bij 
VZOD trainer Klaas Bosman op, die 

twee jaar bij VZOD actief is geweest 
en in zijn eerste jaar VZOD 1 kam-
pioen heeft gemaakt. Klaas Bos-
man gaat zich toeleggen op het trai-
nen van een jeugdteam bij Veloci-
tas, daar waar zijn kinderen spelen. 
Eerder werd al bekend dat de Juni-
oren van VZOD in het nieuwe sei-
zoen getraind zullen gaan worden 
door oud Rohda speler en trainer 
Arie Verburg. 
Met de invulling van deze twee trai-
nersvacatures is VZOD klaar voor 
het nieuwe seizoen. De tweede helft 
van het huidige veldseizoen is ech-
ter net begonnen en er is dus nog 
werk aan de winkel voor de huidi-
ge coaches Klaas Bosman en Frits 
Vink.

Het team met coach Marion Buckert. Boven van links naar rechts Xena de 
Bruin, Joyce Holt, Julia Buckert en Weronika Trawicka. Onder Michelle de Lee-
de, Fenna Vos, Bibi Dutrieux, Shanna Kragtwijk en Lisa Camfferman. 
Foto: Arjen Vos

Meiden JAU ongeslagen kampioen
Aalsmeer - Dat meiden en voetbal 
een uitstekende combinatie kunnen 
zijn, bewees het meidenteam van 
Jong Aalsmeer United D1. 
Afgelopen zaterdag werd het team 
kampioen in de eerste klasse 8 door 
naaste belager Hillegom met 4-1 te 
verslaan. 
Met nog één wedstrijd te gaan kun-

nen de meiden nu niet meer inge-
haald worden. Dat was reden om de 
flessen (kinder)champagne te ope-
nen en de bubbels rijkelijk te laten 
vloeien. 
De MD1 heeft in de voorjaarscom-
petitie alle zeven wedstrijden ge-
wonnen. Sommige zelfs maar met 
één doelpunt verschil.

‘Decu’ in Poppentheater 
Aalsmeer - Nochem & Van Luyn 
speelt Decu op zaterdagavond 16 
april voor iedereen vanaf 8 jaar 
in het Amstelveens Poppenthea-
ter. Sanne is schrijfster, maar het 
schrijven van haar verhaal wil niet 
lukken. Plotseling verschijnt De-
cu in haar kamer. Hij beweert een 
echte ridder te zijn die geweldige 
avonturen beleeft. Hij neemt San-

ne mee zijn wereld in: vol draken, 
zwaardgevechten en schone jonk-
vrouwen. Maar is Decu wel een 
ridder, of is hij gewoon gek? Aan-
vang voorstelling 19.30 uur. Toe-
gangsprijs is 8,50 euro. Telefo-
nisch reserveren kan op donder-
dag, vrijdag en zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via  
www.amstelveenspoppentheater.nl.
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Volop energie op De Brug
Aalsmeer - Op 16 maart begon 
op basisschool De Brug het tech-
niekproject over energie. Alle groe-
pen hebben twee weken lang ge-
werkt rondom het thema energie. 
Allerlei vormen van energie kwa-
men aan bod: windenergie, zonne-
energie, groene energie, elektrici-
teit en eigen energie. De kleuters 
zijn druk bezig geweest met ener-
gie in huis. Welke apparaten heb-
ben stroom nodig en welke niet? 
Waar komt die stroom vandaan en 
hoe komen we zelf aan energie. De 
groepen 3, 4 en 5/6 hebben voor-
al gewerkt met windenergie. Wind-
molens en bootjes worden aange-
dreven door de wind. En de groe-
pen 6/7 en 8 hebben zich verdiept 
in groene energie en zonne-energie. 
Er zijn windmolens met zonnecellen 

gemaakt en er stonden ook hoog-
spanningskabels in de gang. Met 
veel energie zijn groepen op excur-
sie geweest. Zo hebben de kinderen 
het gemaal De Cruquius bezocht. Er 
zijn kinderen naar de Stommeermo-
len gegaan en er zijn kinderen bij de 
‘energy ball’ in de tuin van juf Han-
neke geweest. Als afsluiting was er 
op 30 maart een inloopavond, waar 
alle belangstellenden konden ko-
men kijken naar alle mooie dingen 
die er gemaakt waren. De opkomst 
was verrassend hoog! Heel leuk om 
te zien dat iedereen benieuwd was 
naar wat de kinderen allemaal ge-
leerd hadden in de afgelopen we-
ken. Het was een leerzaam en leuk 
project, waar met veel energie door 
de kinderen en leerkrachten aan 
gewerkt is!Graankorrel bakt ze bruin

Kudelstaart - In het kader van het 
project ‘Ga voor gezond!’ mochten 
de leerlingen van de groepen 5, 6 en 
8 van De Graankorrel een bezoek 
brengen aan ambachtsbakker van 
Leeuwen in Burgerveen. 
De bakkers hebben aan de leerlin-
gen uitgelegd en laten zien hoe je 
van meel een broodje bakt. 
De leerlingen mochten ook zelf de 
handen uit de mouwen steken. Zij 
mochten mueslibolletjes maken, 

croissantjes rollen, crèmerozetjes 
spuiten, opbollen van deeg voor een 
bol en er was verder nog heel veel 
te zien. 
De leerlingen werden bij het vertrek 
getrakteerd op een muffin. Alle bak-
kers van Van Leeuwen hebben zich 
ingespannen om aan de leerlingen 
uit te leggen hoe belangrijk brood 
voor de gezondheid is. De leerlin-
gen vonden het een leerzame, maar 
vooral leuke, excursie!

Disco-avond bij 
Binding Zolder
Kudelstaart - Vrijdag 15 april is het 
tijd voor een gezellig feestje. Op de 
Binding Zolder wordt een swingen-
de disco avond gehouden. De disco 
wordt georganiseerd door de twee 
stagiaires Amber en Yvette. 

Ben jij helemaal klaar om uit je dak 
te gaan? Kom dan om 19.00 uur 
naar de Haya van Somerenstraat 
35c. De disco duurt tot 21.30 uur 
en is voor iedereen van 10 tot en 
met 13 jaar. De entree is 2 euro per 
persoon en dit bedrag is inclusief 
twee drankjes en een zakje snoep. 
Ook krijgen alle bezoekers een leu-
ke gadget. Voor actuele informatie: 
www.debinding.nl.

Handbalcompetitie jeugd
Jongens B1 FIQAS Aalsmeer 
kampioen van Nederland! 
Aalsmeer - Doordat de 12 spe-
lers van de jongens B1 van FIQAS 
Aalsmeer terecht kampioen zijn ge-
worden in de zaalcompetitie moch-
ten zij deelnemen aan het Neder-
lands Kampioenschap zaalhand-
bal voor B-jeugd, zaterdag 9 april 
in Amsterdam. De eerste poulewed-
strijd was tegen Vrone, een ploeg 
die de B1 ook in de competitie te-
genkomt. Een nerveuze eerste helft 
(9-6 vóór) en een stuk betere twee-
de bracht dat de winst van 21-13: 
een lekker begin. 
Daarna speelden de jongens te-
gen Hercules: beide ploegen waren 
wat meer aan elkaar gewaagd, maar 
echt in gevaar is FIQAS Aalsmeer 
niet geweest: 6-4 vóór in de rust 
en de nodige aanwijzingen om het 
verdedigend beter te doen brach-
ten een goede tweede helft en de 
uiteindelijke 14-10. Dat de (verde-
digende) aanwijzingen aangeko-
men waren, bleek nog eens in de 
derde poule-wedstrijd waar ze te-
gen Swift speelden: pas na 17 mi-
nuten kwam de eerste score tegen. 
Deze wedstrijd werd prima gewon-
nen met 13-8. Hierdoor was de B1 
poule-winnaar en moest de vol-
gende wedstrijd tegen de nummer 
twee van de andere poule: PSV. Dit 
team bracht hen door de offensie-
ve verdediging wel wat van de wijs. 
Want hoewel doorgesproken speel-
den de jongens toch niet de beno-
digde patronen en zodoende werd 
dit de slechtste wedstrijd van het 
toernooi: via 12-7 in de rust werd 
het 20-16. Snel vergeten en op naar 
de finale! Hiervoor hoef je niemand 
op te laden, iedereen weet dat het 
hier moet gebeuren. Ook al is de te-
genstander Sittardia, een zeer ge-
talenteerde ploeg uit de handbal-
provincie Limburg. Na een wat on-
wennige start (3-0 achter) kregen 
de Aalsmeerse jongens grip op het 

spel en door betere aanvallen te 
spelen was het na 15 minuten 9-9. 
Het grote aantal Aalsmeerders dat 
deze zaterdag de moeite had geno-
men om de jongens te komen aan-
moedigen zag een echte finale, met 
behalve de gelijk opgaande score 
ook veel spanning en strijd en uit-
eindelijk ook de winst met het mini-
male verschil van één: 16-15 voor de 
jongens B van FIQAS Aalsmeer die 
zich nu Nederlands Kampioen mo-
gen noemen! 

Jongens A1 naar NK
Op zaterdag 16 april mogen de 
jongens A junioren van FIQAS 
Aalsmeer deelnemen aan het Ne-
derlands Kampioenschap zaal-
handbal voor A-jeugd. Dit toernooi 
wordt gehouden in de Sporthallen 
Zuid in Amsterdam. De A1 van FI-
QAS Aalsmeer komt in actie om 
10.05 uur (tegen Unitas), speelt ver-
volgens om 11.45 uur tegen Olym-
pia en sluit de poulewedstrijden af 
met een wedstrijd tegen Swift om 
13.25 uur. Vanaf 14.15 uur worden 
de kruiswedstrijden gespeeld, waar-
na de finales beginnen vanaf 15.55 
uur. De Aalsmeerse A jongens kun-
nen wel wat supporters gebruiken! 
Volgende week, in het paasweek-
end op 23 en 24 april, kan ook weer 
genoten worden van veel handbal. 
Voor de twaalfde keer vindt deze 
dagen het jaarlijkse jeugdhandbal-
toernooi om de Jac. Stammes Cup 
plaats. Het deelnemersveld zou je 
het ‘neusje van de zalm uit hand-
balland’ kunnen noemen; zeer sterk, 
want nagenoeg de gehele, lande-
lijke jeugdtop is aanwezig, aange-
vuld met een aantal selectieteams 
(Zuid-Holland, Midden-Nederland 
en Noord-Holland-Noord) én met 
een internationaal karakter, want er 
zijn aanmeldingen binnen uit Dene-
marken, Duitsland en België!

Nationale rekendag Samen Een
Aalsmeer - Rekenen is niet alleen 
maar sommen maken in je werk-
boek. Nee hoor, je gebruikt het 
overal. En het is ook leuk om te re-
kenen. Woensdag 13 april deed ba-
sisschool Samen Een daarom ook 
mee met de nationale rekendag. Het 
thema was dit jaar combineren en 
redeneren met een stukje kansbere-
kening. De start was op het school-
plein met het zingen van de rekeny-
ell. Elke groep had van te voren een 
yell moeten verzinnen, maar kon de-
ze pas laten horen als de groep ge-
draaid werd op het Rad van Fortuin. 
Hoe vaak kwam je als groep nu aan 
de beurt? 

