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Belangrijke stap voor Aalsmeer in
samenwerking met Amstelveen
ADVERTEREN?
en deze wordt
dan nabezorgd.

Aalsmeer - Vlak voor het paasweekend zijn alle Aalsmeerse ictsystemen overgedragen aan Amstelveen. Burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer overhandigde afgelopen donderdag 5 april symbolisch de eerste server aan burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen. Hiermee zijn de eerste stappen tot samenwerking gezet. Sinds

dinsdag 10 april kunnen alle medewerkers zowel in Aalsmeer als in
Amstelveen inloggen op één netwerk en van daaruit beide omgevingen benaderen. Beide gemeenten blijven zelfstandig voortbestaan,
met een eigen gemeenteraad en
een eigen college van burgemeester en wethouders. De ambtelijke
uitvoering van de bestuursbesluiten

wordt vanaf 2013 uitgevoerd door
de centrumgemeente Amstelveen.
Aalsmeerse ambtenaren worden
vanaf 1 januari 2013 Amstelveense ambtenaren. De nieuwe organisatie gaat praktisch alle taken uitvoeren voor beide gemeenten. Delen van het Aalsmeerse ambtenarenapparaat zullen vanaf de zomer
2012 stap-voor-stap overgaan.

Organisatie teleurgesteld in gemeente

Tweede DressCode Blue Moves
You event op losse schroeven
Aalsmeer - DressCode Blue Moves
You, het dancefeest dat vorig jaar
een succesvol debuut beleefde
op het Raadhuisplein, gaat dit jaar
hoogstwaarschijnlijk niet door. Er
wordt door de gemeente geen vergunning afgegeven om het feest te
organiseren op genoemde locatie.
Dit vanwege de geluidsoverlast voor
omwonenden van het plein.
De organisatie van DressCode Blue
Moves You had het dance-event
gepland op zaterdag 2 juni, maar
moet met lede ogen toezien dat het
feest letterlijk niet door kan gaan. Er
zijn al flinke kosten gemaakt om het
feest voor te bereiden. Het bestuur
van de stichting, dat al een jaar belangeloos bezig is om de organisatie in kannen en kruiken te brengen,
diende in december 2011 een vergunning in voor de locatie Raadhuisplein. “Een ontvangstbevestiging hebben wij nooit gekregen.
Het evenement staat trouwens al
sinds oktober vorig jaar op de activiteitenkalender van de gemeentelijke website”, aldus Harold Ofman, voorzitter van DressCode Blue
Moves You. “Tot op heden hebben
wij van de gemeente nog geen of-

ficieel bericht ontvangen op onze vergunningaanvraag”, vertelt Ofman. Hij en zijn medebestuursleden
vinden het ook jammer dat namens
de gemeente nooit gereageerd is op
de door DressCode Blue opgestelde evaluatie. Vermeldenswaardig
is ook dat de organisatoren vorig
jaar pas op de dag van het evenement de vergunning kregen. Naast
de toch wel behoorlijke onzekerheid
die zo’n late actie met zich meebrengt, dacht de stichting dat het
dit jaar dezelfde kant op zou gaan.
De goede kant, weliswaar, maar dat
blijkt niet het geval.
Volgens Ofman kreeg de organisatie ‘bij toeval, tussen neus en lippen door tijdens een gesprek met
een ambtenaar te horen dat de vergunning dit jaar niet wordt afgegeven voor het Raadhuisplein’. Zuur is
ook, voegt Ofman nog toe, dat een
van de organisatoren in januari met
burgemeester Litjens sprak over het
feest en te horen kreeg dat hij zich
hard zou maken om het door te laten gaan.
Reactie gemeente
In een reactie laat de gemeente

Aalsmeer weten het dance-event,
waarvan de opbrengst naar het KWF
kankerfonds gaat, een warm hart
toe te dragen. Over het niet door laten gaan van het feest dit jaar op het
Raadhuisplein geeft hoofd Communicatie namens de gemeente, Henk
Jan Winter aan: “Destijds is vooraf afgesproken dat het geluidsniveau niet boven de 75db mocht komen. Na overleg met de organisatie is overeengekomen dat de muziek toch tot 90db mocht gaan. Achteraf is iedereen duidelijk geworden
dat dit voor omwonenden veel te
hard was. Vandaar dat vorig jaar in
een vroeg stadium al is besloten om
in 2012 geen vergunning voor het
feest op het plein af te geven. Dat is
vorig jaar in ‘de wandelgangen’ ook
aangegeven bij de organisatoren.”
Zes weken geleden is dit nog eens
met een van de bestuursleden gecommuniceerd volgens de gemeente. Een alternatieve locatie, de parkeerplaats bij het zwembad aan de
Dreef, is beschikbaar, zo laat Winter
weten. “De gemeente helpt graag
mee aan het realiseren van het geschikt maken van deze locatie voor
DressCode Blue. Het terrein is goed
bereikbaar en ver weg van bebouwing en bewoning. Vergeet ook niet
dat op een drukke zaterdag in juni de winkeliers met dit feest een
zeer fors deel van de parkeerruimte
kwijtraken. Het hele Raadhuisplein
is dan bezet door de organisatie. Dit
betekent een groot verlies aan in-
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komsten voor de middenstand en
het vormt voor het winkelend publiek een extra obstakel.” Ofman
en de andere organisatoren vinden de Dreef echter geen geschikte locatie. Veel méér omwonenden
hebben dan last en niet onbelangrijk, laat Ofman weten, is dat bezoekers mogelijk overlast gaan veroorzaken wanneer zij door de woonwijken naar het centrum (het feest
is om 1.00 uur afgelopen) afzakken
voor een ‘afterviering’. Concluderend
stelt DressCode Blue vast dat het
jammer is dat de gemeente zo de
mist ingegaan is met het afhandelen van de vergunningaanvraag. Zij
kan zich ook nauwelijks voorstellen
dat een aantal bewoners rond het
Raadhuisplein overlast ervaart van
5 uur muziek. “En dan te bedenken
dat het dance-evenement wellicht
20.000 euro ten bate van het KWF
zou kunnen opleveren.” (Vorig jaar
was de opbrengst 12.500 euro) Tot
slot laat Ofman weten dat ondanks
toezeggingen van sponsoren daarnaast al kosten zijn gemaakt voor
drukwerk, dj’s, sponsordoeken en
toiletten. De kosten voor het opstellen van een ontruimings- en beveiligingsplan zouden - als het feest dit
jaar weer op het Raadhuisplein zou
plaatsvinden - niet gemaakt hoeven
te worden. “Wat weer de opbrengst
voor het KWF ten goede zou komen”, aldus Ofman. Tot slot geeft hij
aan bereid te zijn omwonenden van
het plein te interviewen om te inventariseren wat de knelpunten zijn wat
hen betreft en zo gauw mogelijk een
officieel gesprek met de betrokkenen aan te willen gaan.”
Door Joke van der Zee.

Kosten vandalisme: 2.530 euro

Woning brandt volledig af
Aalsmeer - In de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 april is rond
vier uur brand uitgebroken in een
woning aan de Aalsmeerderweg.
Het vuur sloeg razendsnel om zich
heen. De brandweer rukte massaal
uit en ging de brand vanaf diverse zijden te lijf. Ook de hoogwerker
is ingezet. Helaas kon de woning
niet meer gered worden en brandde volledig af. De brandweer heeft

wel kunnen voorkomen dat het vuur
is overgeslagen naar een nabijgelegen huis. Tot in de ochtend zijn
bluswerkzaamheden verricht. Vanwege de veiligheid heeft de politie
de Aalsmeerderweg enige tijd afgesloten. Niemand is gewond geraakt.
Wel zijn twee personen naar het ziekenhuis vervoerd. Zij hadden rook
ingeademd. Naar de oorzaak van de
brand wordt onderzoek gedaan.

Aalsmeer - Het afgelopen kwartaal
is in de gemeente voor 2.530 euro
schade aangebracht aan gemeentelijke eigendommen. In deze periode zijn onder andere afvalbakken
en verkeersborden vernield, is bij
basisschool De Hoeksteen een spijl
uit het toegangshek gesloopt en is
een betonnen poef bij het gemeentehuis het water ingerold. De kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals gebouwen, openbare verlichting of straatmeubilair, komen voor rekening van
de gemeente. En dus voor rekening
van de inwoners van Aalsmeer en
Kudelstaart. Om inwoners bewust te
maken van de kosten van reparatie
en schoonmaak, brengt de gemeente sinds juli 2011 iedere maand de
kosten in beeld. Deze cijfers zijn te
vinden op de website van de ge-

meente (www.aalsmeer.nl). Bovendien worden elke drie maanden de
kwartaalcijfers bekend gemaakt via
de vandalismemeter. Op deze manier kan iedereen in één oogopslag
zien hoeveel de gemeente heeft
moeten uitgeven aan reparatie en
schoonmaak.
Meld vernielingen
De gemeente hoopt dat Aalsmeerders zelf vaker optreden tegen vandalisme. Bijvoorbeeld door er met
hun kinderen over te praten of melding te doen van vernielingen. Een
melding vergroot namelijk de pakkans van de daders. Ziet u een vernieling gebeuren, bel dan 112. Ziet
u de gevolgen van vandalisme, bel
dan 09 00–8844 of geef uw melding
door aan de Servicelijn van de gemeente, telefoon 0297–387575.

Voor kinderfeest op Raadhuisplein

Stichting Oranjecomité
zoekt vrijwilligers!
Aalsmeer - De stichting Oranjecomité Aalsmeer organiseert op 30
april alweer voor de tiende keer het
grootse Koninginnefeest voor kinderen op het Raadhuisplein in het
centrum. Ieder jaar worden nieuwe
attracties aangeboden. Echter populaire onderdelen krijgen steevast
jaarlijks een plekje. Het sumo worstelen is zo’n ‘hit’, evenals de ballenwagen en de opblaas klim- en
klauterbaan. Alle attracties wordt de
kinderen gratis aangeboden en er
wordt gezorgd dat alle jongens en
meisjes gratis te drinken en te snoepen krijgen. Het Oranjecomité heeft
trouwe sponsors, maar uiteraard zijn
altijd meer financiële bijdragen welkom. Om de veiligheid van de spelende kinderen te kunnen garanderen, worden bij alle attracties toezichthouders geplaatst. Zo’n tachtig
vrijwilligers zijn nodig om het feest
veilig en gecontroleerd te laten verlopen. Het comité mag gelukkig
jaarlijks veel nieuwe en trouwe vrijwilligers verwelkomen, maar voor

nu is het aantal nog (te) schaars. Elders in deze krant het enthousiaste
verhaal van één van de initiatiefnemers van dit geweldige Koninginnefeest. Na het lezen hier van enthousiast geworden? Vrijwilligers worden met open armen ontvangen en
kunnen rekenen op een goede begeleiding en verzorging. Het Koninginnefeest op 30 april is van 12.30
tot 18.00 uur.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Wij
zoeken
toppers
voor
topbanen!

Aalsmeer
Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam
Woerden

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

Uitnodiging:
praat met voorzitter Alderstafel over Schiphol
Op woensdag 25 april organiseren de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen en Uithoorn een bewonersbijeenkomst over Schiphol en het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS).
Voorzitter van de Alderstafel, Hans Alders, geeft die avond tekst
en uitleg over het nieuwe Stelsel. Inwoners van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn zijn welkom in de Crown Business Studio’s
Aalsmeer. Op het programma staan een presentatie van de heer
Alders en een toelichting van Luchtverkeersleiding Nederland
(LVNL) over het Nieuwe Stelsel. Er is ook volop gelegenheid om
uw vragen te stellen.
Zet alvast in uw agenda
U bent van harte welkom om de avond bij te wonen.
Datum
Tijd
Locatie

: woensdag 25 april a.s.
: 19.00-22.30 uur, inloop vanaf 18.45 uur
: Crown Business Studio’s Aalsmeer
Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer - Van 15 tot en met 21
april komen de vrijwilligers van de
Hartstichting weer aan de deur,
want dan is de collecteweek. De
Hartstichting vraagt uw financiële
steun voor het bestrijden van harten vaatziekten. Dit is nog steeds
hard nodig, want één op de drie Nederlanders sterft aan een hartinfarct,
hartstilstand, beroerte of een andere hart- of vaatziekte. De Hartstichting spant zich in om hart- en vaatziekten sneller en beter op te sporen, te behandelen of zelfs te genezen. Van elke ontvangen euro gaat
80 eurocent naar wetenschappelijk
onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg. Hoewel het aantal sterfgevallen afneemt, neemt het aantal patiënten toe. Op dit moment zijn
er ongeveer 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Dit aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen. Een
hartinfarct, hartstilstand of beroerte komen niet alleen veel voor, het
zijn ook levensbedreigende ziektes. Van de een op andere dag kun
je er niet meer zijn. Of moet je leven met de gevolgen ervan. En dat
heeft niet alleen impact op degene
die het overkomt. Ook familie, vrienden of collega’s raakt het. Zij kunnen een dierbare hierdoor verlie-

zen of worden geconfronteerd met
het feit dat diegene onverwachts
hulpbehoevend is. Hierdoor verandert ook hun leven van de een op
andere dag. Dulce Xavier Catarrinho (42), collectant: “Tijdens het collecteren denk ik aan mijn vriendin
Pauline, zij is nu 46 jaar. Een paar
jaar geleden kreeg ze kort na elkaar
twee hartinfarcten en moest ze worden gedotterd. Zij was heel sportief en leefde gezond. Hoe kon haar
dit overkomen? Achteraf bleek dat
haar hartproblemen erfelijk zijn en
dat haar goede conditie haar heeft
gered. Inmiddels lopen wij weer samen hard.” In de week van 15 t/m 21
april staat een collectanten wellicht
ook aan uw deur. Aan wie denkt u
wanneer u geeft? U helpt uw naasten en uzelf met uw gift aan de collectant. Want zo lang levens te vroeg
stoppen, blijft de Hartstichting doorgaan! De Hartstichting vraagt mensen te geven aan de collectant of te
storten op giro 300.
De Hartstichting is ook in Aalsmeer
op zoek naar collectanten. Aanmelden kan via de plaatselijke contactpersonen, Ans en Berend Vollmuller,
a.m.vollmuller@kpnplanet.nl en telefoon 360963. Of via www.wordnucollectant.nl.

OLgA

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

geproduceerd worden. Een professionele handelaar die nieuwe of
gebruikte goederen wil verkopen,
heeft wel een tijdelijke standplaatsvergunning nodig. Vergunning dient
ook aangevraagd te worden als u
wilt gaan bakken, braden of frituren bederfelijke etenswaren en/of
alcoholische drank of (levende) dieren wil verkopen of versterkte muziek wil maken. (bandjes, etc.). Wie
twijfelt of een vergunning noodzakelijk is, wordt verzocht contact op
te nemen met de cluster vergunningen van de gemeente Aalsmeer. Er
is dus heel veel mogelijk op Koninginnedag. De gemeente vraagt inwoners tot slot om zoveel mogelijk
kinderen de mogelijkheid te geven
om te verkopen tijdens de vrijmarkt.
Ook wordt opgeroepen om de goederen en vuilnis die overgebleven
zijn na de vrijmarkt zelf af te voeren
en de verkoopplaats schoon achter
te laten.

Vermist:
Ophelialaan: Zwarte langharige poes met groene ogen. Zij heeft een
chip. Is 5 jaar oud en heet Lot.
- Rijsenhout, Aalsmeerderweg: Rode gechipte, gecastreerde kater van 2
jaar oud. Heeft een witte bef en vage witte streepjes. Hij heet Rossie.
- Aalsmeer/Amstelveen, Legmeerdijk: Rode kater.
Gevonden:
- Sieboldlaan: Ongecasteerde kater, cypers met wit
- Uiterweg: Naam Lilo. Zij is cypers met wit, heeft chip.
- Kamperfoeliestraat: Licht-bruin konijn met hangoren.
- Kerkweg: Zwarte kat.
Goed tehuis gezocht:
- Diverse konijntjes met staande en hangende oren. Wie wil ze deze
ruimte geven om lekker te rennen?

Zondag 15 april
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst om 10u. met Martijn Piet. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst om
10u. met Erica v/d Laak. Speciale
dienst voor kinderen.

dIERENARTs

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

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

KERKDIENSTEN

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen
op het antwoordapp. van uw eigen
tandarts.
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel:
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nokweg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

Is uw huisdier
zoek?

Collecteweek Hartstichting

TANdARTs

Spelregels voor Koninginnedag
Aalsmeer - De traditie wil dat inwoners en voornamelijk kinderen
op Koninginnedag geen vergunning nodig hebben om op straat hun
tweedehands spulletjes te verkopen. Om Koninginnedag voor iedereen veilig en plezierig te laten verlopen wil de gemeente Aalsmeer een
aantal spelregels afspreken. Wie
als particulier tweedehands spulletjes wilt verkopen op zaterdag 30
april tussen 7.00 en 18.00 uur heeft
geen vergunning nodig. De verkopers mogen echter niet voor de
in- en uitgang van een winkel en/
of nooduitgang gaat staan. Tijdens
de vrijmarkt mag er niet gebakken,
gebraden of gefrituurd worden en
geen bederfelijke etenswaren (alle
eten die in de ijskast bewaard moet
worden), of alcoholische dranken of
(levende) dieren verkocht worden.
Er mag ook geen drinken in glas of
glazen flesjes verkocht worden. Versterkte muziek mag eveneens niet

“Aan wie denkt u?”

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst om 10u. met ds. M.
Hogenbirk. Dienst om 16.30u.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst om 10u. met ds.
A.M. Visser, Amsterdam. Extra collecte: Doopsgezinde Monumenten.

Fitheidstest voor oudere
inwoners van Kudelstaart
Aalsmeer - Vorige week hebben
ruim 1000 inwoners uit Kudelstaart
in de leeftijd 60 tot en met 70 jaar
een brief van de gemeente gekregen om deel te nemen aan een fittest op zaterdag 21 april. De fitheidstest wordt georganiseerd in het kader van het project GALM. Dit project dat gericht is op sportief niet
actieve senioren en wordt georganiseerd door Sportservice Haarlemmermeer. De GALM fitheidstest is
een vrijblijvende test en vormt de
start van het project. Inmiddels hebben zich reeds een aantal senioren opgegeven om deel te nemen
aan deze test. De test is speciaal
voor 55-plussers ontwikkeld door
de Rijksuniversiteit van Groningen
en meet onder meer uithoudingsvermogen, lenigheid, handvaardigheid, reactiesnelheid en bloeddruk.
Bij deze test is een arts aanwezig,
die zonodig medisch advies kan geven. Na afloop van de test kunnen
deelnemers beweegadvies op maat
krijgen door een van de adviseurs
en zich eventueel inschrijven voor
het beweegprogramma. Uiteraard
zijn mensen, die geen uitnodiging
hebben ontvangen voor de fitheidstest, ook van harte welkom. De kosten voor de fitheidstest zijn 3 euro.
In tegenstelling tot de brief wordt
de fitheidstest gehouden in Brede
school De Rietpluim in Kudelstaart
aan de Zonnedauwlaan 65.
Beweegprogramma
In Kudelstaart zijn diverse mogelijkheden om te sporten voor de doel-

groep. Over de activiteiten kan informatie verkregen worden na afloop van de test. Daarnaast wordt er
ook een nieuw sportuur opgestart
waar verschillende sporten worden aangeboden. Dit sportuur gaat
plaatsvinden in de Proosdijhal op
een doordeweekse dag in de ochtend en/of avond, afhankelijk van de
belangstelling. Het programma bestaat uit vijf lessen voor de zomervakantie (tot eind mei) en zeven vanaf half september. Het vervolgprogramma bestaat uit 30 weken na
deze periode. Het project wordt afgesloten met een tweede fitheidstest, zodat er gekeken kan worden
of de fitheid omhoog is gegaan.
Testleiders gezocht
Sportservice Haarlemmermeer is
nog op zoek naar testleiders voor
de afname van de fitheidstest. Deze testleiders hebben als taak om
de deelnemers te instrueren en te
begeleiden bij de verschillende onderdelen zoals: lenigheidtesten, reactietijdtest, wandeltest, etc. Op de
testdag worden ongeveer 100 deelnemers verwacht. De test begint
rond 9.00 uur en eindigt rond 15.00
uur. Voorafgaande worden de diverse testleiders geïnstrueerd. De vergoeding voor deze dag bedraagt 35
euro. Voor koffie/thee en broodjes
wordt gezorgd. Voor informatie of
aanmelden kan contact opgenomen
worden met Tom Schutte, Sportservice Haarlemmermeer via 0235575937 of via tschutte@sportservicehaarlemmermeer.nl.

Dinsdag 17 april in gebouw I rene

Gespreksgroep voor kinderen
van mensen met dementie
Aalsmeer - De ontmoetingsgroep
van zorgcentrum Aelsmeer organiseert samen met het mantelzorg
steunpunt themagespreksavonden
voor kinderen van mensen met dementie. Veel mensen met dementie vinden ondersteuning bij de ontmoetingsgroep. Zij kunnen daar een
programma volgen dat gericht is
op behoud van hun mogelijkheden
en acceptatie van hun beperkingen
door verschillende activiteiten en
contact met lotgenoten. Naast het
proces dat een persoon met dementie doormaakt zijn er ook de man-

telzorgers die voor bepaalde soms
nieuwe taken staan. Mantelzorgers
zijn doorgaans de partner en/of de
kinderen. Kinderen maken zich vaak
zorgen over hun dementerende ouder, maar zien ook vaak de overbelasting en zorgen van de andere ouder. Kinderen vragen zich af in hoeverre ze zich met dingen moeten bemoeien, wanneer het tijd wordt om
werk uit handen te nemen, maar ook
vragen zij zich af hoe ze de zorg voor
hun ouder(s) moeten combineren
met hun eigen werk en gezinsleven.
Kinderen hebben, net als de partner,

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag br. A.B. Stier, Harmelen.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten op
zondag om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Dienst op zondag 10u. met ds. T.H.P.
Prins. Kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag dienst om 10u. met dhr. D.W.
Vollmuller, Aalsmeer. Organist: Th.
Griekspoor.
Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oosteinderweg. Zondag 10u. dienst.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 116.
Zondag diensten om 10 en 18.30u.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. met spreker Jan-Gerard Dekkers. Optreden van Namugongo
Children’s Choir uit Oeganda.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrijhof. Jeugddienst van Tienerdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met drs. R.D.
van Schouwen, Honselersdijk.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag viering 19u. Zondag
10.30u. dienst olv parochianen.
Mmv dames- en herenkoor. Koffiedrinken.
Bijbelstudie st. Begra Aalsmeer
Gebouw Heliomare, Zwarteweg 98
Aalsmeer. Maandag 16 april om
20u. met br. Martijn Piet.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Hartstichting in
ziekenhuis
Amstelveen - Van 15 tot en met 21
april is het folderrek bij het Infocentrum van Ziekenhuis Amstelland ingericht met informatie over de Hartstichting en aandoeningen met betrekking tot hart- en vaatproblematiek. Dit in het kader van de actieweek van de Hartstichting. Het Infocentrum bevindt zich in de centrale hal van het ziekenhuis en is te
bereiken via telefoonnummer 0207557118 of via infocentrum@zha.nl.

Computercursus
bij Heliomare

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen vieringen.

Aalsmeer - In het werkcentrum van
Heliomare dagbesteding Aalsmeer
kunnen meerdere cursussen gevolg
worden. Onder individuele begeleiding van cliënten kunnen de basis
beginselen van Windows 7, Picasa,
Facebook en Windows Live mail onder de knie gekregen worden. In vijf
lessen van 1,5 uur worden deelnemers door de programma geleid en
kunnen allerlei vragen gesteld worden, zodat men uiteindelijk zelfstandig aan de slag kan. De lessen worden gegeven op vrijdagochtend van
10.30 tot 12.00 uur en ’s middags van
14.00 tot 15.30 uur. Deelnemers kunnen zelf bepalen wanneer zij met de
cursus willen beginnen. De kosten
bedragen 35 euro.
Wie belangstelling heeft of vragen,
kan contact opnemen met René
Spaargaren via 0297-753926 of kijk
op de website: www.computerwerkplaats-aalsmeer.nl.

vaak behoefte aan informatie en ondersteuning. Op de avonden speciaal voor kinderen van mensen met
dementie wordt informatie gecombineerd met gezamenlijk naar situaties kijken. Dinsdagavond 17 april
is communicatie met mensen met
geheugenstoornissen het thema dat
verder uitgediept wordt. In een eerdere bijeenkomst is dit thema globaal besproken, deze keer zal dieper
ingegaan worden op bepaalde onderdelen van de communicatie als
eerlijk zijn, respectvolle communicatie en wederzijdse betrokkenheid.
Er zal een terugkoppeling plaatsvinden van hetgeen mensen met de-

mentie aangeven belangrijk te vinden. De avond wordt gehouden in
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12.
Hanneke ten Brink van het mantelzorg steunpunt zal samen met Ellen
Millenaar, coördinator van de ontmoetingsgroep, de avond leiden. De
zaal is open vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. Koffie en thee kosten 1 euro. Dankzij de subsidie van
de gemeente Aalsmeer zijn er geen
verdere kosten aan de bijeenkomst
verbonden. In verband met de voorbereiding is voorinschrijving wenselijk, dat kan tot en met maandag
16 april via emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl of via 06 22468574.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds K.C. Smouter, Wageningen. 16.30u. ds. W. van Dijk, Kampen.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg
Vrijdag 10u. woordcomm. viering in
ZC Aelsmeer met A. Blonk. Zaterdag om 17u. woordcomm. viering
in Kloosterhof met N. Kuiper. Zondag 10.30u. euch.viering in de Karmelkerk met L. Seeboldt. Mmv Mirakeltjes. Om 14u. Poolse dienst in
de Karmelkerk. Christoff.
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Vrijdag en zaterdag muziek!

Erik Mesie en Jan Akkerman
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 13
april presenteert zanger Erik Mesie
‘Een toontje later’ in Crown Theater
Aalsmeer. Erik Mesie is hét gezicht
en de stem van één van de succesvolste popgroepen uit de jaren tachtig, Toontje Lager. Bekend van hits
als ‘Stiekem gedanst’, ‘Net als in de
film’ en ‘Zoveel te doen’. Erik Mesie
zingt in een intieme setting zijn persoonlijke keuze uit het omvangrijke
repertoire van Toontje Lager. Naast
de hits is er ook ruimte voor liedjes zoals ‘Lente in Twente’ en het
gevoelige ‘Vroeg of laat’ aangevuld
met solo werk zoals ‘Zonder jou’ en
‘Makkelijke meisjes’. Erik wordt begeleid door Joost Vergoossen op gitaar en zang en Sander Tournier op
toetsen. De volgende dag, zaterdag 14 april, is het podium van het
Crown Theater voor gitarist en zanger Jan Akkerman met band. Jan
Akkerman geeft met ‘Minor Details’
een voorstelling met een vertrouwd
geluid. Met dit vervolg op hun succesvolle theatertour ‘Live in concert’ brengt Jan nieuwe stukken van
de in het voorjaar van 2011 uitgebrachte gelijknamige cd. Natuurlijk
worden er ook klassiekers ten gehore gebracht uit zijn welbekende
‘Focus’ en solo periode. Jan Akkerman wordt begeleid door Wilbrand
Meischke op bas, Coen Molenaar
op keyboard en Marijn van den Berg
op drums.
‘Vet’ kindercabaret woensdag
De jeugd trakteert Crown Theater Aalsmeer aanstaande woensdag 18 april op de voorstelling ‘Vet’.
Een voorstelling die overigens leuk
is voor iedereen van 5 tot 85 jaar.
Vet is een supersnelle show met
acts en liedjes en alleen voor Super Vet publiek! Nellerike, Daan en
Sjamke schieten van het ene spel
in het andere. Zijn ze eerst nog superhelden met megakrachten, daar-

na zijn ze circusartiest. Ze hebben
een ‘geheim clubje’ maar wat is het
wachtwoord eigenlijk? Aan tafel en
op de achterbank maken ze hun ouders gek en jij mag meedoen! En wie
is toch die rare oppas? Je gaat het
allemaal meemaken bij Vet Kindercabaret! Kom met je ouders, ooms,
tantes, opa’s, oma’s en vage achterneef kijken! De voorstelling begint
woensdag om 14.30 uur.
News of Comedy en overgang
Volgend weekend te zien in het
Crown Theater: Op vrijdag 20 april
News of Comedy! Tijd voor wat
nieuws in het theater, want politiek,
misdaad en natuurrampen zijn wél
grappig. Actualiteiten kunnen veel
leuker en dat gaan de comedians
van Night of Comedy met ‘News of
Comedy’ bewijzen! De multimediale
en interactieve show, op basis van
het laatste nieuws en de waan van
de dag, zit boordevol vlijmscherpe
politieke analyses, sport, roddels en
buitenlandreportages. En zaterdag
21 april: Hormonologen. In ‘Hormonologen’, bedacht en geschreven door actrice Yvonne van den
Hurk, wordt op geestige, spannende en uitdagende wijze het onderwerp ‘overgang’ uit de taboesfeer
gehaald.
Kassakorting
Alle voorstellingen beginnen om
20.00 uur. Kaarten kunnen besteld
worden via de website www.crowntheateraalsmeer.nl of telefonisch via
0900-1353. Kaarten kunnen ook aan
de zaal gekocht worden vanaf 19.00
uur. Vorige week presenteerde het
theater haar theaterkalender voor
de maand april. Hierbij werd tevens
een kassa korting aangeboden. Met
z’n tweeën naar het theater voor de
prijs van één. Dit aanbod is geldig
bij aankoop aan de kassa, die één
uur voor aanvang open gaat.

Singer en songwriter Jon
Bryant vrijdag in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 13 april presenteert cultureel café Bacchus live muziek van Jon Bryant. Deze Canadese
muzikant begon een aantal jaar geleden met schrijven van liedjes terwijl hij door Europa trok op zoek
naar het doel in zijn leven. Met de
gevonden inspiratie bracht hij zijn
debuut album ‘Two Coasts for Comfort’ uit in 2009. Via iTunes kreeg het
album in Canada veel aandacht en
is Jon sinds die tijd continu door
Noord Amerika op tournee geweest.
Dit voorjaar komt hij terug naar het
werelddeel dat hem de inspiratie
gaf voor zijn eerste album, en neemt
ook de nummers van zijn tweede album, ‘What Takes You’, waarvan de
release gepland staat voor 17 mei
2012, mee. Voor het eerst zal hij als
professioneel muzikant door Europa touren en ook Nederland komt
daarbij aan bod. In zijn liveshow
combineert hij spirituele hoogtes,
en sombere dieptes. Hij is een singer-songwriter in hart en nieren.
Zijn muziek is melancholiek, sterk
en karakteristiek en wordt tevens
gekenmerkt door mooie contrasterende stijlen. In april staan zeven
optredens in Nederland gepland en
één ervan is in Bacchus aan de Gerberastraat. Bacchus gaat open om
21.00 uur. Aanvang concert rond
21.30 uur. Entree: Uw Gift

dankzij de intimiteit van een kleine
theaterzaal, liederlijke verhalen en
volle glazen verandert hij van verre buur in goede vriend. Zó zat het
ook alweer. Arno wordt muzikaal
ondersteund door pianist Bas Mulder. Een bijzonder decor wordt gecreëerd door herkenbare beelden
die fotograaf Pjotr Wiese overdag
van Aalsmeer en tijdens de voorstelling maakt. Bacchus open 20.30 uur.
Aanvang voorstelling 21.00 uur. Entree 10 euro per persoon.
Film en jazzconcert
Vrijdag 20 april wordt een persoonlijke favoriete film van Pierre Tuning
getoond in Bacchus en zaterdag 21
april is het podium van het culturele café in de Gerberastraat voor
trompettiste Saskia Laroo en pianist
Warren Byrd. Het tweetal brengt een
tribute to Miles and Monk. Het jazzconcert begint, evenals de film, om
21.30 uur. Bacchus is beide avonden
open vanaf 21.00 uur.

Cabaret Arno van der Heijden
Zaterdag 14 april brengt cabaretier Arno van der Heijden zijn programma ‘Zo’ in Bacchus. Arno gooit
zichzelf te grabbel, verkwanselt zijn
privacy en vertwittert zijn leven.
En steeds vaker vraagt hij zich af;
hoe zat het ook alweer? Ontvriend
door verre virtuele vrienden en vervreemd van goede buren komt hij
tijdens de voorstelling tot inkeer. En

Concert met Fuego Litino
Aalsmeer - Het klassieke muziekseizoen van KCA krijgt aanstaande zondag 15 april een vurig Latijnsamerikaans en Zuid-Europees slot
met het concert van Fuego Latino.
De sopraan Wilma Bierens heeft een
groep musici om zich heen weten te
verzamelen, die gepokt en gemazeld
zijn in de Latijnse muziektraditie. De
Argentijnse violiste Andrea Bentivoglio was tijdens haar studie concertmeester van het Sweelinck Conservatorium. Nu is zij zich gaan richten
op de muziek waar haar wortels liggen: de klezmer en de tango. Hans
van der Maas is als accordeonist en
bandeonist verbonden als docent
aan het Koninklijk Conservatorium.
Pianiste Marjolein Bakker is van al-

le markten thuis. Zij is ook actief als
componist. Zij zette onder meer gedichten van Annie M.G. Schmidt en
Ivo de Wijs op muziek. Sylvia Maessen speelt als contrabassist in vrouwenjazzband Alice in Dixieland en
het trio Swing Sister Swing. Zij heeft
ook vele jaren klezmer gespeeld.
Het programma bevat zowel Napolitaanse liederen als composities van
Piazzolla, Rodrigo, Gershwin, Poulenc, Villa-Lobos en Edith Piaf.
Het KCA concert begint zondag om
15.30 uur in de Oudkatholieke kerk
aan de Oosteinderweg 394. Losse kaarten kosten 14,50 euro en
zijn voor niet-abonnementhouders
te reserveren bij Nico de Groot, tel.
0297-324160.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

TIP:

AANRADER:

Klassieke
gitaar

met element ‘Valencia’
(div. kleuren)

Elektrische
gitaar
‘Cort’ (strat)

€ 115,00

Slagwerk

compleet met
cymbals en drumkruk
(demo-model)

€ 213,00

van €360,voor

€ 299,00

DÉ VIOOLSPECIALIST

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

Met liveoptreden van Ext77

Technofeest met Sleepless
zaterdag in de N201
Aalsmeer - Vorig jaar is er druk geexperimenteerd in het programma
van de N201 met minder commerciële dance genres als techno, electro, drum ’n bass. Een regelmatig terugkerend feest was Sleepless waar
al deze genres de revue gepasseerd
zijn. Het is even stil geweest, maar
Sleepless is terug en gaat verder
als techno event met een keur aan
zowel bekende artiesten als opkomend talent.
De zaal van de N201 zal aanstaande zaterdag 14 april geheel in techno stijl zijn, zoals het hoort, dus visuals, goede lichtshow en een lekkere underground sfeer. Tot diep in
de nacht word er een techno set opgebouwd waarin het hele spectrum
langs komt. Van minimal tot het stevigere stampwerk. Achter de draaitafels Void Pointer, Daenn, Meneer
Marcel en een liveoptreden van

Ext77. Techno is wel iets voor het
wat oudere publiek. De minimumleeftijd is 18 jaar, dus neem zaterdag je identiteitskaart mee. De zaal
van de N201 aan de Zwarteweg is
open vanaf 22.00 uur en de entree
is ter introductie slechts 5 euro per
persoon. Meer informatie is te vinden op www.n201.nl.

