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Aangiftebereidheid scoort hoog in Aalsmeer!

Meer blauw op straat door
samenvoeging wijkteams
Aalsmeer - Wijkteamchef Cecile
Kosterman heeft donderdag 9 april
tijdens het Beraad nog even teruggeblikt op het jaarverslag 2008 en
vervolgens een presentatie gegeven
over de voorgenomen samenvoeging van de wijkteams van de politie Aalsmeer-Uithoorn. De cijfers in
het jaarverslag 2008 geven aan dat
er een zichtbare daling te zien is bij
de aangifte criminaliteit. De jeugdproblematiek blijft nagenoeg gelijk
en er is een toename van niet prioritaire delicten. Aangiftes van geweld, overvallen, diefstallen uit motorvoertuigen, zakkenrollerij, bedrijfsdiefstallen en vuurwerkbezit
liggen evenals, staande houdingen
met overlast en jeugdoverlast iets
beneden de doelstellingen. Diefstal en inbraak, vernielingen, jeugdoverlast en staande houding, waarbij bonnen worden uitgeschreven,
met uitzondering van parkeerbonnen, komen hoger uit. Straatroven
en diefstal voertuigen ( inclusief
buitenboordmotor) zijn gelijk aan
de doelstelling. Bij de aangiftebereidheid scoort Aalsmeer hoog en
het is belangrijk dit te blijven doen.
“Als wij iets niet weten, kunnen wij
er niets aan doen”, aldus de wijkteamchef. Er zijn tegenwoordig verschillende mogelijkheden om meldingen door te geven, zoals per internet of telefonisch, maar langskomen aan het bureau aan de Dreef is
ook prima. De politie komt ook aan
huis bij zwaardere gevallen om aangifte op te nemen. Begin 2008 hebben er in Kudelstaart veel vernielingen plaatsgevonden en de piek

van jeugdoverlast lag voornamelijk
in het weekeinde in het uitgaanscentrum. De cijfers over het eerste
kwartaal van 2009 laten zien dat
men redelijk op koers ligt. De vernieuwing van de werkprocessen, de
toename van de sterkte waardoor
er meer ruimte is gekomen voor de
buurtregisseurs en de meer projectmatige controles liggen hier mede
aan ten grondslag.
Toename capaciteit
Voorwaarden om samenvoeging
van de wijkteams Aalsmeer en Uithoorn mogelijk te maken zijn onder
andere dat het aantal fte’s (mensen)
en het niveau van de dienstverlening minimaal gelijk blijft. Er moet
ook meer blauw op straat komen.
Recente korpsontwikkelingen zoals
herijking van noodhulp en samenwerking met de wijkteamrecherche
laten een bemoedigend beeld zien.
Verder is er winst te boeken door op
een plaats telefoon-, portofoon- en
mobilofoondiensten onder te brengen, dat zijn er nu acht. Effecten van
de samenvoeging zijn: toename van
de beschikbare capaciteit op straat,
clustering van de aanpak van probleemvelden (bijvoorbeeld verkeer)
en toename van de kwaliteit van het
beschikbare politiepersoneel. Tevens zullen dubbelfuncties verdwijnen en dat betekent in de praktijk
dat er dertien mensen meer beschikbaar komen op straat. De totale formatie bestaat uit 68,5 fte’s.
Op het gebied van de bestuurlijke
gevolgen vinden er geen wijzigingen plaats in de wettelijkheden, de
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beide burgemeesters blijven verantwoordelijk voor de openbare orde
en veiligheid in de eigen gemeente.
Eén goed bereikbaar pand
De huisvesting van het samengevoegde wijkteam Aalsmeer-Uithoorn zal in één pand moeten worden ondergebracht, goed bereikbaar en toegankelijk. De plaats is
nog niet bekend maar indien het
nieuwe bureau niet in de gemeente ligt zullen er in ieder geval steunpunten voor buurtregie moeten komen. Uithoorn gaat uit van minimaal
vier en Aalsmeer van minimaal drie
steunpunten. De buurtregisseur zal
op twee of drie gezette tijden per
week een dagdeel aanwezig moeten
zijn. Het voorstel wordt op 23 april in
de Raad in Uithoorn gepresenteerd.
De korpsleiding van de regiopolitie
Amsterdam-Amstelland kan zich in
het voorstel vinden en het regionaal
college (bestaande uit zes gemeenten) zal hier op termijn een besluit
over moeten nemen.

Verwondingen
motorrijder
Hoofddorp - Rond 14.00 uur op
maandag 13 april raakte een 26-jarige motorrijder uit Hoofddorp gewond na een aanrijding met een
auto. Het slachtoffer reed over de
Kruisweg in de richting van de kruising van Paxlaan met de Burgemeester Pabstlaan. Op deze kruising verleende een 35-jarige automobilist uit Nieuw-Vennep geen
voorrang aan de motorrijder. De automobilist stak de kruising over vanaf de Parallelweg. Het slachtoffer is
vervoerd naar een ziekenhuis. Daar
bleken de verwondingen gelukkig
mee te vallen. De politie maakte
proces-verbaal op.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

Insluiper steelt
geld uit huis
Uithoorn - Een insluiper heeft dinsdagmorgen 7 april, in de wijk Zijdelwaard, bij een bejaarde dame
kans gezien om met een smoes in
een woning te komen en een envelop met geld te stelen. De dader is
spoorloos. Het slachtoffer had kort
daarvoor geld gepind en is waarschijnlijk door de dader gevolgd.
Aan de deur vroeg hij om een glas
water en heeft vervolgens in een
onbewaakt ogenblik toegeslagen.
De politie adviseert vooral oudere
mensen gebruik te maken van een
spionnetje om te kijken, wie er voor
de deur staat en de deur slechts
met een grendel open te doen als u
degene niet kent. Laat nooit zomaar
mensen binnen. Hoewel goed bedoeld kunt u in uw vertrouwen in de
mensen ernstig geschaad worden.