Zo kon groep 7 wel blijven zingen 
en groep 3 combi 4 was blij toen ze 
uiteindelijk aan de beurt waren met 
‘Pommetje, pommetje, geef mij maar 
een sommetje’. Daarna werd verder 
gerekend in de klas met het thema. 
Bij de kleuters werd gewerkt met de 
vlaggenfabriek. Door combinaties 
van kleuren zijn zoveel verschillen-
de vlaggen mogelijk. In een andere 
groep was er het dobbelstenenspel. 
Hoe vaak wint iemand en is dat eer-
lijk? En hoeveel smileys kan je ma-
ken met drie paar ogen en drie paar 
monden? Het was een hele leuke en 
leerzame dag voor de leerlingen van 
Samen Een.

Scouting Tiflo opgeschrikt 
door vreselijke Hoe-dinnidie
Aalsmeer - Scouting Tiflo houdt 
jaarlijks het BWK-weekend en de 
bevers, welpen en kabouters heb-
ben ook dit keer een spannend 
weekend beleefd. Op 1, 2 en 3 april 
stond Woerden op zijn kop vanwege 
de vreselijke Hoe-dinnidie. 
Ieder jaar organiseert Scouting 
Tiflo een weekend weg voor kinde-
ren van 5 tot 11 jaar. Met ruim 40 
kinderen was het ook dit keer een 
groot succes. Elk jaar gebeurt er wel 
wat, waardoor de kinderen het he-
le weekend bezig zijn met oplossen 
van problemen. Dit doen ze door 
middel van spelletjes, speurtoch-
ten en raadsels. Ook dit jaar was het 
weer raak, waar was toch de lach 
van clown Pipielo gebleven? 
De bevers, welpen en kabouters wa-
ren nog maar net aangekomen toen 

ze bezoek kregen van het clowns-
duo Pipielo en Pipielu. Alle kinderen 
kregen een rondleiding door het cir-
cus en hoorden dat ze hier bleven 
slapen. Zaterdagmiddag vonden de 
kinderen een brief van de vreselijke 
Hoe-dinnidie waarin stond: “Ik heb 
de lach van clown Pipielo gestolen!” 
De kinderen hadden tot zondagmid-
dag de tijd om de lach van Pipielo 
terug te verdienen. Zij moesten mi-
nimaal 100 punten verzamelen door 
vier ingewikkelde spelletjes te doen. 
Zoals altijd liep het goed af en kon-
den de bevers, welpen en kabouters 
met een gerust hart weer naar huis. 

Klinkt dit zo leuk dat je ook een keer 
wilt komen kijken? Bezoek dan de 
website www.tiflo.nl en kom gerust 
een keer langs!

Kunstkijklessen voor scholen
Kinderkunstzolder vol met 
kunst en vliegwerk
Aalsmeer - De tentoonstelling Vo-
gels en vlinders op de Kinderkunst-
zolder in Het Oude Raadhuis speelt 
in op de fantasie van ruim 90 kin-
deren van basisschool de Oostein-
der. Tijdens een kunstkijkles waarbij 
ook het beeld Vrijheid van Eja Siep-
man van den Berg werd besproken, 
krijgen de kinderen een tekenop-
dracht. De meeste kinderen koeste-
ren de droom waarin je kunt vliegen. 
Nog leuker is het om die droom over 
vrijheid te tekenen. De kinderkunst-
zolder hangt vol met kunst en vlieg-
werk. Te bezichtigen op de eerste 
verdieping van Het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat tot en met 8 mei 
iedere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Zaterdag schoolkorfbaltoernooi 
Kudelstaart - Zaterdag 16 april is 
weer het jaarlijkse schoolkorfbal-
toernooi bij de c.k.v. VZOD aan de 
Wim Kandreef. Het toernooi is elk 
jaar weer een gezellige, maar vooral 
ook sportieve dag voor de kinderen 
en hun ouders. Zes verschillende 
basisscholen uit Aalsmeer en Ku-

delstaart hebben in totaal 26 teams 
opgegeven. De 10 teams uit de on-
derbouw zullen dit jaar weer ‘s och-
tends op gras hun wedstrijden gaan 
spelen. De 16 teams van de boven-
bouw doen dit zoals afgelopen jaren 
‘s middags op kunstgras. Voor meer 
informatie kijk op www.vzod.nl.

I nschrijven kan vanaf  begin mei
Locatie Kindervakantieweek 
2011 nog niet bekend!
Aalsmeer - De Kindervakantie-
week, georganiseerd door Stich-
ting de Binding, is voor veel mensen 
een begrip in Aalsmeer. Van maan-
dag 29 augustus tot en met vrijdag 
2 september komen meer dan 100 
kinderen bij elkaar om een geweldi-
ge week te beleven. 
Op maandag bouwen de kinderen 
in groepen een hut. Deze hut is hun 
verzamelplaats voor de rest van de 
week. Door de week heen zijn er 
verschillende activiteiten, zoals zes-
kamp, knutselen, sporten en is er 
natuurlijk ruim de tijd om de hut-
ten helemaal in stijl te bouwen en 
te versieren. De dagen duren van 
10.00 tot 16.00 uur. Ruim 35 vrijwilli-
gers begeleiden de kinderen de ge-
hele week bij de activiteiten. Voor 
deelname wordt een kleine vergoe-
ding van 20 euro per kind gevraagd. 
De locatie van de Kindervakantie-
week voor dit jaar is nog niet be-

kend. De inschrijvingen starten be-
gin mei. Voor vragen of informatie: 
Mail naar kindervakantieweek@de-
binding.nl of bel met Tessa Wester-
hof via 06-14929662/06-12218117 
of Manon Zwart via 06-10520969. 
De Kindervakantieweek wordt ge-
organiseerd vanuit Stichting de 
Binding, jeugd- en jongerenwerk 
Aalsmeer en Kudelstaart. 

Vrijwilligers gezocht
De Kindervakantieweek zoekt voor 
dit jaar overigens nog enthousiaste 
vrijwilligers die een week lang willen 
helpen om meer dan 100 kinderen 
een geweldige week te bezorgen! 
Ben jij 16 jaar of ouder, enthousiast, 
gemotiveerd en vind je het leuk om 
met kinderen te werken? Meld je 
dan aan als leiding via bovenstaand 
e-mail adres of bel een van de bo-
venstaande telefoonnummers voor 
meer informatie. 

Première kinderfilm ‘Rio’
Amstelveen - De kinderfilm Rio 
gaat woensdag 20 april in pre-
mière en is deze dag ook in Cine-
ma Amstelveen te zien. De film be-
gint om 15.30 uur, duurt 96 minu-
ten en is Nederlands gesproken. Blu 
is een tamme Macaw papegaai die 
nog nooit geleerd heeft om te vlie-
gen. Hij woont samen met zijn baas-
je, Linda, in het koude Minnesota, 
waar hij geniet van zijn comfortabe-
le leventje. Hij is tenslotte de laatste 
van zijn soort, althans dat denkt hij. 
In het exotische Rio woont Jewel, 

zijn vrouwelijke tegenpool. Samen 
met Linda besluit hij zijn vleugels te 
spreiden en af te reizen naar de an-
dere kant van de wereld om haar te 
ontmoeten. Met Jewel en zijn nieu-
we bijdehante stadsvriendjes be-
leeft hij het grootste avontuur van 
zijn leven. Met de stemmen van Tan-
ja Jess, Jamai Loman, Charly Luske, 
Kim-Lian van der Meij e.a. Entree-
bewijzen voor de Cinema zijn online 
te bestellen via www.cinemaamstel-
veen.nl, telefonisch reserveren kan 
via 020-5475175.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 16 april

AALSMEER
AFC 1 - Aalsmeer 1 14.45 u
Aalsmeer 4 – VEW 3 14.30 u
Aalsmeer 6 – Overamstel 2 14.30 u
Aalsmeer/RKAV Vet.1 – AGB Vet.1 14.30 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Lopik DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 ?
RKAV/Aalsmeer Vet.1. – AGB Vet.1 14.30 u
RKAV Vet.2 ?

Meisjes
Pancratius MB.1 - RKAV MB.1 13.00 u

Jong Aalsmeer United

Junioren
J.A.United A1 - Almere A1 12.00 u
Concordia B1 - J.A.United B1 13.00 u
J.A.United B2 - Volendam B3 14.30 u
J.A.United B3 – DIO B3 14.30 u
J.A.United C1 – Zwanenburg C2 12.30 u
SCW C1 - J.A.United C2 11.15 u
J.A.United C3 – Hercules Z’dam C4 12.30 u

Pupillen
Sp.Martinus D1 - J.A.United D1 11.30 u
J.A.United D2 – VSV D2 11.15 u
J.A.United D3 – RKDES D2 11.15 u
J.A.United D4 – DIOS D3 10.00 u
AMVJ D2 - J.A.United D5 10.45 u
DSS MD.3 - J.A.United D6  9.30 u
J.A.United E1 – Diemen E1 11.00 u
Onze Gazellen E2 - J.A.United E2 11.30 u
J.A.United E3 - CTO’70 E1 11.00 u
DWV E1 - J.A.United E4 11.15 u
Bloemendaal E5 - J.A.United E5 11.00 u
DIOS E6 - J.A.United E6 10.00 u
J.A.United E7 – Velsen E5 11.00 u
Onze Gazellen E6 - J.A.United E8 11.30 u
Concordia E3 - J.A.United E9  9.00 u
RAP F1 - J.A.United F1  9.30 u
J.A.United F2 – DSOV F2  9.00 u
Overbos F4 - J.A.United F3 12.30 u
J.A.United F4 – AFC F5  9.00 u
Arsenal F2 - J.A.United F5  9.00 u
J.A.United F6 – Roda’23 F7  9.00 u
Overbos F11 - J.A.United F7 12.00 u
J.A.United F8 – Haarlem K’land F5  9.00 u
Sp.Martinus F6 - J.A.United F9 10.15 u
Allance’22 F10 - J.A.United F10 12.30 u
J.A.United F11 – Diemen F12  9.00 u
Tos Actief F8 - J.A.United F12  9.30 u

Meisjes
J.A.United MC.1 – Houten MC.1 11.00 u
J.A.United MC.2 – DSS MC.1  9.30 u
VSV MC.2 - J.A.United MC.3 11.30 u
DSS MD.4 - J.A.United MD.1  9.30 u
J.A.United ME.1 ?