Exposities
14 en 15 april:
* Crash museum aan Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug open.
Zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke zaterdag
en zondag open 13 tot 17u.
* Museumweekend in Historische
Tuin. Ingang Praamplein. Met diverse activiteiten, zaterdag en zondag
open 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 19 april:
* Frits Vogel 80 jaar, recent werk uit
Bali, in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met
zondag 14-17u.
* Sprookjesportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u.
Tot eind april:
* Expositie Aalsmeers Schilders Ge-

Diversen.
Donderdag 12 april:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Thema-middag OVAK over luchtballonnen in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Dialezing over kanaries bij Vogelvereniging in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Vrijdag 13 april:
* Spetterfeest voor kinderen 0 tot 5
jaar en (groot)ouders in Waterlelie,
Dreef van 9.15 tot 12.30u.
* Dartcompetitie bij Poel’s Eye in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 19.45u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Kaarten bij Supporters Vereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zondag 15 april:
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat, 15-16.30u.
* Opening nieuwe tribune bij RKDES in Beethovenlaan met diverse
activiteiten, 11 tot 20u.
Maandag 16 april:
* Kaarten BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Taxatiemiddag oude munten in
Chariot, Oosteinderweg 243, 13-17u
* Info-avond over documentaires bij
Film- en Videoclub in ‘t Anker, Oosteinderweg 372 vanaf 20u.
* Yahtzee-toernooi in Sportzicht,
Sportlaan van 19.30 tot 22.30u.
Dinsdag 17 april:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Taxatiemiddag oude boeken en
kaarten in Oude Veiling, Marktstraat
van 15 tot 18u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Gespreksavond over dementie in
Irene, Kanaalstraat v/a 19.30u.
Woensdag 18 april:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Voorjaarskien BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 19 april:
* Ouderensoos BV Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 14u.
* Kienavond Supporters Vereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Zaterdag 21 april:
* Rozen snoeien in Seringenpark,
Ophelialaan vanaf 9.30u.
* Solextoerrit naar bollenvelden.
Start 10.30u. Kudelstaartseweg 165.
* Kledingbeurs in De Reede, Rijsenhout. Verkoop: 12.30 tot 14u.
Vergaderingen
Donderdag 12 april:
* Bijeenkomst over onteigening in
raadzaal, gemeentehuis van 19.30
tot 20.15u.
Maandag 16 april:
* Jaarvergadering BV De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 19.30u.
Woensdag 18 april:
* Info-avond stichting Tsjernobyl in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 20.30u.
* Vergadering wijkraad Stommeer in
Wellant, Linnaeuslaan v/a 19.30u.
Donderdag 19 april:
* Beraad en Raadsvergadering in
gemeentehuis. Aanvang: 20u.
* Informatie-avond over wijkgericht
werken voor inwoners in burgerzaal,
gemeentehuis, 19.30-20.30u.
Vrijdag 20 april:
* Jaarvergadering SV Omnia in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

Vrijdag in discotheek Bon Ami

Gratis feest voor jongeren

Rawhide in Oude Veiling
Aalsmeer - Op zondag 15 april
geeft de Belgische Canadese band
Rawhide een CD release concert in
de Oude Veiling in de Marktstraat.
Het optreden begint om 15.00 uur.
De Belgische Canadese formatie
Rawhide is een van de meest ervaren en creatieve akoestische blueen newgrass formaties in Europa.
Dit uit zes man bestaande muzikale gezelschap is al sinds jaar en dag
befaamd om hun vier en vijf stemmige harmonie zang en sublieme beheersing van tal van snaarinstrumenten, waar onder gitaar, dobro, viool (fiddle), mandoline, banjo en bas. Ook maakt de band gebruik van eigen gefabriceerde percussie instrumenten en accessoires
die hun ‘sound’ tevens nog unie-

Vurig slot KCA klassiek seizoen

Muziek/Toneel
Vrijdag 13 april:
* Erik Mesie met ‘Een toontje later’
in Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Party in café de Praam met dj, Zijdstraat vanaf 22u.
* Freedom feest voor jongeren vanaf
13jr. in Bon Ami, Dreef, 20-24u.
* Club Night in Blitzz, Marktstraat
van 22 tot 5u.
* Canadese muzikant Jon Bryant in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Beaverhunt blues in The Shack,
Schipholdijk 253, Oude Meer, 21u.
Zaterdag 14 april:
* Voorjaarsconcert Aalsmeers Harmonie in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat van 15 tot 16u.
* Live gitarist en zanger Jan Akkerman met band in Crown Theater
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Muzikale komedie ‘Lichtjes in je
ogen’ door toneelvereniging Kudelstaart in Dorpshuis vanaf 20u.
Ook voorstellingen 20 en 21 april.
* Party in café de Praam, Zijdstraat
met dj. Vanaf 22u.
* Optreden De Hucksters bij RKDES
in kantine Wim Kandreef v/a 20.30u.
* Cabaret ‘Zo’ door Arno van der Heijden in Bacchus, Gerberastraat, 21u
* Club Night in Blitzz, Marktstraat
van 22 tot 5u.
* Technofeest in met dj’s en band in
N201, Zwarteweg. Open: 22u.
* Muziekschoolorkest De Hint
geeft optredens in de Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 20u.
Zondag 15 april:
* Release concert Rawhide in Oude
Veiling, Marktstraat v/a 15u.
* Oegandees kinderkoor zingt bij
LEG in kerkdienst, Kruisweg 55 in
Aalsmeerderbrug v/a 10u.
* KCA Klassiek met Fuego Latino in
Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg 394. Aanvang: 15.30u.
Woensdag 18 april:
* Vet kindercabaret voor iedereen
van 5 tot 85 jaar in Crown Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade vanaf
14.30u. Zaal open 14u.
Vrijdag 20 april:
* Night of the Comedy in Crown
Theater Aalsmeer vanaf 20u.
* Orgelconcert Theo Griekspoor in
Open Hof Kerk, Ophelialaan, 20u.
* Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zaterdag 21 april:
* Toonkunstkoor Aalsmeer brengt
De Messiah in De Bloemhof, Hornweg vanaf 19.30u.
* Komedietheater De Hormonologen
in Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Jazzavond KCA met Saskia Laroo
en Warren Byrd in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.

nootschap in gangen zorgcentrum
Kloosterhof, Clematisstraat.

ker maakt. Mede vanwege het hoge muzikale niveau en bijzonder
humoristische podium presentatie
wordt Rawhide regelmatig geclassificeerd als zijnde de Europese top in
dit muziek genre en zijn ze de enige
groep die op alle 14 European World
Of Bluegrass festivals en conventies hebben opgetreden. Het repertoire bestaat uit traditionele bluegrass muziek tot fraaie black gospel
arrangementen en van feilloze bewerkingen van composities van de
Beatles tot Man At Work. Hun vorige CD ‘Not Too Strictly’ verscheen
in 2000 en kreeg uiterst lovende kritieken in zowel de USA als in Europa. Nu dus het moment om de nieuwe release ‘The Dark is Barking’ in
De Oude veiling in Aalsmeer aan de

Aalsmeer - De stichting Freedom
presenteert vrijdag 13 april een gratis feest in discotheek Bon Ami!
Free-dom.nu is de nieuwste vorm
van uitgaan. Jongeren vanaf 13 jaar
zijn welkom op deze onvergetelijke avonden vol muziek en entertainment. Alles wordt gratis aangeboden! Geen entreekosten en gratis non-alcoholische drankjes. Door
middel van sponsors worden de-

ze avonden mogelijk gemaakt met
als doel om jongeren een te gekke
avond te bieden zonder dat drank
en drugs centraal staan.
Meer weten over de organisatie
check de website www.free-dom.nu
of kom eens langs! Het gratis feest
in discotheek Bon Ami begint vrijdag om 20.00 uur en het einde zal
om 00.00 uur zijn.

Captain Morgan en Ladies
Night in café de Praam
Aalsmeer - Het was gezellig tijdens
de eerste Praam datingavond. Ook
de paasparty met Jochem van Leeuwen is prima bezocht. Zo goed zelfs,
dat niet iedereen naar binnen kon.
Aanstaande vrijdagavond 13 april
komt Captain Morgan weer met
zijn vier morganettes naar café de
Praam en zij zullen iedere bezoeker van het café in de Zijdstraat een
versnapering aanbieden. Zaterdagmiddag 14 april nemen de gast DJ’s
Sabastiaan Kwak, Sandor van der
Neut en Rolf Maarse van Team 3
van de handbal weer achter de DJboet plaats. Iedereen is welkom. Za-

terdagavond wordt de jaarlijkse Ladies Night in de Praam gehouden.
Er zal deze avond extra aandacht
geschonken worden voor de aanwezige ladies. Ook een live act staat
op het programma. Natuurlijk zijn
de heren ook van harte welkom. De
Ladies Night begint rond 22.00 uur
en de toegang is gratis. Alvast voor
volgende week: Vrijdag 20 april de
nacht van de wolf met super danceshow en zaterdag 21 april Wild west
Party met Jochem van Leeuwen en
donderdag 26 april live in de Praam
een optreden van de Aalsmeerse
band The Red Maddies .
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officiële Mededelingen
Maandag 30 april, Koninginnedag,
is het geMeentehuis gesloten

geMeente aalsMeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
wijKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraKen burgeMeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 1 en 22 mei 2012.
geMeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loKetten en inforMatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calaMiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

geldigheid Kinderbijschrijving paspoort
vervalt Met ingang van 26 juni 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig,
vraag dat aan voor 1 mei 2012. Met ingang van dinsdag 26
juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen
paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar
het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn
dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan,
krijgen rond 15 maart 2012 een brief van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief
ontvangen, lees deze dan goed. In de brieven staat of uw (nu
nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen
document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel
mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen.
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén
eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht
om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te
vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies.
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de
kinderbijschrijving kunt u lezen op www.aalsmeer.nl en www.
paspoortinformatie.nl. Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u de
brief lezen op www.paspoortinformatie.nl
inloopavond toeKoMstbeeld
uiterweg-plasoevers
Dinsdag 24 april organiseert de gemeente Aalsmeer samen
met de klankbordgroep in het gemeentehuis een inloopavond
over Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers. Het Toekomstbeeld geeft inzicht in de ontwikkelingen die in het gebied
van de Uiterweg en de Plasoevers gewenst zijn. De gemeente
wil onder voorwaarden meewerken aan de verandering van
het Uiterweggebied naar een zeer aantrekkelijk toeristischrecreatief gebied. Deze visie is opgesteld door een klankbordgroep van belanghouders uit het gebied, onder regie van de
gemeente. De belanghouders zijn vertegenwoordigers van de
bewoners, de kwekers, de jachthaveneigenaren, de ondernemersvereniging, de watersportverenigingen en Stichting de
Bovenlanden. De gemeente heeft besloten het Toekomstbeeld
in principe te omarmen, maar wil eerst de mening horen van
alle burgers. Ook dienen sommige punten nader onderzocht te
worden. Daarom is een Notitie opgesteld, met de standpunten
van de gemeente. Deze Notitie wordt ook ter inzage gelegd.
Inloopavond
Er wordt een inloopavond gehouden over het Toekomstbeeld
op 24 april 2012 van 20:00 uur tot 21:30 uur in het gemeentehuis van Aalsmeer. De avond is vooral belangrijk voor de
mensen die in het gebied wonen dan wel een bedrijf en/
of grondeigendommen hebben in het gebied. Maar uiteraard
is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom. Het
programma van de avond ziet er als volgt uit:
20:00 uur: Zaal open.
20:15 uur: Welkomstwoord en toelichting door
wethouder Gertjan van der Hoeven.
20.25 uur: Gelegenheid om het Toekomstbeeld in te zien.
De deelnemers van de klankbordgroep zullen
aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.
Ook zullen medewerkers van de gemeente
aanwezig zijn om vragen over het proces en de
gemeentelijke standpunten te beantwoorden.
21:30 uur: Afsluiting.
Procedure
Het Toekomstbeeld Uiterweg Plasoevers ligt met de Notitie
Toekomstbeeld van 13 april tot en met 10 mei ter inzage. In
deze periode bestaat voor iedereen de gelegenheid om een
inspraakreactie in te dienen bij de gemeente. Vervolgens zal
het college de inspraakreacties beantwoorden en zo mogelijk
verwerken in het definitieve stuk. De stukken zijn in te zien
bij balie 5 op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van balie 5 zijn: maandag tot en met
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00-17.00
uur (op afspraak met de betreffende afdeling). Op woensdag
is balie 5 open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige
is het plan in te zien op afspraak. Daarnaast zijn de stukken
in te zien via de website, www.aalsmeer.nl/uiterweg. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding

van Inspraak Toekomstbeeld Uiterweg. Degene die buiten de
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact
opnemen met de heer Schut, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0297) 387631.
Downloads
Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers
Notitie Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers
Publicatie Nieuwe Meerbode over Toekomstvisie
participatie- en coMMunicatieaspecten
Onderwerp
Toekennen namen openbare ruimte, Hollandweg, Poddeakker,
Kleine Bospad en Gele Plomplaan ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van brondocumenten als
kwaliteitseis in het kader van de Basis Registratie Adressen
(BRA).
Toelichting
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
om enkele namen van openbare ruimte toe te kennen. Het
gaat hierbij om de navolgende namen openbare ruimte:
1. De naam ”Hollandweg”, toe te kennen aan de verbindingweg van de Middenweg en het karrenterrein Flora Holland
aan de Hornweg, gelegen in het deelgebied Europa van
Greenpark;
2. De naam “Poddeakker” toe te kennen aan een akker nabij
de Blauwe Beugel;
3. De naam “Kleine Bospad” toe te kennen aan het voetfietspad, gelegen in het Amsterdamse Bos deel in de
Schinkelpolder;
4. De naam “Gele Plompstraat” toe te kennen aan de toegangsweg naar de achtertuinen van de woningen gelegen
tussen de Lisdoddestraat en Zwanenbloemweg in de Rietlanden te Kudelstaart;
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken
na publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van B&W van de gemeente Aalsmeer.
taKKendag op vrijdag 13 april (west)
Gemeente Aalsmeer en De Meerlanden gaan op vrijdag 13
april in Aalsmeer-West (grens tussen Oost en West is de
N201) snoeiafval en takken gratis ophalen. Bewoners kunnen
de takken of ander snoeiafval gebundeld voor 7.30 uur op de
aanbiedplaats van de rolemmer neerleggen en het snoeiafval
wordt die dag opgehaald.
definitieve beschiKKingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid
om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de
behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Koninginnefeest op 30 april 2012 van 12.30–23.00 uur op
het Raadhuisplein
Datum verzending vergunning 11 april 2012
wet algeMene bepalingen oMgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeer Noord-Oost, het aanleggen van kabels
en leidingen;
- Dorpsstraat/Molenpad, het aanleggen van kabels
en leidingen;
- Hornweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornweg 106-126, N201, het aanleggen van kabels
en leidingen;
- Parkmeer (Stommeerkade-Oost), het bouwrijp maken

en het vergraven van sloten;
- Schinkeldijkje, het oprichten van bedrijfsbebouwing;
- Stommeerweg 72 ws 7, het plaatsen van een steiger;
- Vlinderweg, het bouwen van 16 woningen.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 9. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Legmeerdijk 313, het milieuneutraal
veranderen van de inrichting;
- Hornweg 106-126, N201, het aanleggen
van kabels en leidingen;
- Schoorsteen 56, het vergroten van de woning.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 12 april 2012.
verdagen (verlenging) beslisterMijn aanvraag
oMgevingsvergunning
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verdaagt:
- Mijnsherenweg 47, (WABO-20120071),
ontvangen op 22 februari 2012.
welstandscoMMissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 0297387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen
2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
balie 5 ( weeK 15)
t/m 12 apr Ontheffing sluitingstijd: de nacht van 16 op 17
maart 2012 tot 02.00 uur aan Eetcafé ’t Holland
Huys;
t/m 16 apr Besluit financiële tegemoetkomingen voorziening maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2012;
t/m 16 apr Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning, het aanleggen van 28 parkeerplaatsen
a/d Spoorlaan;
t/m 19 apr Evenementenvergunning: het plaatsen van twee
springkussens en een tap op Koninginnedag in
de Chrysantenstraat op 30 april 2012;
t/m 20 apr Verkeersbesluit 2012 / 959–M&R;
t/m 25 apr APV Vergunning: 100 jaar Bloemenveiling Aalsmeer;
t/m 26 apr APV vergunning: zomerbraderie 2012;
t/m 26 apr Ontwerp 3e Partiële Herziening Uitwerkingsplan
“Nieuw-Oosteinde 3, deel 1”;
t/m 27 apr Evenementenvergunningen:
Buitenspeeldag,
Graaf Willemlaan en de Proosdijstraat op 13 juni
2012 van 13.00-18.00 uur; Stamboek Zomerbijeenkomst, Kolenhaven, op 26-29 juli 2012; Triathlon Aalsmeer, Hornmeer op 26 augustus 2012
van 05.00-17.00 uur;
t/m 1 mei APV Vergunning: vergunning Oude deurensurfclub;
t/m 10 mei Onteigeningsplan “Oosteinderweg/Dorpshaven”;
t/m 10 mei Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers;
t/m 24 mei Evenementenvergunning: Koninginnefeest op
30 april 2012 van 12.30–23.00 uur op het Raadhuisplein;
t/m 24 mei Participatie- en Communicatieaspecten, toekennen namen openbare ruimte;
t/m 1 jun Bekendmaking vaststelling Nota “Globale Cultuurhistorische Analyse (CHA) Gemeente Aalsmeer”.
t/m 5 jul RVV vergunning: Ontheffing tijdelijk stremmen
Markstraat.

voor Meer inforMatie: www.aalsMeer.nl

Ska van The Beat in P60

Provincie gaat vertragingen
op wegen in spits aanpakken
Streek - De provincie Noord-Holland gaat vertragingen in de spits
aanpakken. Daarbij krijgen de belangrijkste wegen voorrang. Voor
alle provinciale wegen wordt de
streefsnelheid in de spits vastgesteld. Vervolgens wordt de daadwerkelijke snelheid in de spits gemeten. Een afwijking tussen deze
twee snelheden betekent dat er een
knelpunt is. Hoe groter de afwijking,
hoe groter het knelpunt. Dit leidt tot
een overzicht van wegen waar aanpak nodig is en vervolgens tot het
bepalen van prioriteiten. De wegen
die veel gebruikt worden en die uit
economisch oogpunt het belangrijkst zijn krijgen prioriteit. Maar ook
de beschikbaarheid van hoogwaardig openbaar vervoer of de aanwezigheid van een parallelle (snel)weg

telt mee. Op deze manier wil de provincie een wegennetwerk creëren
dat een vlotte en betrouwbare doorstroming kent, wegen, knooppunten, mensen en voorzieningen bij elkaar brengt. Deze aanpak maakt het
mogelijk het provinciaal wegennet
beter te benutten. Ook krijgt de reiziger informatie om keuzes te maken. Door deze methode ontstaat
een lijst met knelpunten. In de komende zes maanden worden deze wegen getoetst op verkeersveiligheid. Voor de knelpunten worden de oplossingsrichtingen globaal
bekeken. Op basis hiervan kan een
eerste programmering van noodzakelijke investeringen worden gemaakt. Deze aanpak gaat Gedeputeerde Staten voorleggen aan Provinciale Staten.

Hucksters live bij RKDES
Kudelstaart - Voor iedereen die van
onvervalste rockmuziek houdt, is er
zaterdag 14 april een rockavond in
de kantine van RKDES aan de Wim
Kandreef met een optreden van de
Hucksters. Deze band uit Aalsmeer
en omgeving bestaat al meer dan 25
jaar en brengt bekende hits van onder andere Queen, Golden Earing,

Led Zeppelin en Deep Purple ten
gehore. Het repertoire bestaat uit
meer dan 200 rockcovers.
Een avondje Hucksters staat garant
voor herkenning, meezingen en zeker dansen. Iedereen is zaterdag
van harte welkom. De entree bedraagt 5 euro per persoon. Aanvang
rond 20.30 uur.

Amstelveen - De band die eind jaren zeventig verantwoordelijk was
voor de opkomende Britse ska beweging vierde in 2011 zijn comeback. Het warme onthaal dat mannen vorig jaar in P60 ten deel viel
is zo goed bevallen dat het zevental dit jaar wederom acte de présence zullen geven in Amstelveen. P60
presenteert op vrijdag 13 april met
trots: The Beat. Birmingham, 1978.
De werkloosheid en sociale onrust
in de grijze industriestad was de bakermat van de befaamde skaband.
Wie denkt dat de groep als boze
minderheid tegen de gevestigde orde aanschopte heeft het echter mis.
De heren van The Beat wisten hun
maatschappelijke engagement altijd op een positieve manier te uiten. In 1983 viel de groep uit elkaar,
waarna de leden van de band The
Fine Young Cannibals en The General Public oprichtten. Sinds een aan-

tal jaren toert The Beat weer regelmatig. Voornamelijk in Groot-Brittannië, maar gelukkig staat Amstelveen ook op hun lijstje van favoriete bestemmingen. Natuurlijk is
frontman en toaster Rankin Roger
als vanouds van de partij, evenals
drummer Everett Morton. Toetsenist
Mickey Billingham en Rankin’s zoon
Murphy versterkten de groep. Steve Harper, Simeon Murray en Andy
Pearson completteren de formatie.
In het voorprogramma meer vrolijkheid: Mr Wallace, ofwel het Nederlandse antwoord op No Doubt. Zangeres Renske de Boer en co hebben
een fantastisch jaar achter de rug.
Met shows in Paradiso, De Zwarte
Cross en Eurosonic is de band flinke
stappen aan het maken. Hoewel The
Beat niet meer de jongste is, is hun
ongeremde enthousiasme, energieke liveshow en rebelse attitude nog
altijd springlevend.
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Clubavond F&VA in het
teken van documentaire
Aalsmeer - Maandagavond 16 april
zal voorzitter Gerard van Schie van
Film- en Videoclub Aalsmeer een
verhandeling houden over het maken van een documentaire videofilm.
Bij het maken van een documentaire
komen er weer andere zaken aan de
orde dan bij het maken van bijvoorbeeld een vakantie- of een speelfilm.
De F&VA is nog steeds op zoek naar
nieuwe leden. Mensen die geïnteresseerd zijn in het filmen met een
videocamera zijn van harte welkom
op een van de komende clubavonden. Vooral het monteren en toevoe-

Muziekschoolorkest en bands
De Hint in Oude Veiling

gen van muziek op een PC van videoopnamen, die gemaakt zijn met
de nieuwste HD camera’s, geven
nog wel eens wat problemen. Bij
de videoclub kan men altijd te rade gaan bij een van de deskundige
clubleden. De Clubavonden van de
Film- en Videoclub Aalsmeer worden om de veertien dagen op de
maandagavond gehouden in het gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 372a en beginnen om 20.00 uur.
Informatie over de F&VA via tel. 0618487238 of via de volgende website
www.videoclubaalsmeer.nl.

Orgelconcert Theo Griekspoor

Thema: Laat je verrijken

Exposities op Historische Tuin
tijdens museumweekend
Aalsmeer - Ook de Historische
Tuin Aalsmeer werkt weer mee aan
het Museumweekend op 14 en 15
april. Het thema is dit jaar ‘laat je
verrijken door een museum’. De
Tuin biedt dit weekend weer diverse voorproefjes op het komen het
seizoen. Zo zijn er deelexposities
over 100 jaar CTAV (Centrale Tuinbouw Aankoop Vereniging) en alvast een voorproefje van de tentoonstelling 100 jaar Bloemenveilingen Aalsmeer. Door de veilingen is
het dorp Aalsmeer gegroeid tot wat
het nu geworden is. De CTAV heeft
decennia lang de inkopen verzorgd
voor de kleine kwekers in Aalsmeer
en omstreken. De meeste mensen
herinneren zich nog wel het karakteristieke gebouw in de Dorpsstraat.
Zowel de veilingen als de CTAV waren een begrip in Aalsmeer. Bezoekers kunnen zich verrijken door de
aankoop van bloemen en planten
via de authentieke veilingklok van
veiling Bloemenlust uit 1930. Jan
Maarsen deelt deze dagen zijn kennis van seringen en voor de lief-

hebbers zijn de laatste vollegronds
tuinplanten van dit seizoen te koop.
Momenteel staat een sortiment
blauwe seringen in de trekkassen.
Voor de seringenliefhebber een buitenkans om de geur hiervan op te
snuiven. Beide dagen gaat de Historische Tuin om 13.30 uur open en
sluit om 16.30 uur. De veilingklok
gaat om 14.30 uur draaien op beide dagen. De toegang bedraagt dit
weekend het symbolische bedrag
van 1 euro. Kinderen tot 12 jaar,
donateurs en museumkaarthouders hebben gratis toegang. Vanaf 17 april is de Tuin weer geopend
voor het publiek. De openingstijden
zijn dinsdag tot en met vrijdag van
10.00 tot 16.30 uur en zaterdag en
zondag van 13.30 tot 16.30 uur. De
entree is 4 euro per persoon, voor
65+ers 3.50 euro en voor museumkaarthouders en kinderen is de entree gratis. De ingang van de Historische Tuin bevindt zich op het
Praamplein, bij de Tuinbrug. Voor
informatie: htaalsmeer@planet.nl of
bel 0297-322562.

Oegandees kinderkoor zingt in
Levend Evangelie Gemeente
Aalsmeerderbrug – Op zondag
15 april zal het Namugongo Children’s Choir tijdens de zondagochtenddienst een onvergetelijk optreden verzorgen. De kinderen worden begeleid op bongo’s en zingen Engelse en Oegandese liederen. Ook zullen zij een aantal wervelende dansen verzorgen, zoals alleen Afrikaanse kinderen dat kunnen. De kerkdienst begint om 10.00
uur en wordt gehouden bij de Levend Evangelie Gemeente aan de
Kruisweg 55. Het Namugongo
Children’s Choir toert drie maanden
lang door Nederland ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
Kinderhulp Afrika. De Levend Evangelie Gemeente heeft een bijzondere band met het koor. 25 Jaar geleden strandde een koor met dertig
Oegandese kinderen in Aalsmeer.
Zij konden niet meer terug naar hun
land omdat daar oorlog was. Velen
uit de gemeente hebben destijds
een aantal kinderen opgevangen
en een plekje in hun huis gegeven.

Ook nu hebben diverse leden uit de
gemeente hun hart laten spreken
en zijn drie maanden lang gastgezin voor twee Oegandese kinderen.
De kinderen die in het koor meezingen hebben al veel meegemaakt.
De meesten hebben zowel hun vader als moeder verloren. Toch is er
voor hen hoop. Zij hebben in Namugongo een veilig plekje in het
kinderdorp van Kinderhulp Afrika. Hier wonen ruim 600 kinderen.
Ze hebben een plek om te slapen,
krijgen drie keer per dag een maaltijd en gaan naar school. Tijdens de
kerkdienst op 15 april zingen de kinderen een deel van hun repertoire.
Op zaterdag 12 mei wordt het jubileumconcert van Kinderhulp Afrika
gehouden en zal het Namugongo
Children’s Choir een twee uur durend optreden verzorgen.
Dit concert wordt ook in de Levend
Evangelie Gemeente gehouden en
begint om 20.00 uur. U bent allen
van harte welkom!

Aalsmeer - De bekende Aalsmeerse organist Theo Griekspoor geeft
op vrijdagavond 20 april een concert
in de Open Hof Kerk aan de Ophelialaan 247. Griekspoor, die behalve
orgel ook uitstekend piano speelt,
heeft voor deze avond Wim Magré
uitgenodigd. Deze bekende organist
van de alledag kerk te Amsterdam is
hierdoor snel terug in Aalsmeer. Een
half jaar geleden heeft hij een geweldig concert samen met zijn zoon
Wilbert gegeven, tijdens de heropening van de kerk aan de Ophelialaan. Nu is het de beurt aan Theo
Griekspoor om samen met Wim Magré het publiek een sprankelende
avond te bezorgen. Er worden werken voor piano en orgel gespeeld
van onder andere Widor (pastorale), Mozart (allegro), Gordon Young
(prelude in classic style) en Serge
Rachmaninoff (romance). Samen
spelen ze ook nog met vier handen

op de piano. Ter afwisseling zal de
sopraan Martine Alink uit Doornspijk enkele liederen ten gehore brengen. Onder andere Alleluja
van Mozart, uit Gloria Domine Deus van Vivaldi en and He shall feed
his flock van Handel gaat zij voor de
aanwezigen zingen. Het wordt een
gevarieerd programma voor liefhebbers van piano, zang en orgel. Een
voorproefje van deze avond kan beluisterd worden op de website www.
pgaalsmeer.nl Hier krijgt men een
indruk van de kwaliteit van Theo
Griekspoor. Het concert vrijdag 20
april begint om 20.00 uur . De zaal is
vanaf 19.30 uur open. De toegang is
gratis, er is geen pauze, wel zal men
na afloop een drankje kunnen drinken in de sfeervolle bar van ‘t Baken. Om de kosten te dekken zal
aan de uitgang een gift worden gevraagd als waardering voor dit geweldige concert.

Aalsmeer - Op zaterdag 14 april
presenteren het Hint Muziekschoolorkest, een tweetal bands en een
jazzcombo zich in de bovenzaal van
de Oude Veiling. Als je een instrument leert spelen, wordt het pas
echt leuk als je samen muziek kunt
gaan maken. Daarom wordt het samen spelen bij De Hint gestimuleerd. Het Muziekschoolorkest van
De Hint kent wat dat betreft een lange traditie als projectorkest waarin
leerlingen op alle instrumenten kunnen meespelen. Dit jaar worden onder leiding van Dick Hesselink delen uitgevoerd uit Te Deum (Charpentier), Second Waltz (Shostako-

vich ), Muppets Show Theme (Jim
Henson & Sam Pottle), Tiger Rock
(Brian Connery) en America ( Leonard Bernstein). Daarnaast treden
de Latin Band, gecoacht door gitaardocent Herman Venterink, en de
Rockband uit Mijdrecht, die bestaat
uit een aantal Hint-leerlingen, op.
Tot slot is er een optreden van het
jazz-combo van Jaap de Boer, dat
het springlevende bewijs is van jong
geleerd-oud gedaan.
Iedereen is zaterdag van harte welkom in de gezellige bovenzaal van
de Oude Veiling in de Marktstraat.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 3 euro
per persoon.

Met huldiging jubilarissen

Aalsmeers Harmonie geeft
voorjaarsconcert in kerk
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 14
april geeft Aalsmeers Harmonie
een voorjaarsconcert in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Tijdens dit concert zullen de jubilarissen van de harmonie worden gehuldigd. Het programma voor het
concert bestaat uit heel verschillende muziekstukken en is mede
dankzij de jubilarissen tot stand gekomen. Sommige stukken hebben
zij aangedragen en sommige stukken worden door de harmonie speciaal gespeeld voor hen. Zo staat
er natuurlijk een mars op het pro-

gramma, maar wel een bijzondere, want er komen stukken swing in
voor. Verder speelt de harmonie onder andere filmmuziek, Klezmer en
Hollandse hits. Aalsmeers Harmonie heeft dit jaar maar liefst zeven
jubilarissen. Zij zullen tijdens dit
concert kort in het zonnetje worden gezet. Het voorjaarsconcert in
de Doopsgezinde kerk vindt plaats
van 15.00 tot circa 16.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is
gratis. Meer informatie over de harmonie en haar activiteiten: www.
aalsmeersharmonie.nl.

Fokker G1 en geheime agenten centraal

Museumweekend in Crash

Kaartverkoop ‘Maria’ van start
Aalsmeer - De traditie van eens
in de drie jaar een opvoering van
een Bijbelse Musical zet zich voort.
Vanaf oktober vorig jaar wordt hard
gerepeteerd voor de Bijbelse Musical ‘Maria’. Het is nog ongeveer een
maand voor de twee geplande uitvoeringen in de Open Hof Kerk. Begin oktober volgen nog twee voorstellingen in de Spil in Kudelstaart.
De hele productie krijgt al goed
vorm, maar er moeten de komende weken ook nog veel puntjes op de i worden gezet. De musical is een intensief project, waar
zo’n 100 mensen actief bij betrokken zijn. Samen zijn grenzen verlegd en er zijn ongedachte talenten aangeboord. Want ook dat is de
uitdaging van deze musical: amateurs dingen laten doen, waarvan
ze zelf niet wisten dat ze het in zich
hadden. De productiegroep en de
deelnemers doen er alles aan om
er mooie, indrukwekkende en ontroerende voorstellingen van te ma-

ken. Dat betekent ook samenwerking tussen amateurs en vakmensen. Want koordirectie, regie, decorbouw, licht en geluid wordt
overgelaten aan professionals. Deze bijzondere musical wordt uitgevoerd op vrijdag 11 en zaterdag 12
mei, beide keren vanaf 20.00 uur.
Vanaf vandaag, donderdag 12 april,
gaat de voorverkoop van start bij
Dio drogist Piet van der Zwaard in
de Zijdstraat, The Readshop in de
Opheiialaan en Marskramer-Berg
in winkelcentrum Kudelstaart. De
prijs van een toegangskaart bedraagt 10 euro, inclusief een consumptie. Vorige keren bezochten zo´n 1000 mensen de voorstellingen. Ook deze keer verwacht
de organisatie grote belangstelling. Het is dus van belang om er
op tijd bij te zijn! De voorverkoop
voor de opvoeringen in oktober in
Kudelstaart starten in september.
Nadere informatie op de website
http://mariamusicalaalsmeer.nl.