Fietsen in stoplicht gehangen
Nieuw-Vennep - Onverlaten zijn in
de vroege ochtend van zondag 12
april (5.15 uur) flink bezig geweest
in Nieuw-Vennep. Er werden vernielingen gepleegd in de Laan van
Bizet. Zo werd een brandende prullenbak aangetroffen en diverse fietsen waren in de verkeerslichten gehangen. De daders waren spoorloos. De politie heeft de fietsen weer
teruggeplaatst.

Blikvanger kopje kleiner!
Aalsmeer - Geen leuke avond uit
gehad, de krachten met elkaar gemeten? In ieder geval is de blikvanger op de kruising Zwarteweg met
de N201 ‘aangevallen’ door vandalen en een kopje kleiner gemaakt. In
het afgelopen paasweekend heeft
deze vernieling plaatsgevonden en
moet de gemeente nu helaas de
vernielingsmeter bijstellen. Afval,
met name natuurlijk blikjes en flessen, kunnen nog wel in het net gemikt worden, maar hou er rekening
mee dat het vanggat kleiner is en de
worp lager ingezet moet worden. De
gemeente laat overigens wat vernielingen betreft nu absoluut niet het
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hoofd hangen. Tot en met februari
was de teller gelijk gebleven, er waren geen meldingen van vandalisme
aan gemeente-eigendommen binnen gekomen.
Dus lijkt het verzoek om melding te
maken nut te hebben. De gemeente hoopt in ieder geval dat inwoners
alert blijven. Wie een vernieling ziet
gebeuren, kan direct bellen naar
112. Als het even geleden is, kan
gebeld worden naar de politie, tel.
0900-8844.
Voor herstel kan contact opgenomen worden met de servicelijn van
de gemeente via 0297-387575 of
servicelijn@aalsmeer.nl.

Een paar uurtjes zweten voor wethouder Jaap Overbeek die meehielp tijdens
de compostdag van De Meerlanden afgelopen zaterdag. De weggeefactie
was absoluut niet tegen dovenmansoren gezegd, al voor de start was er een
lange rij wachtenden. Foto Jacqueline Kristelijn.

Massale opkomst bij gemeentewerf

Gratis compost als beloning
voor scheiden gft-afval
Aalsmeer - Inwoners van de gemeente Aalsmeer hebben afgelopen zaterdag 11 april massaal gratis
compost opgehaald bij de gemeentewerf. De Meerlanden gaf per inwoner vier zakken van 20 liter compost als beloning voor hun inspanning organisch afval gescheiden
aan te leveren. De Meerlanden verwerkt het organisch afval tot compost en inwoners krijgen hun ingezamelde afval nu dus terug in
de vorm van compost. Wethouder
Jaap Overbeek, onder andere verantwoordelijk voor afvalinzameling
in Aalsmeer, hielp op de gemeentewerf met het uitdelen van de compostzakken. De woordvoerster van
De Meerlanden, Andrea van de
Graaf, benadrukt het belang van afval scheiden: “Momenteel maken

we compost van het gft-afval. Maar
volgend jaar is op ons terrein in Rijsenhout een heel nieuwe verwerkingsinstallatie voor de vergisting
van gft-afval gereed. Bij vergisting
komt compost en gas vrij. Van dit
gas maakt De Meerlanden groengas en CO2. Compost en CO2 laten
bloemen, planten, groente en fruit
groeien. Groengas kun je gebruiken
om te verwarmen. Je kunt er ook op
rijden. Straks rijden vuilniswagens
van De Meerlanden klimaatneutraal
op het gft-afval dat ze zelf inzamelen! Het blijft dus heel belangrijk om
gft-afval apart weg te gooien.“
In totaal heeft De Meerlanden in
zestien gemeenten in de regio Haarlemmermeer en Bollenstreek afgelopen zaterdag ruim 50.000 zakken
compost van 20 liter uitgedeeld.

Bedenk naam voor nieuwe
jeugdvoetbal-vereniging!
Aalsmeer - Volgend seizoen gaat de jeugd van de voetbalvereniging
RKAV samen met de jeugd van VV Aalsmeer. Voor deze voetbalvereniging moet natuurlijk een nieuwe naam komen en daar kan jij nu
over nadenken! Bedenk een goede naam, mail deze voor 15 mei aanstaande naar bestuur@vvaalsmeer.com en maak kans op een weekend in het tekenfilmchalet op Landgoed Hommelheide in Limburg.
Voorwaarden van de prijs staan vermeld op www.vvaalsmeer.nl en
www.rkav.nl. Om alvast een kijkje te nemen in dit chalet zie
www.tekenfilmchalet.