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 - Legm.vogels D2 11.00 u
J.A.United D3 - RKDES D2 11.15 u
RKDES D3 – Ouderkerk D4  9.30 u
RKDES D4 – AMVJ D1 11.00 u
Legm.vogels E7 - RKDES E1  9.00 u

RKDES E2 – VVA/Spartaan E4  9.30 u
RKDES E3 – WV-HEDW E6 11.00 u
AFC E 16 - RKDES E4 12.15 u
Ouderkerk E10 - RKDES E5 11.00 u
SDZ F2 - RKDES F1 10.45 u
RKDES F2 – DCG F2  9.30 u
Nw.Sloten F2 - RKDES F3  9.00 u
RKDES F4 – OSV F2  9.30 u
RKDES F5 – Pancratius F8 11.00 u
De Dijk F5 - RKDES F6 10.45 u
DCG F7 - RKDES F7  9.30 u
RKDES F8 – Abcoude F9 11.00 u
Diemen F9 - RKDES F9  9.00 u
RKDES F10 – Amstelveen F7  9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Odin’59 DA.1 13.00 u
Koedijk MA.1 - RKDES MA.1 15.00 u
Assendelft MB.1 - RKDES MB.1 14.30 u
Hoofddorp MC.2 - RKDES MC.1 13.00 u
RKDES MD.1 – Tos Actief MD.1  9.30 u

S.C.W.
De Dijk 1 - SCW 1 14.15 u
Diemen 2 - SCW 3 14.30 u
ZSGO/WMS Vet.2 - SCW Vet.2 12.30 u
SCW Vet.4 – Bloemendaal Vet.2 14.00 u

Junioren
SCW A1 – Zuidvogels A1 14.00 u
SCW B1 – Amstelveen B1 11.30 u
Concordia B3 - SCW B2 11.30 u
SCW C1 – J.A.United C2 11.15 u
SCW C2 – Concordia C4  9.00 u

Pupillen
SCW D1 – Zwanenburg D1 11.15 u
KDO D3 - SCW D2  9.00 u
DWS E2 - SCW E1 12.30 u
Zwanenburg E6 - SCW E2  9.00 u
SCW E3 – VVC E 12  9.00 u
SCW F1 – Zandvoort F3 10.00 u
UNO F4 - SCW F2  9.00 u
SCW F3 – Legm.vogels F15M  9.00 u
SCW F4 – IJburg F10  9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Saestum DA.2 14.00 u
Concordia MC.1 - SCW MC.1 11.30 u
SVIJ MD2 - SCW MD.1 10.30 u
SCW ME.1 – Alliance’22 ME.1  9.00 u
DSS F21 - SCW MF.1 12.00 u

Zondag 17 april

R.K.A.V.
RKAV 1 – SVIJ 1 14.00 u
RKAV 5 – RKAVIC 3 14.00 u
RKAV 6 – Pancratius 8 11.30 u

Dames
RKAV DA.1 – Hercules Z’dam DA.3 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – DWS 1 14.00 u
RKDES 3 – Bloemendaal 2 14.00 u
RKDES 4 – Swift 3 12.00 u
RKDES 5 – Legm.vogels 3 14.00 u

Junioren
RKDES A2 – Legm.vogels A3 12.00 u
Volendam B2 - RKDES B2 12.00 u
Roda’23 C8 - RKDES C2 10.00 u

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 kampioen 
in de derde klasse
Aalsmeer - Met nog een wedstrijd 
te gaan heeft Bloemenlust 1 zich 
al op overtuigende wijze verzekerd 
van het kampioenschap in de der-
de klasse. De nummer drie van de 
ranglijst, US 10, is op een eclatan-
te 9-1 nederlaag getrakteerd. Bri-
an v.d. Heuvel bleef wederom on-
geslagen, zoals al het gehele sei-
zoen, en Jeroen Hensel volgde dat 
goede voorbeeld met ook drie schit-
terende overwinningen. Hervé Pan-
tegnies moest zich één keer gewon-
nen geven, maar in het dubbelspel 
wist hij samen met Brian hun onge-
slagen status te behouden. Het he-
le seizoen wisten zij alle dubbelspe-
len in hun voordeel te beslissen. Op 
naar de tweede klasse!
Bij Bloemenlust 2 lijkt het helaas uit 
te draaien op terug naar de vierde 
klasse. Tegen kampioenskandidaat 
HBC 5 werd het een afgetekende 
10-0 nederlaag. Helemaal kansloos 
waren Bart Spaargaren, Vladimir Ja-
vornik en Johan Berk niet, want ver-
schillende partijen gingen pas na 
een beslissende vijfde game ver-
loren. Ook Bloemenlust 3 liep te-
gen een 10-0 nederlaag aan te-
gen HTC 11, die met deze overwin-
ning het kampioenschap veilig stel-
de. Wim v.d. Aardweg, Peter Velle-
man en Horst Krassen moesten dan 
ook accepteren dat de Hoofddorpse 
tegenstanders een klasse beter wa-
ren. Alleen in het dubbelspel was er 

spanning, maar Peter en Horst kwa-
men met 9-11 in de vijfde game he-
laas net iets tekort. Bloemenlust 4 
had tegen de koploper een zwa-
re avond, maar mocht niet ontevre-
den zijn. Door een goede start van 
Laurent Mossan kwam Bloemenlust 
zelfs op voorsprong, maar helaas 
bleek daarna het krachtsverschil 
tussen de beide teams. Zowel Eri-
ca Auperlé als Danny Knol verloren 
hun enkelspelen. Het dubbelspel 
daarentegen was een pittige strijd 
tussen de heren van ASSV en het 
duo Laurent en Danny, maar met 
9-11 in de vijfde game trokken de 
tegenstanders aan het langste eind. 
Met een 5-1 tussenstand leek Bloe-
menlust op een zware nederlaag af 
te stevenen. Laurent, die in topvorm 
was, won echter zijn tweede partij 
van de avond. Danny bond daarna 
een hevige strijd aan met de sterk-
ste tegenstander, maar met een 
spannende viersetter kwam hij net 
tekort. Erica die haar eerste com-
petitiewedstrijd speelde kon on-
danks haar sportieve prestatie niet 
op tegen haar laatste tegenstan-
der en ook de laatste tegenstander 
van Laurent was zijn sterker. Dan-
ny mocht in de laatste wedstrijd nog 
een makkelijke zege op zijn naam 
zetten, door in drie sets te winnen, 
waarmee de eindscore op een ver-
dienstelijke 7-3 kwam in het nadeel 
van Bloemenlust.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
20 april vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 6 april is gewonnen 
door Dirk van Dam met 5793 pun-
ten, gevolgd door Tom Verlaan met 
5309 punten en Dirk Tromp met 
5270 punten.

Kienavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op vrijdag 15 april 
houdt buurtvereniging Oostend een 
grandioze paaskien in buurthuis het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Er zijn deze avond spectaculaire 
prijzen te winnen en uiteraard ook 
eieren. Het kienen begint om 20.00 
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Kom op tijd, vol is vol.

AVA baanloopcompetitie 
op woensdagavonden
Aalsmeer - AV Aalsmeer organi-
seert op vier woensdagavonden in 
april en mei een Baanloop Compe-
titie (Baco). Op woensdagavond 20 
april begint de BACO met een 800 
meter oftewel 2 volle rondes op de 
atletiekbaan aan de Sportlaan 43a. 
Een week later (27 april) wordt een 
3 kilometer gelopen. Op woensdag-
avond 18 mei wordt een 1.500 meter 
gelopen en de 4-weekse Baco ein-
digt met een 5 kilometer op woens-
dagavond 25 mei. Alle wedstrijden 
beginnen om 20.00 uur. Iedere eind-
tijd wordt op basis van categorie 
(leeftijd en geslacht) en Nederland-
se records omgerekend naar pun-
ten. De beste drie prestaties tijdens 

de AVA Baco worden samengeteld 
tot een klassement. Dus ook als je 
een avond niet meedoet of pap in 
de benen hebt, kun je toch nog in 
de prijzen vallen. Deelname is gratis 
voor AVA-leden. Niet AVA-leden be-
talen 2 euro per baanloop of 5 euro 
voor alle vier de baanlopen. De Baco 
is voor zowel beginnende als gevor-
derde hardlopers, alle leeftijden en 
alle niveaus. Vanwege elektronische 
tijdwaarneming, wordt voorinschrij-
ven voor één of meerdere baan-
lopen via een e-mail naar baco@
avaalsmeer.nl met vermelding van 
naam, geboortedatum en geslacht, 
op prijs gesteld. Voor meer informa-
tie zie www.avaalsmeer.nl.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
15 april is er weer koppelkaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer. 
Er wordt gespeeld in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. De aan-
vang is 20.00 uur. Zaal open van-
af 19.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom. Het klaverjassen afgelopen 
vrijdag heeft weer een primeur op-
geleverd. Vier spelers wisten meer 
dan 5000 punten bij elkaar te kla-
verjassen. Op een Siem Burgers met 
5654, op twee Erna en Thea met elk 
5537 en op drie Ans Doeswijk met 
5451 punten.

Gemma wint 
bij ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. 
Klaverjassen, jokeren en ook biljar-
ten staan op het programma.. Men-
sen die graag willen rummikubben 
of hartenjagen zijn ook van harte 
welkom. Op donderdag 7 april is het 
klaverjassen gewonnen door Gem-
ma van As met 5199 punten, ge-
volgd door Han Raadschelders met 
5099 punten en Wim Pet met 4959 
punten. De hoogste eer bij het joke-
ren is behaald door Jaap Weij met 
64 punten.

Michelle van Leeuwen en Bart Verheul bereiden een doorloopbal voor.