Aalsmeerderbrug – Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40’45 is tijdens het museumweekend
dat op 14 en 15 april wordt gehouden gratis toegankelijk. Het landelijke thema van dit weekend is: Laat je
verrijken door een museum. Een hernieuwde kennismaking voor het publiek met een uit de Ringvaart geviste
Fokker G1 motor en een tentoonstelling over Nederlandse geheime agenten staan in het Fort bij Aalsmeer op
het programma. Vorig jaar werd ter
gelegenheid van het Museumweekend tijdelijk de motor tentoongesteld
van een Fokker G1. Deze Bristol Mercury motor werd in 2010 door de Provincie Noord-Holland tijdens baggerwerkzaamheden gevonden in de
Ringvaart bij Schiphol. Na het museumweekend werd de motor weer uit
de presentatie gehaald aangezien,
deze helemaal vol zat met modder en
rommel. Niet zo verwonderlijk want
hij lag ruim zeventig jaar in de Ringvaart verborgen. Echter, het water en
de modder zorgde in zekere zin ook
voor conservering en blootstelling
aan de lucht zou een snelle aantasting betekenen. Inmiddels is de motor geheel schoongemaakt, maar ook
zo goed mogelijk geconserveerd en
glimmend in de Spitfirehal geplaatst.
Een uitvoerig onderzoek heeft meer
aan het licht gebracht over de historie van deze motor, al is de geschiedenis helaas nog niet geheel ontrafeld. Nog steeds is niet bekend hoe
de motor in de Ringvaart is beland.
Het is heel bijzonder dat deze motor

is gevonden, omdat er van de indrukwekkende Fokkers G1 die in de dagen voor de capitulatie door het Nederlandse Wapen der Militaire Luchtvaart werden ingezet tegen de Duitsers, nauwelijks iets is overgebleven.

Lunchen bij de
Oost-Inn

Dia-lezing bij
Vogelvereniging

Aalsmeer - Op woensdag 18 april
is er van 9.30 tot 11.30 uur inloop
en ontmoeting bij de Oost-Inn in de
Mikade aan de Catharina Amalialaan. Van 12.00 tot 13.00 uur kunnen inwoners aanschuiven voor
een heerlijke lunch en van 19.30 tot
21.30 uur is het tijd voor een creatieve avond. Met de soldeerbout
worden diverse mooie creaties gemaakt. Ook nu is iedereen is weer
hartelijk welkom bij de activiteiten van deze dag. Voor inlichtingen:
0297-325636 of kijk op www.oosterkerk.info.

Aalsmeer - Op donderdag 12 april,
vanavond, wordt bij Vogelvereniging
Aalsmeer een dia-lezing gegeven
over kleur- en postuurkanaries. Onder andere komt de houding, kleur,
bevedering en grootte aan de orde.
De lezing wordt verzorgd door de
twee erkende keurmeesters Diepstraten en Dries. Het beloofd een
interessante en leerzame avond te
worden. Iedereen is welkom, breng
dus mede vogelliefhebbers mee. De
lezing wordt gegeven in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3
en begint om 20.00 uur.

Andere soldaten van Oranj e
Sinds 7 januari is er in het museum een permanente tentoonstelling te zien over Nederlandse geheim
agenten die in de Tweede Wereldoorlog boven Nederland werden gedropt om verzetsnetwerken op te zetten, verzetsmensen te trainen en het
contact met Londen te onderhouden.
Deze dramatische geschiedenis over
de andere soldaten van Oranje wordt
verteld aan de hand van persoonlijke voorwerpen en foto’s van de geheime agenten. Topstuk in deze collectie is de poederdoos die geheime agente Jos Gemmeke gebruikte om microfilms te verbergen die
zij eind oktober 1944 door de vijandelijke linies naar het hoofdkwartier
van Prins Bernhard in Brussel moest
brengen. Tijdens het museumweekend zijn er rondleidingen en kinderen
kunnen een speurtocht doen. De entree voor het museum is dit weekend
gratis. Vrijwillige bijdragen zijn echter
welkom. Het museum, gevestigd in
Fort Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460, is beide dagen geopend van
11.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie over de collectie en het werk van de stichting kan
gekeken worden op de website www.
crash40-45.nl.

Succesvol optreden Brulboeien
Rijsenhout - Het werd een afwisselende en soms spannende reis
met het Aalsmeerse shantykoor De
Brulboeien op tweede Paasdag 9 in
De Reede in Rijsenhout. Als thema
was gekozen: Een verkenningstocht
van het zeemansleven langs de Nederlandse kust. Het optreden in het
kader van het Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer werd ingeleid door de Opperbrulboei, voorzitter Frans de Bok. In het kort schetste hij de achtergronden en ontwikkelingen van het koor sinds de oprichting in 2003. Het huidige koor
bestaat uit tweeëntwintig zangers,
twee vaste accordeonisten, Gonnie
Schellingerhout en Ben van Wandelen, en de dirigente Tanja Meelis. En
indien nodig kan een beroep worden gedaan op hulptroepen, zoals
deze keer op de bekende accordeonist Cor Trommel en geluidstechnicus Pascal van de Loo. Tweede
Paasdag bleek eveneens de verjaardag van koorlid Jan Zandvliet, die
toch liever ging zingen dan paaseieren zoeken. Bovendien bleek

ook juist op deze dag de 83e verjaardag van een nog zeer vitale dame uit het publiek, mevrouw Kaars,
gevierd te worden. Beide feestneuzen werden verblijd met een fles van
de ondertussen befaamde Brulboeienwijn. Hierna kon het publiek zich
opmaken om als passagier samen
met het koor aan de muzikale reis
langs de kust te beginnen. Alle refreinen stonden op papier en waren
uitgereikt. De stemming was goed,
dus alle ingrediënten voor een gezellige atmosfeer waren aanwezig.
En gezellig werd het! De reis werd
aangevangen in Arnemuiden, waar
vroeger de befaamde klok werd geluid als welkom voor de thuisvarende schepen met rijke buit. En de reis
werd afgesloten in het Kleine café aan de Ringvaart. Als afzakkertje
werd nog het aangrijpende verhaal
van de Woonboot in de Amstel door
Nol Heysteeg vertolkt. Het was een
afwisselende muzikale reis, die, blijkens de enthousiaste reacties, zeer
gewaardeerd werd door de passagiers van deze tocht.
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Amstelfair biedt landelijke
en exclusieve producten

Oog laseren?

Ed Kriek Optiek geeft
voorlichtingsavond
Aalsmeer - Bent u uw bril of contactlenzen een keertje zat en overweegt u al lang om uw ogen te laten laseren? Dan heeft u nu de kans
om u eens goed te laten voorlichten. In samenwerking met Eyscan
DE, partner op het gebied van brilof contactlensvervangende chirurgie, geeft Ed Kriek Optiek op donderdagavond 26 april vanaf 19.30
uur een speciale voorlichtingsavond
op dit gebied in het Westeinderpaviljoen op de Kudelstaartseweg 22.
Deze avond worden belangstellenden geïnformeerd over alles wat er
bij een ooglaserbehandeling komt
kijken. Objectief worden de verschillende behandelmethoden,de kliniek,
de behandeling zelf en de resultaten
uitgelegd. Natuurlijk krijgt u de gelegenheid vragen te stellen aan optometriste Simone Stad en haar medewerkers, want zij is uiteraard ook
gespecialiseerd op het gebied van
de refractiechirurgie. Aan het einde

van de avond, rond 21.15 uur, krijgt
u foldermateriaal mee naar huis om
alles nog eens rustig na te lezen. Uiteraard is deze avond geheel vrijblijvend en kosteloos. Voor een kopje
koffie met iets lekkers wordt uiteraard gezorgd. Na afloop kan onder
het genot van een drankje en hapje
nog even met elkaar nagepraat worden. Wel is het zaak om u op tijd aan
te melden voor deze avond, daar er
maar maximaal 45 personen in de
zaal kunnen. Dus wees er snel bij.
Wie overigens voor 31 mei een vooronderzoek inplant en voor 30 september behandeld wordt, komt in
aanmerking voor liefst 800 euro korting op de LASIK Intralase Superiorbehandeling. Dus geïnteresseerd?
Aanmelden kan door te bellen naar
0297-320478, te mailen naar simone@edkriekoptiek.nl of natuurlijk
in een van de winkels van Ed Kriek
Optiek in Aalsmeer, Kudelstaart of
Nieuw Vennep.

Start voorverkoop solovoorstelling Woudenberg
Aalsmeer - Vanaf deze week is de
voorverkoop voor de solovoorstelling Übermensch van Helmert Woudenberg van start gegaan. Op zondagmiddag 27 mei speelt Helmert
Woudenberg zijn solovoorstelling
over de persoon van Adolf Hitler in
De Oude Veiling. Helmert Woudenberg (1945) schreef circa vijftig toneelstukken. In 1969 was hij één
van de oprichters van het Werktheater, een theatercollectief dat toneelstukken maakte op basis van improvisatie, waarbij niet de tekst centraal
stond, maar de acteur. Sinds begin jaren negentig schrijft en speelt
hij solovoorstellingen. Woudenberg, met Aalsmeerse wortels, zet
Hitler (1889-1945) neer als ‘mens’.
In ‘Übermensch’ wordt geen oordeel geveld en niet veroordeeld. De
persoon van Hitler wordt niet verguisd of opgehemeld, en zijn daden
worden zeker niet goed gepraat.
‘Übermensch’ wil Hitler tonen hoe
hij werkelijk was, en zijn handelen

verklaren uit de woede en de pijn,
waarvan hij was bezeten. Aanvang:
15.30 uur. Entree: 15 euro.
Reserveren bij De Oude Veiling in
de Markstraat 19 via 0297-368378 of
info@deoudeveiling.nl.

Christa Logman verzorgt cursus

Portret en model tekenen
Ouder Amstel - Aanstaande zaterdag 14 april start Christa Logman een nieuwe cursus portret- en
modeltekenen. De cursus bestaat
uit vijf lessen op de zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 om de twee
à drie weken. Christa Logman heeft
afgelopen december nog geëxposeerd in het carrousel du Louvre in
Parijs als lid van de Nederlandse delegatie voor Salon 2011. In deze cursus leren de deelnemers de verhoudingen van een model/portret, over
compositie en dieptewerking, over
hiërarchie en plasticiteit en nog veel
meer. Maximum aantal deelnemers
is zeven, dus elke deelnemer krijgt
veel aandacht.
De prijs voor de cursus bedraagt
125 euro. Hierin is inbegrepen vier

Taxatiedag munten, penningen
en bankbiljetten in Aalsmeer
Aalsmeer - Heeft u thuis nog ergens munten in een potje zitten en
bent u altijd al nieuwsgierig naar de
waarde ervan ? Op maandag 16 april
vindt een kosteloze taxatiedag van
munten, penningen en bankbiljetten
plaats in hotel Chariot aan de Oosteinderweg 243. De experts zijn Karel de Geus en Mevius Numisbooks,
samen goed voor meer dan 100 jaar
aan kennis en ervaring. Zij taxeren
kosteloos de door bezoekers mee-

Extra hulp op 30 april heel welkom!

Oranjecomité al tien jaar
actief op Koninginnedag
Aalsmeer - Meer dan tien jaar geleden vond Rob Severin het jammer
dat er ’s middags op Koninginnedag
niets voor kinderen werd georganiseerd in Aalsmeer. In de ochtend is
er de vrijmarkt waar iedereen spulletjes kan verkopen en kopen, maar
als je daarna nog iets leuks wilde gaan doen met je kinderen dan
moest je Aalsmeer verlaten. “Het
werd hoog tijd dat daar verandering in kwam”, zegt Rob. Rob en zijn
vrouw Corina Harting hebben twee
zonen, Milan en Bob. “Inmiddels zijn
ze 14 en 11 jaar oud, maar toentertijd verbaasden het ons dat er niets
was voor jonge kinderen.” Regelmatig dronk Rob een biertje in café
Joppe bij Gert Wentzel en daar hebben de heren in 2002 het idee gekregen om samen iets voor kinderen
te gaan organiseren op het Raadhuisplein. De stichting Oranjecomité werd opgericht. De heren gingen
achter sponsors aan, benaderden
bedrijven en verenigingen of ze iets
wilden betekenen voor de kinderen
en zochten vrijwilligers om bij alle
spelletjes te assisteren. “Al snel hadden we het halve plein vol met leuke
attracties voor de kinderen”, vertelt
Rob. Inmiddels is het tien jaar verder
en heeft de Koninginnedagactiviteit
zeer professionele vormen aangenomen. Het Raadhuisplein lijkt alweer te klein voor alle leuke ideeën
die Rob, Corina en hun zoons hebben, want de jongens zijn inmiddels
ook al besmet met het Oranjevirus.
Dit jaar staan onder andere de volgende attracties op het programma: levend voetbal, drie springkussens, sumo worstelen, goud zoeken, eendjes vangen, touwtje trekken met leuke prijsjes, een draai- en
zweefmolen, een pretmobiel waarin
geklommen en geklauterd kan worden, een kartbaan, een stormbaan,
bloempotten gooien, strijkijzer werpen, met zandzakken slaan en apenstaarthangen. Verder is er een kinderbar, waar de kinderen limonade
en iets lekkers kunnen halen, een
‘volwassenen’ bar, een popcornmachine en er zal weer een snackwagen komen. “Die mensen komen
helemaal uit Friesland met hun wa-

keer een model, eenvoudig tekenmateriaal, handouts en koffie of
thee. Voor elke persoon die u extra aanmeldt krijgt uzelf tien procent
korting. De deelnemers zijn vrij om
te werken met eigen materiaal (desgewenst schilderen). De data zijn 14
en 28 april, 19 mei, 2 en 16 juni. Instromen vanaf les 2 is ook mogelijk.
Voor meer informatie kan tussen 17.00 en 18.00 uur gebeld worden naar 06-19656345. Aanmelden
voor deze cursus kan via het contactformulier op de site van xarts.nl
of stuur een email naar info@xarts.
nl. In de cursus kunnen deelnemers
er ook voor kiezen om hun kind of
partner te portretteren. De cursus
gaat overigens alleen door bij voldoende deelname.

gen, maar ze komen ieder jaar weer
graag terug”, vertelt de enthousiaste
Rob. Een aantal spelattributen heeft
Rob laten maken en zijn eigendom
van het Oranjecomité, maar sommige dingen huurt of krijgt hij ieder
jaar. Het goud zoeken en eendjes
vangen zijn bijvoorbeeld gemaakt
door een metaalbedrijf, een lasbedrijf heeft het apenstaarthangen gemaakt, een zeilmakerij schonk het
zeil, een houthandel sponsort het
hout voor de kisten, de plaatselijke muziekwinkel zorgt voor de sluitingen, een jachtwerf maakt ze, een
verffabriek zorgt voor de oranje verf
en een bank heeft de popcornmachine betaald. “Onze ark ligt inmiddels vol met spullen voor Koninginnedag, waaronder ook alle prijsjes”,
vertelt Corina. “Maar ik vind het niet
erg, want zo kan ik er altijd makkelijk bij. Al lijkt het hier soms wel op
een pakhuis.” Ieder jaar laten ze ook
leuke weggevertjes maken als herinnering, zoals een polsbandje, keycoard of frisbee.
Vrijwilligers en sponsors
De activiteiten zijn tien jaar geleden
begonnen samen met Gert Went-

zel en daarna kwam Manon Scholte helpen, die inmiddels is verhuisd.
Nu bestaat de stichting Oranjecomité Aalsmeer uit Rob, Corina en
Conny Hogerwerf. Zij is de contactpersoon voor alle vrijwilligers. “Hier
gaat veel werk in zitten”, vertelt initiatiefnemer Rob. “We hebben zo’n
tachtig mensen nodig, die bij de
verschillende spellen en activiteiten
gaan staan en zij coördineert dit.”
Gelukkig komen veel mensen ieder
jaar weer terug om te helpen, maar
de stichting heeft nog veel vrijwilligers nodig voor 30 april. Dus mocht
jij of u het leuk vinden om te helpen de Aalsmeerse kinderen een
leuke middag te bezorgen, dan kan
er contact opgenomen worden met
Conny Hogerwerf via 06-51597475
of via conny@joppe.nl. Alle hulp is
welkom. Rob vertelt dat ze ieder jaar
een vrijwilligersbarbecue organiseren bij Louis Hooyman, één van de
enthousiaste sponsors. “Een week
voor Koninginnedag komen de vrijwilligers bijeen en wordt alles uitgelegd onder het genot van een hapje en drankje. Het vlees wordt gesponsord door een keurslager uit
het dorp en ook de drank krijgen

Rob Severin en Corina Harting en hun zonen Milan en Bob.

gebrachte munten, penningen en
bankbiljetten op basis van de huidige marktwaarde. De taxatiemiddag
is van 13.00 tot 17.00 uur.
Bezoekers kunnen zich tijdens deze dag ook vrijblijvend laten informeren over inlevering voor internationale muntenveilingen of
eventuele verkoop. De entree
is gratis. Voor meer informatie:
www.munttaxatie.nl.
we van een slijter.” Op de dag zelf
bouwt een kleine groep op en beginnen de activiteiten na weer een
korte briefing en een lunch. Er wordt
goed gezorgd voor de vrijwilligers,
want zij krijgen de hele dag gratis
te eten en drinken. “Sponsors, die
financieel willen ondersteunen, zijn
ook meer dan welkom. Een dergelijke middag organiseren kost behoorlijk wat geld. Uiteraard worden de
namen van de sponsors overal genoemd, want ze mogen er best trots
op zijn dat zij de kinderen een leuke middag gunnen.” Het startsein
wordt traditiegetrouw gegeven door
de brandweer, wat volgens de organisatoren altijd een kippenvelmoment is. De spelletjesmiddag is van
12.30 tot 18.00 uur, waarna het plein
voor de band wordt. Ieder jaar treedt
er namelijk altijd een leuke band op
en kan er onder het genot van een
drankje en diverse snacks, van de
muziek genoten worden. Leuk is dat
de activiteiten gratis zijn, dit tot verbazing van veel mensen. Na Koninginnedag is het voor Rob en Corina
nog niet gedaan met het werk, want
alle spullen moeten netjes worden
opgeborgen, alles moet teruggebracht worden naar de bedrijven en
de sponsorvlaggen en borden worden weer netjes afgeleverd. “Veel
werk altijd en soms lastig, omdat ik
als vrachtwagenchauffeur veel op
de weg zit. Maar we krijgen altijd erg
enthousiaste, dankbare en positieve
reacties, dus dat geeft ons de energie om door te gaan hiermee”, besluit organisator Rob.
Door Ilse Zethof

Nieuwveen - Tijdens de eerste editie
van De Amstelfair komt de idyllische
landsfeer helemaal tot leven. Zaterdag 21 en zondag 22 april presenteren meer dan vijftig ondernemers
hun unieke producten, worden demonstraties en workshops gegeven
en is er volop vermaak voor de kinderen. Voor deze voorjaarsfair wordt de
siertuin achter bij Tuincentrum Coen
van Dijk omgetoverd in een landelijk uniek evenement. In pagodetenten en stands verrassen de exclusief
geselecteerde standhouders de bezoekers met bijzondere, duurzame en
fair trade producten. Acht enthousiaste organisatoren werken al maanden aan het evenement. Met de hulp
van talloze vrijwilligers belooft het
een groots festijn te worden. Martien
Lek: “De Amstelfair is uniek in deze
regio, de fair is ruim opgezet, de locatie is prachtig en de diversiteit aan
bedrijven en hun producten is zonder
meer groot. Van woon- en tuinaccessoires en bloemsierkunst tot natuurlijke cosmetica, houten speelgoed
en keramiek, elke stand past in het
landelijke plaatje.” Beide dagen worden ook demonstraties gegeven, onder andere pottenbakken, sojakaarsen maken, kantklossen en bloem-

sierkunst. Nieuwe ideeën opdoen
voor tuin en terras kan bij de stands
met planten, bloemen en tuinbenodigdheden. Zelfs sierbestrating en
hekwerken ontbreken niet. Food en
drinks zijn volop verkrijgbaar bij onder andere de stands met lekkernijen, broodjes beenham, palingrokerij, taarten en cupcakes en ambachtelijk ijs. Daarnaast zijn in de grote
catering tent allerhande hapjes en
drankjes te verkrijgen. Coen van Dijk:
“Naast de demonstraties zijn er ook
diverse workshops en activiteiten, bij
mooi weer kunnen bezoekers met
een sloep over de Amstel varen en
met kano’s en waterfietsen de brede
ringsloot op. Voor de kinderen is er
een springkussen, schmink en knutselhoek en ponyrijden.” Shantykoor
De Marconisten uit Leimuiden verhoogt beide dagen de sfeer met hun
bekende repertoire. De entree is gratis en de locatie is per fiets en met de
auto te bereiken. Het tuincentrum is
ook beide dagen geopend. Een volledig overzicht van de deelnemende
bedrijven is te vinden op www.coenvandijk-tuinplanten.nl De Amstelfair,
Tuincentrum Coen van Dijk, Nieuwveensjaagpad 7a in Nieuwveen, telefoon 0172-537970.

ZOA helpt vluchtelingen

Mooie opbrengst collecte
Aalsmeer - De huis-aan-huis collecte van ZOA in Aalsmeer heeft tot
nu toe een bedrag van ruim 915,18
euro opgebracht. Daarmee zijn de
15 collectanten er weer in geslaagd
de collecte tot een succes te maken. ZOA wil de collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet! Bert
Koster, rayoncoördinator bij ZOA, is
ook heel blij met de inzet van de collectanten. “Sommige vrijwilligers zijn
al jarenlang betrokken bij de collecte, en elk jaar melden zich ook nieuwe mensen om te helpen. Geweldig!” De opbrengst van de collecte
zal worden besteed aan ZOA’s projecten in veertien landen. ZOA biedt
hulp en herstel aan slachtoffers van
natuurrampen en gewapende conflicten en werkt dus niet in de gemakkelijkste gebieden. In Afghani-

stan en in het oosten van Congo ondersteunt ZOA bijvoorbeeld terugkerende vluchtelingen, die door de
oorlog alles kwijt zijn geraakt. In Haiti krijgen slachtoffers van de aardbeving ondersteuning bij de wederopbouw van hun bestaan. En er zijn
nog veel meer voorbeelden te geven. ZOA is een christelijke hulpverleningsorganisatie voor internationale vluchtelingenhulp. Ze geeft
hoop door een nieuw toekomstperspectief te bieden en herstel te geven door samen met de mensen te
werken tot zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Collectant gemist? Geld overmaken op
giro 550 t.n.v. ZOA of sms ‘ik help’
naar 4333 (1,50 per sms) kan altijd.
Voor meer informatie www.zoa.nl.

Voorjaarsweer stimuleert
omzet bloemen in maart
Aalsmeer - In februari speelde
bij de ‘aftrap’ van de bloemendagenkalender (Valentijn) het koude
weer ons nog parten. In maart waren de weergoden ons louter goed
gezind! Bovendien steekt de kalender dit jaar aanmerkelijk gunstiger in elkaar. Door de goede
cadans in de perioden tussen de
bloemengeefdagen, kon druk op
de markt gehouden worden. Internationale Vrouwendag op 8 maart,
tien dagen later Engelse Moederdag en ook de aanloop naar Pasen
viel nog deels in de verslagmaand.
Een ander voordeel van het aangename weer was dat ook de tuinplanten vlot van de hand gingen.
Naast Rusland was het Verenigd
Koninkrijk nadrukkelijk aan de
markt voor onze bloemen en planten. Dit bleek duidelijk uit de afzetcijfers per groep. Maart boekte
een omzetwinst van 15,9% bij een
0,6% kleiner volume dan in maart
vorig jaar. De middenprijs kwam
uit op 0,331; dit was 4,7 cent hoger
dan vorig jaar.
Bloemenprijzen in de lift
De top 10 snijbloemen noteerde
over de hele linie hogere tot veel
hogere prijzen bij kleinere aanvoeren dan in maart ’11. Gerbera vormde hierop een uitzondering
met wel een hogere middenprijs
maar met 5% meer stelen. Absolute toppers waren deze maand
opnieuw de Chrysanten. Het aanbod van zowel geplozen (-14,9%)
als tros (-12,4%) leverde stevig in.
Dankzij een aanhoudend goede
vraag uit Rusland en het Verenigd
Koninkrijk stegen middenprijzen
tot ver boven het niveau van 2011.
Pluis tikte met bijna 0,74 ruim 33
cent meer en bij tros bedroeg de
prijswinst goed 16 cent. Lisianthus
volgde op korte afstand. Roos profiteerde ook van de goede vraag
en bracht ruim 3 cent meer op. De

bloemenverkopen in maart vielen
ruim 16% hoger uit dan in 2011 bij
3% minder stelen. De middenprijs
was met 0,205 bijna 3,5 cent hoger.
Kamerplantenomzet omhoog
Phalaenopsis realiseerde een hogere middenprijs (+8 cent) bij
9,7% meer stuks. De bol-op-potproducten hadden het moeilijk.
Het warme weer stuwde de productie op en prijzen kwamen onder druk. Potnarcis kwam in veel
grotere getale (+56,6%) en de
prijs zakte ruim 8 cent in vergelijking met vorig jaar. Pothyacinth
onderging hetzelfde lot. Bij 11,5%
meer potten bracht een pot bijna een stuiver minder op. Positieve uitschieters waren Kalanchoë
en Campanula; bij ruim 20% meer
aanbod wisten beide planten hogere middenprijzen te behalen dan
in maart 2011.
Ook Hortensia, Potroos en Potanthurium vertoonden een positieve prijsontwikkeling bij een groter
volume dan vorig jaar. De maand
werd afgesloten met een omzetgroei van 11,1% bij 13,4% meer
stuks. De middenprijs was bijna
1,47; precies 3 cent lager dan in
maart 2011.
Tuinplanten bloeien op
De zon nodigde uit de tuin weer
op te zoeken. Violen en Spaanse
Margrieten vonden gretig aftrek.
Bij Viool had de markt enigszins
moeite met de toename van het
aanbod (+38,2%) in vergelijking
met vorig jaar.
Bij de laatstgenoemde viel de middenprijs bij een meeraanvoer van
67,8%(!) zelfs nog ruim 4,5 cent
hoger uit. De tuinplantenverkopen stegen in maart 32% bij 33,4%
meer stuks ten opzichte van maart
2011. De middenprijs leverde met
0,753 krap een cent in.

Senioren achter de computer!
Rijsenhout - De stichting Zorgzaam Rijsenhout organiseert voor
ouderen in de buurt een drietal bijeenkomsten over computers. Op
eenvoudige wijze en in een gezellige sfeer wordt via een grootbeeldscherm gezamenlijk te onderzocht
wat de computer is, hoe het werkt

het en wat er allemaal mee gedaan
kan worden. Deelname is kosteloos. De bijeenkomsten zijn op drie
woensdagmiddagen van 14.00 tot
15.30 uur op 18 april, 2 en 16 mei
en worden gehouden in de kleine
zaal van de Ontmoetingskerk aan de
Werf. Aanmeldingen: 0297-321377
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Bibliotheek
heeft eigen app

Informatieavond op 18 april

Stichting Tsjernobyl Kinderen
Aalsmeer zoekt gastgezinnen
Aalsmeer - Van 8 tot en met 17 februari is een deel van het bestuur
van de stichting Tsjernobyl Kinderen
Aalsmeer een kijkje gaan nemen in
de dorpjes Dastojewa (vernoemd
naar de schrijver Fjodr Dostojevski)
en Ljachavichie. De school in Dastojewa heeft zestien klaslokalen en
111 leerlingen. Daarnaast is er een
eetruimte voor negentig personen,
een computerruimte, een bibliotheek, een speelruimte, een gymzaal en ook een literair schoolmuseum. Er werken 25 leerkrachten.
De school in het dorpje Ljachavichie (vlakbij Dastojewa) heeft tien
klaslokalen en 94 leerlingen. Er is
ook een kleuterschooltje ingericht
voor twintig kinderen. Ook op deze school is er een eetruimte (voor
36 personen), een computerruimte, een bibliotheek, een gymzaal en
speelruimte. Thuis echter leeft het
merendeel van de kinderen in ar-

moede. Nog steeds gaat de bevolking die woont rond Tsjernobyl gebukt onder de ramp van de kerncentrale. Om kinderen even lekker kind te laten zijn zonder zorgen,
haalt de stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer groepen naar Nederland voor een onbezorgde vakantie.
De kinderen gaat hier ‘gewoon’ naar
school en hoeven niets extra’s. Een
lekker ontbijt in de ochtend en spelletjes doen is voor hen al luxe. Wie
wil deze kinderen een tijdelijk thuis
geven? De stichting is op zoek naar
gastouders. Voor geïnteresseerden
wordt op woensdag 18 april een informatieavond gehouden in ’t Baken
aan de Sportlaan 86. Aanvang 20.30
uur. Voor meer informatie en foto’s
kan gekeken worden op www.stka.
nl. Voor meer informatie kan ook gebeld worden met Iman Mosselman
via 325766 of Panc Eikelenboom via
327915.

Bilderdam is AED rijker!
Streek - Sinds eind maart is het
dorp Bilderdam een AED rijker. Nadat in 2011 een aantal watersporters tijdens hun verblijf in Bilderdam werd getroffen door hartproblemen vonden inwoners van het
dorp het tijd worden om een AEDapparaat aan te schaffen. Met name inwoner Leo Osterkamp heeft
zich ingezet voor de aankoop. Hij
zocht sponsoring bij particulie-

ren en bedrijven en met succes. De
AED komt te hangen in het kantoor
van de brugwachter aan Bilderdam
20a. In het dorp zijn al enkele inwoners opgeleid om de AED te bedienen. Er gaan er nog meer bijkomen,
want de belangstelling voor de opleiding is groot.
Ook weer dankzij sponsoring kan
deze levensreddende cursus gevolgd worden.

Zondag spectaculaire opening
van nieuwe tribune bij RKAV
Aalsmeer - Zondag 15 april is de
opening van de nieuwe tribune bij
RKAV en de voetbalvereniging wil
dit natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. De Aalsmeerse gemeenschap heeft op een werkelijke fantastische wijze laten merken hoezeer zij RKAV steunt. Door onder
andere financiële hulp voor de opbouw van de tribune. En door deze hulp kunnen ook alle spullen van
het Weekaatje weer gemaakt en
aanwezig zijn. Dit heeft alle RKAV’ers diep geraakt en middels een
mooi openingsspektakel willen alle
leden hier iets voor terug doen en
zo hun dankbaarheid tonen. Op deze dag zal er ook een loterij gehouden worden. Om 11.00 uur speelt
zondag allereerst het tweede elftal
een competitiewedstrijd. Om 12.45
uur is het woord aan JAU, op één
helft de allerkleinste, de zogenaamde champions league, en op de andere helft twee F-elftallen. Om 13.30

uur zal Burgemeester Pieter Litjens
de tribune op spectaculaire wijze
openen. Om 14.00 uur vervolgens
de wedstrijd van RKAV tegen Amsterdam. Om 15.45 uur, na de wedstrijd van RKAV, gaan de tien winnaars van de loten verkoop voor een
weekendje weg naar keuze (met
ook een auto naar keuze) met een
cabrio en uiteraard met een volle
tank getrokken worden. Loten worden overigens alleen op de dag zelf
verkocht. De 10 uitverkorenen zullen via een spel gaan bepalen wie
uiteindelijk met de auto mag gaan
rijden. Om 17.00 uur zal Jan Leliveld zijn muziek ten gehore brengen en, zoals iedereen weet, is dit
veelal heel gezellig. Kees Markman
zal Jan terzijde staan en ook zijn
steentje bijdrage aan het festijn. De
avond duurt tot 20.00 uur en de entree is natuurlijk gratis. Iedereen is
welkom.

Amstelland – De Bibliotheek Amstelland introduceert haar eigen
smartphone app. Er is zowel een iPhone versie als een Android versie beschikbaar. Beide zijn gratis te
downloaden via respectievelijk de
iTunes app store en via Google Play.
De app is speciaal ontwikkeld voor
de Bibliotheek Amstelland door de
Amstelveense programmeur Bernard
Kroes. De app biedt gebruikers direct
actuele informatie over belangrijke
zaken, interessant nieuws en actuele programma’s. Zo is direct te zien
welke grote namen een lezing komen
geven of welke interessante cursussen en workshops er zijn. Weten wat
er te doen is in de vakantie? Klik op
evenementen en de app laat het zien.
Ook kunnen er direct kaartjes gereserveerd worden voor evenementen
en cursussen. Er zijn aparte schermen voor nieuws inclusief blogberichten, voor evenementen en voor
cursussen. Deze worden zeer overzichtelijk in de app weergegeven. Er
kunnen via de app ook reacties achtergelaten worden, bijvoorbeeld op
blogberichten. Tenslotte zijn ook de
openingstijden en contactgegevens
eenvoudig via de app te bekijken.

De Pomp houdt
jaarvergadering
Aalsmeer - Op maandag 16 april
houdt buurtvereniging de Pomp haar
jaarlijkse vergadering in verenigingsgebouw ‘t Baken in de Sportlaan 86.
De leden worden getrakteerd op
koffie en thee met cake en tijdens de
twee speelrondjes, die na afloop zullen gespeeld worden, zijn er lekkere
hapjes. De vergadering neemt ongeveer een half uurtje in beslag en er
wordt wederom een prachtige verloting gehouden met prima prijzen.
Leden worden verzocht om half acht
aanwezig te zijn. Telefonische informatie kan verkregen worden bij de
secretaresse van de vereniging, Caroline Ramp via 344107.