Een goede investering
in crisistijd
laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

Symbolische start door wethouder

Container voor alle plastic
Aalsmeer - Het is menigeen vast
al opgevallen, de oranje bollen voor
plastic flessen en flacons zijn vervangen door dezelfde blauwe containers voor glas. Voor het plaatje,
een drie eenheid, een netter gezicht,
maar de nieuwe ‘opvangbak’ wil
meer dan alleen plastic flessen en
flacons en heeft hiervoor een grotere ‘mond’ gekregen. In de nieuwe container kunnen inwoners nu
al hun plastic afval werpen, dus ook
plastic zakken, plastic verpakkingen
en onder andere het plastic om de

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963

gebundelde stapel reclamefolders.
Gisteren, woensdag 15 april, hebben wethouder Ronald Fransen van
milieu en directeur Ger de Jong van
De Meerlanden symbolisch de plastic container op het Drie Kolommenplein officieel in gebruik gesteld
door een zak met plastic afval in te
werpen.
Met de ingebruikname is een volgende stap gezet om afval zoveel
mogelijk te scheiden. Meer weten? Kijk op www.meerlanden.nl of
www.plastic-heroes.nl.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

NIEuwE
kETEL NoDIg?

Informeer eens naar de
mogelijkheden van
een Lease ketel.

Verwarming
koeling
Ventilatie

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

www.stoffeerderijbekkers.nl

Magazijnverkoop bij de groothandel!
Home Vanity, Peacock & Zenza openen hun deuren
Banken, lampen, tafels, kasten, gordijnstoffen, woonaccessoires,
tafellinnen en bedlinnen voor stuntprijzen.

Grijp deze kans en kom snel langs.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Open Dag

Op zondag 19 april van 11.00 tot 17.00 uur
Hornweg 77-E/F/L ∙ 1432 GD ∙ Aalsmeer

Wist u dat??......Wittebol Wijn
u deze maand voorspoed aanbiedt!!!
Bezoek onze winkel en kijk eens op onze website

WWW.WITTEBOLWIJN.NL

www.homevanity.nl - www.peacock.nl - www.zenza.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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

Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

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

Vermist:
- Bernhardstraat in Aalsmeer, poes, zwart/wit, kromme staart naar
links (3 plaatsen gebroken), zwarte streep over neus, klein. Bijna 2
jaar oud, naam “Snoepie”.
- Hornweg in Aalsmeer, zwart/witte kater. Buik en onder zijn ogen
zwart/wit.
- Koningsstraat in Aalsmeer, grijs cyperse kater met wit puntje aan
staart. Hij is 14 jaar en heet “Stimpy”.
- Kamerling Onnesweg in Kudelstaart, cyperse rode kater, witte
bef tot onder z’n buik, witte pootjes, staart met ringen, vriendelijk.
Leeftijd 3 a 4 jaar. Zijn naam is “Baloe”.
Gevonden:
- Hortensiaplein in Aalsmeer grijze cypers
- Uiterweg in Aalsmeer, cyperse kat met wit.
- Graaf Willemlaan in Kudelstaart, pers, wit/zwart gestreept, lijkt cypers.

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

OlgA

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 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.

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

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

Fittest voor senioren
maar dat het ook preventief is, blijkt
uit het feit dat er in november enkele deelnemers een verwijsbriefje voor hun eigen huisarts hebben
meegekregen omdat er hoge bloeddruk, dan wel hartritme stoornissen
tijdens de test door de daar aanwezige artsen werd geconstateerd. De
deelnemers die in november hebben meegedaan krijgen allen een
uitnodiging om opnieuw deel te nemen aan de test om zo hun testresultaten eens te vergelijken.
Nog nooit eerder deelgenomen,
maar wel geïnteresseerd? Opgeven
voor de test in november is nu mogelijk. Dit kan bij de Vita welzijn en
advies (SWOA), tel. 344094 tijdens
kantooruren.

Ledenvergadering PACT
teken staat van de komende Europese verkiezingen. Vanaf 19.30 uur
bent u van harte welkom in de bovenzaal van de Oude Veiling in de
Marktstraat. Daar zal onder andere
worden gesproken door prominent
PvdA’er Jan Pronk.
Het geplande PACT café op 24 april
wordt daarom uitgesteld tot 19 mei.
De PvdA in Aalsmeer is onderdeel
van PACT en drie politieke bijeenkomsten achter elkaar is misschien
wat veel van het goede.

KERKDIENSTEN
Zondag 19 april
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. Arno Post.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
10u. Jeannette Westerkamp. Specicaal programma voor oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds. A.G. vd Heijden,
Zaandam. 16.30u. gez. dienst in
NGK Rijsenhout. ds P. den Hertog.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. ds. Mieke Wierda.
Extra collecte: Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. Zondag 19u. br. J.P. Pieterson, Harderwijk.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. ds. T.H.P. Prins. Jeugddienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer.
Oost: 10u. J. de Goei, Amersfoort.

Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

Aalsmeer - Aan de wandel of misschien wel aan het winkelen, was
de pad op bijgaande foto die vorige
week woensdag werd ontdekt in het
dorp. Een sloot was niet dicht in de
buurt, dus de springer moet een behoorlijke afstand afgelegd hebben.
Ach, het is lente. Wie weet dacht de
pad op het droge een leuk vrouwtje
te vinden. Hopelijk is de weg naar
de sloot, wat toch de beste plek
is, zonder kleerscheuren verlopen,
want auto’s en fietsers zijn geen
partij voor deze kleine inwoner, die
vast niet al springend links en rechts
kijkend op het verkeer let…

Aalsmeer - Op woensdag 22 april
houdt PACT Aalsmeer zijn halfjaarlijkse algemene ledenvergadering in
het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat. Uiteraard werpen de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar hun schaduw vooruit!
Aanvang 20 uur, vanaf 19.30 uur is
er gelegenheid de lopende tentoonstelling te bekijken.
Een dag later, op donderdag 23 april
houdt de plaatselijke afdeling van
de PvdA een bijeenkomst die in het

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.
Dierenasiel Amstelveen: Bereikbaar van
13.00-16.00 uur: 020-6431440.

bRANDwEER
& pOlITIE

Pad aan de wandel...