Veldkorfbalcompetitie
VZOD wint overtuigend 
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
werd onder prima weersomstan-
digheden de belangrijke korfbal-
wedstrijd tussen VZOD en GKV ge-
speeld. Belangrijk vanwege het feit 
dat de Kudelstaarters zich boven-
in het rechterrijtje konden nestelen. 
Bovendien wilde het team van trai-
ner/coach Klaas Bosman thuis nog 
wel iets goed maken na de zeperd 
van vorige week. GKV stond vóór 
dit duel één punt op VZOD ach-
ter en was dus ook gebrand op een 
goed resultaat. Het waren de gas-
ten die voor het eerst doel troffen, al 
snel gevolgd door een doorloopbal 
van Martijn Vervark (na een prach-
tige pass van Willem Mast) en een 
afstandschot van Eric Spaargaren: 
2-1. Nadat GKV de gelijkmaker had 
weten te scoren, was het Mast die 
VZOD/vd Boon weer aan de leiding 
bracht. GKV beantwoordde ech-
ter gelijk en bracht de ploegen met 
3-3 weer naast elkaar. Bij een knap-
pe doorbraakactie van Spaarga-
ren passte hij de bal door op Bart 
Verheul en laatstgenoemde rondde 
van dichtbij af: 4-3. Binnen een mi-
nuut werd helaas alweer de gelijk-
maker bijgeschreven. Toen brak er 
een doelpuntloze periode aan waar-
in VZOD langdurig aanviel, maar het 
geluk niet aan haar zijde vond. En 
zoals zo vaak valt de treffer dan aan 
de andere kant, en zelfs tweemaal: 
4-6. Onder luide aanmoedigingen 
van het team van de week, de B1 
aspiranten, wist Verheul VZOD weer 
dichterbij te brengen. GKV zette hier 
in dezelfde minuut echter weer een 
goal tegenover en bracht 5-7 op 
het scorebord. Het venijn zat deze 

eerste helft in de staart, want met 
twee afstandschoten in twee minu-
ten knalde Vervark de Kudelstaart-
se korfballers met een hoopvolle 7-7 
de rust in. In de zevende minuut na 
rust bracht Verheul VZOD aan de 
leiding: 8-7. Gelijk een minuut daar-
na scoorde Michelle van Leeuwen 
de 9-7, waarna Mast tot overmaat 
van ramp ook nog eens trefzeker 
was vanaf de stip: 10-7. GKV sput-
terde nog wel tegen, maar Spaar-
garen schoot hun laatste sprank-
je hoop aan diggelen: 11-8. Het ge-
loof in een goede afloop groeide bij 
VZOD en de gasten wisten geen 
vuist meer te maken. Na hun laat-
ste treffer was het Vervark die met 
zijn vierde doelpunt de verdien-
de eindstand op 12-9 bracht. Een 
zeer nuttige overwinning voor het 
team van trainer/coach Klaas Bos-
man: “Ik heb bewondering voor de 
wijze waarop dit team de decep-
tie van vorige week heeft weg ge-
speeld.” VZOD staat nu op een keu-
rige vijfde plaats, maar weet de he-
te adem van de achtervolgers in de 
nek. Aanstaande zaterdag vindt op 
het VZOD-complex het schoolkorf-
baltoernooi plaats. Zaterdag 23 april 
speelt VZOD/vdBoon om 15.30 uur 
aan de Wim Kandreef tegen titel-
kandidaat Fluks. 
Alle uitslagen van VZOD: VZOD 
1-GKV 1 12-9, VZOD 2-GKV 2 4-8, 
VZOD 3-DSO 2 18-5, VZOD A1-KI-
OS A2 9-7, VZOD B1-ZKV B2 2-2, 
VZOD C1-Velocitas C1 7-7, ESDO 
C2-VZOD C2 1-1, Fiks D3-VZOD 
D2 5-1, VZOD D1-ESDO D1 11-1, 
VZOD E1-Tempo E5 5-1, VZOD E2-
Fluks E1 5-6, VZOD F1-KVA F2 0-8.

Voetbalwedstrijd tegen Nieuw West
Prima herstel van RKDES
Kudelstaart - De grote vraag was 
of de onverwachte grote neder-
laag in de streekderby van de Ku-
delstaarters van vorige week tegen 
de Legmeervogels, het zelfvertrou-
wen had beïnvloed in de wedstrijd 
tegen Nieuw West S.V. 
De Kudelstaartse aanhang kreeg 
vanaf het beginsignaal in Amster-
dam direct duidelijkheid. Het team 
van Rob Wever toonde vanaf het 
begin, dat de mentale weerbaarheid 
duidelijk aanwezig is. In een ener-
verende wedstrijd herstelden de Ku-
delstaarters zich met een dik ver-
diende overwinning op Nieuw West 
S.V. met 0-3. Met veel overtuiging 
werd vanaf het startsignaal de aan-
val gezocht. Belangrijk in deze wed-
strijd was routinier Roald Pothuizen, 
bij bijna alle aanvallen was hij na-
drukkelijk aanwezig. In de 4e mi-
nuut zette hij Robert van Loon in een 
goede uitgangspositie en zag laatst 
genoemde speler zijn schot ternau-
wernood gestopt door Nieuw West-
keeper Bouaddi. Vooral in het eerste 
half uur zette RKDES veel druk op 
de verdediging van de Amsterdam-
mers. Dat resulteerde in een aantal 
serieuze kansen. In de 11e minuut 
kopte Sander Boshuizen maar net 
over uit een corner en schoot Edwin 
van Maris maar net naast, na een 
vrije trap.
Het wachten was op een voorsprong 
van de Kudelstaarters. Zo kwamen 
er kansen voor Ivo Lentjes en Micha 
v.d. Scheur. Helaas bleef een voor-
sprong uit en zowaar kreeg Nieuw 
West een aantal kansen.
In de 45e minuut kreeg Roald Pot-
huizen nog een kans, maar zijn 
schot werd geblokt, zodat de rust-
stand op een 0-0 werd bepaald. 
Trainer Rob Wever had in de twee-
de helft een wijziging aangebracht. 
Gijs Lentjes was voor zijn broer Ivo 
Lentjes in het veld gekomen. Nieuw 
West kwam wat beter uit dekleed-

kamer en kreeg zo waar een aan-
tal kansen. Ook nu was Ivo Peters 
weer een betrouwbare keeper. Toch 
nam RKDES na de beginfase in de 
tweede helft weer het inititaief. De 
beloning kwam, een voorzet van 
Edwin van Maris kwam voor de voe-
ten van Roald Pothuizen en deze be-
dacht zich niet en schoot raak, een 
verdiende 0-1 voorsprong. De Ku-
delstaarters lieten zich niet terug-
dringen en zochten de aanval en 
dat resulteerde in een aantal goe-
de mogelijkheden. Edwin van Ma-
ris liet ook deze wedstrijd zijn meer-
waarde zien. Hij zette een aan-
val zeer goed op en bracht Moun-
hir Ghannoen in goede positie. He-
laas stuitte zijn schot op de lat. In 
de 52e minuut zette Roald Pothui-
zen Gijs Lentjes in vrije positie, zijn 
schot werd ternauwernood gestopt 
door de Nieuw West keeper. In de 
75e minuut kwam het junioren ta-
lent Maarten van Putten in het veld. 
Hij kreeg direct een kans, na voor-
bereidend werk van Edwin van Ma-
ris, zijn schot werd maar net ge-
stopt.
In de 85e minuut werd de wedstrijd 
beslist, de ingevallen Roy Entho-
ven zette op rechts goed door en 
met hulp van een verdediger van 
Nieuw West scoorde hij de belang-
rijke 0-2 voorsprong. In de slotfase 
liet Roald Pothuizen nogmaals zien 
dat hij nooit opgeeft. Gijs Lentjens 
kreeg een ingooi, vanaf dertig meter 
bediende hij Roald Pothuizen. Laatst 
genoemde speler passeerde op zijn 
bekende wijze een aantal verdedi-
gers van Nieuw West en werd uit-
eindelijk gevloerd in het 16 meter-
gebied. De strafschop werd be-
kwaam benut door Edwin van Ma-
ris, wat ook de einduitslag van 0-3 
betekende. Een prima overwinning 
van RKDES, met als resultaat een 
plek bij de eerste vier.
Ad Verburg

Menwedstrijd in het Bos
Amstelveen - Op zondag 17 april 
organiseert Menvereniging Hoofd-
stad Aanspanning weer de jaarlijks 
terugkerende recreatieve samenge-
stelde menwedstrijd in het Amster-
damse Bos. 
Koetsiers en hun paarden worden 
getest op hun rijvaardigheid, soe-
pelheid en uithoudingsvermogen tij-
dens een gezellige, sportieve com-
petitie. Aan dit grootse evenement 
nemen jaarlijks ruim 50 deelnemers 
mee: enkelspan, tweespan, vier-
span en zelfs de bijzondere tandem! 
De verschillende onderdelen die de 
aanspanningen moeten rijden zijn 
een dressuurproef, 15 kilometer ma-
rathon door het bos met hindernis-
sen en een vaardigheidsproef. De 
dressuurproef en het vaardigheids-
parcours worden gereden op het 
terrein bij de Amsterdamse Manege 
aan de Kalfjeslaan. Van daaruit ver-

trekken de aanspanningen voor de 
marathon kris kras door het bos met 
daarin hindernissen en stap-, draf- 
en vrije gang trajecten. Tijdens de-
ze marathonrit worden de paarden 
en pony’s verschillende keren door 
veeartsen getest op hun conditie 
door middel van het meten van hun 
temperatuur en hartslag. Vanzelf-
sprekend telt het vakmanschap van 
de koetsier ook mee voor de uitein-
delijke puntentelling.  
Menvereniging Hoofdstad Aan-
spanning nodigt u van harte uit 
dit evenement bij te wonen en 
de deelnemers aan te moedigen. 
De toegang is gratis, bij de ma-
nege is er voldoende parkeerge-
legenheid. Er is activiteit in het 
bos van circa 08.30 tot 17.00 uur. 
Het belooft een geslaagde dag 
te worden! Voor meer informatie:  
www.hoofdstadaanspanning.nl.

Kaartavond en ouderensoos
Aalsmeer - Op maandag 18 april 
organiseert buurtvereniging Oost-
end voor liefhebbers een koppel-
speelavond in gebouw Het Middel-
punt aan de Wilhelminastraat. De 
aanvang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur, zodat eerst kan wor-
den genieten van een bakkie kof-
fie of thee. 
De koppelspeelavond op 4 april 
is gewonnen door Henk van der 
Stroom en Gerard Presser met 5628 
punten, op de voet gevolgd door Ab 
en Joke met 5442 punten. De poe-

delprijs is uitgerekt aan het koppel 
Kees en Grada met 3505 punten. 
De volgende bijeenkomst van de 
ouderensoos is op donderdagmid-
dag 21 april. De aanvang is 14.00 
uur en de deur van het Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat gaat open 
om 13.30 uur. De kaartmiddag voor 
55-plussers op 7 april is gewonnen 
door de heer van der Sluis met 5107 
punten en bij het rummicuppen was 
mevrouw Dolk onverslaanbaar. 
Voor verdere informatie: www.
bvoostend.nl.
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Schaakcompetitie
Overtuigende winst SCA 1
Aalsmeer - Op een stralende za-
terdagmiddag togen acht mannen 
van het eerste team van Schaak-
club Aalsmeer naar IJmuiden voor 
het treffen met Kijk Uit. Terwijl SCA 
een prima seizoen draait, hebben 
de Kijk Uiters het dit jaar zwaar en 
moeten zij strijden tegen degrada-
tie. De stemming zat er direct goed 
in bij de Aalsmeerders en werd nog 
beter toen Willem Hensbergen in 
recordtijd wist te winnen. Terwijl 
de andere partijen nog niet eens 
goed op gang waren had Willem 
de zwarte koning al te pakken: 0-1. 
Het werd echter al snel gelijk door-
dat Joran het niet kon bolwerken op 
bord 1. Een strakke remise van Vin-
cent Jongkind op bord 2 luidde ver-
volgens de puntenregen in voor de 
Aalsmeerders. Tjark Vos had veel ri-
sico genomen en leek niet zo goed 
te staan. Tjark legde echter de druk 
vol op de verdediging van de zwart-
speler die het goede antwoord 
schuldig moest blijven en de tegen-
stand moest staken. In de tussentijd 
speelde Piet Geertsema een mo-

delpartij. Na de tegenstander eerst 
op de damevleugel bezig te hou-
den, schakelde Piet razendsnel om 
naar de zwarte koning en zette zo 
de verdedigers te kijk. De slotcom-
binatie was een fraaie afmaker. Ook 
Elham Wasei bekroonde zijn goede 
spel met een vol punt. In een op en 
neer gaande partij hield Elham zich 
goed staande en wist af te wikke-
len naar een goed eindspel. Dit zet-
te hij vervolgens met enkele kordate 
zetten naar zijn hand. Met deze 1,5-
4,5 tussenstand waren de match-
punten binnen. Jan Bosman en Je-
roen Cromsigt vergrootten vervol-
gens de score door goed te verdedi-
gen en hun tegenstanders op remi-
se te houden. Jeroen had hier overi-
gens behoorlijk wat geduld voor no-
dig, want zijn tegenstander speel-
de door tot alleen twee koningen op 
het bord stonden, eerder wilde hij 
het punt niet delen. Een ruime 2,5-
5,5 overwinning, derhalve. SCA was 
al zeker van handhaving in de pro-
motieklasse en kan de laatste wed-
strijd vrijuit spelen.