In gebed voor
Noord-Korea
Aalsmeer - 15 April is een belangrijke dag in Noord-Korea. Het is de
100ste geboortedag van de ‘Eeuwige President’ Kim Il-Sung. Er komt
een eerbetoon aan de leiders en
er is een groot feest dat het paradijs in Noord-Korea werkelijkheid
is geworden. Maar het paradijs is
in Noord-Korea ver te zoeken. De
bevolking lijdt onder onderdrukking, hongersnood en de tussen de
200.000 en 400.000 christenen in
het land kunnen hun geloof alleen
in het diepste geheim belijden. Velen van hen zitten in strafkampen of
worden gedood vanwege hun geloof in Christus. Om naast de christenen te staan in gebed én om te
bidden voor verandering in het land,
zijn op 15 april christenen wereldwijd 1 dag in gebed: 1 voor NoordKorea. Op deze zondag is er om
19.00 uur in ’t Anker aan de Oosteinderweg 372a gelegenheid om
samen voor Noord-Korea te bidden.
Iedereen is welkom! Voor informa-

maar wie beter kijkt, ontdekt dat de
kunstenares een bijzondere opmerkingsgave heeft voor details uit de
natuur. Moya werkt vaak vanuit spiraalvormen. De spiraal is hier een
metafoor voor het leven, dat bestaat
uit loslaten en weer herboren worden om door te gaan in een telkens
terugkerend proces. Reizen naar de
Latijns-Amerikaanse regenwouden
vormen de grootste inspiratiebron

Jonge vogel wordt door ouder gevoerd op de grond.

Laat jonge vogels met rust!
Aalsmeer - De Dierenbescherming krijgt momenteel veel meldingen binnen over gevonden jonge vogels. Omdat jonge vogels snel
groeien, wordt het nest al snel te
klein, waardoor de jongen eruit vliegen of vallen. Vaak kunnen ze dan
nog niet (goed) vliegen. Zij verstoppen zich dan bijvoorbeeld onder een heg, aangezien terugkeren
naar het nest onmogelijk is. Ook zitten ze soms wat zielig te piepen op
de grond of op een tak. Ze krijgen
dan van hun ouders, die vaak in de
buurt zijn, nog te eten. Na een dag
of twee, drie leren ze steeds beter
fladderen. Mocht u een jonge vogel vinden die uit het nest is gevallen, dan verzoekt de Dierenbescherming u om hem of haar met rust te
laten. Waarschijnlijk komen zijn of
haar ouders met voedsel te voor-

schijn, zodra u uit het zicht verdwenen bent. De dierenbeschermingsorganisatie wijst erop dat een jonge vogel de beste overlevingskansen heeft wanneer het dier grootgebracht wordt door zijn eigen ouders.
Dan moet u wel proberen in die tijd
katten uit de buurt te houden.
Alleen als u er heel zeker van bent
dat de ouders niet meer terugkomen, mag u een jonge vogel helpen.
Dit kan u doen door de dierenambulance te bellen of door het beestje
zelf naar een vogelopvang te brengen. Ten slotte wijst de Dierenbescherming erop dat de ambulancediensten veel geld kosten. U wordt
dan ook verzocht om, als u de dierenambulance belt, een vrijwillige
bijdrage te leveren om de instandhouding van de ambulancediensten
mogelijk te maken.

Kinderhulp zoekt collectanten
Aalsmeer - De landelijke collecte
van het Nationaal Fonds Kinderhulp
wordt dit jaar gehouden in de week
van 22 tot en met 28 april. De stichting heeft behoefte aan extra vrijwilligers voor deze collecte. Daarom doet Kinderhulp een oproep aan
iedereen die een paar uurtjes vrij
kan maken voor kinderen met minder kansen, om zich aan te melden
als collectant. Kinderhulp zet zich al
meer dan vijftig jaar in voor kinderen in Nederland die te maken krijgen met jeugdzorg. Maar liefst één
op de twintig kinderen zit zodanig
in de problemen dat professionele hulp noodzakelijk is. In (pleeg)
gezinnen met financiële beperkingen of jeugdzorginstellingen is vaak

geen geld voor extraatjes. Een dagje uit, Sinterklaas, lid zijn van een
sportclub, een computer of zelfs
zwemles is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Kinderhulp maakt dit
mogelijk door een financiële bijdrage te leveren.Vindt u ook dat alle kinderen in Nederland recht hebben op een beetje gewoon geluk?
Heeft u een paar uurtjes tijd? Word
dan collectant voor Kinderhulp. Collecteren hoeft echt niet veel tijd te
kosten. U bepaalt zelf hoeveel tijd
u wilt besteden. Samen met de collecteorganisator in uw eigen wijk of
woonplaats overlegt u welke straat/
straten u voor uw rekening wilt nemen. Aanmelden kan via e-mail: info@kinderhulp.nl.

Mysteriespel in Open Hof Kerk
Aalsmeer - In de Middeleeuwen
werden mysteriespelen vaak opgevoerd door geestelijken, waarbij
een gebeurtenis uit de bijbel aanschouwelijk werd gemaakt, dit tot
lehring ( ende vermaeck!) van de
leken. Van de schepping tot aan
de dag des oordeels, zo werd het
evangelie verkondigd in die tijd. Later vond er een ontwikkeling plaats
in de mysteriespelen, die inmiddels
binnen, maar ook buiten, de kerk
werden opgevoerd. Op zondag 15
april wordt in de Open Hof Kerk aan
de Ophelialaan het mysteriespel
‘Verloren’ opgevoerd. De voorstelling gaat over mensen, jong en oud,

die van elkaar houden, maar die onzeker zijn over elkaar, over moeite,
angsten en ook geluk. Maar ook is
er de dood, intrigerend, machtig.
Door de goede dialogen, diepgang
en humor zet het de mensen aan
het denken over god en de macht
van het kwaad. Daarom is er voor
wie dat wil gelegenheid tot een nagesprek bij een kopje soep of een
hapje. De voorstelling is vooral geschikt voor inwoners in in de leeftijd
van 20 tot 50 jaar. Voor de kleintjes
is er oppas en er wordt voor de kinderen een film gedraaid. Aanvang is
17.00 uur en iedere belangstellende
is welkom.

Genieten van
Matthäus Passion
Aalsmeer - Dinsdag 3 april is de
OVAK met een groep van 46 deelnemers naar de Matthäus Passion
in het Concertgebouw geweest. Om
18.15 uur vertrok de extra bus, die de
groep OVAK-ers voor de ingang van
het Concertgebouw afleverde. Voorafgaand aan het concert werd er koffie gedronken. Daarna genoot men
van een indrukwekkende uitvoering
van de Matthäus Passion door KCOV
Exelsior en RBO Sinfonia met geweldige solisten en onder bezielende leiding van dirigent Wim van Herk.
Na afloop stond de bus voor de deur
klaar en waren de reacties over deze
avond alleen maar positief.

Expositie Mireille Moya in
Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Van april tot en met
eind juni exposeert Mireille Moya in
Ziekenhuis Amstelland. De expositie bestaat uit schilderijen. Kleur is
het kernwoord voor de schilderijen
van Mireille Moya (1970). Het licht
en het leven spatten eraf. Patronen
in repeterend schema, gecentreerde
draaiingen, ogen die je aan blijven
staren. Op het eerste gezicht werken de doeken bijna hallucinerend,

Pluk de Dag

voor haar werk. Kijk voor meer informatie op www.mireillemoya.nl.

Aalsmeer - Sinds deze week tel ik
drieënveertig lentes. Op zich een
prima leeftijd, al draai ik het natuurlijk liever om. Want het voelt niet
zo, maar het klinkt toch best oud in
mijn oren. Ik, en de meeste vriendinnen met mij, gedraag me er vaak
ook niet naar. Daarom beginnen de
mankementjes er aardig in te sluipen. Om maar even wat te noemen:
de spierpijn is heftiger na het sporten, avondjes stappen zijn vermoeiender dan voorheen, de soms daaropvolgende kater is kateriger, de lijnen in het gelaat dieper, de borsten
slapper, de rug strammer, de weegschaal onvriendelijker en dan heb
ik het nog niet eens over de zweetaanvallen en opvliegers naar aanleiding van de overgang waarin ik vervroegd ben beland. Pfff, vrouw zijn is
niet altijd een pretje. Toch sta ik vrolijk in het leven en zou bijvoorbeeld
geen zestien meer willen zijn. Oké,
ik denk met plezier terug aan die
tijd en zie me nog door de straten
scheuren op mijn glimmend zwarte Puch Maxi zonder trappers, maar
de puberhormonen die me daarbij
door het lijf gierden, nee bedankt.
Een andere leeftijd dan: een jaar of
twintig, vijfentwintig? Maar och, de
onzekerheid die ik toen had daar
zit ik ook niet meer op te wachten.
Het niet precies weten wat je wilt.
De vraag ‘is dit het nou?’, die ik mezelf tientallen keren per dag afvroeg,
of ik wel of geen kinderen wilde, of
mijn werk wel hetgeen was wat echt
bij me paste. Grote levensvragen
waar iedereen tussen de twintig en
dertig mee te maken krijgt of heeft
gekregen. Gelukkig heb ik daarop
antwoord gekregen. Mijn partnerkeuze was definitief gemaakt toen
ik achtentwintig was en mijn kinderwens werd vervuld op mijn tweeëndertigste. Er bleven alleen op werkgebied nog wel wat vragen en eigenlijk heb ik dat carrière-roer pas
drastisch omgegooid toen er op mijn
zesendertigste een dramatische gebeurtenis plaatsvond. Mijn dierbare zus overleed. Men zegt altijd dat
het leven bij veertig begint. Bij haar
hield het met die leeftijd juist op. In
de bloei van haar leven. Hoe oneerlijk. Toch heeft het mij, naast ongekend veel verdriet, ook iets positiefs
gebracht. Ik heb nog geen jaar na
haar dood mijn eigen administratiekantoor opgezet en schrijf daarnaast op freelance-basis teksten en
columns. Een goede combi en zeker
een goede keuze, want ik heb nog
geen dag stilgezeten. Optimistisch
als ik ben (dat heb ik ook van haar)
haal ik uit het leven wat er in zit en
geniet van alles wat ik heb. En, naar
een citaat van de bekende soepreclame; dát zouden meer mensen
moeten doen! Tja, drieënveertig dus.
Even slikken en weer doorgaan. Ik
besef overigens ineens dat mijn oma
zesentachtig jaar oud is geworden
en ik in dat perspectief op de helft
zit. Maar goed, ik ben, ondanks de
eerder genoemde kwaaltjes, verder
nog gezond, heb mijn beide ouders
en broer nog, een zorgzame man,
een blij kind, lieve familie en vrienden, een fijn huis, voldoende inkomen ondanks de recessie, een superdruk maar bovenal gezellig sociaal leven en maak graag tijd voor
echt belangrijke zaken zoals vakanties, feestjes, vriendenavondjes en
etentjes met daarbij een goed glas
wijn (lees: flesje). Dus kom maar op
met dat 44e levensjaar. Die kraaienpootjes neem ik wel op de koop toe.
Zei ik kraaienpootjes? Ik bedoel natuurlijk mijn lachrimpels. En ik ben
er trots op. Pluk de dag! Zou zij ook
zeggen..
Miranda Gommans

Jaarvergadering
Groei & Bloei

25e Kledingbeurs in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 21 april
wordt voor de vijfentwintigste keer
de jaarlijkse lente en zomer kinderkledingbeurs gehouden in dorpshuis
De Reede in de Schouwstraat 14. Het
betreft de in- en verkoop van kinderkleding vanaf maat 80, speelgoed
en kinderbenodigdheden. De enige
voorwaarden hiervoor zijn dat de ingebrachte kleding wel voor deze tijd
van het jaar bestemd zijn en de kleding en andere spullen heel, modieus en schoon zijn. De inbreng is
van 9.00 tot 10.00 uur. De ingebrachte kleding mogen de deelnemers in
dit uurtje zelf ophangen. De verkoop
vindt vervolgens van 12.30 tot 14.00

uur plaats. Het afhalen van de niet
verkochte artikelen is gepland tussen 17.00 en 17.30 uur. Alles wat om
17.30 uur nog niet is opgehaald gaat
zondermeer naar een goede doel. Er
kunnen maximaal 30 kledingartikelen per nummer worden aangeboden. Speelgoed onbeperkt. Om verwarring te voorkomen wordt aangeraden schilderstape te gebruiken
met daarop in een rondje het verkoopnummer en daarachter de prijs
en dit te plakken op de kleding. Voor
verkoopnummers kan contact opgenomen worden met Henriëtte via
0297-345007, Nettie via 0172-508930
of Joke via 0297-323955.

Aalsmeer - Zaterdagmorgen 14
april komen vanaf 10.00 uur de leden van Groei & Bloei bij een voor
de jaarvergadering. Deze vindt
plaats in het bedrijf van Frans van
Zaal Totaaltechniek aan de Bedrijvenweg 10. Na een korte vergadering waarin ook de D. Jongkind
Mzn. prijs zal worden uitgereikt,
vindt een presentatie en rondleiding
bij Van Zaal plaats. De D. Jongkind
Mzn. prijs wordt elke twee jaar toegekend aan iemand die zich breed
heeft ingezet voor het promoten van
Aalsmeer als bloemencentrum. Deze keer wordt André Mulder in het
zonnetje gezet. Hij is vele jaren directeur van de Bloemenveiling VBA
geweest. Onder zijn leiding ging de
omzet van 40 miljoen naar 4 miljard!
En nu is deze inwoner actief adviseur van Kunst en Cultuur Aalsmeer.
Iedereen uit die hierbij aanwezig wil
zijn, is welkom!

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 12 april 2012

Fotowedstrijd ‘Beleef
Aalsmeer in de zomer’

Met Nieuwendijk naar
Bedrijfsauto RAI

Aalsmeer - In de zomer valt er veel
te beleven in Aalsmeer. Daarom
gaat Beleef Aalsmeer de brochure
‘Beleef Aalsmeer in de zomer’ uitgeven. Voor deze brochure en de website www.beleefAalsmeer.nl is de
stichting op zoek naar de leukste en
mooiste foto’s. In de brochure komt
toeristen informatie over de leukste
activiteiten, bezienswaardigheden
en evenementen die er in Aalsmeer
te beleven zijn. De brochure komt
medio mei uit en wordt onder andere verspreid via de plaatselijke horeca, de gemeente, en de VVV. Heeft u
een mooi, leuke, ontroerende, grappige digitale foto, die laat zien wat
je in Aalsmeer kunt doen? Doe dan
mee aan de fotowedstrijd van Beleef
Aalsmeer! Mail voor 30 april uw digitale foto naar: prijsvraag@beleefaalsmeer.nl. De foto moet 300 dpi

Streek - Van 17 tot en met 21 april is
er weer de Bedrijfsauto RAI in Amsterdam, wat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Renault
Nieuwendijk nodigt daarom al haar
zakelijke relaties van harte uit voor
de bedrijfswagen-dagen op donderdag 19 en vrijdag 20 april. Tijdens deze dagen kan kennis gemaakt worden met de zakelijke modellen van Renault in de Nieuwendijk vestiging in Lijnden. Daarnaast
wordt een geheel verzorgd bezoek
aan de Bedrijfsauto RAI aangeboden, inclusief shuttle service naar en
van het beursgebouw. Donderdag
19 en vrijdag 20 april staan in het
teken staan van de zakelijke klant.
Gedurende deze dagen is Renault
Nieuwendijk van 09.00 tot 23.00 uur
geopend. Er kunnen proefritten gemaakt worden in de Master, Trafic,
Kangoo en Megane. Alle bedrijfswagen specialisten staan klaar om
alle vragen te beantwoorden en een
advies op maat te geven. Deze be-

zijn in JPEG (.jpg) bestand, niet groter dan 1,5 MB. Door inzending van
uw foto draagt u de rechten over
aan de gemeente Aalsmeer. De foto mag dan rechtenvrij en zonder
kosten gebruikt worden voor activiteiten van Beleef Aalsmeer. Deze
fotowedstrijd is bedoeld voor particuliere inwoners en bezoekers van
Aalsmeer, minimale deelnameleeftijd is 18 jaar. Bij jongere deelnemers is toestemming van de ouders noodzakelijk. Commerciële bedrijven, free-lancers en organisaties zijn uitgesloten van deelname.
De prijs, een VVV cadeaubon van 50
euro, wordt alleen aan de winnaar
uitgedeeld, en kan niet in geld worden omgezet.
De prijswinnaar wordt voor 2 mei
bekend gemaakt op de website van
Beleef Aalsmeer.

Pasen in de Ophelialaan
Aalsmeer - Tijdens het paasweekend was het weer een drukte van
jewelste in de Ophelialaan! Veel
mensen waren op de been, om van
het paasweekend een mooi weekend te maken. Daar horen natuurlijk allerlei leuke dingen bij die de
vreugde van het paasweekend
kunnen doen verhogen. Men ging
op pad, voor allerlei lekkere dingen en ook voor cadeautjes. Namens de winkeliers van de Ophelialaan werd traditioneel tijdens
dit paasweekend iets leuks uitgedeeld aan het winkelend publiek.
Dit jaar werden dozen eieren uitge-

Van links naar rechts Niek Verweij (ict), Christine Kempkes (directeur) en
Victor van Honk (marketing).

Bibliotheek Amstelland wint
Award Digitale Bibliotheek
Amstelveen – Tijdens het congres
DB Update 2012 in Rotterdam is de
publieksprijs Award Digitale Bibliotheek van het Jaar toegekend aan
de Bibliotheek Amstelland. De juryprijs ging naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De Award
wordt ieder jaar toegekend aan die
(openbare, wetenschappelijke, bedrijfs)bibliotheek in Nederland waar
analoge en digitale bronnen integraal beschikbaar zijn én advies
gegeven wordt bij het samenhangend gebruik daarvan – onafhankelijk van tijd en plaats. Verder zijn de
voorwaarden dat de bibliotheek innovatief is, klantgericht werkt, gebruiksvriendelijk is, evenals snel,
laagdrempelig en aantrekkelijk voor
bezoekers. Met een overduidelij-

ke meerderheid aan stemmen wist
de Bibliotheek Amstelland de prijs
in de wacht te slepen. Via socialmedia en door contacten in de bibliotheek zijn de bezoekers en leden van de bibliotheek opgeroepen
hun stem uit te brengen. Hieraan
is massaal gehoor gegeven. “Een
mooie opsteker in deze tijd van bezuinigingen en een mooi gebaar van
onze leden en iedereen die zijn of
haar stem heeft uitgebracht. Waarvoor onze hartelijke dank. Voor ons
een stimulans om nog meer digitale
initiatieven te starten die bijdragen
aan een nog efficiëntere en klantvriendelijkere dienstverlening en
meer verbinding voor onze leden en
bezoekers”, belooft directeur Christine Kempkes.

deeld aan iedereen die werd aangesproken door Tara. Zo ook aan
Gerda. Gerda is vaak te zien in de
Ophelialaan. Ze woont in de buurt
en is zeer tevreden met deze leuke straat. Gerda is erg enthousiast
over de goede en evenwichtige samenstelling van de winkels in de
straat en ook over de goede sfeer
en persoonlijke aandacht van winkeliers die garant staan voor het
echte Ophelialaan gevoel! “Ja, Echt
hoor!”, voegt zij er nog uitdrukkelijk aan toe! En voor die blije mensen doet de Ophelialaan graag iets
extra’s.

Paashazen trakteren in
Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
kon men zomaar de Paashaas tegen
komen in Aalsmeer Centrum. Drie
alleraardigste Paashazen waren uitgenodigd door de Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum.
Zij deelden meer dan 20 kilo chocolade paaseitjes uit aan het winkelend publiek en de actie viel in de
smaak bij groot en klein. Het volgende evenement in Aalsmeer Centrum is de Geraniummarkt die dit
jaar plaatsvindt op zaterdag 12 mei.
Noteer de datum alvast in de agenda want de Geraniummarkt is dé
plek om perkgoed van de hoogste
kwaliteit aan te schaffen!

Safran vindt gouden paasei
Aalsmeer - Afgelopen zondag,
eerste paasdag, organiseerde café Sportzicht een zoektocht naar
het gouden paasei. Rond 17.00 uur
werd het startsein gegeven. De gasten begonnen te zoeken. Er waren
gekookte eieren en chocolade eieren verstopt. Iedereen ging natuurlijk voor het gouden paasei, maar de
persoon die de meeste andere eieren vond kreeg een verrassing, twee
uitsmijters. De eieren lagen binnen
en buiten verstopt. Na een tijdje
werd een aanwijzing gegeven voor
het gouden paasei. De gasten waren fanatiek aan het zoeken, stok-

ken, biljartkeu’s, tafels en stoelen
werden erbij gehaald. Een paar minuten later werd de tweede aanwijzing gegeven. Er was een gast zeer
dichtbij de plek, maar helaas geen ei
gevonden. Er volgde nog een aantal aanwijzingen. Safran opende
de bovenkant van de biertap, maar
daar zat een chocolade ei in. Even
later werd door de organisatie geroepen dat hij zijn vingers brandde.
Toen vond Safran het gouden paasei, in de zijkant van de biertap. Esther Eveleens had de meeste eieren
gevonden in totaal 34. Een zeer geslaagde eerste paasdag.

Aalsmeer - In april zijn weer
twintig cadeaubonnen van 5 euro
aan spaarders uitgereikt door de
bloemenzegelwinkeliers. De gelukkigen zijn B.M. van Amerongen, familie Berghoef, A.M. Boerlage, N.M. Claassen, Eyke Dijkstra,
K. de Geus-Stokkel, S.C. van de

Ham, Marijne Heeren, P. Hogeweg, M. Klemkerk, familie Kok, Dit
Koopman, A. Loogman-Pijnaker,
J. Otto-Maarse, Helma Persoon,
familie Spaargaren, N. Spaargaren, familie van Wees, J. van de
Wiel en G. Van Zijverden-van de
Hoorn.

Greenport onderneming van de maand

Chrysantenkwekerij Arcadia: “Maak
jeugd enthousiast voor het vak”
Aalsmeer - Arcadia chrysanten
teelt bijna 40 miljoen takken chrysanten per jaar. Het van oorsprong
Westlandse bedrijf is in 2008 neergestreken in de regio Aalsmeer. “We
hebben daar geen spijt van”, zegt
René Eikelenboom van Arcadia. “De
grondprijzen waren in het Westland
zo hoog dat we het niet zagen zitten
om het bedrijf daar uit te breiden.
Daarnaast biedt dit gebied heel veel
voordelen omdat de veiling zo dichtbij is. We zijn niet de enigen die de
stap gemaakt hebben. Het paprikabedrijf Power Grow is een paar jaar
geleden ook verhuisd naar deze regio.” In het Greenport Aalsmeer-gebied waren in het verleden meerdere kleinere chrysantenkwekerijen
gevestigd. René: “Op dit moment is
Arcadia de enige chrysantenkwekerij in Greenport Aalsmeer. We werken wel veel samen met bedrijven buiten het gebied. Concurrenten zou ik ze niet willen noemen. We
werken juist veel samen. Onlangs
zijn wij nog 3 hectare gegroeid en
we draaien prima. De potentie en de
ambitie om verder uit te breiden is
er zeker,maar we lopen liever even
niet te hard van stapel.” De invloed
van Greenport Aalsmeer is voor René in de dagelijkse praktijk nog niet
heel goed merkbaar. René: “Ik kan
mij goed vinden in de initiatieven
die er zijn. Voor ons is het belangrijkste aandachtspunt het thema arbeidsmarkt en onderwijs. Productiehanden hebben we genoeg, maar er
het is heel moeilijk om specialisten
te vinden. Als wij een vacature heb-

ben dan loopt het geen storm met
de sollicitaties. Ook het teruglopend
aantal aanmeldingen voor de opleiding laat zien dat het vak bij jongeren niet erg in trek is. Wij ontvangen graag jongeren om ze te laten
zien wat het vak inhoudt en hoe dynamisch het is. Er komen hier regelmatig studenten van de tuinbouwschool Aalsmeer. Tijdens zo’n bezoek merken we zeker dat mensen
enthousiast zijn. Studenten zijn bij
ons altijd welkom en als er initiatieven worden ontwikkeld om meer
promotie voor het vak te maken dan
denken wij graag mee!”

Start zaterdag 14 april

Kinderboeken outlet in
Boekhuis Aalsmeer

Steun voor lokale vereniging en stichting24:

Doe mee met b(l)oeiende
ledenbank-actie van Rabobank
Aalsmeer - In mei voert Rabobank
Regio Schiphol een speciale actie, de b(l)oeiende ledenbank-actie. Hierbij maken twintig geselecteerde verenigingen en stichtingen
uit Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp,
Nieuw Vennep en de omgeving van
deze kernen, kans op een donatie
uit ons Coöperatiefonds. Leden van
de bank kunnen op één van deze
partijen stemmen. Voor elke stem
doneert Rabobank Regio Schiphol 25 euro. Het donatiebedrag kan
flink oplopen, elke stem telt dus!

Cadeaubonnen Bloemenzegels

drijfsdagen worden natuurlijk helemaal compleet met een bezoek aan
de Bedrijfsauto RAI in Amsterdam.
Om het de bezoeker gemakkelijk te
maken, biedt Nieuwendijk een shuttle service naar en van het beursgebouw aan. Voor elke bezoeker
die gebruik maakt van deze service
ligt een gratis toegangskaart voor
de RAI klaar bij de receptie. Verder gelden deze dagen extra scherpe acties op alle zakelijke modellen.
Denk hierbij aan het 3-4-3 voordeel,
scherpe financieringstarieven, gratis
onderhoud en aantrekkelijke accessoirescheques. Kortom, genoeg redenen om een bezoek te brengen
aan de Pro+ vestiging in Lijnden!
Voor meer informatie kan gekeken
worden op www.renault-nieuwendijk.nl. Geïnteresseerd? Aanmelden kan via de website van Renault
Nieuwendijk. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen, dus wees er
snel bij! Inschrijven kan tot maandag 16 april.

Door de Ledenraad zijn twintig
stichtingen en verenigingen geselecteerd voor deze actie. In Hoofddorp de stichting Meer-Historie,
stichting Voedselbank, stichting
Leergeld Haarlemmermeer, stichting museum Cruquius en stichting Feestweek Vijfhuizen. In Nieuw
Vennep de stichting Jeugland, tennisvereniging De Kikkers, stichting Kinderboerderij Dierenvreugd,
stichting Anbo en stichting Plattelandsjongeren gemeenschap Haarlemmermeer.
In Aalsmeer stichting de Binding,
het Oosterbad, de Historische tuin,

stichting de Werkschuit en stichting de Bovenlanden. En in Uithoorn voetbalvereniging Legmeervogels, stichting Thamer Thuis,
stichting de Wissel, tennisvereniging VDO/SE en muziekvereniging
Tavenu.
Rabobank is gebouwd op de gedachte dat je samen meer bereikt
dan alleen. Bijdragen aan de lokale samenleving vindt de bank vanzelfsprekend. Om deze reden is het
Rabobank Coöperatiefonds in het
leven geroepen. In dit fonds wordt
jaarlijks een deel van de winst gestort. En hiermee worden lokale
verenigingen en stichtingen in het
werkgebied van de Rabobank gesteund.
Wanneer klanten van Rabobank
Regio Schiphol nu lid worden, is het
mogelijk ook een stem uit te brengen. Zo levert elk lid een belangrijke bijdrage aan zijn of haar favoriete doel. Dit is één van de aantrekkelijke kanten van het lidmaatschap van Rabobank Regio Schiphol.
Het lidmaatschap aanvragen kan
via www.regioschiphol.rabobank.nl.

Aalsmeer - Kinderboeken zijn een
heel belangrijk onderdeel van het
assortiment in Boekhuis Aalsmeer.
Net als vorig jaar houdt de boekhandel in de Zijdstraat 12 in april
weer een leuke kinderboeken outlet. Twee weken lang in de winkel
een heleboel speciaal geselecteerde boeken voor hele kleine prijsjes. Prachtige prenten-, voorleesen informatieve boeken die in veel
gevallen nog geen 5 euro kosten!
De kinderboeken outlet start aanstaande zaterdag 14 april en duurt
tot en met 28 april. Voor deze boeken geldt op is op. De outlet bevat
ongeveer 80 verschillende titels, die
voorin de winkel worden gepresen-

teerd. Alle boeken zijn door de uitgevers vrijgegeven in prijs, wat betekent dat ze niet meer onder vaste
boekenprijs vallen. Daardoor kunnen deze boeken flink worden afgeprijsd. In de outlet onder andere titels van vooraanstaande kinderboekenuitgeverijen als De Vier
Windstreken, Lemniscaat en Gottmer. Er is van alles: prentenboeken, voorleesboeken, kartonboekjes voor de allerkleinsten, kleurboeken en informatieve boeken voor de
iets oudere kinderen. Kortom, de
moeite waard om naar de winkel
te komen! Neem voor een overzicht
van alle activiteiten een kijkje op
www.boekhuisaalsmeer.nl.

Nieuwe winkel Dorcas open!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 4
uur sloot Janny Rijkmans, één van
de 130 vrijwilligers van de Dorcaswinkel, voor de laatste maal de winkeldeur aan de Aalsmeerderweg.
Na ruim 5 jaar, met een groeiend
aantal enthousiaste klanten, heeft
Dorcas de sprong gemaakt naar de
Turfstekerstraat 15. De vele gemotiveerde vrijwilligers hebben veel,
heel veel werk verzet. En het resultaat mag er zijn. Een prachtige winkelinrichting hebben het interieur
van het voormalige pand van Victory een totaal ander aanzien gegeven. Aan de Turfstekerstraat wordt
gestart met de verkoop van kleding.
Dit betekent niet dat er geen kleding
meer wordt verstuurd, want ook dat
gaat gewoon door. Op de begane
grond is de cadeauhoek, hier zijn de
nieuw ingebrachte artikelen te vinden. Tevens een sfeervol opgestel-

de nostalgische hoek met veel artikelen uit grootmoeders tijd. Op zoek
voor studentenkamer of eigen huis?
In de grote meubelhal staan (klein)
meubels in verschillende uitvoeringen. Boven is de afdeling boeken en
worden CD’s en LP’s te koop aangeboden. Verder ook een lichtkubus met vele lampen, prachtig serviesgoed, kinderspeelgoed en de
ruime kledingafdeling. Op het koffieterras kan een heerlijk kopje fairtrade koffie gebruikt worden. Wie
spullen komt inleveren, ontvangt
een bon voor een gratis kopje koffie of thee. Op het ruime parkeerterrein is altijd plaats. Iedereen is aanstaande zaterdag 14 april welkom in
de Dorcaswinkel aan de Turfstekerstraat 15.De openingstijden zijn onveranderd: Dinsdag, donderdag en
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Tel.
361043.

2e katern
Abonneespeler uit Aalsmeer
wint hoofdprijs 100.000,Aalsmeer - Een abonneespeler uit
Aalsmeer heeft bij de vijfde trekking van het Miljoenenspel op zaterdag 31 maart de hoofdprijs van
100.000 euro gewonnen. Deze winnaar krijgt dit bedrag belastingvrij uitgekeerd. De Jackpot van het
Miljoenenspel viel tijdens de vijfde trekking niet en is dus weer beschikbaar voor de volgende trekking op zaterdag 7 april. De Jackpot
staat dan op 2x1 miljoen. De Hoofdprijzen van 100.000 euro, 20.000 euro en 10.000 euro gaan er elke zaterdag gegarandeerd uit, evenals
vele andere prijzen. Het Miljoenenspel is de nieuwe wekelijkse lote-

rij van de Nederlandse Staatsloterij.
Het Miljoenenspel is de eerste loterij die haar Jackpot opknipt in prijzen van 1 miljoen euro, zodat meer
spelers kans maken om miljonair te
worden. De trekking van het Miljoenenspel vind elke week op zaterdag
plaats. Iedere week vallen er bij het
Miljoenenspel drie gegarandeerde hoofdprijzen van 100.000 euro,
20.000 euro en 10.000 euro en vele
kleinere prijzen variërend van 1000
euro tot 2,50 euro. Daarnaast speelt
iedereen mee voor de Jackpot. Elke
zaterdag wordt bij de trekking met
een ballenmechanisme bepaald of
de Jackpot valt.

CDA bezoekt VTOC Fokker
Aalsmeer - De fractie van het CDA
bezoekt regelmatig bedrijven en
instanties in Aalsmeer om op de
hoogte te blijven van ontwikkelingen in de samenleving. Afgelopen
week bracht de fractie van het CDA
een werkbezoek bij het vaktechnisch opleidingscentrum (VTOC)
Fokker, gevestigd in het Crown
Business Center Aalsmeer. Het ontvangst vond plaats op de directiekamer van directeur Martin van Grieken die aangaf Aalsmeerse ‘roots’
te hebben. Uitgebreid verhaalde
de ondernemer Van Grieken over
het ontstaan van het VOTC die haar
oorsprong vindt in de bedrijfsschool
van Fokker Aircraft. Op dat fundament werd in 2004 de nu zelfstandige opleidingsschool voor onderhoudstechnici voor de luchtvaart
gebouwd. De opleidingen werden
aangescherpt en aangepast aan
de veranderde internationale luchtvaartwetgeving. Met de Part 147 erkenning ontvangen afgestudeerden
van het VTOC Fokker een internationaal erkend diploma. Door een intensieve begeleiding kunnen leerlingen in één jaar tijd afstuderen
op MBO-3 niveau. Om dat te bereiken geldt wel een 40-urige schoolweek. Leerlingen voldoen hier graag
aan en werken soms onder begelei-

ding van hun docent nog na schooltijd door om hun werkstukken af te
krijgen. Jaarlijks worden 150 jongeren naar een einddiploma geleid. Het slagingspercentage ligt op
85%, dat is hoog in het MBO. Na
de inleiding van de heer Van Grieken werd de CDA-fractie rondgeleid door de school die bestaat uit
een kantoren- en lokalenverdieping
en een aparte technische hal waar
de praktijklessen worden gegeven.
In deze hal staan ook diverse helikopters en straaljagers opgesteld
waaraan de leerlingen hun praktijkopleiding krijgen. De fractie van
het CDA was niet alleen onder de
indruk van het materiaal waaraan
wordt gewerkt, maar vooral van de
gedrevenheid waarmee directie en
docenten de leerlingen begeleiden
naar een diploma. Voor velen is het
een jongens- (maar ook meisjes-)
droom om met en aan vliegtuigen
te werken. Niet iedereen kan piloot
worden en zelf gaan vliegen, maar
er zijn daarnaast nog vele functies
waardoor je intensief met vliegtuigen bezig kunt zijn. Via de opleiding van VTOC Fokker krijg je toegang tot die wereld. Het bijzondere
is dat deze opleiding in Aalsmeer is
gevestigd. Dit vervult de fractie van
het CDA met trots.