Aalsmeer - Op maandag 27 april
wordt tussen 9.00 tot 11.30 uur in de
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg weer de halfjaarlijkse fittest gehouden voor senioren van 55 jaar
en ouder. De testen vinden plaats
in blokken van een half uur. Onder leiding van een team van trainers (MBvO), artsen en begeleiders wordt door middel van testen
de conditie gemeten. Het gaat om
onder andere metingen van bloeddruk, Body Mass Index, armkracht,
beenkracht, balans en wandeltraining. De uitslag met een advies ontvangen de deelnemers ter plaatse.
De kosten zijn laag, 6 euro per persoon. Dat het niet alleen goed is om
eens te kijken hoe de conditie is,

Is uw huisdier
zoek?

Jan Weij laat sportieve tijden herleven

Filmavond over schoolvoetbal in jaren vijftig
Kudelstaart - Naar aanleiding
van het jubileumboek 75 jaar vv
Aalsmeer, waaraan Jan Weij zijn
medewerking verleende, kreeg hij
ook na die tijd heel veel materiaal
in handen en via mevrouw Mantel
werden hem diverse films overhandigd die vervaardigd werden door
wijlen Jaap Mantel met als onderwerp Schoolvoetbal in Aalsmeer in
de jaren vijftig. In een eerder stadium heeft er al eens een filmavond plaatsgevonden waar circa
125 nieuwsgierigen op afgekomen
waren. Van de toen zes aanwezige
films werden er vier gedraaid. Sinds
die tijd hebben Dirk van Holland en
Eddie Mantel (zoon van Jaap) behoorlijk gesleuteld aan de inmiddels
zeven films en Siem Kooy heeft er
vervolgens bijpassende muziek bij
gezocht en dit alles is op DVD gezet. In totaal beslaat het overzicht
circa anderhalf uur en op donderdag 23 april zal in de Proosdijhal in
Kudelstaart vanaf circa 19.30 uur
op een groot scherm zichtbaar gemaakt worden hoe het schoolvoetbal in Aalsmeer in de jaren vijftig
leefde. De filmselectie begint met
zwart-wit beelden en van de latere
jaren zijn zelfs beelden in kleur beschikbaar.
Bekende namen
Heel veel bekende namen zullen
de revue passeren, waaronder Folkersma, Klaas Kuin, Frans de Bies,
C. van der Laarse, E. de Roest,
Meindert Weij met zijn echtgenote,
G. Winters en Klaas Eveleens (Evie)
met hun gezinnen. Rien Keessen,

Arie Geleyn, Henk Weij, de jongens
van Mantel, Bert Woudstra, Chris
Ameele, Van den Acker, Jan Zekveld en zijn vader uit de Sportlaan,
Ook de subcommissie bestaande
uit: Mantel, Van der Meer, Van Holland, Eveleens, Van de Stroom en
Van de Acker en de scheidsrechters
Van Holland, Groeneveld, Walraven
en Van de Stroom zijn te zien en dat
geldt ook voor een voetbalteam van
leraren bestaande uit onder andere
Woudstra, Ameele, Buisma en Van
der Meyden. Mooi is ook om te zien
dat er in die tijd enkele honderden
mensen op de tribunezaten en langs
de lijn in de Sportlaan stonden.
De DVD begint met voetballende
jongens op straat in de Sportlaan
(onder andere met Jan van Maanen)
en dat mocht niet. Werk aan de winkel voor politieagent Piet Grijpstra
en hij pakte de bal af van de jongens. De film volgt met beelden van
diverse scholen die de velden betraden voor het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Al met al nostalgie in
optima forma en een filmavond om
van te smullen uit de tijd van toen.
De toegang is gratis en het is zelfs
mogelijk eventueel filmbeelden in
het bezit te krijgen. Meer informatie
hierover wordt op donderdagavond
23 april gegeven door Jan Weij. De
opbrengst wordt geschonken aan
een goed doel. Drie kinderen worden in de gelegenheid gesteld dolfijntherapie te volgen in Harderwijk,
waardoor hun leven wat aangenamer wordt. Jan Weij hoop op veel
belangstelling in de Proosdijhal bij
dit prachtige project.

Cursus Internet voor Iedereen
Amstelveen - Internet maakt de
wereld kleiner, groter en toegankelijker. Bijna alle informatie is te vinden op internet, maar hoe vind je
nou de juiste informatie? Vanaf vrijdag 17 april start bij Amstelland Bibliotheken op het Stadsplein in Amstelveen de cursus Internet voor Iedereen.
De cursus is geschikt voor iedereen die al wat ervaring heeft met
computers, maar die meer wil weten over de mogelijkheden van internet. In de cursus maken deelnemers kennis met de mogelijkheden

2 Dagtochten
van OVAK
Aalsmeer - De OVAK gaat dinsdag
21 april en woensdag 22 april een
dagtocht maken naar de Posbank.
Het was de bedoeling om één dag

en leert men zoeken naar betrouwbare informatie op internet. Ook
wordt ingegaan op vele andere opties, zoals een advertentie plaatsen
op Marktplaats, het begrip Wikipedia en Google. Nieuwe ontwikkelingen op internet komen uitgebreid
aan de orde.
De cursus Internet voor Iedereen
vindt plaats op drie achtereenvolgende vrijdagen van 15.00 tot 17.00
uur beginnend op 17 april. Inschrijven kan in de bibliotheek, telefonisch via 020-6414126 of per e-mail:
info@amstelland-bibliotheken.nl..
te organiseren maar wegens het
enorme aantal aanmeldingen, is besloten om een extra dag in te lassen. Dit betekent dat er voor 22 april
nog een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar zijn. Wilt u een dagje
mee? Bel dan zo snel mogelijk naar
de nummers 320712 of 321124.