Bekerhandbal
FIQAS Aalsmeer ten koste van 
Volendam naar halve finale! 
Aalsmeer - Het Aalsmeerse feestje 
werd een seconde of tien voor tijd al 
gevierd toen trainer/coach 
René Romeijn een time out nam: 
voor de tweede keer binnen kor-
te tijd was van het sterke Volendam 
gewonnen en nu leverde dat bo-
vendien een plaats in de halve fi-
nale van het NHV bekertoernooi op. 
Reden genoeg dus voor de spelers 
om op dat moment al uit hun dak te 
gaan. Vooraf wist FIQAS Aalsmeer 
dat de kwartfinale bijna niet zwaar-
der had kunnen zijn: een treffen met 
regerend landskampioen en beker-
winnaar en dan ook nog ín Volen-
dam. Maar de ploeg wist inmiddels 
ook dat de Volendammers te versla-
gen zijn en ging voor de eigen kan-
sen. Zo werd het een aantrekkelij-
ke en spannende bekerthriller. Het 
was Volendam dat in eerste instan-
tie op voorsprong kwam: 2-0. Daar-
na kreeg FIQAS Aalsmeer wat meer 
grip op de wedstrijd en wist die ach-
terstand om te buigen in een 5-2 
voorsprong. Volendam kwam terug 
tot 5-5 en nam opnieuw de leiding 
(7-5), maar verder afstand nemen 
kon het niet. 
Sterker nog: het was FIQAS 
Aalsmeer dat weer op voorsprong 
kwam: 10-11, al werd die vlak voor 
rust weer omgebogen tot de 12-11 
ruststand. 
Meteen na rust vergrootte Volen-
dam de marge tot twee, maar de 
Aalsmeerders bleven geloven in een 

goed resultaat en konden - opnieuw 
spelend vanuit een sterke dekking - 
bijblijven. 
Nadat FIQAS Aalsmeer op 18-19 
was gekomen leek Volendam weer 
aan het langste eind te gaan trek-
ken (21-19), maar in de slotfase 
zetten de Aalsmeer nog één keer 
de schouders eronder: Serge Rink 
ging voorop in de strijd, al kostte dat 
hem uiteindelijk wél drie tijdstraffen. 
Maar in de tussentijd scoorde hij 
ook nog twee keer en gaf daarmee 
Volendam de genadeklap. FIQAS 
Aalsmeer knokte en toonde veer-
kracht in laatste minuten en liep, 
ondanks de ondertal situaties, uit 
naar een voorsprong van drie pun-
ten. Volendam schoot te geforceerd 
en dus waren die ballen vaak een 
makkelijke prooi voor de sterk kee-
pende Jeffrey Groeneveld. Zo werd 
het uiteindelijk 25-27 en was de hal-
ve finale behaald! 

Bekerloting
Maandag is geloot voor de hal-
ve finales van het NHV bekertoer-
nooi. Het lot koppelde de mannen 
van FIQAS Aalsmeer aan die van 
Pals groep/E&O uit Emmen en... de 
Aalsmeerders spelen een thuiswed-
strijd! De andere halve finale gaat 
tussen Kremer/Hurry Up en Lim-
burg Lions. 
De halve finale wordt gespeeld op 
donderdag 12 mei om 20.00 uur in 
de Bloemhof! 

Handbal dames
Winnend FIQAS Aalsmeer 
meteen door in nacompetitie 
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer hebben zaterdag 9 april 
hun laatste wedstrijd in de regulie-
re competitie gewonnen van BFC 
en zijn daardoor als vijfde geëin-
digd. Hoewel de wedstrijd op zich 
nergens meer om ging, wilden de 
Aalsmeerse dames toch graag een 
goed resultaat neerzetten voor ei-
gen publiek. Verder werd de ont-
moeting met BFC vooral gezien als 
een voorbereiding op de nacompe-
titie die a.s. zaterdag 16 april al be-
gint en waarin FIQAS Aalsmeer – als 
winnaar van de eerste periodetitel in 
de Eerste Divisie – met drie andere 
ploegen gaat strijden om promotie 
naar de eredivisie. 
Zaterdag speelde FIQAS Aalsmeer – 
dat nog steeds een aantal speelsters 
mist door blessures – af en toe wat 
ongeconcentreerd, maar toch goed 
genoeg om op voorsprong te ko-
men en die vervolgens niet meer uit 

handen te geven. Bij rust leidden de 
Aalsmeerse dames al met 12-10 en 
die marge werd vervolgens gestaag 
verder uitgebreid. Het publiek op de 
goed gevulde tribune van de Bloem-
hof zag het zelfs 27-20 worden. Al-
le reserve-speelsters kregen speel-
tijd en hierdoor werd het spel in de 
slotfase misschien wel wat romme-
liger, maar de zege kwam niet meer 
in gevaar. En zo eindigde de wed-
strijd in een 30-26 overwinning voor 
FIQAS Aalsmeer. 
Zaterdag kunnen de dames meteen 
aan de bak in de nacompetitie van 
drie uit- en drie thuiswedstrijden: er 
staat allereerst een thuiswedstrijd 
op het programma tegen Olympia 
uit Hengelo, een geduchte tegen-
stander. De Aalsmeerse dames kun-
nen bij deze wedstrijd – die naar alle 
waarschijnlijkheid om 20.30 uur zal 
beginnen – wel wat supporters ge-
bruiken! 

Foto: Don Ran

P.V. de Telegraaf
Doffer Dirk Baars het snelst
Aalsmeer - Het nieuwe duiven-
seizoen is weer begonnen. Na de 
kweekperiode voor de aanwas van 
de jonge duiven was het afgelopen 
zaterdag weer de beurt aan de wed-
strijd vliegers. 
Onder prima omstandigheden wer-
den 425 duiven van P.V. de Telegraaf 
om 10.50 uur gelost in het Belgische 
St. Job in ‘t Goor. De duiven moes-
ten er wel aan trekken. Een noor-
denwindje dwingt de duiven om zo 
laag mogelijk te vliegen. De duiven 
die dit het beste kunnen en durven 
winnen vaak de vroegste prijzen. 
Het is wel opletten voor de beestjes, 
want er zijn nogal wat obstakels die 
ze moeten omzeilen. De snelste duif 
was deze keer van Dirk Baars met 
een gemiddelde snelheid van 77 ki-
lometer per uur wist dit kleine dof-

fertje de concurrentie achter zich te 
houden. 
Aanstaande zaterdag staan de dui-
ven in Strombeek. De uitslag:
1. D. Baars. 2. A. v.d. Wie. 3. J. v. Du-
ren. 4. J. v. Dijk. 5. Comb. Wiersma 
en Zn. 6. Comb. v. Leeuwen/v. Grie-
ken. 7. Comb. v. Ackooy. 8. J. en P. 
Spook. 9.. G. v.d. Bergen. 10. P. v.d. 
Meyden. 11. Th. v.d. Wie. 12. H. 
Spaargaren. 13. J. Kluinhaar. 14. M. 
de Block. 15. C. v. Vliet. 16. J. v. Ac-
kooy. 17. S. Vonk. 18. J. Vijfhuizen. 19. 
A. Kok.

Stand ploegenklassement
1. Bos-E markt 592 pnt
2. Bosman Kassenbouw 567 pnt
3. C. v. Vliet Holding 544 pnt
4. A.A. Sloopwerken 527 pnt
5. Oerlemans Confectie 443 pnt

Jan en Jan-Willem winnen eerste 
matchraces op Westeinder 
Aalsmeer - Op initiatief van 
Aalsmeerders André du Pon en 
Robbert Blauwkuip zijn afgelo-
pen weekend op de Kleine Poel 
matchraces gevaren. Bij matchra-
cen wordt een-tegen-een gevaren, 
dus met slechts twee boten. Via een 
zogenaamd round robin systeem, 
waarbij iedere deelnemer een keer 
tegen elkaar uitkomt, wordt uit-
eindelijk de finale gevaren tussen 
de twee beste teams om te bepa-
len wie de sterkste matchracer is. 
Voor het publiek op de wal is het 
matchracen prachtig te volgen en 
met de uitleg van een speaker voor 
een niet zeiler ook goed te begrij-
pen. Du Pon en Blauwkuip begon-
nen vorig jaar al met de voorberei-
dingen van deze matchraces. Vooral 
hun passie voor het wedstrijdzeilen 
in het algemeen en die van het zei-
len op de Westeinderplassen in het 
bijzonder bracht hen tot dit initia-

tief. Verschillende topzeilers werden 
uitgenodigd om aan dit evenement 
mee te doen. Allen reageerden po-
sitief en waren laaiend enthousiast 
over deze vorm van wedstrijdzeilen. 
Met hulp van leden van Watersport 
Verenigingen Aalsmeer, Westend en 
Nieuwe Meer werden de wedstrij-
den op professionele wijze van fa-
ciliteiten voorzien. De twee zeiljach-
ten, van de klasse Brightlingsea, en 
het volgschip werden geleverd door 
André du Pon, het startschip door 
de WZW en de umpire-boot, met 
daarin de scheidsrechters, werd 
beschikbaar gesteld door Robbert 
Blauwkuip. Zaterdag ging team van 
Jan Bakker er met de prijs vandoor 
en zondag het team van Jan-Willem 
de Boer. Gezien het feit dat het initi-
atief van du Pon en Blauwkuip bij de 
zeilers en de zeilverenigingen ge-
weldig is ontvangen, zal dit succes 
ongetwijfeld een vervolg krijgen.

Aalsmeerse inzet voor het landelijke project Wheel of Energy, van links naar 
rechts Frank Rinkel, Hein van Wieringen en Gert Loogman.