De fractie van het CDA voor een Alouette helikopter met geheel links directeur Martin van Grieken en rechts John Vos, hoofd opleidingen.

ingezonden
Ga niet naar Alders op 25 april
“Voortuintjes zien er niet uit”

Galvanistraat-bewoners
willen onderhoud groen!
Kudelstaart - Al jaren klagen de
bewoners van de flat in de Galvanistraat over de gemeentelijke voortuintjes. “Er wordt door de gemeente en De Meerlanden niets aan onderhoud gedaan”, aldus flatbewoonster mevrouw Klijn. “Vele malen hebben wij contact gehad met
de heren van de gemeente en de
Meerlanden, maar krijgen dan antwoorden als: We komen er nu aan
en gaan er iets aan doen. Maar dat
is ijdele hoop, want er komt nie-

mand. De oude bladeren van vorig
najaar liggen nog steeds in de tuintjes en ook in de struiken rondom
de flat.” Het liefst zien de bewoners
dat de tuintjes helemaal weg gaan.
“Dan zetten wij zelf wel plantenbakken op straat”, besluit mevrouw A.J.
Klijn. De bewoners hopen met deze oproep in de krant dat de gemeente en de Meerlanden nu daden bij woorden komen voegen en
de voortuintjes eindelijk onder handen gaan nemen.

Raad over Veiligheidsbeleid
Aalsmeer - Volgende week donderdag 19 april komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen
voor een bijeenkomst van het Beraad en de Raad in het gemeentehuis. De vergaderavond begint in
de raadskelder met een informatief uurtje over netwerken in wijken
en gaat vervolgens vanaf 20.30 uur
verder in de raadzaal. Op de agenda van het Beraad het integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014. Cijfers en
een evaluatie van het vorig meerjarenbeleid wijzen uit dat Aalsmeer
relatief veilig is. De doelstelling van
het nieuwe beleid is om deze positieve situatie vast te houden. “De
doelstellingen in het nieuwe veiligheidsbeleid vragen om capaciteit, inzet, betrokkenheid van burgers, ondernemers en veiligheidspartners als politie, brandweer en
de gemeente”, aldus de bestuurders
in het voorstel aan de fracties. Ingezien wordt dat deze inzet, capaciteit en betrokkenheid schaars is en
dus is gekozen om goed in te zetten

in keuzes. Oftewel focussen op een
aantal prioriteiten en de aandacht
goed verdelen. Gezien de kern van
het veiligheidsprobleem en de politieke agenda gaat de gemeente zich
de komende drie jaar vooral richten op sociale veiligheid, waaronder
een veilige woon-, werk- en leefomgeving vallen, evenals woninginbraken, huiselijk geweld en veilig ondernemen. Aandachtspunt nummer
twee is jeugdveiligheid en het derde
beleidsveld is fysieke veiligheid met
vooral in de ‘spots’ zelfredzaamheid
en brandveiligheid. Na een korte
pauze wordt rond 21.00 uur aangevangen met de Raadsvergadering.
Er gaat gesproken worden over de
nieuwe verordening Leerlingenvervoer en het startdocument en nota
van uitgangspunten voor het project
C60 Parkmeer komt aan de orde. De
sluiting van de vergaderavond is gepland rond half tien gepland. Inwoners, die de bijeenkomst van het
Beraad en de Raad willen bijwonen,
zijn welkom.

Sinds 1990 is het totale aantal mensen dat overlast ondervindt door
vlieglawaai van Schiphol met ongeveer 40 procent gedaald. Dit zou komen door de inzet van nieuwe stillere vliegtuigen. Deze afname in het
vliegtuiggeluid is echter niet overal
gelijk. Lokaal, dat zijn wij Aalsmeerders, kan er zelfs sprake zijn van
een toename, ook na ingebruikname van de vijfde baan. Op dit moment zijn er circa 330.000 mensen met ernstige geluidhinder en
140.000 mensen met ernstige slaapverstoring. Dat zijn dus ook alle
mensen onder de Aalsmeerbaan en
onder de Zwanenburgbaan. Het is
onwaarschijnlijk dat de geluidsoverlast en de risico’s verder zullen verminderen. Uitbreiding van de luchthaven leidt tot een verdere spreiding van het vliegverkeer en leidt tot
meer overlast. Daarnaast is de kans
op een vliegtuigongeluk bij Schiphol sinds 1990 met 30 tot 40 procent toegenomen door de groei van
het aantal vluchten. Tot zover deze informatie van het Centraal Plan
Bureau. En nu komt Hindergod Alders op 25 april van zijn tafel afdalen
naar Aalsmeer om ons uit te leggen
dat de groei van het luchtverkeer
doorgaat en dat er een nieuwe fijne
handhavingsystematiek is. Die aankondiging stond nota bene in een
artikel dat de dakpannen weer van
een dak zijn gevlogen. Uitbreidingsgoeroe Alders komt op verzoek van
ons bestuur uitleggen hoe dat nieuwe normeringsysteem werkt en wij
Aalsmeerders mogen er vragen komen stellen en opmerkingen ma-

Brand op eiland
Aalsmeer - Op zondag 8 april is
rond zes uur in de avond brand uitgebroken in een stapel hout op een
baggerdepot in de Westeinderplassen. De brandweer rukte uit met
een blusvoertuig en de reddings-

ken. Fijn toch? Ik kan me nog heel
goed de vorige zeer druk bezochte
bijeenkomst heugen. Het bleek een
avond vol onbegrijpelijk technisch
geleuter over minioplossingen waar
we nooit een vervolg over hebben
gehad en minder lawaai al helemaal
niet. En nu komt er weer zo’n topdown-avond waarbij we gaan horen
dat beleving van lawaai subjectief
is. Onderzoek uit Zwitserland heeft
ondertussen allang aangetoond dat
vlieglawaai schadelijk is voor de gezondheid. Er naar handelen is weer
schadelijk voor de economie dus
ja. Dan weet je het wel! Nee, er is
maar één reden waarom regeringsadviseur Alders komt en dat is om
Aalsmeer te laten denken dat het
meetelt. Volgens mij is er maar één
boodschap nog duidelijk en dat is
om het op 25 april oorverdovend stil
te laten zijn. We schuiven gewoon
niet aan, omdat we er niet meer in
geloven. Daarbij is het te stom voor
woorden dat er uit één van de meest
gehinderde gemeentes van de regio
geen bestuurder uit Aalsmeer aan
de Alderstafel zit. Ga niet naar die
avond, want het is uit de lucht gevallen eenrichtingsverkeer. We gaan
echt niet horen dat de leefbaarheid
in Aalsmeer er op vooruit zal gaan.
Integendeel, we gaan horen dat we
er mee moeten leven of verhuizen.
Ga niet naar Alders, blijf weg, laat
niets van ons horen!!! We doen gewoon of we doofstom zijn. Ga niet
en nooit meer op z’n minst totdat
er een bestuurder uit Aalsmeer een
echte stem heeft in de bestuurlijke
regiegroep Schiphol.

boot. Een flinke brand troffen de
spuitgasten aan.
Het vuur is bestreden met behulp
van de mobiele pomp van het hulpverleningsvoertuig en de pomp op
de brandweerboot.
De oorzaak van de brand is onbekend.

Uitnodiging voor alle inwoners

Informatief beraad over
wijkgericht werken
Ook straks ‘opladen voor
de deur’ in Aalsmeer
Aalsmeer - Het elektrisch rijden zit
enorm in de lift. Op dit moment rijden er ongeveer 1300 elektrische
personenauto’s in Nederland. En
dat worden er elke dag meer. De samenwerkende netbeheerders in Nederland willen zich voorbereiden op
de grootschalige introductie van het
elektrisch rijden. Stichting E-laad
plaatst daarom gratis oplaadpunten
voor elektrische auto’s op strategische plekken in steden en dorpen
waar veel automobilisten komen,
maar ook voor de deur bij mensen
die een elektrische auto gaan rijden.
Om ervaring op te doen met de gevolgen van elektrisch rijden voor het
elektriciteitsnetwerk en om elektrisch rijden te stimuleren hebben
de netbeheerders Stichting E-laad
in het leven geroepen.
Deze stichting heeft tot doel om
10.000 oplaadpunten te realiseren. Iedere bezitter van een elektrische auto kan een oplaadpunt aanvragen bij hem of haar in de buurt.
E-laad plaatst zo’n gratis oplaadpunt niet op eigen terrein, maar
op de openbare weg voor de deur
van de aanvrager. Op de openbare
weg, omdat dan ook andere elektrische rijders gebruik kunnen maken van het oplaadpunt. Gemeenten
plaatsen oplaadpunten op plaatsten waar vel automobilisten komen.
In Aalsmeer zijn inmiddels vier oplaadpunten door particulieren aangevraagd. Één oplaadpunt wordt
ook al door de gemeente zelf gerealiseerd. De Stichting E-laad plaatst
de oplaadpunten gratis, waarbij de
gemeente toestemming moet geven
voor het gebruik van parkeerplaatsen. De oplaadpunten komen op de
Oosteinderweg ter hoogte van huisnummer 488, in de Händelstraat ter

hoogte van huisnummer 58, in de
A.H. Blaauwstraat ter hoogte van
huisnummer 1, in de Dotterbloemweg Kudelstaart ter hoogte van
huisnummer 1 en op het Driekolommenplein tegenover het gemeentehuis. De oplaadpalen op de Oosteinderweg en het Driekolommenplein
worden over 6 weken geplaatst.
Wethouder Ulla Eurich: “Aalsmeer
draagt vanuit het oogpunt van duurzaamheid het elektrisch rijden een
warm hart toe. Daarom willen wij
het als gemeentelijke overheid onze inwoners en bezoekers mogelijk maken een elektrische auto op
te laden. Hoewel er ontwikkelingen
zijn die de oplaadtijd kunnen bekorten, duurt het op dit moment minimaal 3,5 uur voordat een lege accu volledig opgeladen is. We hebben dus voor de openbare oplaadpunten gezocht naar plaatsen waar
elektrische auto’s al in gebruik zijn
en waar ze langere tijd geparkeerd
kunnen worden tijdens het opladen.”
Gratis oplaadpunt in de buurt
Uiteindelijk is het de bedoeling
dat er een dekkend net aan oplaadpunten voor elektrische auto’s
komt. Heeft u zelf een elektrisch auto of bent u van plan om een elektrisch auto aan te schaffen? Neem
dan contact op met de stichting Elaad via www.e-laad.nl of met de
heer Kreukels van de gemeente
Aalsmeer om te bekijken welke mogelijkheden er voor u of uw onderneming bestaan met betrekking tot
het plaatsen van een oplaadpunt bij
u in de buurt. In 2012 kan dat nog
gratis. Heeft u suggesties voor locaties voor oplaadpunten in uw wijk,
dan hoort de gemeente deze graag.

Aalsmeer - Op donderdag 19 april
van 19.30 tot 20.30 uur zijn alle inwoners van Aalsmeer welkom om
een uur lang mee te denken en te
praten over de toekomst van het
wijkgericht werken in Aalsmeer. De
politieke partijen kunnen tijdens de
bijeenkomst kort hun eigen ideeën
toelichten.
Maar ook inwoners en deskundigen zijn van harte welkom om hun
visies toe te lichten. De gemeenteraad maakt het mogelijk om in een
informatief beraad met bewoners
en uitgenodigde deskundigen van
mening te wisselen. De bijeenkomsten zijn vóóral bedoeld als kennisdeling, en minder om het eigen ge-

lijk te halen. De gemeenteraad heeft
daarom tal van deskundigen uitgenodigd, maar de echte directe deskundigheid zit vaak bij de bewoners
zelf. Vandaar deze brede oproep aan
alle inwoners van Aalsmeer: Laat uw
stem horen over wijkgericht werken!
Rondetafelgesprek
In een groot rondetafelgesprek
krijgt iedereen de kans zijn of haar
inbreng te leveren. Gewoon luisteren kan natuurlijk ook, ieders bijdrage is welkom. Geen politiek debat,
maar uitwisseling van kennis tussen
burgers en deskundigen. De bijeenkomst wordt gehouden in de burgerzaal van het gemeentehuis en
start direct om 19.30 uur.

Besluitvorming 19 april in Raad

Nieuwe verordening voor
Leerlingenvervoer
Aalsmeer - De behandeling gericht
op het vaststellen van de verordening Leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 2012 leverde niet al te
veel vragen op. Bereikt dient te worden dat de bekostiging van het leerlingenvervoer alleen aan die personen wordt toegekend waarvoor de
verordening is bedoeld (een leerling die vanwege een lichamelijke,
verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken)
en dat de in de Programmabegroting 2012 opgenomen bezuiniging
op het leerlingenvervoer ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
De verordening wordt op een aantal plaatsen aangepast om het afstandscriterium voor SBO scholen
aan te passen (naar zes kilometer)
en de technische wijzigingen die de
VNG voorstelt door te voeren. Er zullen naar de mening van de AB frac-

tie mensen buiten de boot vallen en
de CDA fractie wil weten of er al
schrijnende gevallen zijn gesignaleerd en ook de fracties van PACT
en VVD uiten zo hun zorgen. Wethouder Ulla Eurich geeft aan dat er
een informatie avond is geweest en
dat de ouders van deze groep leerlingen meermalen schriftelijk geinformeerd zijn over de voorgenomen verhoging van het afstandscriterium. Bij de beoordeling van
de aanvragen voor bekostiging van
het leerlingenvervoer biedt de verordening een juridisch goed onderbouwd karakter. Leerlingen die een
SBO school bezoeken die op een
afstand van zes kilometer of minder
van het huisadres is gelegen kunnen geen beroep meer doen op de
gemeentelijke regeling voor bekostiging van het vervoer naar school.
Besluitvorming vindt in de vergadering van 19 april aanstaande plaats.

Nieuwe bruggen en nieuwe
ontsluiting in Green Park
Aalsmeer - Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: “Het
is mooi dat weer een groot bedrijf
voor Green Park Aalsmeer gekozen heeft. Om alles voor dit bedrijf
in gereedheid te brengen gaan we
nu nieuwe bruggen en wegen aanleggen.” Op 28 maart nam wethouder Ad Verburg van de gemeente en aandeelhouder van Green
Park Aalsmeer plaats in een heikraan en startte daarmee de werkzaamheden voor de realisatie van
een tweetal nieuwe bruggen en de
aanleg van de Japanlaan. De beide bruggen en de Japanlaan zorgen voor een goede bereikbaarheid
van de kavels en maken een goede doorgang en toegang van Green
Park Aalsmeer mogelijk. De aanleg van de Japanlaan is noodzakelijk om de onlangs aan Groenland
B.V. verkochte kavel van 2,3 hectare te ontsluiten. De Japanlaan komt
te liggen tussen de Machineweg
en de rotonde van de Legmeerdijk.
De beide bruggen zijn vergelijkbaar
met de brug op de Machineweg, nabij PTMD. De bruggen en de Japanlaan maken deel uit van de nieu-

we infrastructuur van het bedrijventerrein en liggen in het gebied tussen de Hornweg, Machineweg, Legmeerdijk en de toekomstige N201.
De bouwwerkzaamheden voor de
brug aan de Machinetocht zijn begin maart 2012 gestart. Gepland is
dat de werkzaamheden voor beide bruggen en de Japanlaan duren
tot augustus 2012. De werkzaamheden voor de aanleg van de Japanlaan omvatten onder meer het graven van watergangen, het aanleggen van riolering en de aanleg van
het wegtracé. Green Park Aalsmeer
is een hoogwaardig bedrijvenpark
van 180 hectare voor ondernemingen die toegevoegde waarde leveren in de bloemen- en plantensector. Naast deze specifieke doelgroep
is een deel van het plangebied beschikbaar voor de vestiging van bedrijven uit de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn buiten de sierteeltsector. Het bedrijventerrein wordt gezamenlijk ontwikkeld door Green
Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling
BV, opgericht door de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn. Er zijn nog
kavels beschikbaar.

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 12 april 2012

Ruim 600 reacties op brieven
over gebruik gemeentegrond
Aalsmeer - In november vorig jaar
maakte de gemeente Aalsmeer bekend dat een grootschalige inventarisatie zou worden uitgevoerd naar
mogelijk oneigenlijk gebruik van
gemeentelijke gronden. Het gaat
hierbij om soms bewust maar ook
om soms onbewust gebruik. In beide gevallen is echter geen toestemming van de gemeente verkregen.
Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn ongeveer 1.200 signaleringsbrieven verzonden naar vermoedelijke gebruikers van gemeentegronden.
Hierop heeft de gemeente inmiddels
625 reacties ontvangen. Deze reacties worden door de gemeente op
prijs gesteld en maken het mogelijk
dat de gemeente gelijkheid voor alle burgers kan creëren. Op dit moment is de gemeente bezig met het
inhoudelijk beoordelen van alle toegezonden reacties.
Dit wordt zorgvuldig gedaan, zodat gelijke situaties ook gelijk behandeld worden. Vanaf deze maand
(april) zal de gemeente in fasen inhoudelijk reageren op de binnengekomen reacties. Uiteraard zal de
gemeente nadere inhoudelijke informatie verzenden naar de aange-

Amendement
Via een raadsbreed gesteund ingediend amendement blijkt echter
dat de vier fracties het niet eens zijn
met het college. Als er toch verkend
moet worden in hoeverre is het mogelijk om monumentale dorpsgezichten te kunnen aanwijzen teneinde het cultuurhistorisch karakter
van Aalsmeer te behouden, stelt het
amendement voor om woningcomplex Het Rooie Dorp aan de Machineweg inclusief het aan de overzijde
gelegen ketelhuis en schoorsteen
toe te voegen. Het was in eerste termijn al duidelijk dat het de opstelling van het college nogal voorbarig
was. Volgens de VVD fractie is het
Rooie Dorp een verhaal apart ende
factie heeft ook moeite met het inzetten van ‘deskundigen’. Hoe deskundig zijn zij? Ook de PACT frac-

Groenstrokenbeleid
Mede naar aanleiding van de toegezonden reacties is het gemeentelijk groenstrokenbeleid uitgebreid.
Nieuw is de mogelijkheid om, onder
voorwaarden, een onderhoudsovereenkomst te sluiten. Hiermee wordt
in bepaalde situaties het uitgevoerde onderhoud door gebruikers geformaliseerd. Dit is mogelijk voor situaties die zijn ontstaan voor 1 januari 2012 en op basis van het geldende groenstrokenbeleid niet voor
verkoop of verhuur in aanmerking
komen. Andere criteria waar rekening mee wordt gehouden zijn dat
de groenstrook moet bestaan uit
grond, taluds of oevers en eventueel aangrenzende watergangen en
moet vanwege feitelijke omstandigheden niet voor verkoop of verhuur in aanmerking komen. Daarnaast is de strook grond voor onderhoudswerkzaamheden niet bereikbaar voor de gemeente. Voor meer
informatie kan contact opgenomen worden met de heer O. Derksen, via 0297-387575 of e-mail: info@aalsmeer.nl.

tie had in eerste termijn opgemerkt
dat het Rooie Dorp aan de criteria voldoet maar het is ook zo dat
de uitkomsten van belangrijke onderzoeken naar de herontwikkeling
ontbreken. De AB fractie is het niet
eens met de manier van denken van
het college en de fractie wil daarom het rapport volgen en als blijkt
dat er gesloopt moet worden dan
kan de lijst aangepast worden. Het
is dus een kwestie van omdraaien.
De CDA fractie had in de eerste termijn al een waarschuwend geluid
laten horen. Als de politiek afspraken maakt over het dorpse karakter
kunnen bewoners in een soort vacuüm terecht komen. Wat mag wel
en wat mag niet. Te strikte regels
hanteren kan gaan betekenen dat
woningen onverkoopbaar worden.
Het Stokkeland
Een amendement met als onderwerp Het Stokkeland haalde het
niet. Het gezicht van het Stokkeland
is vanaf de Van Cleeffkade in sterke mate beeldbepalend en er is zo’n
jaar of vijftien geleden hevige (politieke) strijd geleverd om het te behouden zoals het nu is en bij wijze van amendement wordt voorgesteld het gezicht op het Stokkeland
vanaf de Van Cleeffkade toe te voegen. Het college geeft aan eerst nog
een onderzoek te laten plaatsvinden
en dat is de meest passende wijze.
Meteen al aanwijzen gaat net iets te
snel. Wel werd aangegeven dat er
niet zal worden begonnen met het
afbreken van de oude schuur, gevaarlijke situaties uitgezonderd. Dit
was voldoende om het amendement
in te trekken.
De lijst met dorpsgezichten die ook
in aanmerking zouden kunnen komen voor het predikaat beschermd
dorpsgezicht zou nog langer kunnen worden als het aan diverse geopperde suggesties ligt. De Hogedijk, de Helling, het Seringenpark en
het gebied Spoorlaan, Primulastraat
en Begoniastraat en de Historische
Tuin bijvoorbeeld ging toch wel erg
ver. Het amendement over het Rooie
Dorp alsmede het voorstel over de
analyse kreeg even later raadsbrede steun.
Door Jan Peterse

Politie zet lokscooters en
laptops in tegen diefstal
Amstelland - Lokscooters en laptops worden ingezet door de politie om dieven op heterdaad te betrappen. Afgelopen weekend werd
op deze manier een vijftal mannen aangehouden. Op vrijdag 30
maart plaatsten rechercheurs van
het korps Amsterdam-Amstelland
om half twaalf ’s avonds een zogenoemde ‘lokscooter’ in Amsterdam. “De scooter is toegerust met
een track and trace-systeem”, zegt
Meindert de Wit van de wijkteamrecherche. “Hij werd daar neergezet met de intentie daders van scooterdiefstal op te sporen en aan te
houden.” Deze manier van werken
gebruikt het korps volgens De Wit
al langere tijd. Voorheen incidenteel, recentelijk districtsbreed. “Het
is een manier om dieven op heterdaad te betrappen. Zodra de scooter meegenomen wordt, gaat het
gps-systeem werken en kan de poli-

Aalsmeer - Bij mooi weer wordt
natuurlijk weer massaal in bootjes gestapt voor een tochtje varen.
De politie gaat de komende maanden bij zonnig weer de controles op
en rond het water intensiveren. Er
wordt gecontroleerd op alcohol en
(te) snel vaarders kunnen rekenen
op een boete. Vorige week is een 20
jarige inwoner uit Aalsmeerderbrug
door de buurtregisseur tot stoppen
gemaand. Hij vaarde met zijn bootje erg hard door de sloot langs de
Stommeerkade. Er is een waarschuwing gegeven.

schreven personen die niet gereageerd hebben.

Rooie Dorp toch op lijst
beschermd dorpsgezicht
Aalsmeer - Meningen over Rooie
Dorp bij raad en college niet gelijk
Analyse beschermd dorpsgezicht
Aalsmeer vastgesteld
Het concept “Cultuurhistorische
analyse gemeente Aalsmeer”, opgesteld
door
Cultuurcompagnie Noord-Holland in nauwe samenwerking met de Stichting Oud
Aalsmeer, geeft inzicht in de cultuurhistorische waarden van een
zestal gebieden en een advies over
eventuele aanwijzing als potentieel
gemeentelijk beschermde dorpsgezichten. Het zijn het gezicht rond de
Dorpskerk; langs de ontginningsbasis van Aalsmeer; de landarbeidersplaatsjes in de Stommeer; de jaren dertig middenstand in de Stommeer; het landschapsgezicht Bovenland-Benedenland (Mr. Jac. Takkade) en de Machineweg (Rooie
Dorp). Het college heeft in december 2011 besloten het Rooie Dorp
niet aan te wijzen als potentieel beschermd dorpsgezicht omdat voor
dit gebied planvorming in voorbereiding is waarbij wordt uitgegaan
van sloop/nieuwbouw met dien
verstande dat de vormgeving van
nieuwbouw van de woningen aansluit bij de oorspronkelijke architectuur. De huidige woningen zijn in
slechte staat (waaronder delen van
de fundering) en voldoen niet meer
aan de huidige wooneisen.

Weer controles
op het water

tie het voertuig volgen.” Een uur nadat de scooter door de agenten op
slot was gezet, werd deze gestolen.
De politie hield een 18 en een 19 jarige man aan.
Afgelopen zaterdag 31 maart werden ook drie mannen (23, 25 en 25
jaar) aangehouden die een door de
politie geprepareerde laptop hadden gestolen. “Laptops, scooters,
maar ook andere zaken worden
door ons voorzien met track and
trace-systeem”, zegt De Wit. “Mensen kunnen eigendommen, zoals
smartphones en laptops ook zelf
voorzien van een beveiligingsapplicatie.
Bij verlies of diefstal is het dan eenvoudig om de gps-locatie van het
apparaat op te zoeken via internet.”
Bovendien is het mogelijk om via de
applicatie de smartphone te blokkeren of de gegevens op de simkaart
te wissen.

Goede mix voor alle belanghebbenden

Nieuw toekomst perspectief
Uiterweg en Westeinderplassen
Aalsmeer - Voor het gebied rond
de Uiterweg en de Westeinderplassen is een toekomstvisie opgesteld.
Dit is gedaan door vertegenwoordigers namens bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden onder regie van de gemeente Aalsmeer. Op dinsdag 3 april is
het resultaat van het participatieproces, dat als titel ’Toekomstbeeld
Uiterweg-Plasoevers’ draagt, aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Afgelopen dinsdag heeft het college besloten het Toekomstbeeld grotendeels over te nemen en ter inzage te leggen voor inspraak. De afgelopen maanden heeft een groep
belanghouders onder regie van de
gemeente Aalsmeer hard gewerkt
aan een toekomstvisie voor het Uiterweggebied. Het gaat om vertegenwoordigers van de kwekers, de
jachthavensector, de watersportverenigingen, de bewoners en stichting
de Bovenlanden.
Tijdens verschillende avondsessies is gezocht naar een goede mix
tussen alle belangen. De gemeente Aalsmeer heeft een procesmanager beschikbaar gesteld die partijen
heeft begeleid bij het participatieproces. “‘We zijn blij dat we van de
gemeente allemaal de mogelijkheid
en ruimte hebben gekregen om onze wensen kenbaar te maken. Het
Toekomstbeeld is een document geworden met breed draagvlak binnen
het gebied. We hopen dat de gemeente hier snel mee aan de slag
gaat, zodat onze plannen concreet
vorm kunnen krijgen”, aldus Jos
Brockhoff namens de Klankbordgroep. Alle betrokken partijen onderkennen dat er iets moet gebeu-

ren. Het gebied kent unieke kwaliteiten, die teloor gaan als er niks
wordt gedaan. Er moet dus worden
gewerkt aan nieuw perspectief voor
de toekomst. Het college wil onder
voorwaarden meewerken aan de
geleidelijke transformatie van het
Uiterweggebied naar een zeer aantrekkelijk toeristisch-recreatief gebied. De hoofdlijn zoals die in het
Toekomstbeeld staat, die uitgaat van
een goede balans tussen ontwikkelingsruimte enerzijds en ruimtelijke kwaliteit, rust en natuur anderzijds, wordt onderschreven. Voordat de gemeente definitief de ideeen kan omarmen, dient een aantal
zaken zeker nog nader te worden
onderzocht en op haalbaarheid en
uitvoerbaarheid te worden getoetst.
Het college wil het Toekomstbeeld
bovendien eerst nog ter inzage leggen en de mening van alle inwoners hierover horen. De standpunten en vragen van het college van
B&W zijn uitgewerkt in een oplegnotitie die samen met het Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers ter inzage zal worden gelegd.
Input van grote waarde
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“Het college heeft beloofd dat er
gewerkt zou gaan worden aan een
nieuw toekomstperspectief voor het
bovenlandengebied en dus ook voor
het Uiterweg-Plasoevers gebied. We
hebben gekozen voor een verregaande vorm van burgerparticipatie
– co-creatie - waarbij de vertegenwoordigers van diverse belanghouders in het gebied actief samen een
Toekomstvisie hebben geschreven.
Wij hebben de daarvoor noodzakelijke procesbegeleiding beschikbaar

gesteld en zijn verheugd over de
enorme betrokkenheid en visie die
vanuit het gebied zelf is getoond.
Het college wil op korte termijn de
haalbaarheid van de voorstellen verder gaan onderzoeken.
Om te zorgen dat het nieuwe beleid
op een zo groot mogelijk draagvlak
kan rekenen, willen we nu graag iedereen de kans geven om te reageren. Ik nodig daarom alle bewoners
en ondernemers uit om het Toekomstbeeld en de oplegnotitie van
het College goed te bekijken en een
inspraakreactie te sturen als dat nodig is. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat ieders reactie en
belangen zorgvuldig worden meegewogen bij de totstandkoming van
het nieuwe beleid.”
Inloopavond 24 april
Vanaf vrijdag 13 april ligt het Toekomstbeeld met de Notitie daarom ter inzage in het gemeentehuis,
voor een periode van 4 weken. Ook
zijn de stukken op de website van
de gemeente gezet. Iedereen mag
een inspraakreactie geven op de
plannen. Tevens wordt op maandag
24 april een inloopavond georganiseerd door de belanghouders en
de gemeente samen. Deze avond
begint om 20.00 en iedere belangstellende is welkom in het gemeentehuis. Meer informatie over deze avond staat op de website www.
aalsmeer.nl/Uiterweg en in de officiele mededelingen.
Na het inzagetermijn en de inloopavond worden alle reacties verwerkt
en wordt er een Beleidsvisie gemaakt, die vervolgens vastgesteld
zal worden door de raad.

Gesprekken over opheffing G2 worden gestart

Samenwerking Aalsmeer
en Uithoorn gaat aflopen!
Aalsmeer - Met de stemmen van
de fracties van AB, CDA en PACT
Aalsmeer voor en de fractie van de
VVD tegen mag het college met Uithoorn gaan praten over opheffing
van de G2, het samenwerkingsverband van Aalsmeer en Uithoorn
op het gebied van ondermeer de
WOZ belastingen, Werk en Inkomen
en WMO-voorzieningen. Eigenlijk
stond al bij voorbaat vast hoe de hazen zouden gaan lopen tijdens de
bijeenkomst van de raad op donderdag 29 maart.
Zeker, nadat er schriftelijk wat meer
duidelijkheid was gegeven nadat
bij de behandeling in het Beraad in
eerste termijn op 8 maart was gebleken dat dit broodnodig was. Het
was voldoende voor de coalitiepartijen om ja te zeggen tegen het
voorstel ondanks een poging van
de VVD fractie om het tij toch nog
te keren in hun richting. Volgens de
VVD is het beter om eerst in G2-verband te proberen er met Uithoorn
samen uit te komen en gezamenlijk het moment van opheffen vast
te stellen. Het is volgens de fractie namelijk niet te verkopen dat
de G2 al na drie jaar wordt opgezegd en daarna weer te gaan kijken
hoe samenwerking weer mogelijk
is. “Zorgvuldigheid gaat boven snelheid”, zo herhaalde de fractie die er

Foto tasjesdief
op politiezoekt

Amstelland - De politie heeft foto’s geplaatst van een verdachte in
verband met een tassendiefstal op

veel waarde aan hecht de band met
de buren sterk te houden.
Raad en college dwars
Voor de andere drie fracties geldt
overigens ook dat zij waarde hechten aan een goede verstandhouding
met de buren en zij spreken de hoop
uit dat Uithoorn zich op termijn aansluit bij het ambtelijk samenwerkingsverband tussen Amstelveen
en Aalsmeer. Dit laatste in het kader van de toenemende decentralisatie van overheidstaken. Volgens
de PACT fractie was dit een logische
vervolgstap toen bleek dat Uithoorn
had laten weten niet bereid te zijn
het samenwerkingsmodel breder te
maken en dat betreurde de fractie.
De CDA fractie wilde nog wel even
kwijt het verzoek te doen Uithoorn
nu niet onder druk te zetten omdat dit de onderlinge verhoudingen
geen goed zou doen. De AB fractie
gaf aan dat Aalsmeer er werkelijk
alles aan heeft gedaan om Uithoorn
aan de hand mee te nemen en het
is jammer dat dit niet gelukt is. Volgens AB zit in Uithoorn een raad die
niet goed is geïnformeerd en lag het
college er bovendien dwars voor en
daar kan de fractie niet zo veel mee.
In de richting van de VVD werd nog
opgemerkt dat het wel lijkt of de
raad van Uithoorn aan het woord

de internetsite www.depolitiezoekt.
nl. Een ieder die de verdachte op de
foto herkend wordt verzocht dit bij
de politie te melden. De eigenaar
van de tas, die in een horecagelegenheid gestolen werd, had al een
foto van de verdachte op zijn eigen

is. Deze opmerking viel uiteraard
niet goed bij de VVD fractie en het
woordenspel tussen de beide reacties kreeg een venijnig karakter
nadat de AB factie aangaf dat Uithoorn kansen genoeg heeft gehad,
maar de boot steeds heeft afgehouden en vertraagd. “Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten.”
Deze laatste opmerking was voor
burgemeester Litjens aanleiding genoeg om aan te geven dat hij zich
hiervan distantieerde.
Formeel besluit
Zonder toestemming van de raad
voor gesprekken met Uithoorn over
het opzeggen van de G2 kan er helemaal niets gebeuren en er is nu
eenmaal een formeel besluit nodig
om die gesprekken aan te gaan, zo
is vanuit Uithoorn aangegeven. Er
wordt er van uitgegaan dat er goede
afspraken over opzegging zullen komen wanneer die gesprekken eenmaal plaatsvinden en er zal zeker
sprake zijn van redelijkheid. “De komende jaren is het zo dat er in goed
overleg met Uithoorn gedaan zal
worden wat al gedaan wordt en er
wordt ook gekeken of er zaken zijn
in G2-verband en andere taken die
door decentralisatie op de gemeente afkomen niet anders kunnen organiseren”, besloot Pieter Litjens

website geplaatst. In het kader van
opsporingsberichtgeving heeft de
politie, met toestemming van een
officier van justitie, de foto’s op depolitiezoekt.nl geplaatst. De wijkteamrecherche heeft de zaak in behandeling.