16.30u. ds. P. den Hertog, Zaandam.
Gez. dienst met CGK.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen viering.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag: 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. Zat. 17u.
in Kloosterhof woordcomm. viering
met M. van Zoelen. Zondag 10.30u.
in Karmelkerk woordcomm. viering
met diaken J. Snoek. Om 14.30u. in
Karmelkerk Poolse dienst.
Roomskath. gemeensch. Rijsenhout
Zaterdag geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
ds. J. Vrijhof.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. ds. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
10.30u. woordcomm. viering met A.
Blonk. Mmv dames- en herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. ds Tim Vreugdenhil.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
10u. ds J. van Dijk. 17u. ds. A. van
Vuuren.

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.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. 10u. spreker Martijn Piet. 19u. Baan7, Going
Deep (jongerensamenkomst). Spreker: Martijn Piet.

Bijbelstudies
Stichting Begra: Gebouw Heliomare,
Zwarteweg 98. Maandag evangelist
Kees Goedhart.
Evangelisatiekring: studie in Rode Kruisgebouw, Spoorlaan. Dinsd.
21/4 om 20u.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
10u. ds. C.A. Versluis, Ermelo.

Voorlichting
Ov-chipkaart
Rijsenhout - De ANBO afdeling
Rijsenhout heeft een medewerker van vervoersonderneming Connexxion uitgenodigd om voorlichting te geven over het gebruik van
de Ov-chipkaart in de bus. Dinsdag
21 april om 14.00 uur is er gelegenheid om hierover van alles te horen
in één van de zalen van de Ontmoetingskerk aan de Werf.
Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen. Omstreeks 15.15 uur kan men vervolgens in de voorlichtingsbus het gehoorde in praktijk brengen. Iedereen is welkom.Verdere informatie
op tel. 320323.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

ANBO over
Ov-chipkaart
Aalsmeer - De Ov-chipkaart wordt
hét vervoerbewijs voor al het openbaar vervoer in Nederland. De komende tijd zal de kaart overal in Nederland in gebruik genomen worden. De Anbo Aalsmeer wil voor
haar leden zo vroeg mogelijk inspelen op de komst van dit nieuwe vervoersbewijs. De heer Theo
Silvius is bereid gevonden om met
de Ov-chipkaart demonstratiebus
van Connexxion langs te komen. De
presentatie vindt plaats op dinsdag
21 april vanaf 10.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6.
Voor meer informatie: Mail naar anbo.aalsmeer@hotmail.com of bel
0297-327922.

Info ‘Reuma en
geneesmiddelen’
Aalsmeer - Op donderdag 23 april
van 20.00 –tot 22.00 uur is er een
informatieve avond voor reumapatiënten en belangstellenden, georganiseerd door de Reumapatiënten
Vereniging Amstelland e.o.
Het onderwerp van deze avond is:
Omgaan met geneesmiddelen bij
reuma . Drs. Alfred van der Mooren,
apotheker te Aalsmeer, komt hierover voorlichten. Er is voldoende tijd
om vragen te stellen.
De avond wordt gehouden in ’t
Open Hof te Amstelveen aan de
Burg Haspelslaan 129. Vanaf 19.30
uur zijn geïnteresseerden van harte welkom.
In verband met de voorbereidingen
graag van te voren uw komst mailen of doorbellen? Dit kan via linden26@hetnet.nl of 0297-327603.

redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 15.625
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
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Nieuwste vorm van uitgaan

Dj Tony Foxx, optreden en
talentenshow in Bon Ami
Aalsmeer - Op vrijdag 17 april zal
stichting Free-Dom.nu de nieuwsste vorm van uitgaan in discotheek
club Bon Ammi organiseren. Iedereen vanaf 13 jaar kan vanaf 20.30
uur weer een knalfeest verwachten
en dat zonder entree, gratis alcoholvrije drankjes, gratis entertainment
en nog kans maken op een prijs
van 100 euro ook. De avond begint
met dj Tony Foxx en daarnaast zal
er een geweldig gastoptreden zijn
van de winnares van de vorige Show
Us Your Talent:Kayleigh Groot met
Band.
Tevens is het café open om te chillen en te gamen samen met vrienden.Een leuk onderdeel van de

avond wordt natuurlijk weer de talentenshow met kans op die 100 euro. Geef je op als jij denkt dat je ergens een talent in bent en Bon Ami
zorgt dat hetgeen jij nodig hebt aanwezig zal zijn. Aanmelden kan via site: showusyourtalent@free-dom.nu.
Heb je zin in een swingende en relaxte avond waar alles gratis is?
Kom langs aanstaande vrijdag 17
april naar discotheek club Bon Ami
aan de Dreef in de Hornmeer. Iedereen vanaf 13 jaar is welkom en
neem al jouw vrienden mee voor deze nieuwe manier van uitgaan! Voor
meer informatie kunnen de websites www.free-dom.nu en www.bonami.nl geraadpleegd worden.