Wheel of Energy draait op Schiphol
Ruim 120 Aalsmeerders 
rennen in rad tegen kanker
Aalsmeer - Op luchthaven Schip-
hol, bij de aankomsthal, staat een 
niet te missen groot rad. Dit ‘wheel’ 
is daar neergezet voor een sportief 
doel: (hard-)lopen in de strijd tegen 
de ziekte kanker. Voluit is het rad 
gedoopt ‘Wheel of Energy365’. Het 
is een initiatief van Richard Bottram, 
een ondernemer die in 2005 zijn 
vriendin verloor aan longkanker. Om 
er voltijds voor haar te zijn, verkocht 
hij zijn bedrijf. Na het overlijden nam 
hij zich voor dagelijks (!) een mara-
thon te lopen. Richard richtte te-
vens de stichting ‘Marathon 365’ op 
om door middel van de marathons 
die hij volbracht geld in te zamelen 
en aandacht te generen voor kan-
kerpatiënten. Het ultieme doel: een 
bijdrage te leveren aan een wereld 
waarin de ziekte kanker niet lan-
ger levensbedreigend is. Daarnaast 
worden donaties verzilverd voor 
psycho-sociale ondersteuning zo-
dat de kwaliteit van leven met kan-
ker vergroot kan worden.
Een actie van zijn stichting is het 
Wheel of Energy. Nog altijd loopt 
de uit Uden afkomstige Bottram el-
ke dag een marathon. Sinds het rad 
er staat, kan hij daarvoor op één lo-
catie blijven. Het looprad is uiterma-
te geschikt voor iederéén die een 
prestatie neer wil zetten in de strijd 
tegen deze afschuwelijke ziekte. Op 
de website www.wheelofenergy.org 
kunnen groepen zich inschrijven om 
in het rad te lopen. Dat hoeft natuur-
lijk niet een marathonafstand te zijn. 
Hardlopen kan, maar ook de wan-
del’modus’ is prima. Het rad kan op 
een bepaalde snelheid worden in-
gesteld. En hoewel het gevaarte ook 
wel eens wordt gespot in speeltui-
nen, hoeven echt geen capriolen te 
worden uitgehaald; je blijft gewoon 
lekker horizontaal lopen. 

Dingen ondernemen met elkaar
Aalsmeerders spotten het Wheel of 
Energy ook: Frank Rinkel en vrien-
den Gert Loogman en Hein van Wie-
ringen zagen het wel zitten om hier-
in te gaan hardlopen. Dit riepen ze 
echt niet in een overmoedige bui 
na een paar biertjes. Frank (be-
kend van boekhoudkantoor Maarse 
& Rinkel aan de Witteweg) en zijn 
maten organiseren al langer spor-
tieve evenementen. Frank: “Er is ook 
een website, www.firstfridayevents.
org, daarop staan eerdere acties die 

we hebben ondernomen. In 2005 
liepen Hein en Gert de Nijmeeg-
se Vierdaagse. Zelf ben ik niet goed 
in lange afstanden wandelen, maar 
wat ons gewoon leuk leek is om een 
paar maal per jaar (eigenlijk elke 
eerste vrijdag van het kwartaal) ge-
zamenlijk iets sportiefs te onderne-
men. En dan met name dingen die 
je niet gauw vergeet.” De Aalsmeer-
se ondernemer legt uit dat ‘eens per 
kwartaal’ iets te rooskleurig was ge-
dacht, maar jaarlijks wél haalbaar is. 
Zo werd de Dam-tot-Damloop ge-
zamenlijk volbracht, bedwongen de 
mannen de bergen Alpe d’ Huez 
en Mont Ventoux per fiets en staat 
trouwens ook nog de marathon in 
New York op het program. 

16 En 17 april Aalsmeerse inzet
Nu dus opnieuw een sportieve pres-
tatie, aanstaand weekend al! Het 
verschil is wel dat de drie bijval krij-
gen van maar liefst ruim 120 vrien-
den, familie, collega’s en kennissen. 
Dat moet een goed gevoel geven, 
zoveel enthousiasme. Frank: “Ge-
weldig, we lopen allemaal per drie 
in het rad. Er zijn drie banen. Het is 
nog een hele organisatie, deze 24 
uur, want er wordt ook ‘s nachts ge-
lopen. Iedereen van onze groep is 
ingedeeld op schema naar gewens-
te snelheid. Zo zijn er wandelaars bij 
maar ook hardlopers natuurlijk, dan 
gaat het rad een tandje sneller.” Elke 
deelnemer legt inschrijfgeld in dat 
naar de stichting van Bottram gaat, 
20 euro voor een half uur en 40 
voor een heel uur. De ‘friday’man-
nen worden gesponsord door di-
verse Aalsmeerse bedrijven. Zo zijn 
er shirts gedrukt, krijgen de deel-
nemers eten en drinken en staat er 
straks een tent bij het rad (stel dat 
het regent). Het zal een mooi eve-
nement worden, aanstaande zater-
dag en zondag. Grondlegger van het 
‘wheel’, Richard Bottram, loopt de 
eerste twee uur en de laatste twee 
uur mee. Deze supersportieve uitda-
ging van de Aalsmeerders gaat za-
terdag 16 april in om 12.00 uur en 
eindigt zondag de volgende dag om 
12.00 uur. Wie de ren’toppers’ wil 
aanmoedigen is van harte welkom 
op Schiphol, aldus Frank. Kijken of 
bekenden van je zijn ingedeeld? 
Check dan de website www.firstfri-
dayevents.org 
Door: Joke van der Zee.

Atletiek AV Aalsmeer
Zonnige en super drukke 
schoolatletiekdag
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
werd op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan de jaarlijkse schoolatle-
tiekdag gehouden. Een hele leu-
ke en succesvolle schoolatletiek-
dag, want atletiekvereniging AV 
Aalsmeer mocht op deze zonover-
goten dag een record aantal van 
bijna driehonderd deelnemers ver-
welkomen. ’s Morgens was het met 
ruim zestig deelnemers nog alle-
maal goed te overzien, maar ’s mid-
dags toen de groepen drie, vier en 
vijf van de basisscholen aan de 
beurt waren, was het een druk-
te van jewelste. Ruim tweehonderd 
kinderen (en waarschijnlijk even-
zoveel toeschouwers) zorgden voor 
een geweldig leuk en sportief fes-
tijn. De Aalsmeerse jeugd heeft la-
ten zien over de juiste sportieve in-
slag te beschikken. Aan het einde 
van de dag zijn, zoals gebruikelijk, 
weer een kleine honderdvijftig prijs-
winnaars gehuldigd. 
Aan diegenen die niet in de prij-
zen vielen en sowieso alle deelne-
mers wordt de komende week via 
de school de gebruikelijke presta-
tiekaart uitgereikt om zo nog eens 
al je uitslagen terug te kunnen le-
zen. De trainers van AV Aalsmeer 

hebben weer diverse aanstormen-
de atletiektalenten de revue zien 
passeren. Enkele opvallende na-
men daarbij waren bijvoorbeeld Mi-
lan Biesheuvel en Rick van Aalst 
van de Jozefschool, Naomi Ver-
hoef van Samen Een, Famke Gerrit-
sen van de Oosteinderschool, Inger 
van Dok, Lotte Zethof en Wessel de 
Boer van de OBS Kudelstaart, Ra-
mona Ezink van de Hoeksteen, Nick 
Ramdjanamsingh van de Wegwijzer 
en Djuna Sybrandy van de Zuidoos-
ter. Maar eigenlijk was iedere deel-
nemer deze dag opvallend, want ie-
dereen op zijn eigen niveau leverde 
prima prestaties en zoals de Olym-
pische gedachte luid: Deelnemen is 
nog veel belangrijker dan winnen! 
Het grote en record aantal deelne-
mers was dan ook de grootste winst 
van deze dag en een teken dat de 
atletieksport leeft bij de Aalsmeer-
se jeugd. Zij kregen deze dag dan 
ook de kans om gebruik te maken 
van ‘de opstapaanbieding voor de 
jeugd’, dat wil zeggen de rest van 
het jaar voor een redelijk klein be-
drag trainen bij de jeugd van AV 
Aalsmeer. Wie meer wil weten over 
AV Aalsmeer kan de website www.
avaalsmeer.nl raadplegen.

Waterpolo Oceanus
Zwaar weekend voor O13a!
Aalsmeer - Oceanus gemengd 
O13a had zowel zaterdag als zon-
dag een waterpolo wedstrijd. Zater-
dag was Het IJ de tegenstander in 
thuisbad De Waterlelie en zondag 
werd naar Hilversum afgereisd voor 
een wedstrijd tegen De Robben. Van 
te voren was wel al bekend dat de 
wedstrijd tegen Het IJ best wel een 
‘makkie’ zou kunnen worden. En dit 
bleek ook het geval. Na twee partjes 
te hebben gespeeld stond Oceanus 
al met 11-0 voor. Het derde partje 
stoomde Oceanus door naar 19-0. 
In het laatste partje werd nog vier 
keer gescoord. Eindstand 23-1. In 
de wedstrijd tegen De Robben ging 
het er steviger aan toe. Het eerste 
partje wist Oceanus met 4-1 te win-
nen. In het tweede partje werd het 
spel grimmiger en harder. Speelster 

Fabienne Vork kreeg bewust een el-
leboog stoot te incasseren van een 
speler van De Robben en coach Er-
win Vork tolereerde dit niet. Hij liet 
van zich spreken tegen de scheids-
rechters. Echter de heren dulden 
geen commentaar en na een gele 
kaart eerder in de wedstrijd kreeg 
Erwin Vork rood en moest de zwem-
zaal verlaten. Gelukkig nam Erwin 
Sommeling het coachen over. Het 
derde partje bleef Oceanus goed te-
genstand bieden, maar niet voor-
komen kon worden dat De Robben 
met 8-3 de pauze ingingen. Begin 
van het vierde partje stond het 11-
3 voor de Robben. Het werd uitein-
delijk 13-4. 
Zaterdag moet Oceanus gemengd 
O13a aantreden in Bussum tegen 
de Otters het Gooi.
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Voetbal zondag
RKAV wint van Geel-Wit
Aalsmeer - In de wedstrijd afge-
lopen zondag waarin er voor RKAV 
niet veel meer te halen was, maar 
voor Geel-Wit destemeer, was ei-
genlijk heel weinig te beleven. Op 
een zeer slecht en moeilijk te be-
spelen veld probeerden beide ploe-
gen er het beste van te maken. Al na 
vijf minuten was het Fabian Waay-
man die de kwaliteiten van de Geel-
Wit doelman uitprobeerde, zonder 
resultaat. Meer geluk had Mischon 
Bucuklar in de tiende minuut. Na 
een perfecte pass van Barry Sprin-
gintveld wist hij de doelman van 
Geel-Wit Adamo GianLuca te pas-
seren: 0-1. Even later was het weer 
Barry Springintveld die de kans had 
om de 0-2 op het scoringsbord te 
plaatsen. Hij had alle tijd van de we-
reld, maar zijn schot ging rakelings 
naast. Ook een vrije trap door Mo, 
ging maar rakelings naast. Geel-Wit 
probeerde de stand wat dragelij-
ker te maken, maar bij dit team ging 
het allemaal te knullig. Te gehaast 
of het duurde veel te lang en als er 
een kansje was stond daar nog altijd 
doelman Van Halm. Mischon Bucu-
klar, weer terug in de basis, kreeg 
nog diverse kansen, maar mede 

door het slechte veld faalde hij in de 
afwerking. De tweede helft was een 
kopie van de eerste. In de drie en 
twintigste minuut kreeg RKAV een 
vrije trap toe gewezen, die door de 
verdediging van Geel-Wit werd te-
gengehouden. Mo wist toch nog 
een gaatje te vinden en kon sco-
ren: 0-2. Nog geen minuut later was 
het 0-3. Dit doelpunt werd gescoord 
door Jarno Luijken, een speler van 
Geel-Wit, maar daar hadden de spe-
lers van RKAV geen moeite mee. In 
de twee en dertigste minuut kwam 
Geel-Wit toch nog op 1-3, het niet 
tijdig ingrijpen van de verdediging 
ging hier aan vooraf. Geel-Wit ging 
wat meer druk zetten maar erg veel 
stelde het allemaal niet meer voor. 
Robert van Leeuwen kreeg nog een 
geweldige kans, maar zijn inzet ging 
rakelings naast. Een naar akkefietje 
was er de oorzaak van dat een spe-
ler van Geel-Wit en Fabian Waay-
man het veld met rood moesten ver-
laten. Maar het was 1-3 en dat bleef 
het. Komende zondag speelt RKAV 
thuis tegen SVIJ vanaf 14.00 uur aan 
de Beethovenlaan. 