Banken vragen
niet om pin!

Aalsmeer - Er wordt inmiddels
op radio en televisie voor gewaarschuwd. Banken mailen niet naar
hun cliënten en vragen zeker niet
op rekeningnummers en pincodes
via het internet. Ook telefonisch zullen medewerkers van banken nooit
om een pincode vragen. Deze vier
cijfers zijn heel persoonlijk en iedere eigenaar hoort deze voor zichzelf
te houden. Afgelopen week zijn op
internet weer zogenaamde mailtjes
van banken naar diverse gebruikers
gestuurd. Ook Aalsmeerders hebben de vraag om rekeningnummer
en pincode gekregen. Nogmaals
de waarschuwing van de politie en
de banken: Niet op reageren, in de
prullenbak deponeren. En als een
bank belt om gegevens. Niet te gretig reageren en zeker geen pincodes geven!

Bibliotheek in
Oost is dicht

Aalsmeer - Voor de paasdagen
konden nog boeken geleend worden in de bibliotheek in de Mikado
in Oost. Nu is de bieb dicht. Afgelopen dinsdag 6 april zijn de deuren officieel gesloten. Amstelland
bibliotheken biedt diverse mogelijkheden om toch boeken en andere (lees)materialen in een divers
genre te huren. Deze mogelijkheden zijn terug te vinden op de website van de bieb. Wanneer de bibliotheek in Kudelstaart gesloten wordt,
is nog niet bekend. Hierover zijn de
bestuurders van Amstelland nog in
gesprek met de gemeente. En er
wordt overleg gevoerd over de upgrade van het hoofdfiliaal (en straks
enige bieb) in de Marktstraat in het
Centrum. Ook de openingstijden
zijn terug te vinden op de website.

Stommeer in
vergadering

Aalsmeer - Op woensdag 18 april
komt wijkraad Stommeer ter vergadering bijeen. Bij aanvang, om 19.30
uur, wordt een presentatie gegeven over de aanleg van het glasvezelnetwerk in Aalsmeer. Daarbij
zal ook de onvermijdbare overlast
aan de orde komen. De vergadering van de wijkraad wordt gehouden in de aula van het Wellant College, ingang Linneauslaan 12. Ook
het voorontwerp van het bestemmingsplan Stommeer komt aan de
orde, dat de afgelopen weken ter inzage heeft gelegen.

Naar ziekenhuis
Kudelstaart - Op donderdag 29
maart om 15.15 uur is assistentie
van de politie gevraagd bij een onwel geworden vrouw in het winkelcentrum. De 51-jarige vrouw uit De
Kwakel klaagde over hevige buikpijn. Ambulancemedewerkers constateerden een te lage bloeddruk en
een verlaagde hartslag. De Kwakelse is naar het ziekenhuis vervoerd.

Handtas weg
Aalsmeer - Op vrijdag 30 maart is
tussen kwart voor en tien voor één
in de nacht de handtas van een inwoonster gestolen uit een horecagelegenheid in de Marktstraat. De
vrouw zat in de rookruimte toen zij
plots haar tas miste. In de handtas
zat haar portemonnee, evenals cosmetica en een mobiele telefoon.

Portemonnee

gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 29 maart
heeft een diefstal uit een auto plaats
gevonden. Tijdens schoonmaak
werkzaamheden aan de Aalsmeerderweg had de eigenaar zijn portemonnee tijdelijk op de voorstoel gelegd. Onbekenden zijn er vandoor
gegaan met de beurs waarin contant geld, een credit card en bankpassen zaten.
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Sjoelen en grabbelen voor
goed doel op Graankorrel

Wegwijzer naar Keukenhof
Aalsmeer - Woensdag 4 april zijn
de kleuterklassen van basisschool
De Wegwijzer op excursie naar de
Keukenhof geweest. Dit ter afronding van het project bloemen en
planten dat in de afgelopen weken
in de klassen gehouden is. De kinderen gingen dus goed voorbereid
op pad. Al tijdens de reis er naartoe konden ze de bloembollenvelden zien. De rondleiding voerde
langs de vele prachtige voorjaarsbloemen: hyacinten, tulpen, narcissen, blauwe druifjes, maar ook
langs de voor de kinderen minder
bekende bloemen, zoals gerbera’s
en witte druifjes. In een kas stonden bloemen die wat meer warmte nodig hebben, zoals Anthurium

en Orchideeën. De kinderen keken hun ogen uit. Wat een kleurenpracht! De gids vertelde allerlei interessante dingen, zoals in welke
periode van het jaar je bloembollen
in de aarde moet stoppen en welke bloem in het zeer vroege voorjaar als eerste bloeit (het sneeuwklokje). Ook mochten de kinderen
de molen beklimmen. Boven had je
een mooi uitzicht over de Keukenhof en de aangrenzende bloembollenvelden. De rondleiding eindigde bij de speeltuin waar de kinderen nog even lekker konden spelen
en hun energie kwijt konden. Al met
al kunnen de kleuters van De Wegwijzer terugkijken op een leuke en
leerzame ochtend!

Oosteinder de ruimte in!
Aalsmeer - Van maandag 12 tot en
met vrijdag 23 maart heeft de hele Oosteinderschool in het teken
van de ruimtevaart gestaan. Iedere groep heeft twee weken lang gewerkt aan een eigen kader. Zo gingen de leerlingen van groep 1 en 2
naar het ruimtestation, verdiepten
de meisjes en jongens van groep
drie zich in ruimtevaarders en marsmannetjes en hield groep vier zich
bezig met moeder aarde. Groep vijf
en zes gingen op zoek naar meer
informatie over de zon, de aarde en de maan, groep zeven hield
zich bezig met het zonnestelsel en
de leerlingen van groep acht maakten een verkenning van de ruimte. Voor een paar groepen stond

er tijdens de themaweek iets speciaals op het programma. Op donderdag 15 maart hebben groep 4 en
5 een workshop gekregen van Karin Heesakkers. Ook heeft groep 4
een les gekregen over planeten en
groep 5 heeft een eigen miniplanetarium gemaakt. Op vrijdag 16
maart zijn de groepen 6 en 8 met de
bus naar Space Expo in Noordwijk
geweest. Zij hebben daar een les
over onder andere de Nederlandse
astronaut André Kuipers gekregen.
Verder zijn de bovenbouwklassen,
groepen 5 tot en met 8, de onderbouwklassen gaan helpen met het
knutselen van ruimtewezens. Het
was weer een leuk en leerzaam project over de ruimte!

Kudelstaart - Donderdagmiddag 5
april was het een feestelijke herrie
in basisschool de Graankorrel. De
groepen 1, 2, en 3 mochten grabbelen en de groepen 4 tot en met 8 waren druk aan het sjoelen. De grabbelton was een groot succes. Ogen
dicht, zoeken naar een cadeautje en
uitpakken. Met een stralend gezicht
liepen de meiden en jongens vervolgens terug naar de klas. “Kijk eens
wat ik heb gegrabbeld!” Voor de bovenbouw stond een groot sjoeltoernooi op het programma. In elke klas
stonden ongeveer 7 bakken en er
werd gesjoeld, geteld en gejoeld
als iemand de hoogste score van de
klas had. Het was een bikkelharde

strijd, maar uiteindelijk zijn de volgende kinderen met een beker naar
huis gegaan: groep 4 Gavin met 123
punten, groep 5 Eva met 122 punten, groep 6 Jasmijn met 109 punten, groep 7 Bas met 114 punten
en groep 8 Thijs met 127 punten.
Thijs kreeg ook nog de puntzak met
drop voor de allerhoogste score. Het
grabbelen heeft ruim 100 euro opgebracht en de opbrengst van ‘Sjoel
voor een goed doel’ was 212 euro.
Het geld is voor een nieuwe keuken
en een eetzaal voor het kinderdorp
in Oeganda. Zaterdag 12 mei treedt
een koor afkomstig uit dit dorp op
in de Levend Evangelie gemeente in
Aalsmeerderbrug.

Paasmandjes bij Binding Boven
Aalsmeer - Woensdag 4 april had Aalsmeer er een aantal paashazen bij. Vanaf 13.30 uur werden paasmandjes geknutseld en daarna royaal met eieren gevuld bij de Binding Boven. Er werden ook eieren versierd en heerlijke paasbroodjes gebakken. Een drukke middag dus, maar gelukkig was er ook nog
tijd om even lekker buiten te spelen. Kijk op www.debinding.nl voor alle activiteiten voor kinderen in het dorp, in Oost en in Kudelstaart.

Mini Keukenhof bij Samen Een
Aalsmeer - Groep 6 van Basisschool Samen Een heeft afgelopen november
bollen in de schooltuin geplant. Het resultaat is nu te bewonderen. Naast de
school lijkt het wel een miniatuur Keukenhof met narcissen, hyacinten en tulpen. Ook de tekst die de kinderen met bollen hebben gemaakt is goed te zien:
Samen Een 2012!

Waterfeest bij Boerenvreugd

Jeugdhandbalnieuws

B-jongens zaterdag naar NK
Aalsmeer - De jongens B1 van FIQAS Aalsmeer mogen op zaterdag
14 april deelnemen aan het NK zaalhandbal voor B-jeugd in de Sporthallen Zuid in Amsterdam. FIQAS
Aalsmeer is ingedeeld in poule A,
samen met Snelwiek, Eurotech/
Bevo en Quintus. In poule B strijden vier andere ploegen: Cometas,
D.S.O., Olympia’89 en Univé/Achilles. Eerst worden drie poule-wedstrijden gespeeld. Om 9.45 uur begint FIQAS Aalsmeer tegen Snelwiek (op veld A in hal 1), daarna

staan de jongens B1 om 11.15 uur
tegenover Quintus en om 12.45 uur
is Eurotech/Bevo de tegenstander.
Ook deze beide wedstrijden vinden
plaats in hal 1.
Om 14.15 uur volgen de kruiswedstrijden, die bepalen welke teams
om de Nederlandse titel gaan strijden om 15.45 uur. De Aalsmeerse
jongens wonnen vorig jaar en hebben dus een titel te verdedigen. Ze
kunnen in Amsterdam dan ook wel
wat supporters gebruiken. Mis het
niet!

Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd heeft weer een succesvolle paasactiviteit achter de rug.
Het bezoek van de paashaas op
tweede Paasdag was al bijzonder,
evenals de eierenbingo en het knutselen van vingerpoppetjes in de activiteitentent. Ondanks de weersverwachting en dreigende regen, hadden toch ruim driehonderd bezoekers de moeite genomen om te komen. De vrijwilligers van de kinderboerderij hadden de festiviteiten
weer piekfijn verzorgd. Klap op de
vuurpijl voor de bezoekers èn vrijwilligers was deze dag de officiële opening van de zand- en waterspeelplaats en de ingebruikname
van de nieuwe glijbaan. De afgelopen maanden is hard gewerkt om
de speeltuin te verrijken met deze
nieuwe attracties.

Dankzij sponsors was het mogelijk om de grootste speeltuin van
Aalsmeer nog uitdagender te maken voor de Aalsmeerse en regionale jeugd. Elsbeth Huis mocht namens het Rabobank Coöperatiefonds met de waterpomp de waterspeelhoek in gebruik stellen. Ook
wethouder Gertjan van der Hoeven mocht namens de gemeente,
schenker van goederen ten behoeve van de zandspeelhoek, de watervijzel voor het eerst officieel hanteren. Het project is met hulp van deze en andere sponsors tot stand gebracht, en gebouwd door de vrijwilligers van Boerenvreugd. Ondanks
het miezerbuitje stond een aantal
hardwerkende vrijwilligers vol trots
te glimmen aan de rand van ‘hun’
speeltuin. Meer informatie: www.
boerenvreugd.nl.

Paasfeest op De Hoeksteen

Immanuel viert paasfeest

Aalsmeer -Afgelopen donderdag 5 april zijn alle leerlingen van basisschool
De Hoeksteen getrakteerd op een paasontbijt. In alle groepen werd gezamenlijk gegeten en daarna werd het paasverhaal verteld. Elke groep had voor iedereen witte bollen, krentenbollen, matzes, een gekookt ei en drinken. Er werd
ook nog gezongen en geknutseld. Al met al was het een geslaagde ochtend.

Jeugd toneelclub Genesius
speelt ‘ Keizer in het nieuw
De Kwakel - De jeugdafdeling
van toneelvereniging Genesius is
druk aan het repeteren om het toneelstuk ‘De keizer in het nieuw’ op
de planken te brengen. De spelers
zijn al aardig wat weken onderweg
en het oefenen begint inmiddels
zijn vruchten af te werpen. De spelers zijn heel enthousiast en hebben

veel lol tijdens de repetities. Het is
dan ook een vrolijk toneelstuk en de
spelers nodigen belangstellenden
uit om het resultaat te komen bekijken. Op zaterdag 21 april wordt vanaf 16.00 uur een voorstelling gegeven in het dorpshuis van De Kwakel.
De zaal is open vanaf 15.30 uur en
de toegang is gratis.

Rijsenhout – Het is inmiddels een traditie aan het worden. Het paasfeest voor
de kinderen van CBS Immanuël wordt in Het Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg gevierd. Afgelopen donderdag zijn de jongens en meisjes naar de kerkdienst geweest. Op school zijn rond het paasfeest verder ook allerlei activiteiten gehouden.
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Sportvereniging SV Omnia 2000

Landelijke voorwedstrijd voor
ritmische gymnastiek groepen
Aalsmeer - Op zaterdag 31 maart
vond de eerste landelijke plaatsingswedstrijd voor groepen A en B-niveau plaats in sporthal Merwesteinte Nieuwegein.Voor SV Omnia 2000
was groep 3B, bestaande uit Anahit
Oganisjan, Dominique Roof, Gabri-

Zwaar trainingsweekend
voor RKDES E-pupillen
Kudelstaart – Van 23 tot en met
25 maart is het RKDES E trainingsweekend gehouden. Vrijdagmiddag,
tegen zessen, stond een gigantische
dubbeldecks bus klaar op het parkeerterrein van RKDES om de talenten van de Kudelstaartse club
naar het verre Heino te brengen.
Het was een stevige rit in de drukke vrijdag avondspits en het was
al donker toen de mannen de IJssel overstaken voor de laatste kilometers naar de eindbestemming. In
zomerkamp Heino werden ze opgewacht door de kwartiermakers van
de club. De spelers verbleven in
twee aan elkaar gelegen huizen, tezamen groot genoeg om de 57 voetballers en hun begeleiding te huisvesten. Uitrusten van de lange reis
was er voor de deelnemers niet bij.
Na een beker limonade en iets lekkers moest kwartier gemaakt worden: bedden opmaken en tassen
opruimen. Daarna de fluorescerende hesjes aan, de zaklampen mee
en in het pikkedonker (het is in het
oosten van het land echt een stuk
donkerder) op pad voor het dierengeluidenspel. Het was nagenoeg
twaalf uur toen de mannen terug in
de huizen waren. De volgende ochtend wachtte al vroeg de eerste training. De assistent-trainers Joyce,
Nigel en Rico hadden de oefeningen uitgezet en de teamleiders geinstrueerd. Tot het middaguur werd,
met slechts een korte onderbreking

voor een drankje en een stuk fruit,
keihard getraind.
De weergoden waren deze groep
echter gunstig gestemd, of zoals
trainer Rob Kraan het altijd zegt:
de jongens krijgen wat hun toekomt. Het werd ’s middags zelfs zo
warm dat de meesten de verleiding
van de op een nabij gelegen grasveld opgestelde watersproeier niet
konden weerstaan. Gelukkig was in
het middagprogramma met vooruitziende blik rekening gehouden met
de zucht naar verkoelend water. Na
een onderling mixtoernooi was het
tijd voor het zwembad. De volgende dag stond ‘de sterkste E-pupil
van RKDES’ op het programma. In
acht onderdelen moesten de jongens zich bewijzen. Zo ver mogelijk
ingooien (natuurlijk wel volgens de
regels, voeten aan de grond en uit
de nek), penalty schieten tegen Bianca, de toekomstige keepster van
Dames 1, zestig meter springt en
natuurlijk het altijd hilarische ‘draaien en schieten’ waarbij de spelers
eerst tien keer om een pion draaien
en vervolgens, duizelig en wel, moeten proberen om een bal in een leeg
doel te schieten. Halverwege, bij
het nuttigen van limo en fruit, werden de jongens hard met de neus
op de feiten gedrukt: in deze pauze
moesten de tassen gepakt worden
en de kamers opgeruimd. het einde zat er al weer aan te komen maar

Top jeugdhandbal met Pasen

Zilver voor jongens A, B en
C bij Jac Stammestoernooi
Aalsmeer - Het door FIQAS
Aalsmeer georganiseerde dertiende
toernooi om de Jac Stammes Cup,
dat met Pasen verspeeld werd met
maar liefst 59 deelnemende jeugdhandbalteams, zit er weer op! En het
was wederom een fantastische happening! Maar liefst dik 200 sportieve en spannende wedstrijden in de
poules met grote publieke belangstelling verdeeld over vier sport-accomodaties, zes bloedstollend spannende finalewedstrijden (waarvan
er twee pas beslist werden na het
nemen van strafworpen) voor een
nagenoeg bomvolle tribune. Een
prachtige ambiance met luidruchtige aanmoedigingen van met name de supportersschare van VOC
Amsterdam, de selectie Zuid-Holland en FIQAS Aalsmeer; opzwepende muziek met natuurlijk een
‘Eye of the tiger’ met als apotheose
de finalewedstrijden waarbij de eigen Heren A, B en C het zilver wisten te bemachtigen. Zaterdag stond
in het teken van de poulewedstrijden en er werd op het scherpst van
de snede gestreden (maar wel sportief) met als doel zich te classificeren voor de winnaarspoules cq de
finales. Zondag was de dag van de

winnaarspoules, middenpoules, verliezerspoules en finale-wedstrijden.
Door de ‘schifting’ waren de wedstrijden meer gelijkwaardig. In de finales beten de Dames C het spits af.
VOC bleek in de finale echter een
maatje te groot en won met 10–5.
De finale bij de Heren C jeugd was
tussen FIQAS Aalsmeer en Hercules
waarbij Aalsmeer zich op doelsaldo had weten te plaatsen. Het werd
een zeer spannende finale waarbij
de eindstand na de reguliere wedstrijd 4–4 was en dus moesten er reglementair strafworpen worden genomen. Hercules bleek dit nét iets
beter te kunnen en won verdiend
de gouden handbalbokaal! De finale van de Dames B tussen VOC
Amsterdam en BFC was wederom
een wedstrijd die zinderend spannend was. Slechts een paar seconden voor tijd werd de winnende goal
door VOC gescoord; het publiek zat
op het puntje van zijn stoel! De finale van de Heren B jeugd (FIQAS
Aalsmeer – Selectie Brabant) had
eigenlijk twee gezichten. Aalsmeer
kwam ruim voor, maar werd sluipenderwijs door Brabant ingehaald.
Eindstand 11–9 voor Selectie Brabant. Bij de Dames A was het een

elle Boomhouwer, Marta Rentenaar,
Sanne Koopmans en reserve-gymnaste Sanne Cleveringaom om 9.00
uur aanwezig om zich voor te bereiden op de wedstrijd.De meiden lieten een oefening met hoepel en bal
zien. Na het inturnen waren Marta,

niet voordat hoofdtrainer Rob Kraan
door de jongens in het zonnetje gezet was.
Rob, de initiator en drijvende kracht
achter de trainingsweekenden, gaat
volgend seizoen de E-pupillen verlaten en wordt hoofdtrainer van alle meisjes teams van RKDES. Aan
zijn opvolger de nobele taak om ervoor te zorgen dat deze traditie niet
verloren gaat. Met niets dan verse goede herinneringen en een lege batterij werden de jongens rond
vier uur, op het parkeerterrein van
RKDES, weer aan hun ouders overgedragen. Was alles dan helemaal
perfect? Nee, evenals vorig jaar was
er toch nog een noot van kritiek van
verschillende deelnemers: het duurde niet lang genoeg!

zuidelijke aangelegenheid. Afdelingsselectie Zuid-Holland tegen
Quintus; ook zeer gelijkwaardig en
zeer spannend. Zuid-Holland won
met 8–7. De apotheose was toch wel
de finale bij de Heren A jeugd. Het
werd een meer dan een stevige en
bloedstollende pot handbal en een
titanenstrijd tussen FIQAS Aalsmeer
en Olympia ’89. Na de reguliere
speeltijd van 25 min. bleek de teller op 12–12 te staan. Vlak voor tijd
scoorde Aalsmeer 12–11 en ontplofte de tribune bijna, maar een handvol seconden voor tijd scoorde ook
Olympia en dus moesten er door
ieder team vijf strafworpen worden genomen. De spanning in De
Bloemhof was werkelijk om te snijden! Tot 4–4 ging het gelijk op en
was het een dubbeltje dat twee kanten op kon vallen. Uiteindelijk werd
er één pingel gemist door een speler
van Aalsmeer en mocht Olympia ’89
zich kampioen noemen. Een prachtige sluiting van de finalewedstrijden
om de Jac. Stammes Cup 2012! Geheel in traditie met vele voorgaande jaren, was de burgemeester van
Aalsmeer bereid gevonden om de
prijsuitreiking voor z’n rekening te
nemen. Met de nodige flair en humor reikte hij de prijzen uit in de verschillende handbalcategoriën inclusief de beste speler/speelster van de
finale en sloot hij het Jac. Stammes
handbaltoernooi op een geestige en
waardige manier af.

Spelers KDO JG1 helden!
De Kwakel - Afgelopen zondag
hebben de G-voetballers van KDO
JG1 op uitnodiging van Aegon en
Fonds Gehandicaptensport op het
sportcomplex van Ajax een clinic
gevolgd die onder leiding stond
van Bryan Roy en Heini Otto. Uit 65
clubs was KDO JG1 geselecteerd
om de clinic te volgen. Nadat de
jongens in de speciale shirts voor
het volgen van de clinic waren ge-

kleed, konden ze het kunstgras betreden. Op het programma stonden
enkele behendigheidsoefeningen
met de bal, twee partijvormen en
penalty schieten. Keeper Beau hield
bijna alle penalty’s tegen. Misschien
wel de redden dat KDO JG1 uiteindelijk gekozen werd om in de Arena,
in de rust van AJAX tegen Heracles,
voor 51.426 toeschouwers de penalty shoot-out te nemen tegen de re-

Gabriëlle, Sanne K.en Anahit aan de
beurt voor hun hoepeloefening. Ze
lieten een redelijk nette uitvoering
zien met wel wat schoonheidsfoutjes. Ze deden hun best, maar door
een sterk deelnemersveld van 15
groepen behaalden ze met 11.300
punten een twaalfde plaats. Na de
hoepeloefening gingen Dominique, Sanne K., Marta en Anahit zich
voorbereiden voor hun keuze oefening met bal. Na lang wachten in de
overvolle zaal was het de beurt voor
de meiden van SV Omnia 2000. Ondanks wat foutjes aan het einde lieten ze een keurige oefening zien en
deze werd door de jury met 9.667
punten beloond. Ze eindigden op de
vierde plaats. Helaas net niet op het
podium.Met veel publieke aanmoedigingen en applaus was het een
geslaagde ochtend voor de meiden
van SV Omnia 2000 die op deze manier weer wedstrijdervaring opdoen.
In de middag was het de beurt aan
Ilse Huiskens die met de groepsoefeningen een uitstapje maakt naar
de vereniging
De Badhoeve in categorie 1B. Zij liet
met haar teamgenoten een gecombineerde hoepel en knots oefening
zien waarmee ze, helaas door storing met de muziek, tweede werden.
Gelukkig ging er met hun baloefening niks mis en werden ze eerste.

servekeeper van AJAX. Daar stonden ze dan op het heilige gras van
de Arena. Allemaal keurig naast elkaar. De camera bracht de strakke
koppies mooi in beeld op het grote scherm in het stadion. Hun naam
werd genoemd en als een echte
prof werd er gezwaaid naar het publiek. De ouders op de tribune hadden meer last van de zenuwen dan
de spelers zelf. Traantjes werden
zelfs weggepinkt. De jongens hadden geen zenuwen, dat kon je zien
aan de manier hoe de shoot-outs
werden verzilverd door dit sterrenteam. Precies 2 jaar na de start van
G-voetbal bij KDO is dit het hoogtepunt voor trainers, begeleiders en
sponsoren. Deze mensen laten zien
dat een team met een mengeling
van handicaps, de één lichamelijk,
de ander verstandelijk of een combi daarvan, goed met elkaar kunnen samenwerken. Elkaar door dik
en dun steunen, elkaar motiveren
en elkaar waarderen op de manier
zoals ze zijn. Het resultaat telt. Lewis, Luca, Timo, Omar, Mark, Stijn,
Joël, Beau, Daniël, Pascal en Dylan
hebben een fantastische dag meegemaakt die ze nooit meer zullen
vergeten.

Manon regiokampioene!
Aalsmeer - Op 31 maart vonden de
regiokampioenschappen zesde divisie plaats in Wormer. Van SV Omnia
2000 hadden 13 turnsters zich hiervoor weten te plaatsen via de rayonwedstrijden. Helaas konden Renee
Keyzer en Sophie van Dam, zeker
kanshebbers op eremetaal, niet meedoen.In categorie instap, niveau 12
turnden vijf turnsters van SV Omnia
2000. Zij behaalden van de 38 deelneemsters uit heel Noord-Holland de
volgende resultaten: Daisy Tempelaars 20, Danielle Lohuis 15,Anouk
Caarls 10, Tinka van Hulst 8 en Shanna Dernison 6. Shanna behaalde een
score van 53.25 punten en viel daarmee net naast de prijzen. Bij 53 punten moet je echter wel promoveren
naar de volgende divisie. Samen met
Tinka, die precies 53 punten scoorde, mag Shanna dus volgend seizoen
uitkomen in de vijfde divisie. In de categorie pupillen 1, niveau 11 turnden
twee turnsters van SV Omnia 2000.
Van de 36 deelneemsters eindigde
Tessa Roode op plaats 8 met 52.15
punten en Manon Visser werd regiokampioene met 54.55 punten. De
topscore van de hele dag. Voor Manon, die pas sinds september 2011 bij
de wedstrijdgroep traint, betekent dit
volgend seizoen promoveren naar de
vijfde divisie. In categorie pupillen 2,
niveau 10 turnden twee meiden van
SV Omnia 2000. Fabienne Verschueren eindigde van de 34 deelneemsters op plaats 19 en Eline van Lenthe op plaats 23. In de categorie senioren, niveau 7 namen twee turnsters van SV Omnia 2000 deel. Tanya
Karoui en Nilou Spring in ’t Veld. Ze
hadden allebei dezelfde wens voor
deze wedstrijd: samen een prijs winnen en het liefst op dezelfde plaats.
Wel missie geslaagd. Tanya en Nilou
eindigden van de 28 deelneemsters
samen op plaats 3. Op zondag 1 april
mochten de turnsters die niet door
waren naar de regio een extra rayonwedstrijd turnen. Deze werd gehouden bij Turnace in Amsterdam-Sloten.

In categorie instap niveau 11 turnde
Anouk Dekkers een mooie wedstrijd
en bereikte daarmee de eerste plaats.
In categorie pupillen 1 niveau 10 eindigde Tessa Nederstigt op een mooie
tweede plaats. In categorie pupillen 2
niveau 9 behaalden Leonie Helling en
Nathalie Grebe respectievelijk de vijfde en de zesde plaats. Bij jeugd niveau 8 (keuze) vier turnsters van SV
Omnia 2000. Esther Veenstra, Esmée
Maarssen, Veerle de Jong en Lotte
van Heteren. Zij eindigden respectievelijk op de plaatsen 8, 10, 11 en 13.
Categorie senioren niveau 7 (keuze)
turnde Kirsten een goede wedstrijd
en wist met 0,1 punt verschil de wedstrijd te winnen van haar klasgenote Nadine Rijkers, die bij FIT Amstelveen turnt. Ze hadden er een spannende onderlinge strijd van gemaakt.
Al met al weer een geslaagd turnweekend met regiokampioene Manon en nog vijf medaillewinnaressen
voor SV Omnia 2000. Alle wedstrijdturnsters bereiden zich nu voor op de
finale van de onderlinge competitie
die op donderdag 26 april zal plaats
vinden in het gymlokaal in de Baccarastraat. Om 16.30 uur start de eerste
wedstrijd en om 18.45 uur de tweede
wedstrijd. Het belooft een zeer spannende wedstrijd te worden om het
verenigingskampioenschap. Publiek
van harte welkom.

Kinderkunst
op de Zolder
Aalsmeer - Stichting KCA heeft
de afgelopen twee maanden veel
kunstkijklessen gegeven. Ruim
300 kinderen uit Aalsmeer en Kudelstaart bezochten de China tentoonstelling en nu de schilderkunst
van Frits Vogel. De lessen bieden
een eerste museumervaring voor de
leerlingen van het basisonderwijs. Er
worden originele manieren gevonden om kinderen actief te betrekken bij de kunst. Wat zijn de materialen die een kunstenaar gebruikt en
heeft hij er lang aan gewerkt? Stichting KCA reikt leerlingen middelen
aan om zich de kunst eigen te maken en zich zo te verdiepen en ervan te genieten. Tijdens de les maken kinderen tekeningen en gedichten, die deel gaan uitmaken van de
tentoonstelling op de Kinderkunstzolder. Tot en met eind juni zijn op de
Kinderkunstzolder tekeningen van
leerlingen van de Antonius school
en Samen Eén te zien.
De zolder is gehuisvest in het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat en is iedere donderdag tot en met zondag
open tussen 14.00 en 17.00 uur. Vrijblijvend een kijkje gaan nemen, is
een aanrader!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

nationaal Parkeer register

Bekendmaking

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) heeft ingestemd met het aansluiten bij het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het NPR is een landelijk registratiesysteem voor Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK).

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
(G2) heeft op 15 maart 2012 de concept
beleidsregels bijzondere bijstand 2012
vastgesteld. Deze beleidsregels liggen
van 12 april 2012 tot en met 25 mei 2012
ter inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking
tot de beleidsregels ingediend worden.
Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op verzoek mondeling via de adresgegevens

In de praktijk worden deze kaarten zeer regelmatig gestolen. Hierdoor wordt oneigenlijk
gebruik gemaakt van de parkeermogelijkheden
die deze kaart biedt en is een bloeiende handel in gestolen gehandicaptenparkeerkaarten
ontstaan.
Met een landelijke registratie kan het misbruik
van de gehandicaptenparkeerkaart effectief
worden bestreden. Bij vermissing, diefstal of
intrekken kan de gemeente de GPK direct blokkeren en de eigenaar voorzien van een nieuwe,
vervangende GPK. Het NPR is door alle deelnemende gemeenten te raadplegen, waardoor
gestolen kaarten effectiever opgespoord kunnen worden en handhaving op misbruik mogelijk is.
Het gebruik van dit Nationaal Parkeer Register
door gemeenten wordt ondersteund door:
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad
(CG Raad) Nederland
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Wmo-raden in Nederland
Alle door het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) afgegeven geldige gehandicaptenparkeerkaarten worden uiterlijk 1 mei
2012 ingevoerd in het Nationaal Parkeer Register. Hierbij worden alleen het kaartnummer, de
geldigheidsduur en de gemeente die de kaart
heeft afgegeven geregistreerd. De persoonsgegevens zijn alleen bekend bij de gemeente die
de kaart heeft afgegeven.

ritbijdrage regiotaxi
Amstelland gewijzigd

Uitreiking eerste prijs puzzel Wmo-krant
Wethouder Ad Verburg (Aalsmeer) heeft de
eerste prijs aan de winnaar van de puzzel in
de Wmo-krant overhandigd. Uit de inzendingen is mevrouw van der Velden uit Aalsmeer
de gelukkige winnaar. Zij is erg verrast met
deze prijs. De tweede prijs gaat naar heer
Buissant uit Uithoorn en de 3e prijs naar de
heer Blok uit Aalsmeer. De G2, samenwerkingsverband gemeente Aalsmeer en Uithoorn, wil iedereen van harte feliciteren en
veel plezier wensen met de prijs.
De Wmo-krant is afgelopen najaar huis aan
huis verspreid in de gemeente Aalsmeer en
Uithoorn. In deze krant staat onder andere:

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Met ingang van 1 april 2012 is de ritbijdrage
voor het gebruik van de Regiotaxi Amstelland
verhoogd met 4,9%. Deze ritbijdrage volgt de
landelijke tariefontwikkelingen voor reizigers in
het openbaar vervoer. De openbaar vervoerstarieven zijn in 2012 met 4,9% gestegen. Het
dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) heeft besloten
om ook de ritbijdrage voor het Regiotaxi vervoer in 2012 te verhogen met 4,9%.

wat de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) is, waarom de Wmo vraagt om verandering en de Wmo Adviesraden van Aalsmeer en Uithoorn leggen uit wat zij doen.
Is de krant aan uw aandacht ontglipt en wilt u
toch graag de Wmo-krant lezen? Dan kunt u
een exemplaar afhalen bij het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg in het gemeentehuis Aalsmeer en Uithoorn. Het loket is elke werkdag
geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Ook voor
andere vragen over wonen, welzijn en zorg
kunt u bij het loket terecht.

Met ingang van 1 april 2012 gelden de volgende
ritbijdragen:
ring

Prijs per ring

ring 1
ring 2
ring 3
ring 4
ring 5

€ 1,10
€ 1,60
€ 2,10
€ 2,60
€ 3,15

Heeft u vragen over de wijziging van de ritbijdragen voor de Regiotaxi? Neem dan contact
op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De
gegevens vindt u links op deze pagina.