Uniek en zeker swingend!

Zaterdag Ronald Snijders
Latin Quartet in Bacchus
Aalsmeer - Het is aan drummer en
percussionist Olaf Keus te danken
dat op het podium van cultureel café Bacchus aanstaande zaterdag 18
april een uniek Latijns-Amerikaans
kwartet gaat optreden, dat in deze ‘all star’ samenstelling nog nooit
te horen is geweest. Olaf heeft niemand minder dan Ronald Snijders
bereid gevonden om in Aalsmeer te
komen spelen. Ronald Snijders (Paramaribo, 1951) werd door het tijdschrift JazzNu de meest swingende fluitist van Nederland genoemd.
Hij produceerde twintig eigen cd’s
en platen met vernieuwende eigen composities, in stijl variërend
van Noord-Amerikaanse jazz en fusion tot nieuwe Afrikaanse Caribbean jazz (waaronder Surinaamse
kasekojazz en kawinajazz), Braziliaanse en andere wereldjazz. Verder speelde hij op albums van het
Willem Breuker Collectief, de deels
Surinaamse Fra Fra Bigband en het
Marokkaanse Weshm.
In 2001 werd Ronald Snijders onderscheiden met zowel de Nederlandse Ridderorde in Oranje Nassau als de Surinaamse Ridder in
de orde van de gele ster vanwege
zijn veelzijdige verdiensten waarbij hij culturen met elkaar verbindt.
Het kwartet bestaat verder uit louter topmusici. Jan Reinen (allround
pianist, componist, arrangeur, pedagoog) speelt piano vanaf zijn tiende levensjaar. Opgroeiend als zoon
van de bekende jazztrompettist Willem Reinen werd hem de muzikaliteit als het ware met de paplepel

ingegoten. Bassist Tomas Merlo is
in 1980 geboren in Palma de Mallorca. Hij studeerde in het Conservatorium van Amsterdam bij Frans
van der Hoeven en Ernst Glerum. In
New York studeerde hij contrabas
bij Marc Johnson, Ben Street en Dave Holland. In 2002 won hij de eerste
prijs als beste muziekstudent in Den
Haag. Drummer en percussionist
Olaf Keus is geen onbekende voor
de Aalsmeerse muziekliefhebbers.
De virtuoze slagwerker van 4Sure
heeft al diverse keren Bacchus op
zijn kop gezet. Hij is getrouwd met
een Braziliaanse en ging recentelijk
op wereldtournee met het trio van
pianist Mike del Ferro. Hij is de initiator van tal van muzikale projecten
in Nederland en Brazilië, en het is
aan hem te danken dat de Stichting
KCA dit unieke kwartet in Bacchus
aan de Gerberastraat kan presenteren aanstaande zaterdag. Het optreden begint rond de klok van 21.30
uur en de toegang: uw gift.

Hoogtepunten Van Kooten
en De Bie in Bacchus
Aalsmeer - Na het overweldigende
succes van de eerste avond wordt
aanstaande vrijdag 17 april in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat de tweede van twee zeer
speciale avonden voor alle fans van
Van Kooten & De Bie, directeuren
van Het Simplisties Verbond, georganiseerd. In Bacchus wordt een
serie hoogtepunten uit het oeuvre van deze twee helden vertoond.
Koos Koets, Cock, Ab en Cor van
der Laak, Berendien (uut Wisp), De
Vieze Man, Robbie Kerkhof, Moe-

der en zoon van Putten, prof. dr. ir.
Akkermans, F. Jacobse en Tedje van
Es, Walter de Rochebrüne, dr. Clavan, de Duitse leraar en niet te vergeten de gebroeders Temmes. Om
maar een paar legendarische typetjes te noemen. Alles wat u tijdens
de eerste avond heeft gemist komt
nu langs! De echt liefhebber mag
deze avonden niet missen. Kom dus
vrijdagavond 17 april naar cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat.
Aanvang half 10. Toegang geheel
gratis en voor niets.

Optreden Rietveld in Joppe
Aalsmeer - Ze hebben flink geoefend de afgelopen maanden, hebben om verschillende redenen al
enige tijd niet op het podium gestaan, maar aanstaande zondag
19 april kunnen bezoekers aan café Joppe rekenen op een spetterend optreden van de band Rietveld.
Het vijftal uit Aalsmeer en omgeving
trakteert op swingende countrypop,
meezing rockhits en onder andere
mooie ballads.
Rietveld staat bekend om het gebruik van opmerkelijke instrumenten, onder andere accordeon, fiddle en mandoline, maar ook om
haar gevarieerde stemgeluid. Op de
drumkruk neemt bijvoorbeeld Hans
Rietveld plaats en hij gaat niet alleen met drumstokken van zich la-

ten horen, maar zal ook enkele
nummers zingen. Accordeonist Gerrit Biesheuvel gaat trakteren op een
opzwepende Franse hit-variatie en
fiddler Leen Mulder zal het publiek
versteld laten staan met zijn eigen
nummer. De meeste liedjes komen
uit de keel van zanger en gitarist
Hans Millenaar, eveneens de frontman van de Hucksters. Gecompleteerd wordt Rietveld door niemand
minder dan bassist Toine Visser, helemaal ‘geïmporteerd’ uit NieuwVennep. Het optreden in Joppe in de
Weteringstraat zondag begint rond
19.00 uur en duurt tot de klok van
22.00 uur. Uiteraard is de toegang
gratis. De mannen van Rietveld hopen vele (nieuwe) ‘fans’ te mogen
verwelkomen.