Theo Nagtegaal

Landelijke schaakcompetitie
AAS 1 komt net tekort in 
kraker tegen Amersfoort
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft in de kraker 
in de tweede klasse B van de lande-
lijke schaakcompetitie nipt verloren 
van het team van Schaak Genoot-
schap Amersfoort. Op papier had-
den de Amersfoorters de beschik-
king over het sterkere team, met de 
4,5 – 3,5 nederlaag mag AAS 1 ook 
niet heel ontevreden zijn. Door deze 
uitslag kwam Amersfoort naast AAS 
in de stand, met beide 13 match-
punten, AAS heeft wel 2 bordpun-
ten minder. De opstelling van bei-
de teams was erg tactisch te noe-
men. Amersfoort heeft met Mat-
thew Sadler een grootmeester in de 
gelederen die bij de top 10 van de 
wereld behoort heeft, de opstelling 
van AAS was erop gericht om niet 
de sterkste kanonnen tegen de GM 
te laten spelen. Helaas had Amers-
foort hierop geanticipeerd en Sadler 
op bord 5 gezet, waar precies Paul 
Schrama (tot dat moment de top-
scorer van AAS 1) zat. Paul bood 
lang en flink weerstand, maar vanuit 
een gelijk middenspel werd hij toch 
langzaam maar zeker weggescho-
ven. Een toren en paard eindspel 
met twee pionnen minder was uit-
eindelijk slechts een kwestie van tijd 
voordat Paul de nederlaag moest 
toekennen. Jeffrey van Vliet wist als 
eerste de Azen op voorsprong te 
zetten. Bob Feis moest stug verde-
digen in een iets mindere stelling en 
voor hem was remise het logische 
resultaat. Dennis van Vliet was in de 
tactische opstelling op het eerste 
bord gezet. Vanuit de opening had 
hij een geofferde pion gepakt en be-
houden, maar de compensatie voor 
zwart bleef steeds aanwezig. Dennis 
verdedigde stug door en wist te par-
tij toch nog binnen de remise marge 
te brengen. Door verlies van Jasper 
van Eijk kwam Amersfoort op voor-
sprong en dit werd meer uit han-
den gegeven. Ook Henk Noordhoek 
moest in een Amersfoort speler zijn 

meerdere erkennen. AJ Keessen 
had de hele partij een wat mindere 
stelling. De 41e zet van wit was ech-
ter erg zwak, hierdoor liep wit (tot 
verbazing van beide spelers) gefor-
ceerd mat. Een gelukkig punt maar 
niet voldoende voor echte kansen 
op 4-4. Marco de Groot had kan-
sen gehad in het middenspel maar 
in tijdnood moest hij toch toestaan 
dat hij een kwaliteit achter kwam. 
Door nog een stuk te offeren hoop-
te hij op eeuwig schaak, dit bleek 
het ook te zijn maar hij moest er wel 
50 zetten over doen om dat te be-
wijzen. De strijd is dus weer hele-
maal open in klasse 2B. Amersfoort 
en AAS staan nu gelijk aan kop, ge-
volgd door Kennemer Combinatie 2. 
Dit laatste team had alleen de kop-
positie kunnen pakken door te win-
nen van degradatie kandidaat WSC, 
maar door met 2-6 te verliezen blij-
ven de beste papieren bij Amers-
foort. Schaakclub AAS schaakt tot 
eind mei iedere vrijdag in de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat. Trai-
ning en les wordt gegeven van 19.00 
tot 20.00 uur, daarna volgt de com-
petitie tot 01.00 uur. Voor informatie: 
0297-324459 of 268954. Homepage: 
http://www.aas.leisb.org.

Kudelstaart - Op 10 april hebben drie leden van sportschool Wassanim deel-
genomen aan kampioenschappen in Duitsland. Voor Rowan Buijs werd het 
wel een hele mooie dag. Hij presteerde het om zijn titel te verdedigen zowel bij 
het sparren als bij de hyungs en mocht twee gouden medailles mee naar huis 
nemen. Het is voor het eerst dat deze jonge man dit presteerde. Lucas On-
clin en Willem Westerhof belandden net naast het podium, op de vierde plek.

Sportschool Wassanim
2x Goud Rowan Buij s op open 
Duitse kampioenschappen

Kaartavond bij  
Supportersclub
Kudelstaart - Vrijdagavond 15 april 
organiseert de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart een klaverjas-
avond waarbij mooie prijzen zijn te 
winnen, waaronder rollades, diverse 
soorten vlees, wijn en nog vele an-
dere lekkere prijzen. 

Drie maal worden de kaarten ge-
schud. Tussen het tweede spel 
en het derde spel worden de lo-
ten verkocht voor de grote loterij 
waarvoor deze avond opnieuw vol-
op fantastische prijzen op de tafel 
staan uit gestald. Het kaarten is in 
het Dorpshuis en begint om 20.00 
uur. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 
euro per persoon. Kom gerust met 
familie,vrienden, clubgenoten en 
buren!

ZABO zaalvoetbalcompetitie
De Midi’s opnieuw kampioen! 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9 
april is het team van Sportcafé de 
Midi’s kampioen geworden van de 
ZABO zaalvoetbalcompetitie. Vo-
rig seizoen waren zij ook al kampi-
oen geworden dus de ploeg heeft 
de ZABO-titel met succes gepro-
longeerd. Vorig seizoen kwam het 
aan op de slotronde, dit seizoen 
werd Sportcafé de Midi’s kampi-
oen tijdens speelronde 15. Het ver-
schil tussen de koploper en de num-
mer 2 (Schijf Grondboringen) be-
draagt nu tien punten en met nog 
drie ronden op het programma is 
Sportcafé de Midi’s niet meer in te 
halen. De wedstrijden van zaterdag 
9 april werden gespeeld in sport-
hal de Bloemhof en stonden onder 
deskundige leiding van de scheids-
rechters Leen Overbeek, Martin 
Ammerlaan en Peter Meyer. Bos-
man boekte een 5-0 overwinning op 
Piller Sport. Hierna trad Café John-
ny’s aan tegen LEMO-gaat-los en 
dit duel eindigde met een 7-5 zege 
voor Café Johnny’s. De zaalvoetbal-
partij tussen Schijf Grondboringen 
en Amsec Beveiliging was enorm 
enerverend. Het spel golfde voor-
al in de eerste helft op en neer in 
een hoog tempo. Bij de rust gaf het 
scorebord een gelijke staan van 3-3. 
In de tweede helft liep Schijf Grond-
boringen uit en de sloot het duel af 
met een 7-3 overwinning. De vier-
de wedstrijd van het avondje ZABO 
ging tussen Accon en LEMO. De-
ze wedstrijd bleef één helft span-
nend. Na een tussenstand van 5-3 
bij de rust won Accon met de rui-

me cijfers van 10-5. Speelronde 15 
werd afgesloten met de kampioens-
wedstrijd van Sportcafé de Midi’s en 
zij hadden Sporting Uithoorn als te-
genstander. Het publiek zag prach-
tige doelpunten en bij de rust gaf 
het scorebord 4-2 aan. In de tweede 
helft liep de lijstaanvoerder uit naar 
een verdiende 11-2 overwinning. 
Opnieuw succes dus voor de man-
nen van coach Eugéne Idzerda die 
tijdens de slotavond de felbegeer-
de ZABO-wisselbeker weer in ont-
vangst mogen nemen! 
Stand na ronde 15: Sportcafé de 
Midi’s 15-42, Schijf Grondboringen 
15-32, Accon 15-26, Piller Sport 15-
21, Bosman 15-21, Café Johnny’s 
15-19, LEMO 15-19, Amsec Beveili-
ging 15-17, Sporting Uithoorn 15-16, 
LEMO-gaat-los 15-7.

Ronde 16 vervroegd
De competitie van de ZABO 
Aalsmeer wordt zaterdag 16 april al 
voortgezet. De speeldatum van de 
16e speelronde is namelijk één week 
naar voren geschoven. Er wordt ge-
speeld in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg. Publiek is welkom en 
de toegang is gratis. Het program-
ma luidt als volgt: om 18.35 uur be-
gint Amsec Beveiliging tegen Spor-
ting Uithoorn. Om 19.20 uur volgt 
Schijf Grondboringen tegen Sport-
café de Midi’s. Om 20.05 uur is de 
aftrap van Café Johnny’s tegen Ac-
con. Om 20.50 uur treedt Bosman 
aan tegen LEMO-gaat-los en om 
21.35 uur is er als afsluiter de partij 
tussen LEMO en Piller Sport.