De krant kunt u ook digitaal bekijken op
www.uithoorn.nl of www.aalsmeer.nl.

met DE NIEUWE
FIAT PUNTO TWINAIR
ben je klaar
voor 3 jaar

• 3 JAAR 0% RENTE
• 3 JAAR GARANTIE
• 3 JAAR GEEN WEGENBELASTING
Hij is er: de nieuwe Fiat Punto met zijn revolutionaire TwinAir Turbo benzinemotor. Zonder wegenbelasting en met slechts 14% bijtelling!
Nu bovendien met gratis Cool&Blue pakket t.w.v. 3 600,-. Ga naar fiatpunto.nl, vergelijk de Punto TwinAir met zijn concurrenten en ervaar
het verschil. Er is overigens al een Fiat Punto vanaf 5 10.990, -. De nieuwe Fiat Punto: dit is de auto waar wij van houden. Meer weten?
Kom naar onze showroom en laat je verrassen door de nieuwe Punto.
Gem. brandstofverbruik: 4,2 l/100 km (1 op 23,8). CO2: 98 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.*
Contant
waarde

Contante
aanbetaling

Totaal
Kredietbedrag

Looptijd
in maanden

Vaste debet-rentevoet
op jaarbasis

Jaarlijkse Kosten
Percentage (JKP)

Termijnbedrag
per maand

Totaal te
betalen bedrag

3 10.990,-

3 4.490,-

3 6.500,-

36

0,0%

0,0%

3 180,56

3 6.500,-

36 maanden voor maar

0% rente

Prijs is incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. De financiering in de vorm van niet-doorlopend krediet wordt u aangeboden door Fiat Financial Solutions handelsnaam van FGA Capital B.V. (AFM vergunningsnummer 12013694)
onder voorbehoud van kredietacceptatie en toetsing BKR te Tiel. Max. kredietbedrag 3 6.500,-. Deze financieringsactie is geldig tot en met 30 juni 2012. Prijs en uitvoering kunnen aan verandering onderhevig zijn zonder voorafgaande opgave. 3 jaar garantie is opgebouwd uit 2 jaar fabrieksgarantie en
1 jaar Extra Garantie. De compensatie van wegenbelasting per 2014 is gebaseerd op de wegenbelastingtarieven zoals bekend per 1 april 2012 en zal als korting worden verrekend. 3 jaar geen wegenbelasting is niet geldig voor de Fiat Punto 1.2 benzinemotor. Vanafprijs 3 10.990,- is gebaseerd op de
1.2 Pop 3-deurs actieaanbieding. Deze actie is geldig t/m 30 juni 2012. Vraag naar de voorwaarden. *Bron: Jato Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in 2011.

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DER WAL B. V.
AALSMEER, WITTEWEG 6, TEL. 0297 - 32 52 30
www.fiataalsmeer.nl
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Wedstrijden Veldvoetbal

Schaakcompetitie

SCA 1 laat punt liggen
Aalsmeer - In de voorlaatste wedstrijd van het seizoen had het eerste team van Schaakclub Aalsmeer
de kans om zich definitief veilig te
spelen. Met een overwinning op
het op papier zwakkere Kennemer
Combinatie 4 zouden de Aalsmeerders niet meer te achterhalen te
zijn. De wedstrijd begon goed met
een snelle overwinning van kopman Willem Hensbergen. Daarnaast hadden Rik Könst en Peter
Buis een mooie stelling met goede
kansen op winst. Helaas konden
Elham Wasei en Koen Beentjes het
echter niet bolwerken tegen sterke
tegenstanders, waardoor de Haarlemmers op voorsprong kwamen.
Toen zowel Rik Könst als Rene Pijlman ondanks verwoede pogingen niet verder kwamen dan remise leek het zelfs nog de verkeerde
kant op te gaan. Vooral omdat Piet
Geertsema een pion had verloren
en Vincent Jongkind in de verdedi-

ging werd gedrukt. Op het beslissende moment toonden de mannen echter hun kracht. Piet dwong
remise af, terwijl Vincent weer terug kwam in de partij en zijn tegenstander in het eindspel daarna het nakijken gaf: 3,5-3,5. Peter
Buis moest dus de beslissing brengen. Met een kwaliteit meer leek
hij lang de beste kansen te hebben, maar zijn tegenstander verdedigde taai.
Zelfs zo taai dat Peter er niet alleen
niet doorkwam, maar bijna dreigde
te verliezen. Met de klok op springen werd het punt alsnog gedeeld:
4-4. SCA 1 is hierdoor nog niet definitief veilig voor degradatie, omdat er mogelijk drie teams degraderen uit de promotieklasse. In de
laatste wedstrijd tegen Caissa in
Hoorn moeten de mannen dan ook
nog hun beste been voorzetten om
lijfsbehoud af te dwingen.

Voetbal zaterdag

Aalsmeer periodekampioen na
1-0 winst op VV Opperdoes
Aalsmeer - Het is Aalsmeer gelukt om de inhaalwedstrijd van 11
februari tegen V.V. Opperdoes in
een 1–0 overwinning om te zetten.
Tevens was dit genoeg om kampioen tweede periode te worden. Dit
geeft zekerheid om in de nacompetitie te starten wanneer Aalsmeer
geen kampioen wordt. Door deze overwinning blijft Aalsmeer Castricum volgen op één punt. Castricum won van Z.O.B. met 6–0. Dat
trainer Anthony Servinus tegen de
wedstrijd opzag was wel te begrijpen. Hij miste namelijk vijf basisspelers om diverse redenen. Daar kwam
nog bij dat de tegenstander moet
vechten voor elke punt om de nacompetitie te ontlopen. Vooral achterin miste de vaste kern en vormde Calvin Koster en Dirk Jan van
der Meer het hart van de verdediging. Op de rechtsbackplaats maakte Bart de Jong zijn opwachting. Lucien Fraenk en Mitch van Geldorp
completeerden het middenveld.
Aalsmeer startte na het fluitsignaal
van scheidsrechter Ruud Schouten
richting doel van Opperdoes. Al in
de tweede minuut haalde Salih Yildiz (vaak weer ongrijpbaar voor zijn
tegenstanders) de achterlijn, maar
zijn voorzet werd niet benut. Dat het
achterin in de eerste minuten niet
goed in elkaar stak was in de 7e minuut te zien voor de ongeveer 210
toeschouwers.
Op links speelde Frank Boersma
zich vrij. Zijn schot verwerkte doelman Ray Smidt goed en via de toppen van zijn handschoenen huppelde de bal over de lat en rolde weer
in het veld. Vervolgens schoot Sebastiaan Meurs keihard in. Maar
zijn schot werd tot corner verwerkt.
Aalsmeer had wel een veldmeerderheid. Echt gevaarlijk maakte
men het doelman Jaap Zwaan nog
niet. In de 21e minuut was Salih Yildiz weer een paar man te snel af.
Zijn lage voorzet werd door de vrijstaande Vincent Krabbendam langs
Jaap Zwaan in de uiterste hoek geschoten, 1–0. De wedstrijd speelde zich de meeste tijd op de helft
van de tegenstander af. In de coun-

ters waren Frank Boersma, Niels
Putting en Sebastiaan Meurs vooral door hun lengte gevaarlijk. Uit
een voorzet van Mitch van Geldorp
(‘man of the match’) in de 41e minuut schoot de vrijstaande Thomas
Harte via de keeper naast. De laatste kans van Aalsmeer was in de
45e minuut, toen Peter Neuvel voor
langs knalde. Waarna scheidsrechter Schouten die het allemaal rustig
van een afstand aanschouwde, het
wel genoeg vond en floot voor rust.
Aalsmeer probeerde vanaf de 45e
minuut een beslissing te forceren.
Opperdoes bleek een taaie tegenstander. Voor het doel was er vaak
een been of in laatste instantie keeper Jaap Zwaan die een doelpunt
konden voorkomen. Dicht bij een
doelpunt waren Mitch van Geldorp
in de 57e minuut, die uit stand tegen
de keeper opknalde en Peter Neuvel
in de 61e minuut, die uit een voorzet van Salih Yildiz de bal op enkele millimeters voor open doel langs
zijn hoofd zag gaan. Keeper Jaap
Zwaan hield in deze periode Opperdoes in de race. Ook Ray Smidt van
Aalsmeer keepte een goede wedstrijd en hield de achterhoede van
Aalsmeer op de been. Aalsmeer had
pech in de 71e minuut toen Mitch
van Geldorp de onderkant van de
lat raakte. 73e minuut wissel: Jimmy van Veen voor de licht geblesseerde Mitch van Geldorp. Ook een
inzet van Lucien Fraenk werd in de
76e minuut van de doellijn gehaald.
Aan de andere kant maakte Ray
Smidt een vrije trap van Opperdoes
onschadelijk. Aalsmeer werd in de
85e minuut een penalty onthouden,
toen Peter Neuvel in het strafschopgebied naar beneden werd getrokken. Scheidsrechter Schouten stond
te ver af om het te constateren. In
de 95e minuut floot scheidsrechter
Schouten het eindsignaal en konden de spelers de bloemen in ontvangst nemen. Komende zaterdag
14 april speelt Aalsmeer thuis aan
de Dreef tegen Amstelveen/Heemraad. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Tafeltenniscompetitie

Vreemde en vervelende
5-5 voor Bloemenlust 1
Aalsmeer - Tegen de nummer twee
van de ranglijst Victory ’55 3 begon
de avond voor Bloemenlust 1 zeer
veelbelovend. In Volendam kwamen de op de derde plaats staande
Aalsmeerders op een comfortabele
en verrassende 0-5 voorsprong door
enkelspelzeges van Brian v.d. Heuvel, Jeroen Hensel en Hervé Pantegnies en wederom een memorabele dubbelspeloverwinning van Brian
en Hervé. Nadat Brian ook zijn tweede enkelspel op zijn naam geschreven had, kwam Jeroen aan de tafel
voor zijn tweede wedstrijd. Toen ging
het helaas helemaal mis. Jeroen
ging tijdens de partij zeer ongelukkig door zijn knie, met een ambulancereis naar het ziekenhuis in Purmerend en een nare blessure tot gevolg. Omdat zijn teammaten vanzelfsprekend met hem meegingen, zijn
de overige partijen reglementair (?)
naar de tegenstander gegaan, met
een 5-5 eindstand tot gevolg. Hiertegen is door Bloemenlust inmiddels
wel protest aangetekend, met het
verzoek de resterende wedstrijden
alsnog te mogen spelen. Bloemenlust 2 was met een 0-10 nederlaag
helaas kansloos tegen de koploper

en belangrijkste kampioenskandidaat Rapidity 5. Frans Ravesteijn
dwong een van de Beverwijkse tegenstanders nog wel een beslissende vijfde game af, maar was daarin
alsnog duidelijk de mindere. Johan
Berk en Vladimir Javornik kwamen
niet verder dan een afgesnoepte
game, maar kans op winst van een
wedstrijd was er eigenlijk niet. In het
dubbelspel gaven Frans Ravesteijn
en Bart Spaargaren heel goed partij, maar elke game viel net verkeerd
uit (11-13, 10-12, 11-13). In de vijfde
klasse poule van Bloemenlust 3 blijft
het ongelofelijk spannend, ook na
de 4-6 zege in de uit-wedstrijd tegen
Diemen 4. Horst Krassen won al zijn
partijen inclusief het dubbelspel samen met Peter Velleman. Irene Gerritsma en Peter wonnen allebei 1 enkelspelpartij. De concurrentie wonnen ook hun wedstrijden en daardoor blijft het heel spannend bovenaan. Met nog twee wedstrijden
te gaan staat Bloemenlust 3 op een
gedeelde eerste plaats met Amstelveen 4 met 50 punten, op 1 punt gevolgd door Patrios. En zelfs de nummer vier, ASSV 6, is met 42 punten
nog niet geheel kansloos.

Zaterdag 14 april
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Amstelveen 1
Argon 2 - Aalsmeer 2
Zuidvogels 2 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 4 – Zeeburgia 2
Aalsmeer 5 – Swift 13
Aalsmeer 6 – Pancratius 2
Aalsm/RKAV.Vet.1 – Arsenal Vet.3

14.30 u
12.00 u
11.30 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u

Dames
Sp.Martinus DA.1 - Aalsmeer DA.1 12.30 u

R.K.A.V.

Menwedstrijd in het bos
Aalsmeer - Op zondag 15 april organiseert Menvereniging Hoofdstad Aanspanning weer de jaarlijks
terugkerende recreatieve samengestelde menwedstrijd in het Amsterdamse Bos. Koetsiers en hun
paarden worden beoordeeld op rijvaardigheid, soepelheid en uithoudingsvermogen tijdens een gezellige, sportieve competitie. Aan dit
grootse evenement nemen jaarlijks
ruim 50 deelnemers deel. Zowel enkelspan als tweespan, vierspan en
zelfs de bijzondere tandem verschijnen aan de start! De verschillende
onderdelen die de aanspanningen
moeten rijden zijn een dressuurproef, 15 kilometer marathon door
het bos met hindernissen en een
vaardigheidsproef. De dressuurproef en het vaardigheidsparcours
worden gereden op het terrein bij
de Amsterdamse Manege aan de
Kalfjeslaan 25 in Amstelveen. Van

daaruit vertrekken de aanspanningen voor de marathon kris kras door
het bos met daarin hindernissen en
stap-, draf- en vrije gang trajecten.
Tijdens deze 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.
Vanzelfsprekend telt het vakmanschap van de koetsier ook mee voor
de uiteindelijke puntentelling. Menvereniging Hoofdstad Aanspanning
nodigt belangstellenden van harte
uit dit evenement bij te komen wonen en de deelnemers aan te moedigen. De toegang is gratis, bij de
manege is er voldoende parkeergelegenheid. De activiteit in het bos
is van circa 8.30 tot 17.00 uur. Het
belooft weer een geslaagde dag te
worden! Meer informatie is te vinden op de website www.hoofdstadaanspanning.nl.

Spinningactie Aalsmeer Fietst
succesvol voor ALS
Aalsmeer - Fitness Aalsmeer was
tweede paasdag het decor van een
spinningmarathon van drie uur.
Maar liefst 75 spinners werkten zich
in het zweet voor het goede doel
‘Trap met Aalsmeer Fietst ALS de
wereld uit’. De 75 spinningfietsen
waren liefst drie uur lang in gebruik.
De spinningmarathon leverde een
mooi bedrag van ruim 700 euro op.
ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) is een zeer ernstige spier- en
zenuwziekte, waarbij de zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen langzaam afsterven. Spiergroep voor spiergroep valt uit. Gemiddeld leeft iemand nog maar drie
jaar nadat de diagnose gesteld is.
Over de oorzaak is nog steeds weinig bekend. Daarom werft Stichting
ALS Nederland fondsen voor onder-

zoek. En zet Aalsmeer Fietst zich in
voor een grotere bekendheid van de
ziekte en voor een betere kwaliteit
van zorg voor de 500 mensen die nu
jaarlijks door ALS getroffen worden.
Om nog meer geld bijeen te brengen fietsen een zevental Aalsmeerders zaterdag 28 april naar Santiago de Compostela. Een rit van 2.400
kilometer die in 20 dagen zal worden afgelegd. Op vrijdagmiddag 27
april zal burgemeester Pieter Litjens
om 16.30 uur op het Praamplein het
officiële startschot geven voor deze
fietsactie. De fietsers hopen dat heel
veel Aalsmeerders hun actie ondersteunen door een bedrag te storten
op de actiesite ALSvrienden.nl of
kijk op de website www.AalsmeerFietst.nl. De tocht zal ook dagelijks
te volgen zijn via deze website.

Aalsm/RKAV Vet.1 – Arsenal Vet.3 14.30 u

Meisjes
Meervogels MA.1 - RKAV MA.1

14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

United/DAVO A1 - J.A.United A1
Hoogland A3 - J.A.United A2
J.A.United B1 – Volendam B2
J.A.United B2 – DIO B1
Hoofddorp C3 - J.A.United C1
J.A.United C2 – RCH C1
HBC C5 - J.A.United C3
J.A.United C4 – VVC C3

14.00 u
15.00 u
14.30 u
12.30 u
15.00 u
12.30 u
10.00 u
14.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Hoofddorp D1
11.30 u
J.A.United D2 – Bl.Wit A’dam D2
9.00 u
Geel Wit D1 - J.A.United D3
12.30 u
HaarlemKen.land D3 - J.A.United D4 13.00 u
DSS D11 - J.A.United D5
13.15 u
Vlug en Vaardig E1 - J.A.United E1 11.00 u
Diemen E3 - J.A.United E2
9.00 u
Overbos E8 - J.A.United E4
10.30 u
DWS E5 - J.A.United E5
9.30 u
J.A.United E6 – Zwanenburg E4
12.30 u
J.A.United E7 – AMVJ E4
11.00 u
J.A.United E8 – Hillegom E5
9.30 u
J.A.United E9 – Tos Actief E6
9.30 u
J.A.United E10 – Concordia E5
11.00 u
IJburg AFC F1 - J.A.United F1
10.30 u
Legm.vogels F4 - J.A.United F2
11.00 u
J.A.United F3 – AGB F1
9.00 u
Zeeburgia F5 - J.A.United F4
9.00 u
J.A.United F5 – DSK F1
9.00 u
J.A.United F6G – PortugalA’dam F1 9.00 u
Nw.Sloten F7 - J.A.United F7G
9.30 u
RKAVIC F4 - J.A.United F8
9.15 u
J.A.United F9 – RKAVIC F3
9.00 u
Abcoude F11 - J.A.United F10
14.00 u
OSV F6 - J.A.United F11
9.00 u
Voorland F1 - J.A.United F12
9.30 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – Geel Wit MB.1 14.30 u
De Meer MC.1 - J.A.United MC.1 10.30 u
J.A.United MC.2 – De Meer MC.2 11.00 u
J.A.United MD.1 – DSS MD.2
11.15 u
Tos Actief ME.1 - J.A.United ME.1 11.00 u
J.A.United ME.2 – Legm.vogels ME.211.00 u

R.K.D.E.S
Pupillen

DIOS D1 - RKDES D1
Hillegom D3 - RKDES D2
HBC D5 - RKDES D3
RKDES E1 – Sp.Martinus E2
Buitenveldert E4 - RKDES E2
RKDES E3 – AGB E2
Zeeburgia E7 - RKDES E4
RKDES E5 – Abcoude E5
RKDES E6 – NFC/Brommer E4
Diemen E7 - RKDES E7
RKDES E8 – Buitenveldert E8
RKDES F2 – Bl.Wit.A’dam F2
FC.Amsterdam F1 - RKDES F3

12.30 u
11.00 u
10.15 u
11.00 u
8.30 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u
9.30 u
10.00 u

ZuidoostUnited F2 - RKDES F4
Sp.Martinus F7 - RKDES F5
Legm.vogels F15 - RKDES F6
Abcoude F8 - RKDES F7
SCW F4 - RKDES F8
RKDES F9 – Diemen F11

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

Dames
RKDES DA.1 – Dindua DA.1
RKDES DA.2 – Zuidvogels DA.1

13.00 u
13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – DEM MB.1
11.00 u
RKDES MC.1 – Alliance’22 MC.1
9.30 u
Hoofddorp MD.1 - RKDES MD.1
12.15 u
RKDES ME.1 – Buitenveldert ME.2 11.00 u

S.C.W
SCW 1 – Kagia 1
DOVO 4 - SCW 2
RAP 3 - SCW 3
Amstelveen 6 - SCW 4
Badh’dorp Vet.1 - SCW Vet.2
OlympiaHaarlem Vet.1 - SCW Vet.3

14.30 u
12.45 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Victoria A1 - SCW A1
’s Graveland A2 - SCW A2
Hillegom B2 - SCW B1
SCW C1 – VSV C3
SCW C2 – VSV C7

15.15 u
14.30 u
13.00 u
11.00 u
11.00 u

Pupillen
SCW D1 – Ouderkerk D2
Stormvogels D4 - SCW D2
Nieuw West E2 - SCW E1
VVC E9 - SCW E2
SCW E3 – Buitenveldert E7
SCW E4 – RKAVIC E2
Buitenveldert F2 - SCW F1
Vlug en Vaardig F1 - SCW F2
SCW F3 – Legm.vogels F13
SCW F4 – RKDES F8
SCW F5M – Roda’23 F14

11.00 u
10.00 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
8.30 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames
ZOB DA.1 - SCW DA.1

10.15 u

Meisjes
SCW MC.1 – Tos Actief MC.1

13.30 u

Zondag 15 april
R.K.A.V.
RKAV 1 – FC.Amsterdam 1
RKAV 2 – KDO 2
RKAV 3 – Roda’23 4
Arsenal 8 - RKAV 4
AFC 7 - RKAV 5
RKAV 6 – Roda’23 8
RKAV 7 – AFC 13

14.00 u
11.00 u
11.30 u
16.30 u
14.45 u
11.30 u
14.00 u

Dames
DSOV DA.1 - RKAV DA.1

14.00 u

R.K.D.E.S
AGB 1 - RKDES 1
RKDES 2 – Legm.vogels 2
Nieuw West 2 - RKDES 3
AGB 3 - RKDES 4
KDO 3 - RKDES 5
Roda’23 7 - RKDES 6

14.30 u
11.00 u
11.00 u
12.00 u
14.00 u
14.30 u

Junioren
RKDES A1 – Sp.Martinus A1
RKDES A2 – VSV A4
RKDES B1 – Zeeburgia B1
Sp.Martinus C1 - RKDES C1
RKDES C2 – Overbos C3
RKDES C3 – Roda’23 C7

12.00 u
12.00 u
12.00 u
12.30 u
12.00 u
10.00 u

Foto: Jaap Maars

Train mee met AVA voor
Dam tot Damloop 2012
Aalsmeer - Ook dit jaar was de
voorverkoop van de startbewijzen
voor de Dam tot Damloop binnen
no-time uitverkocht. Voor Atletiekvereniging Aalsmeer zijn een aantal
startbewijzen gereserveerd, omdat
zij altijd meehelpen bij de organisatie van dit grote loopevenement. Deze loop van Amsterdam naar Zaandam over 16,1 kilometer vindt plaats
op zondag 23 september. Voor velen is het een uitdaging om deze bijzondere loop een keer te volbrengen. Dit kan echter niet zomaar en
vraagt een serieuze voorbereiding.
Bij Atletiekvereniging Aalsmeer begint in juni een serie trainingen ter
voorbereiding op deze Damloop.
Deze voorbereiding richt zich op de
iets gevorderde hardloper, niet voor
de echte beginners. Er wordt van
uitgegaan dat deelnemers aan deze trainingen nu reeds zonder pro-

blemen drie kwartier tot een uur
kunnen hardlopen. De eerste training en kennismaking vindt plaats
op zondag 24 juni vanaf 9.00 uur op
de atletiekbaan aan de Sportlaan.
Daarna worden wekelijks op dezelfde tijd duurlopen gestart vanaf de
parkeerplaats bij de camping van
het Amsterdamse bos. Er wordt in
meerdere tempo groepen gelopen.
De duurlopen worden uitgebreid
totdat alle deelnemers in staat zijn
om de Dam tot Damloop met succes te volbrengen. Er zijn overigens
nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus schrijf snel in,
want vol is vol. Enthousiast? Kijk
op www.avaalsmeer.nl voor alle informatie en download daar het inschrijfformulier. Aanmelden kan tot
uiterlijk 30 april bij Marjan van Ginkel via email marjan.vg@hetnet.nl of
telefonisch via 06-12204492.

Deelnemers van 2011 na afloop van de training in het Amsterdamse bos.

Drie persoonlijke records
bij sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Op 29 maart heeft sjoelclub Aalsmeer weer haar competitie
gehouden. In de hoofdklasse kwam
voor het eerst dit seizoen Cock Tukker sjoelen en werd meteen winnaar
met 2854 punten. Tweede werd Patrick Haring met 2834 punten. Op
drie eindigde Albert Geleijn met
2657 punten. In de A klasse werd
Kees Kuypers eerste en scoorde
2716 punten, op twee Marja Springin’tveld met 2643 punten en op drie
Jan de Leede met 2591 punten. In de
klasse B pakte Wijnand Springin’tveld de eerste plaats met 2556 punten, op twee Wim van Leeuwen met
2526 punten en op drie Jan Geleijn
Czn met 2526 punten. Beide evenveel punten, maar omdat Wim van
Leeuwen de hoogste serie heeft is hij
als tweede geplaatst. In de C klasse
scoorde Rob Kuypers een mooi persoonlijk record van 1293. Maar de
eerste plaats was voor Joke Scha-

gen met 2595 punten, op de tweede plaats dan Rob met een score van
2528 punten en op drie Jan Alderden met 2433 punten. In de D klasse ging met een persoonlijk record
van 1225 de winst naar Theo van Leijden met 2347 punten, op twee Nico Verhaar met 2331 punten en op
drie Jeanne van Wees met 2295
punten. In de E klasse was Jan Geleijn Dzn de sterkste met 2258 punten en volgde Willem Joren op twee
met 2223 punten. Op drie met 2200
punten Adje de Leede. In de F klasse
waren geen spelers aanwezig. Onder de nieuwkomers was ook een
persoonlijk record te noteren en die
was voor Mariëtte van der Vlugt met
1276 punten.
Vanavond, donderdag 12 april, staat
weer sjoelen op het programma. Om
20.00 uur wordt gestart in het dorpshuis van Kudelstaart. Meer weten?
KIJK op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.
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Wedstrijdzeilen

Team Bakker winnaar van
paasevenement Draken
Aalsmeer - De weersomstandigheden waren wel zeer uiteenlopend tijdens de traditionele zeilwedstrijden
in de Drakenklasse tijdens de paasdagen. De eerste dag een moeizaam
begin met uitstel totdat er over de
hele wedstrijdbaan 5 knopen wind
werd gemeten om te kunnen starten. De afsluitende tweede paasdag
begon al direct met een forse windkracht 5, die in de laatste wedstrijd
richting finish toenam tot kracht
7. Dat was al te veel voor de kleine broertjes van de Draken, de 2.4
meters, die het de laatste wedstrijd
voor gezien moesten houden. Het
koude weer gaf het wedstrijdcomité
veel werk aan boeiverleggingen de
eerste dagen bij de vele winddraaien die de Grote Poel kenmerken. In
de Drakenklasse ontwikkelde zich
al snel een strijd tussen de winnaar
van het evenement twee weken eerder, Ben van Cauwenbergh uit België en de Aalsmeerder Jan Bakker.
Bakker begon sterk met 3, 1 en 2,
maar raakte later deze eerste plaats
kwijt door een verkeerde boeironding. De laatste vier wedstrijden behaalden beide teams evenveel punten. Het team van Bakker behaal-

de uiteindelijk de eindoverwinning
door beter zeilen op paaszondag.
Derde in totaal werd Andre du Pon.
Opmerkelijk waren de twee overwinningen van Rudy den Outer uit
Kralingen de twee laatste wedstrijden bij toenemende wind, waarbij
hij als één van de weinigen de gunstige windrichting vanaf de wal bij
Kudelstaart volledig benutte. In de
2.4 meter klasse won Richard van
Rij met een sterke serie waarbij hij
vijf keer de eerste plaats veroverde.
Fred Imhoff werd tweede.
In het tussenklassement over het totaal van de voorjaarswedstrijden in
de Drakenklasse leidt Ben van Cauwenbergh nog steeds met 33,0 punten voor Jan Bakker met 40,0 punten. Komend weekend worden de
voorjaarswedstrijden afgesloten. De
organisatie is als altijd op het water
in handen van de Stichting Westeinder Zeilwedstrijden, op de wal vanaf
de jachthaven van Watersport Vereniging Aalsmeer. Surf voor meer
informatie en prachtige foto’s naar
www.stichtingwzw.nl.
Theo van Mierlo

Duivenvlucht P.V. de Telegraaf

Snelste duif voor Cees
Aalsmeer - Op zaterdag 7 april
is de eerste duivenvlucht vanuit
Meer gevlogen. Volgens de kalender was het al voorjaar, maar dat
viel nog niet helemaal mee. Tijdens
het wachten op de duiven moest de
trui en een dikke jas de melkers op
temperatuur houden. Wie absoluut
geen last van de kou had, was Cees
van Vliet. De adrenaline schoot door
zijn lijf toen hij de jaarling doffer op
het hok zag duiken. Door verhuizing en nieuwe hokken waren de
echte kopprijzen een poos aan zijn
neus voorbij gegaan. Het eerste jaar
werd hoofdzakelijk gebruikt om de
duiven te laten wennen en te leren.
Maar bij de start was het meteen al
weer goed raak. Zo zie je maar, een
echte topper krijg je niet klein! De
snelste duif van het concours van
428 duiven was dus voor Cees.
De uitslag:
1. C. v. Vliet
2. G. v.d. Bergen
3. J. v. Dijk

4. Comb. v. Leeuwen - v. Grieken
5. A. v.d. Dure
7. D. Baars
8. Comb. v. Ac Kooy
9. Comb. Wiersma en Zn.
10. A. Kok
11. M. de Block
12. P. v.d Meyden
13. J. Kluinhaar en Dr.
14. J. Vijfhuizen
15. Tk. v.d. Wie
16. S. Vonk
17. H. Spaargaren
18. J. v. Ac Kooy
De stand in het ploegen
ment
1. Ambachtsbakker
van Leeuwen
2. Bosman Kassenbouw
3. A.A. Sloopwerken
4. C. v. Vliet Holding
5. Oerlemans Confectie

klasse595 pnt
575 pnt
564 pnt
451 pnt
359 pnt

Aankomend weekend wordt de
wedvlucht Duffel gevlogen.

Doe mee en win

Zoektocht naar de leukste
sportvereniging in Aalsmeer
Aalsmeer - Elke sportvereniging
is uniek. Maar wat maakt een club
nou de leukste van de gemeente Aalsmeer? Is dat de gezelligheid,
de mensen, het mooie clubhuis, of
de sportieve prestaties? Bij de Verkiezing van De Leukste Sportvereniging van Aalsmeer kan er nu gestemd worden via www.leukstesportvereniging.nl/aalsmeer. Bij het
uitbrengen van een stem maken
stemmers direct kans op één van de
reizen naar Londen tijdens de Olympische Spelen, een abonnement op
de Eurosport Player of een iPad. Begin augustus is de leukste sportver-

eniging van de gemeente Aalsmeer
bekend.

Yahtzee toernooi
in Sportzicht

Goed doel
Er kan tot en met 31 juli worden
gestemd. Stemmen is kostenloos.
Voor iedere stem keert de organisatie samen met haar partners 5 eurocent uit aan een goed doel naar
keuze. Iedereen die stemt kan kiezen uit de volgende drie goede doelen: Kika, Spieren voor Spieren of
Right To Play. Bij het stemmen kan
men cijfers geven voor de sfeer, gezelligheid van de leden, het enthousiasme van vrijwilligers en de mate
van positiveit die de vereniging uitstraalt. In de gemeente Aalsmeer
wordt een winnaar uitgeroepen op
basis van het gemiddelde en een
winnaar op basis van het aantal
stemmen.

Aalsmeer - Maandag 16 april organiseert café Sportzicht voor de eerste keer een Yahtzee toernooi. Iedereen die zin heeft in een spelletje Yahtzee is van harte uitgenodigd.
Het spel wordt vanaf 19.30 uur gespeeld en duurt tot ongeveer 22.30
uur. Toegang is gratis.

Provinciewinnaars
De winnaars van de gemeente gaan
door naar de verkiezing van provincie. De provinciewinnaars worden
uitgenodigd voor de Award Uitreiking. Daar wordt ook De Leukste
Sportvereniging van Nederland bekend gemaakt en gehuldigd.

Sjoelcompetitie
in Rijsenhout

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Rijsenhout – Afgelopen donderdag 5 april is weer competitie gespeeld bij sjoelclub Rijsenhout. In
de hoofdklasse is Jan Joore met
1903 punten op één geëindigd, op
twee Jan Willem Vermeer met 1817
punten en op drie Thomas van Brakel met 1750 punten Klasse A: Op
één Riet Schijf met 1726 punten, op
twee Til Vermeer met 1693 punten
en op drie Arnold v/d Linden met
1621 punten. Klasse B: Op één Ruud
van Schie met 1715 punten, op twee
Joke van Schie met 1646 punten en
op drie Nel Joore met 1629 punten. Klasse C: Op één Hans Schijf
met 1650 punten, op twee Astrid
Overbeek met 1580 punten en op
drie Plonie Verdel met 1572 punten. Klasse D: Op één Huig Baartman met 1526 punten, op twee Rie
Kant met 1510 punten en op drie
Femmy Kort met 1468 punten. De
volgende competitie sjoelavond is
op donderdag 19 april vanaf 20.00
uur in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat.

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
18 april vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 4 april is gewonnen door Wietse Bruinsma met 5267
punten. Op twee Tom Verlaan met
5129 en op drie Dirk Tromp met
4995 punten.

Kraakavond in
Sportzicht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd weer een kraakavond voor
koppels in café Sportzicht georganiseerd. De sfeer zat er bij de deelnemers goed in, ze hadden zin in
een gezellig spelletje kaarten. Er
waren dit keer weer nieuwe koppels
aanwezig. Er werden 5 rondes gespeeld van 16 giffies. De koppels lagen elke keer dicht bij elkaar met de
punten. De deelnemers hebben allemaal een keertje tegen elkaar gespeeld. Martine Dol en Henrique da
Silva zijn de winnaars van de avond
met 17640 punten en19 kruizen. Jan
en Willem van de Stroom behaalde
de tweede plaats met 15680 punten
en 7 kruizen.
Jan Damen en Leo van de Lei gingen ervan door met de derde plaats
met 15245 punten en 12 kruizen.
Gerard en Dirk Romeijn hadden
veruit de meeste kruizen gehaald,
in totaal 54. Martine en Henrique
hadden de hoogste partij met 6640
punten.

Kaartavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 16 april
organiseert buurtvereniging Oostend voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma. Er
wordt gekaart in gebouw het Middelpunt aan de Wilhelminastraat
vanaf 20.00 uur. De zaal gaat open
om 19.30 uur. Koffie en thee staan
dan klaar. Allen welkom. De koppelspeelavond op 2 april is gewonnen door Wijntje en T. Van der Made
met 5329 punten, gevolgd door A.
Verkerk en P. Aarsma met 4975 en
A. Luijben en R. Bekkers met 4793
punten. De poedelprijs is uitgereikt
aan Joke en Greet met 3770 punten.
Bij het rummicubben behaalde Jopie de hoogste eer met 254 punten
en de poedelprijs mocht Leni met
402 punten mee naar huis nemen.

Marry wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ een gezellige
kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaverjassen en jokeren staan op het
programma. Er is ook gelegenheid
voor rummicub en hartenjagen. Het
klaverjassen op 5 april is gewonnen
door Marry Akse met 5268 punten, gevolgd door Daan Sandee met
5236 en Huub Bouwmeester met
5169 punten. Bij het jokeren behaalde Bets Teunen de hoogste eer
met 54 punten. Op twee Gerard de
Wit met 204 punten. Ook zin in een
gezellige kaartmiddag? Iedere belangstellende is welkom van 13.30
tot 16.30 uur. Voor inlichtingen kan
gebeld worden naar mevrouw R.
Pothuizen via 0297-340776.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 13 april is er
weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis aan
de Roerdomplaan 3. Vanaf 20.00 uur
worden de kaarten verdeeld. Vanaf
19.30 uur staan koffie en thee voor
alle kaarters klaar.
Het klaverjassen op 6 april is gewonnen door Frits de Jong met 5515
punten, gevolgd door George Lemmerzaal met 5351 en Greet Haars
met 5293 punten.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Sportvereniging Omnia 2000

Topprestatie Selina op WK
twirlen in Zwitserland
Aalsmeer - Solenne Köhler, Selina
Kok en trainster Valerie Leliveld van
SV Omnia 2000 hebben deelgenomen aan het WK twirlen in Neuchâtel Zwitserland. Van 4 tot en met 8
april hebben zij samen met de andere NBTA deelnemers uit totaal
15 landen laten zien hoever zij nu
zijn op twirlgebied. Selina mocht
meedoen in de categorie juvenile (de jongste deelnemers) en donderdag was haar eerste beurt om
haar rhythmic twirl te laten zien. Ze
was enorm zenuwachtig. maar liet
een goed optreden zien met hier en
daar een drop. ’s Middags was het
onderdeel 2-baton aan de beurt.
Selina was nu minder zenuwachtig
en zette een overtuigend optreden
neer met slechts één drop bij haar
eindtrick. Dit was echt een topprestatie, want naast Selina stond op de
andere lane, bij de senioren, de allerbeste Amerikaanse twirlster: Karissa Wimberley. Bij elke trick die ze
ving ontplofte de Amerikaanse tri-

bune. Vrijdag stond voor Selina het
onderdeel 1-baton op het programma. Tijdens de warming up ving ze
opeens een nieuwe trick: de 4-spin.
Dit was haar nog niet eerder gelukt.
Ze deed het nog een paar keer en
ving hem weer. Valerie en zij besloten deze nieuwe trick direct in te
zetten als eindtrick. Een goed besluit, Selina wist met haar presentatie de finale te bereiken. Op zaterdag was ze als vierde aan de beurt
in de finale. Ook dit keer liet Selina
weer een prima routine zien. Zondag hoorde ze tijdens de prijsuitreiking de uitslag. Bij de onderdelen
rhythmic twirl en 1-baton is ze uiteindelijk 11e en 12e geworden. Een
topprestatie! Een volledig WK verslag met foto’s en video is te vinden
op www.selinakok.nl. Voor meer informatie over twirlen kan contact
opgenomen worden met de Productgroep Coördinatoren Sandra
Kok of Linda Nederstigt per e-mail
twirlen@svomnia.nl.

Zaterdag ZABO zaalvoetbal
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO wordt zaterdag 14
april voortgezet in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is van
harte welkom en de toegang is gratis.
Om 19.00 uur speelt LEMO/Piller tegen Amsec Beveiliging. Om 19.45 uur
staat de wedstrijd SC Rijsenhout tegen Choekie’s Hairsalon op het programma. Om 20.30 uur is het veld
voor Schijf Grondboringen tegen Accon-AVM en om 21.20 uur tenslotte speelt Sportcafé de Midi’s tegen
LEMO Gaat Los. Het ZABO-bestuur
heeft voorafgaand aan de speelronde
van vorige week de nieuwe stand uitgedeeld aan de deelnemende ploegen. Onlangs zijn er twee teams uit
de competitie genomen waardoor de
ranglijst drastisch moest worden gewijzigd. De nieuwe stand ziet er nu als
volgt uit: Schijf Grondboringen 12-31,
Choekie’s Hairsalon 12-30, Sportcafé de Midi’s 12-28, LEMO/Piller 1224, Accon/AVM 11-18, LEMO Gaat
Los 12-15, Amsec Beveiliging 11-12,
SC Rijsenhout 12-6. De laatste speelronde van de ZABO-competitie vond
plaats in hal 2 van sporthal de Bloemhof. De wedstrijd tussen LEMO Gaat
Los en SC Rijsenhout kreeg de uitslag van 5-0 in het voordeel van LEMO Gaat Los. Vervolgens trad Schijf
Grondboringen aan tegen Amsec Beveiliging. Na veertig minuten speeltijd stond ook bij deze partij 5-0 als
eindstand op het scorebord. Door de
overwinning blijft Schijf Grondboringen koploper. Choekie’s Hairsalon moest hierna hun wedstrijd win-

nen om in het spoor te blijven van
Schijf Grondboringen en deed dat
naar behoren. Tegenstander Accon/
AVM werd getrakteerd op een ruime
9-2 nederlaag. Het slotduel van het
avondje ZABO ging tussen Sportcafé de Midi’s en LEMO/Piller. Dit werd
een wedstrijd met twee gezichten. In
de eerste helft liep LEMO/Piller goed
te zaalvoetballen en bouwde een 1-3
voorsprong op ondermeer door het
benutten van een strafschop. De drie
doelpunten kwamen van de voeten
van Senan Jacub. Sportcafé de Midi’s
stelde voor de wissel nog orde op zaken waardoor beide teams de rust in
gingen met een 3-3 gelijke stand. In
de tweede helft scoorde Sportcafé de
Midi’s enkele daverende goals en liep
tenslotte uit naar een verdiende overwinning. Scheidsrechter Peter Meyer
floot af bij de eindstand van 8-3.

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

Handbal nacompetitie

Heren zaterdag naar Hellas
Aalsmeer - Na het vrije Paasweekeinde zetten de heren van FIQAS Aalsmeer zaterdag 14 april
hun strijd in de nacompetitie voort.
Op het programma staat een uitwedstrijd bij Hellas in Den Haag.
Deze ploeg is al gedegradeerd,
want met nog twee duels te gaan
is de achterstand op de nummers
twee en drie niet meer te overbruggen. FIQAS Aalsmeer staat eerste
in de degradatiepoule en heeft een
voorsprong van drie punten op de
nummers twee en drie. Eén punt is
dus voldoende om helemaal zeker
te zijn van een plaats bij de eerste
twee in de poule (die recht geeft
op handhaving in de eredivisie).
En dan is dat ook alleen nog nodig
als de beide andere ploegen (AHV
Swift en HA R&O) zaterdag tegen
elkaar gelijk zouden spelen. Wanneer één van beiden wint, zijn de
Aalsmeerders ook al veilig, ongeacht hun eigen resultaat bij Hellas.
Bovendien hebben ze een veel beter doelsaldo dan de anderen. De
wedstrijd zaterdag in de Hellashal in Den Haag begint om 20.30

uur. De laatste (thuis)wedstrijd in
de nacompetitie van de heren van
FIQAS Aalsmeer tegen HA R&O
stond gepland voor zaterdag 21
april. Op die dag heeft de club echter geen beschikking over de zaal
in de Bloemhof en dus is de wedstrijd verzet. Hij wordt nu gespeeld
op dinsdag 17 april vanaf 20.30 uur
in de sporthal aan de Hornweg.
Bekerwedstrijd
De halve finalewedstrijd in het
NHV bekertoernooi tussen de
mannen van FIQAS Aalsmeer en
die van Kremer/Hurry Up uit het
Drentse Zwartemeer is inmiddels
vastgesteld en gaat gespeeld worden op donderdag 26 april in de
Bloemhof. De halve finale begint
om 20.30 uur. De andere halve finale – tussen Kras/Volendam en
Eurotech/Bevo – vindt plaats op
donderdag 19 april in sporthal Opperdam te Volendam en begint om
20.00 uur. De winnaars staan op
donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, tegenover elkaar in het Topsportcentrum in Almere.

Kudelstaart - Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis door leden van klaverjasclub
De Geluksvogels. Ook zin om eens
een gezellig avondje te klaverjassen? Iedere liefhebber is van harte
welkom. Vanaf 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld. Op 4 april is het
klaverjassen gewonnen door Marry Akse met 5490 punten, gevolgd
door Marco van der Jagt met 5208
en Gerard Pouw met 5162 punten.
De poedelprijs was deze avond voor
Ben Bon met 3388 punten.

Sjoelcompetitie
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 19 april
wordt er weer gesjoeld bij buurtvereniging Oostend. De stenen gaan
schuiven in gebouw het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55 vanaf 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De zaal gaat om 19.30
uur open. Donderdag 5 april is met
veel enthousiasme gesjoeld en de
opkomst was fantastisch. Groepswinnaars zijn geworden Tiny van de
Maden met gemiddeld 125,7, John
van de Koppel met 117,5, Rita van
Zelderen met 111,3, Sjaak Bleeker met 108,1 en Tini van de Merbel met 105,1.

Kaartavond bij
de Supporters
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 13 april organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een
klaverjasavond waarbij mooie prijzen
zijn te winnen, onder andere een rollade, diverse soorten vlees en wijn.
Drie maal worden de kaarten geschud. Tussen het tweede en het derde spel worden loten verkocht voor
de grote loterij waarvoor deze avond
opnieuw volop fantastische prijzen
op de tafel staan uit gestald. Kom
gerust met familie,vrienden, clubgenoten en buren naar deze klaverjasavond in het dorpshuis te Kudelstaart.
Aanvang 20.00 uur. Inschrijfgeld 2,50
euro. En volgende week donderdagavond 19 april houdt de Supporters
Vereniging Kudelstaart voor liefhebbers een kienavond in het Dorpshuis. Veertig fantastische prijzen liggen te wachten op een nieuwe eigenaar. Het kienen begint om 20.30 uur
en ook hier geldt: Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd.

Ouderensoos bij
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende speelmiddag van de ouderensoos van buurtvereniging Oostend is op donderdag 19 april in gebouw het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Klaverjassen en rummicuppen staan
op het programma. Vanaf 14.00 uur
worden de kaarten verdeeld. De
zaal gaat open om 13.30 uur, zodat een ieder nog eerst kan genieten van een kop koffie of thee. Het
klaverjassen op 5 april is gewonnen
door mevrouw T. van de Made met
5702 punten, gevolgd door de heren van Veen met 5571 en Dolk met
5310 punten. Bij het rummicuppen
ging de hoogste eer naar mevrouw
Valentijn. Op twee mevrouw Kuin.

Klaverjassen bij
Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 12 april
worden voor de laatste maal de
kaarten uitgedeeld voor de wintercompetitie klaverjassen bij buurtvereniging Oostend. Er wordt gekaart
in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. Op donderdag 26 april staat de prijsuitreiking
gepland. Er wordt dan ook gekaart.
Het klaverjassen op 29 maart is gewonnen dor Hein van Bemmelen m
et 6256 punten, gevolgd door Max
Tulp met 5540 en Ab van der Stroom
met 5286 punten. De poedelprijs is
uitgereikt aan Hans Dolk.
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Zaalvoetbalcompetitie

Nieuwe stand in ZABO
Aalsmeer - De plaatselijke zaalvoetbalcompetitie van de ZABO
Aalsmeer werd afgelopen zaterdag
31 maart voortgezet. De vier wedstrijden vonden plaats in hal 2 van
sporthal de Bloemhof. De wedstrijd
tussen LEMO Gaat Los en SC Rijsenhout kreeg de uitslag van 5-0 in
het voordeel van LEMO Gaat Los.
Vervolgens trad Schijf Grondboringen aan tegen Amsec Beveiliging.
Na veertig minuten speeltijd stond
ook bij deze partij 5-0 als eindstand
op het scorebord. Door de overwinning blijft Schijf Grondboringen
koploper van de ZABO-competitie.
Choekie’s Hairsalon moest
hun wedstrijd winnen om in het
spoor te blijven van Schijf Grondboringen en deed dat naar behoren.
Tegenstander Accon/AVM werd getrakteerd op een ruime 9-2 nederlaag. Het slotduel van het avondje ZABO ging tussen Sportcafé de
Midi’s en LEMO/Piller. Dit werd
een wedstrijd met twee gezichten.
In de eerste helft liep LEMO/Piller
goed te zaalvoetballen en bouwde

een 1-3 voorsprong op ondermeer
door het benutten van een strafschop. De drie doelpunten kwamen van de voeten van Senan Jacub. Sportcafé de Midi’s stelde voor
de wissel nog orde op zaken waardoor beide ploegen de rust in gingen met een 3-3 gelijke stand. In
de tweede helft scoorde Sportcafé de Midi’s enkele fraaie goals en
liep tenslotte uit naar een verdiende
8-3 overwinning. Het ZABO-bestuur
heeft voorafgaand aan de speelronde van zaterdag 31 maart de nieuwe stand uitgedeeld aan de deelnemers. Onlangs zijn er twee teams uit
de competitie genomen waardoor
de ranglijst drastisch moest worden
gewijzigd. De nieuwe stand ziet er
nu als volgt uit: Schijf Grondboringen 12-31, Choekie’s Hairsalon 1230, Sportcafé de Midi’s 12-28, LEMO/Piller 12-24, Accon/AVM 11-18,
LEMO Gaat Los 12-15, Amsec Beveiliging 11-12, SC Rijsenhout 126. De volgende speelronde volgt op
zaterdagavond 14 april, wederom in
sporthal de Bloemhof.

Titelstrijd derde klasse voetbal

RKDES nadert AGB op 1 punt
Kudelstaart – De laatste twee wedstrijden werden door RKDES verloren en koploper AGB liep verder weg. Daar komt bij dat nummer
drie United DAVO het op de tweede
plaats staande RKDES op drie punten genaderd is. Wil het team van
trainer Hajo Hendriks nog meedoen
voor een toppositie in de derde klasse C moest er zeker gewonnen worden op tweede Paasdag van DCG uit
Amsterdam. Het bezoekende DCG is
de laatste weken op geklommen op
de ranglijst en zocht duidelijk aansluiting met de grote middenmoot. In
een aantrekkelijke wedstrijd herstelde RKDES zich en liet de Amsterdammers met lege handen staan, na
een 2-0 ruststand stond er na 90 minuten een 3-1 overwinning op het
scorebord.
Opluchting bij de Kudelstaarters,
het gevoel van winnen is weer terug en als dan ook nog de berichten uit Amsterdam positief zijn, want
AGB verliest van DSS met 1-0 en
United DAVO kwam niet verder dan
2-2 bij NFC Brommer. RKDES begon voortvarend aan de wedstrijd
en vanaf het begin werd DCG onder druk gezet. De omstandigheden
waren moeilijk, regen en stormachtige wind bemoeilijkten het spel. Een
mooi opgezette aanval in de 8e minuut op links door Edwin van Maris,
hij plaatste de bal met precisie voor
Maarten van Putten. De spits van de
Kudelstaarters kapte zijn tegenstander goed uit en schoot de bal beheerst in de linkerhoek. RKDES op
een 1-0 voorsprong. In de 16e minuut was het weer raak, Roald Pothuizen bediende Maarten van Putten op maat, zijn voorzet werd fraai
afgemaakt door topscoorder Edwin
van Maris. De 2-0 voorsprong werd
door de talrijk opgekomen Kudelstaartse supporters met gejuich

ontvangen. In de slotfase verzuimde RKDES om de wedstrijd te beslissen door vaak onnodig de lange
bal te gebruiken, ontstonden er mede door de harde wind weinig kansen. Vooral het eerst kwartier van de
tweede helft eenzelfde beeld, beide teams gebruikten te vaak de lange bal en er was dan ook veel balverlies. Door het uitblijven van een
doelpunt van RKDES, kwam DCG
beter in de wedstrijd. In de 71e minuut was het dan ook raak, verdedigend stonden de Kudelstaarters niet
goed en een DCG speler kon vrij in
koppen en zijn doelpunt gaf de aansluitingstreffer, 2-1. Het zat RKDES
ook niet mee, toen in de 75e minuut
de doorgebroken Edwin van Maris
geen strafschop kreeg van de veel
fluitende scheidsrechter Pietersen.
Deze zag een forse duw tegen Edwin
van Maris, waardoor de topscoorder
uit balans raakte, over het hoofd.
RKDES pakte de draad van het begin van de eerste helft weer op en op
karakter en werklust kreeg het loon
naar werken. Roy Endhoven onderschepte de bal en bediende Maarten van Putten op maat, waardoor
de aanvaller van RKDES zijn tweede doelpunt kon maken in de 87e
minuut. Dit bracht dan ook de beslissing en RKDES speelde de wedstrijd beheerst uit en pakte hierdoor
een verdiende 3-1 overwinning. De
spanning met nog vier wedstrijden
te gaan is weer helemaal terug. Het
team van Hajo Hendriks is koploper
AGB op een punt genaderd. AGB is
de volgende tegenstander van RKDES, de topper in de derde klas C.
Aanstaande zondag 15 april wacht
RKDES een uitwedstrijd. AGB is de
tegenstander en er wordt gespeeld
op het veld van sportpark Geuzenveld in Slotermeer vanaf 14.30 uur.
Ad Verburg

IJsclub De Blauwe Beugel
huldigt kampioenen
Rijsenhout - Zondagavond 11
maart organiseerde IJsclub De Blauwe Beugel samen met IJsclub Nut en
Vermaak uit Leimuiden de jaarlijkse clubkampioenschappen, tevens
dé afsluiter van een mooi schaatsseizoen. Afgelopen vrijdag 30 maart
werden alle clubkampioenen en winnaars van podiumplekken tijdens de
afsluitende feestavond in het clubgebouw in Rijsenhout in het zonnetje
gezet en gehuldigd en werd er stilgestaan bij een aantal hoogtepunten
van het seizoen. Clubkampioen zijn
bij de heren Bart van der Vlugt, bij
de dames Nicky van Leeuwen, bij de
pupillen jongens Erik Kramer en bij
pupillen meisjes Donna Vermeulen
en bij de recreanten Jaco de Jeu. Dit
jaar ook een groot aantal deelnemers
van de ijsclub aan NK’s op de langebaan en marathon (zowel kunstijs als
natuurijs); Menno Kramer, Nicky van
Leeuwen, Erik Kramer, Bart van der
Vlugt, Mats Stoltenborg, Jasper van
Leeuwen, Nico Coenen en Stef Zwitser. De laat op gang gekomen maar
toch weer mooie winter, met voor de
vierde achtereenvolgende keer natuurijs, bracht de ijsclub weer een
goed bezochte landijsbaan en ruim
1,5 week gezelligheid in en om het
clubgebouw. De vele vrijwilligers die
zich altijd inzetten voor het natuurijs
maar ook de vrijwilligers voor de jury
tijdens wedstrijden in Haarlem werden bedankt voor hun inzet met een
prachtige bos bloemen. Tenslotte het
afscheid en warm dankwoord van de
voorzitter voor Aad van Eenennaam

en Okker de Kok voor hun jarenlange inzet in het bestuur van de ijsclub.
Met deze afsluiting is er definitief
een einde gekomen aan een mooi en
lang schaatsseizoen voor De Blauwe
Beugel. De rijders gaan nu een korte
rustpauze nemen alvorens weer aan
te vangen met het fietsseizoen en
de bostrainingen. IJsclub De Blauwe
Beugel heeft een actieve website vol
(schaats) nieuws, uitslagen en algemene informatie over de club. De site is te raadplegen via: http://www.
ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Handbalheren
vroeg uit bed
Aalsmeer - Aanstaande zondag 15 april speelt heren 4 van FIQAS Aalsmeer een onverwachtse promotiewedstrijd tegen We Have uit Weesp. De winnaar van deze
wedstrijd promoveert naar de eerste klasse van het N.H.V. Met name het team van coach Jan van der
Schouw, dat in de reguliere competitie als tweede is geëindigd, moet
een hindernis overwinnen, namelijk heel vroeg hun bed uit. De wedstrijd begint namelijk al om 10.00
uur in de sporthal de Koogmolen
in Purmerend. Supporters zijn natuurlijk van harte welkom om deze leuke ploeg, die bestaat uit een
mix van jong en oud, aan te komen
moedigen.

Van links naar rechts: Albert, Eric, Remon en Taco.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Albert en Eric Geleijn koppel
koningen bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
was het jaarlijks koppel toernooi
van de dartclub Poel’s Eye. Dit toernooi is traditioneel met de paasdagen. Aangezien de Poel’s Eye dit
jaar 10 jaar bestaat, en het koppeltoernooi tot de vaste tradities behoort, was dit het tiende koppel
toernooi ooit. Bak grossierde in die
jaren met de meeste titels, namelijk drie (op rij), met telkens een andere koppelmaat. Bak, samen met

zijn maat Rick Kruit, behoorden afgelopen zaterdag dan ook tot het
rijtje favorieten. Ook de broer van
Rick, Rene, met zijn vaste koppelmaat Danny Zorn gingen weer verbeten op goudjacht. Rene en Danny hadden in het verleden namelijk de overige edelmetalen (zilver
en brons) al meerdere malen veroverd, maar goud zat er nog niet
tussen. Bas Aupers en Benno van
Rijn veroverden daarentegen juist

twee gouden medailles en éénmaal
brons. Er waren echter maar liefst
27 koppels, dus er waren meerdere goede koppels aan te wijzen. Bijvoorbeeld het duo Nick Weiland en
William Hunitetu, die de laatste tijd
van zich deden spreken op de gewone individuele speelavonden. Of
het duo Ronald Baars en Tim Maas,
twee gerespecteerde darters bij
de Poel’s Eye. Zij versloegen knap
twee andere topfavorieten, namelijk Danny met Rene en Bak met
Rick. In de halve finale troffen Ronald met Tim vader en zoon Geleijn, die een ronde daarvoor ook
een favoriet duo had verslagen, namelijk Nick met William. Albert en
Eric Geleijn waren echter nog niet
klaar met stunten, want ook Ronald en Tim werden verslagen. In
de andere speelhelft bereikte het
sterke koppel Christopher Brouwer
met Davey Monsees de halve finale. Zij troffen het sterke koppel uit
de Bollenstreek, Remon en Taco,
die een ronde eerder verantwoordelijk waren voor de uitschakeling
van misschien wel de grootste favorieten, Bas en Benno. Remon en
Taco bereikten vervolgens via Chris
en Davey de finale. De finale werd
de kroon op het werk van de avond
van Albert en Eric. Met hun sterke spel verrasten zij vriend en (niet
bestaande) vijand. Elke ronde die
zij wonnen leek een stunt, maar zij
bleven winnen, tot en met de finale aan toe. Een megastunt was gerealiseerd. De zaal reageerde verrast en verblijd, het werd de heren van harte gegund. Ondertussen
was ook een verliezerronde bezig.
Hierin bereikten Co Lagerweij met
Randy, en Ilona Bak met Peter van

de Laarse de halve finale. De finale
ging echter tussen Nick Dekker met
Remco Pannekoek en Arnold Sluijs
met Remco Maarse. Uiteindelijk
bleken Arnold en Remco het betere duo. De hoogste uitgooi van deze
avond was een prachtige finish van
142, gegooid door Ilona Bak. Op
deze avond werd ook het Tripel Pot
spel gespeeld. Bij dit spel werden er
loten verkocht, waarna uiteindelijk
één iemand drie pijlen mocht gooien op een training dartbord. Omdat
de (geld)pot langzaamaan was opgelopen werden er vele loten verkocht. Eén raak gegooide tripel
was ondertussen goed voor meer
dan tweehonderd euro. Nick Dekker mocht het proberen. Het lukte
hem inderdaad één keer de door de
twintig zijdige dobbelsteen aangewezen tripel te raken, wat dus flinke kassa opleverde. Op de website ww.poelseye.nl is het filmpje terug te zien. Al met al was het een
zeer geslaagd zaterdag toernooi.
Het volgende zaterdag toernooi (28
april alweer) wordt echter nóg specialer. De Poel’s Eye bestaat dan 10
jaar, wat wordt gevierd met deelname van Lakeside winnaar van 2012
Christian Kist. Eerst is echter een
gewone speelavond, namelijk morgen, vrijdag 13 april, in het Dorpshuis. Het betreft weer een gewone
individueel toernooi met de gebruikelijke formule met maar liefst vier
niveaus. Veel darten, en zoveel mogelijk op eigen niveau, dat is de insteek van de dartclub Poel’s Eye.
Men hoeft geen lid te zijn, iedereen
kan meedoen. De inschrijving sluit
om 19.45 uur, deelname kost drie
en halve euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Voetbal zondag

Wel winst, geen titel RKAV

Lezing Marianne Knecht

‘Vrijheid geef je door!’
Aalsmeer - Wie vrijdag 6 april
was afgestemd op radio 5 nostalgia hoorde tijdens die uitzending
de Aalsmeerse schrijfster Marianne Knecht in gesprek met Tineke,
in de gelijknamige Tineke Show. De
auteur, die bij omroep Max te gast
was, werd door de presentatrice geinterviewd over haar eerste boek De
lijfeigenen. Tineke’s interesse ging
vooral uit naar de geschiedenis tijdens de tweede Wereldoorlog over
de door de nazi’s geronselde, Sovjet-vrouwen; met name die uit de
Oekraïne. Dit vanwege haar eigen
betrokkenheid met de kinderen uit
Tsjernobyl die, mede door haar in-

zet, naar Nederland konden komen
om aan te sterken. In die periode
leerde zij een aantal vrouwen kennen met dezelfde achtergrond als
in De lijfeigenen wordt beschreven.
Op maandag 16 april is de schrijfster opnieuw te beluisteren, nu bij
Radio Amstelveen. Met het oog op
de komende herdenking en bevrijdingsdag zal Marianne vrijdagmiddag 4 mei acte de présance geven
in verzorgingstehuis t Kloosterhof
en hier een lezing verzorgen naar
aanleiding van het thema van dit
jaar:’ Vrijheid geef je door!’
Tekst en foto: Karin Molenaar

Streekverzameldag

Autobusmuseum De Brug
zaterdag hele dag open
Zevenhoven - In het kader van de
Maand van Het Groene Hart wordt
zaterdag 14 april aanstaande voor
de tweede keer de Van Streek Verzameldag gehouden. Op deze zaterdag gaan de deuren van persoonlijke verzamelingen en musea
in het Groene Hart open. Normaal
gesproken kan dit alleen op speciale afspraak maar op 14 april ligt dit
dus anders. Tussen 10.00 en 17.00
uur zijn bezoekers op 18 adressen van harte welkom. Een van die
adressen is Autobusmusuem “De
Bus”, gevestigd aan Noordeinde 91
in Zevenhoven.

ooms vertelde in het verleden honderduit over hun belevenissen als
buschauffeur en Cees van Lith wil
al die jeugdherinneringen graag op
amusante manier met anderen delen en zeg nou zelf, waar kan dat
beter dan in zijn eigen autobusmuseum in de schuur achter de woning waar ook de namen van GVB
en Connexxion niet ontbreken. Voor
met name de lezers uit Aalsmeer is
een bezoekje meer dan de moeite
waard vanwege nostalgische herinneringen aan het busbedrijf Maarse & Kroon.

Amusante verhal en
Hier zwaait Cees van Lith de scepter want in een ruime schuur achter
zijn woning ademen allerlei spullen
naar busvervoer uit de regio en alles wat daar bij hoort. Prachtig fotomateriaal, chauffeurspetten, speldjes, kniptangen en stempels maar
ook de unieke Beckson kaartverkoop apparaten en bushalte borden van diverse maatschappijen als
Maarse & Kroon, Koppenol, Citosa, Langhout en het streekvervoer
N.A.L. Dit laatste staat voor Nieuwkoop, Alphen, Leiden. Een drietal

Fietstas verloren
Aalsmeer - Vrijdagochtend is Marieke van Staaveren langs het fietspad van de Aalsmeerderweg (hoogte tussen de Kerkweg en de Julianalaan) haar zwarte fietstas verloren.
“Het is een erfstuk van mijn vader
en voor mij erg belangrijk. Ik zou de
vinder heel dankbaar zijn deze terug te geven”, aldus de bewoonster
van de Rietwijkeroordweg. Marieke is telefonisch bereikbaar via: 0653539972.

Aalsmeer - In een zeer matig gespeelde wedstrijd tegen Portugal Amsterdam heeft RKAV toch
de twee punten meegenomen
naar Aalsmeer. RKAV was gewaarschuwd, de ploeg moest oppassen niet weer in hetzelfde schuitje
te belanden. Zoals vorige week, na
een comfortabele voorsprong alsnog met lege handen. Afgelopen
zondag zag het in het begin niet
naar uit dat er gescoord zou worden. Beide teams blonken uit in
het missen van kansen. RKAV hield
krampachtig de blanco stand tot de
rust vast. De ploeg had al door gekregen dat de concurrent voor de
tweede periode titel KDO op 0-1

stond, maar de wedstrijd duurde
nog lang, te lang zou later blijken.
De tweede helft gaf een meer aanvallender RKAV te en Portugal Amsterdam was niet in staat om hier
iets tegen over te stellen. Met in
het vooruitzicht dat bij winst de periodetitel binnen was, werd fel gespeeld. Echter, dan moest KDO
wel verliezen en dat deed dit team
nou net niet. Geen periodetitel voor
RKAV, ondanks de 2-0 winst op
Portugal Amsterdam. Aanstaande
zondag 15 april speelt RKAV tegen
F.C. Amsterdam. Met een beetje geluk kan de winst in Aalsmeer blijven. De wedstrijd thuis in de Beethovenlaan begint om 14.00 uur.

Korfballers VZOD bijten
zich stuk op sterk Achilles
Kudelstaart - Onder barre omstandigheden trad VZOD zaterdag aan
tegen het Haagsche Achilles. Achilles, dat moest winnen om nog kans
te maken op het kampioenschap,
was dan ook vastberaden om VZOD
nog verder het drijfzand in te duwen. De wind en koude motregen
maakte het er voor beide ploegen in
ieder geval niet beter op. VZOD ondervond een ongelukkige start van
de wedstrijd, waarbij Achilles al in
de eerste minuut voor de 0-1 mocht
aantekenen. Het tweede doelpunt
bleef even uit, maar na vijf minuten
was het wederom Achilles dat zich
door middel van een vrije bal op een
nog grotere voorsprong zette. VZOD
kwam nauwelijks in het spelbeeld
voor, waarna de Hagenezen vrolijk
verder gingen met hun afstraffing.
Het derde, vierde en vijfde doelpunt
kwamen tevens van een Achillesspeler. De ploeg uit Kudelstaart wist
zich geen raad met deze ontwikkelingen. Ballen vlogen over en weer
maar, ook mede dankzij deze verschrikkelijke omstandigheden, bleef
VZOD tevergeefs zoeken naar hun
openingstreffer. Na een kwartier
was het toch raak. Josine Verburg
nam het initiatief door te tekenen
voor de 1-5. De achtervolging werd
ingezet. Donja Passies scoorde even
later nog een keer namens VZOD:
2-5. Achilles sloeg terug door er ook
twee te maken, waarna VZOD weer
tegen een achterstand van vijf doelpunten keek. De wedstrijd was echter nog lang niet gespeeld. Josine
Verburg, die er dit weekend weer
veel leek te gaan maken, scoorde
tweemaal voor VZOD, waardoor de
stand werd teruggebracht naar 4-7.
Willem Mast was de volgende die
VZOD verder in de wedstrijd hielp.
Het zou hierbij blijven, althans voor
de thuisploeg, aangezien zij er niet
slaagden om nog dichter bij Achilles te komen. Daarentegen wisten de zwart-witten nog wel een
paar keer te scoren. Met een 5-10
ruststand gingen beide teams uitgeput de kleedkamer weer in. Een
donderpreek van trainer Frits Visser was nodig om zijn ploeg voor de
rest van de wedstrijd gemotiveerd te

houden. Dit bleek goed te werken.
Na toch nog een tegendoelpunt te
moeten verwerken, brachten Dineke Westerhof, Bart Verheul (2x), Willem Mast en Wouter Vermeulen de
stand, overigens op een indrukwekkende manier, terug naar 10-11. Het
was erop of eronder. De jongelingen uit Kudelstaart zouden nu alles moeten geven om langszij Achilles te komen. Maar het mocht niet
zo zijn. Achilles was gelukkiger in
de afronding waardoor zij nog vijf
keer wisten te scoren. Josine Verburg gaf het slotakkoord met haar
doorloopbal, waarna Achilles met
een 11-15 zege naar huis werd gestuurd. Frits Visser zag zijn ploeg
verliezen tegen een sterk Achilles:
‘’Het eerste kwartier waren wij verdedigend erg zwak. Achilles profiteerde hier van de ruimte die ze kregen. Na rust kwamen we goed terug, maar Achilles kon deze aanval
pareren en het verschil handhaven.’’
Deze week speelt VZOD om 15.30
uit tegen DKV, de middenmoter uit
IJmuiden.
De uitslagen van de andere teams
geven aan dat het toch geen slechte
dag was voor de korfbalvereniging:
VZOD 2-GKV 2 7-9, VZOD 3-Tempo
7 5-2, VZOD A1-Fortissimo A1 8-8,
VZOD B1-Haarlem B1 3-4, DTS C1VZOD C1 4-7, VZOD D1-Tempo D3
8-0, VZOD D2-Luno D3 2-0, KZ E2VZOD E1 3-0, Rohda E1-VZOD E2
3-7, KIOS F2-VZOD F1 0-6.