Vrijdag halve finale van
popprijs A&M in N201
Aalsmeer - De halve finalisten van
de Popprijs Amstelland en de Meerlanden zijn bekend! Na de derde
voorronde van de Popprijs is er bekend gemaakt welke acht bands er
door gaan naar de halve finale. Deze
bands strijden in de halve finales om
kans te maken op een plek in de finale van de Popprijs in P60. De winnaar krijgt een exportprijs, een demo opname in een studio, een half
jaar oefenruimte in P60 en een interview. Voor de tweede en de derde
plaats zijn ook leuke prijzen te winnen. De halve finales vinden aanstaande vrijdag 17 en zaterdag 18
april plaats in de N201 en The Mix.
De Popprijs wordt georganiseerd
door Stichting Cardanus en Poppodium P60 in samenwerking met
stichting Meerwaarde en stichting
Coherente. De Popprijs is een wedstrijd voor bands uit de regio Amstelland en de Meerlanden. Bands
kunnen hun talenten laten zien en
podium ervaring opdoen. Er zijn
naast de prijzen voor de winnaar
ook andere leuke prijzen te winnen.

De winnaar van de publieksprijs
krijgt de mogelijkheid om een eigen
avond te organiseren binnen één
van de locaties van stichting Cardanus: Het Galjoen en de Bajes in Amstelveen of The Mix in Uithoorn. De
derde plaats krijgt een cheque ter
waarde van 150 euro en de tweede
plaats krijgt een cheque ter waarde
van 300 euro.
Aanstaande vrijdag 17 april spelen
in de N201 aan de Zwarteweg de
finalisten Isfere, Marco Music, Semistereo en Vanadis. De volgende dag, zaterdag 18 april, gaan de
bands Tomas Day Band, The Civets,
The Birdbrains en Janko and The
Romantic Outlaws de ‘strijd’ aan in
The Mix in Uithoorn. Deze zaterdag
wordt vervolgens ook bekend welke bands er door gaan naar de finale op vrijdag 1 mei in P60 in Amstelveen. De deuren van de N201 en
de Mix gaan resp. vrijdag en zaterdag open om 20.00 en de toegang
is gratis! Voor vragen of verdere informatie kan gemaild worden naar
popprijs@p60.

Postzegelruilbeurs zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 18 april gaan
om 10.00 uur de deuren van Het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6
weer open voor de ruilbeurs van
Postzegelvereniging Aalsmeer. Het
is niet de laatste ruilbeurs van dit
winterseizoen die Postzegelvereniging Aalsmeer organiseert. De derde zaterdag in mei is er nog een
ruilbeurs. De heren Cor en Sietze
hebben nog steeds een grote voorraad stuiverboeken waar nog heel
veel zegels in zitten. Hoe meer u er
nu uithaalt, des te minder hebben

zij te tellen. En u steunt de Postzegelvereniging. Want, de inzender
krijgt niet het volle pond. De vereniging helpt de verzamelaar en voor
wat hoort wat, de verzamelaar helpt
de Aalsmeerse vereniging. Dus verzamelaars, breng eens een bezoek
aan dit maandelijkse evenement in
Het Parochiehuis. Het is de enige
postzegelruilbeurs die geen entree
heft. U kunt geheel vrijblijvend naar
binnen. Er is volop parkeerruimte.
Meer weten, bel Cor, tel. 343885 of
Sietze, tel. 340257.

Zaterdag optreden Hans
Theessink in Oude Veiling
Met gastdj/vj Alexander Wahlen

Back in Time in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
18 april is het weer de derde zaterdagavond van de maand en dat betekent weer een nieuwe editie van
Back In Time, het dance classics discofeest in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Elke derde zaterdagavond van de maand organiseren dj’s en gastheren Cees van der
Schilden, Meindert van der Zwaard
en Ruud Vismans dit feest der herkenning.
Zaterdagavond wordt weer een
‘gouwe ouwe’ discoavond. De muziek en gezelligheid staan weer
centraal. Meer ‘minder bekende’ en
minder ‘meer bekende’ hits uit de
jaren zestig tot negentig zullen de
revue weer passeren. Dj Meindert
is vanwege een groot tropisch Caribisch feest elders en dus voor deze editie niet beschikbaar voor Back
In Time. Dat geeft een mooie gelegenheid om de programmering iets

aan te passen. De avond start zoals
altijd om 21.00 uur. Vanaf dat moment legt dj Ruud Vismans de eerste plaat op de draaitafel en opent
hij het dansfeest met zijn onnavolgbare draaikunsten. Na dj Fish wordt
ruimte gemaakt voor gastdj Alexander Wahlen. Hij neemt ook z’n videoclipcollectie weer mee dus grote kans dat de dance classics compleet met videoclip op het grote
scherm gedraaid/vertoond zullen
worden. Na dj Alex kruipt dj Cees
van der Schilden achter de exclusieve discobar om het laatste gedeelte van de avond op te stuwen tot het
welbekende muzikale hoogtepunt.
Iedere bezoeker krijgt bij de entree weer de ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart uitgereikt. Deze
kan ingevuld bij de dienstdoende
dj worden ingeleverd. Kaarten voor
Back In Time zijn verkrijgbaar aan
de deur en kosten 5 euro per stuk.