Stefan Pouw en Harm van Bezouw (midden) kwamen op de fiets uit Nieuw-
veen, rechts winnaar Jan van Noort.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis
Sconebier voor Stefan Pouw
Kudelstaart - Op de vorige darts-
avond in het Dorpshuis van Ku-
delstaart kwamen 45 darters af, 
waaronder Stefan Pouw. Stefan 
komt al jaren bij de Poel’s Eye, om 
precies te zijn zeven jaar. En om nog 
preciezer te zijn: Het was zijn twee-
enveertigste deelname ooit. Hij komt 
dan ook niet heel vaak, het maxi-
mum tot nu toe is tien keer in een 
jaar. Stefan is een darter die in de 
loop der jaren steeds beter is gaan 
gooien. Ondertussen speelt hij in de 
eredivisie van de dartsbond DBBR, 
de regio Rijnland en Bollenstreek. 
In de eerste vier jaren bij de Poel’s 
Eye bereikte Stefan nog geen fina-
les, maar in het seizoen 2008–2009 
stond hij twee keer in de finale van 
de Sconeronde, die hij helaas bei-
de keren verloor. Dit jaar realiseer-
de Stefan een honderd procent sco-
re. Beide keren dat hij kwam bereik-
te hij de finale van de Sconeronde. 
De finale op de tweede speelavond 
van dit seizoen won hij dan einde-
lijk, maar op de afgelopen speel-
avond ging het helaas weer mis, al 
vergoedde de heerlijke fles Scon-
ebier veel. Bij de laatste acht in de 
winnaarronde stonden de darters 
in vorm van de laatste tijd. De win-
naars van de afgelopen drie speel-
avonden, Gerard van de Weyden, 
Tim van de Poel en Ilona Bak waren 
nog present. Ook Remco Maarse, 
twee speelavonden geleden finalist, 

Michael Miltenburg, voor de derde 
keer op rij, Arie van de Eijkel, zoals 
alle keren dat hij er was, Christop-
her Brouwer, voor de vierde keer in 
zes avonden, en natuurlijk koploper 
Danny Zorn, bereikten allen de laat-
ste acht. Tim van de Poel, voor de 
derde keer op rij in de finale, dwong 
Danny in de finale tot het uiterste, 
maar de beslissende zevende leg 
ging naar Danny. Arie van de Eijkel 
had een fantastische finish met 164, 
de twee na hoogst mogelijke finish. 
Een teamgenoot van Arie, Jan van 
Noort, belandde in de Sconeronde, 
daar let hij zich echter niet meer af-
stoppen. Hij versloeg achtereenvol-
gens Wim Könst, Danny de Hartog, 
Harm van Bezouw, Rick Fransen 
en uiteindelijk in de finale, Stefan 
Pouw. De extraronde kende een pri-
meur. Voor het eerst ooit won een 
dame, Angelique Maarse. De ko-
mende drie weken is het spitsuur 
bij de Poel’s Eye. De eerst komende 
activiteit is morgen, vrijdag 15 april, 
een gewone speelavond. 
De week erop is het koppeltoernooi 
voor Pasen op zaterdag. De week 
erop is weer een gewone speel-
avond op de gebruikelijke vrijdag, 
maar op een ongebruikelijke locatie. 
Eerst maar vrijdag 15 april. De in-
schrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost drie en halve euro, mini-
mum leeftijd is 15 jaar en er wordt 
gedart in het Dorpshuis.

Zes turnsters Omnia door naar 
districts kampioenschappen!
Aalsmeer - Op zaterdag 9 april na-
men negen turnsters van SV Om-
nia 2000 deel aan de regiokampi-
oenschappen voor de 5e divisie in 
sporthal Wormer in Wormer. Deze 
turnsters hadden zich hiervoor ge-
plaatst via de rayonwedstrijden. In 
de categorie instap niveau 11 turn-
den Noa Sangers en Lisanne ten 
Hof. Zij behaalden respectievelijk 
de zesde en tiende plaats van de 36 
turnsters. Een mooi resultaat, voor-
al omdat zij dit seizoen debuteerden 
in de 5e divisie. Beiden mogen door 
naar de districtskampioenschappen. 
In de categorie pupillen 1 niveau 10 
hadden wel vijf turnsters van Om-
nia zich voor deze regiokampioen-
schappen geplaatst. Tess Piet werd 
29e van de 37 turnsters en plaats-
te zich helaas niet voor de districts-
kampioenschappen. De overige vier 
turnsters plaatsten zich wel! Joy Ho-
ving werd 18e , Guoxin Verhoef ein-
digde op de 13e plaats; Lindsay 
Commandeur werd 7e en Jasmin 
Aileen eindigde op een mooie 4e 
plaats en mocht hiervoor een me-
daille in ontvangst nemen. In de ca-
tegorie pupillen 2 niveau 9 turnden 
Iris Engel en Roslin O’Shea. Bei-
den hadden wat pech bij hun eer-
ste toestel, de evenwichtsbalk. De 
brug, sprong en vrije oefening wer-
den goed uitgevoerd met als hoog-
tepunt de salto achterover van de 
brug! Jammer genoeg konden ze 
hun lage balkcijfer hier niet mee op-
halen en eindigden ze respectieve-
lijk op de 31e en 33e plaats van de 
36 deelneemsters. SV Omnia 2000 
heeft hiermee een nieuw record! 
Zes turnsters in de 5e divisie door 
naar de districtskampioenschappen, 
die op 18 juni gehouden zullen wor-
den in Amersfoort.
Op zondag 10 april vond er in de 
Turnace Gymnastic Hall in Amster-
dam-Sloten een extra rayonwed-
strijd plaats voor de turnsters die 
zich niet geplaatst hadden voor de 
regiokampioenschappen, zowel 
voor de 4e , 5e als 6e divisie. In de 
categorie pupillen 1, 6e divisie ni-
veau 11 turnde Fabienne Verschue-
ren zich naar de 6e plaats. In de-

zelfde leeftijdscategorie in de 5e di-
visie niveau 10 turnde Leonie Hel-
ling zich naar de 4e plaats en zij 
mocht hiervoor een medaille in ont-
vangst nemen. In de categorie pu-
pillen 2, 6e divisie niveau 10 turnden 
Veerle de Jong en Esmée Maarssen 
een goede wedstrijd en zij behaal-
den dan ook respectievelijk de 1e en 
2e plaats, waarvoor ze de gouden 
en zilveren medaille in ontvangst 
mochten nemen! In de categorie 
junioren, 6e divisie niveau 8 turn-
de Lieselotte van Velzen een goe-
de wedstrijd met voor het eerst bij 
het onderdeel sprong een hand en 
standoverslag met een halve draai 
in de eerste fase en een halve draai 
in de tweede fase. Ze eindigde op 
de 2e plaats en won dus de zilve-
ren medaille. In de categorie pupil-
len 2, 5e divisie niveau 9 turnde Kim 
Nederstigt zich naar de 1e plaats 
en won dus goud! De Omnia-turn-
sters onder leiding van de trainsters 
Anneke Nap en Mariët Tas kunnen 
terug kijken op een zeer geslaagd 
wedstrijdweekend met als hoogte-
punten: de 4e plaats voor Jasmin 
Aileen bij de regiokampioenschap-
pen en het nieuwe record van zes 
turnsters, die zich in de 5e divisie 
plaatsten voor de Districtskampi-
oenschappen! 

Jasmin Aileen, vierde bij regiokampi-
oenschappen.

Handbal nacompetitie
FIQAS Aalsmeer rukt op 
naar tweede plaats! 
Aalsmeer - Halverwege de nacom-
petitie staan de mannen van FIQAS 
Aalsmeer op een (gedeelde) tweede 
plaats in de kampioenspoule. Een 
uitstekende prestatie voor de ploeg 
die eraan begon als zesde met 
slechts één bonuspunt. Maar na vijf 
gespeelde en vier gewonnen wed-
strijden is er nog van alles mogelijk 
voor de Aalsmeerders. Afgelopen 
zaterdag was Hurry Up de tegen-
stander in de Bloemhof, een ploeg 
die tot dan toe nog geen enkel punt 
behaalde in de play offs, maar in 
de reguliere competitie wél van FI-
QAS Aalsmeer had weten te win-
nen. Geen tegenstander om te on-
derschatten, dus. Met de loodzwa-
re – maar wel gewonnen! – kwart-
finale van het bekertoernooi tegen 
Volendam nog in de benen, begon 
FIQAS Aalsmeer niet helemaal op 
volle kracht aan het duel. Het resul-
taat was een wat rommelige wed-
strijd die in eerste instantie nog aar-
dig gelijkop ging tot 8-8. De dekking 
was net niet fel genoeg, maar ge-
lukkig stopte Jeffrey Groeneveld wél 
een paar belangrijke ballen, waar-
door de ploeg niet in gevaar kwam. 
In het laatste kwartier van de eerste 
helft werd voor het eerst een gaatje 
geslagen: via 13-10 naar 14-11. Met 
name Remco van Dam was sterk en 

ging vaak goed door en ook Robin 
Boomhouwer wist vijf keer te sco-
ren, al had hij daar wel behoorlijk 
wat kansen voor nodig. Er kwam uit-
eindelijk een 14-12 ruststand op het 
bord.Ook in de tweede helft was het 
spel van FIQAS Aalsmeer niet echt 
super, maar wel degelijk genoeg 
om de voorsprong te vergroten. 
Nu was Luuk Obbens goed bezig 
én wist Jelmer van Stam een aan-
tal prachtige doelpunten te maken 
vanuit de hoek. Zo werd het verschil 
via 18-12 en 25-18 uiteindelijk zelfs 
negen: 29-20, voordat Hurry Up 
iets terug kon doen. Het was ech-
ter niet genoeg om de overwinning 
van de Aalsmeerders nog in gevaar 
te brengen. Het werd 29-23 en door 
die uitslag wist FIQAS Aalsmeer te 
klimmen naar plaats twee, dat het 
deelt met Quintus en Limburg Lions. 
Het doelsaldo is echter een stuk be-
ter (+13 tegen -2 en -4). 
De strijd om de finaleplaatsen wordt 
dus nog ontzettend spannend de 
komende weken. Aanstaande za-
terdag 16 april zou de uitwedstrijd 
in Limburg tegen de Limburg Li-
ons dan ook wel eens cruciaal kun-
nen worden. De wedstrijd begint om 
20.00 uur. Volgende week zaterdag 
23 april spelen de heren thuis in De 
Bloemhof tegen Quintus. 
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Speelavond Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 19 april 
houdt buurtvereniging Ons Genoe-
gen voor liefhebbers een speel-
avond. Klaverjassen en rummicup-
pen staan op het programma. Er 
wordt gekaart in de locatie van Ons 
Tweede Thuis in de Hortensialaan. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur, om 
19.30 uur worden de kaarten ver-
deeld. Het klaverjassen tijdens de 

vorige speelavond is gewonnen 
door mevrouw Joke Buys met 5339 
punten, gevolgd door mevrouw J. 
Tijssen met 5178 en de heer F. Ka-
remaker met 5096 punten. 
Bij het rummicuppen is mevrouw N. 
Tuiten op 1 geëindigd met 31 pun-
ten. Plaats twee en drie worden be-
zet door de dames N. Brandt en L. 
Karemaker.

Sj oelavond bij  
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 21 april 
houdt buurtvereniging Oostend 
voor liefhebbers een sjoelavond in ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur, 
het sjoelen begint om 20.00 uur. De 
groepswinnaars van vorige keer: S. 
Kooy met 122,1, mevrouw E. Schuit 
met 119,1, J. v/d Koppel met 112,6, 
J. de Nooij met 105,7 en mevrouw T. 
de Visser met 101,5 gemiddeld over 
15 bakken.