Aalsmeer - Zaterdag 18 april verzorgt countryblues zanger en gitarist Hans Theessink een optreden
in De Oude Veiling in de Marktstraat. Het concert begint om 20.30
uur. In Amerika en Europa staat
Hans Theessink, woonachtig in Wenen, bekend als één van de meest
authentieke countryblues zangers
en gitaristen van deze tijd. Theesink is een graag geziene performer
op blues, jazz en folk festivals. Hij
werkte onder ander samen met Arlo
Guthrie, Derrol Adams, Bo Diddely,
John Sas en Donovan. Reserveringen voor dit concert kan via 0297–
368378 of info@deoudeveiling.nl
Zondag wijnproeverij
Zondagmiddag 19 april staat De Oude Veiling in het teken van een voorjaarswijnproeverij en deze wordt georganiseerd door wijnbedrijf Natural
Vineyards. Het wijnbedrijf heeft zich
gespecialiseerd in de import van
biologisch en biodynamische wijnen. Alle wijnen binnen het assortiment zijn hoogst persoonlijk geselecteerd. In eerste instantie gebeurt
dit ter plaatse. De eigenaren reizen
al hun producenten zelf af. Vervolgens wordt een proefpanel gevormd
met het oog op de uiteenlopende
meningen over de wijn. Hierdoor is
een uitmuntende kwaliteit gegarandeerd. Van een heerlijk fruitige rosé

tot de meest mondvullende en aromatische rode wijnen: er is voor elk
wat wils. De verscheidenheid, kwaliteit en ook zeker de prijs/kwaliteitverhouding, maken de wijnen zeker
het proeven waard. Pak de kans om
kennis te maken met en te genieten
van de Natural Vineyards-wijnen tijdens de voorjaarsproeverij zondagmiddag 19 april van 14.00 tot 17.00
uur in De Oude Veiling in de Marktstraat. De toegang voor deze proeverij bedraagt 7,50 euro per persoon.
Tijdig reserveren is een aanrader,
het aantal deelnemers is beperkt!
Voor verdere informatie www.deoudeveiling.nl

Muziek/Film
Vrijdag 17 april:
* Film hoogtepunten Van Kooten en
De Bie in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
* Halve finale popprijs Amstelland en
Meerlanden met optredens 4 bands
in N201, Zwarteweg vanaf 20u.
* Freedom met dj Tony Foxx en talentenshow in Bon Ami, Dreef vanaf 20.30u.
17, 18 en 19 april:
* Musical ‘Met de groeten van Paulus’ in Open Hofkerk, Ophelialaan.
Vrijdag en zaterdag aanvang 20u.,
zondagmiddag om 15.30u.
Zaterdag 18 april:
* KCA Latin jazz met Ronald Snijders
en band in Bacchus, Gerberastraat,
21.30u.
* Optreden Amerikaanse zanger
Hans Theessink in Oude Veiling,
Marktstraat. Aanvang: 20.30u.
* Back in Time dansfeest in The
Beach, Oosteinderweg v/a 21u.
Zondag 19 april:
* Kamerkoor Vocaza in Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg, 15.30u.
* Aalsmeerse band Rietveld live in
café Joppe, Weteringstraat, 19-22u.
* Optreden in Amsterdamse sfeer
Ger en Henk in De Walrus, Aalsmeerderdijk, 16.30-19u.
Woensdag 22 april:
* Film Madagascar Escape 2 voor
kids v/a 6 jr. bij Binding Boven, Zijdstraat 53. Vanaf 15.30u.
Donderdag 23 april:
* Filmavond vijftig jaar schoolvoetbal in Aalsmeer in Proosdijhal Kudelstaart vanaf 19.30u.
Zaterdag 25 april:
* Rabokorendag in burgerzaal, gemeentehuis van 11 tot 15.30u.
* Dubbel cabaret met Roemer v/d
Steeg en Margriet Bolding in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Exposities
Tot en met 10 mei:
* Bijzondere glaskunst van 5 exposanten in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg, t.o. watertoren.
* Expositie Ceseli Josephus Jitta in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
iedere do. t/m zo. 14-17u.
Zaterdag 18 april:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Diversen
Donderdag 16 april:
* Inloop voor basisschooljeugd van
groep 6-8 bij Binding Boven, Zijdstraat 53. Van 13 tot 17u.
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
* Ouderensoos Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat, 14u.
* Wandelgangen diner horecazaken ‘t Wapen, Joppe, Oude Veiling,
de Praam, Himalaya Huis en ‘t Holland Huys met live-muziek overal,
18-23u.
* Sjoelavond in Rijsenhout, De Reede, Schouwstraat v/a 20u.
* Gemeente-avond met prof. Cees
den Heyer in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat vanaf 20u.

Vrijdag 17 april:
* Inloop voor tieners op Binding
Zolder, ingang Haya van Somerenstraat. Iedere vrijdag en dinsdag van
14 tot 18u.
* Voorjaarsverkoop Rode Kruis in
C1000, Ophelialaan, 9-17u.
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 19u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Klaverjasavond Supporters Vereniging in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
Zaterdag 18 april:
* Kinderkledingbeurs in De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout. Verkoop
van 13 tot 14.30u.
* Ruilbeurs Postzegelvereniging
Aalsmeer in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 10u.
* Plaatsingswedstrijd ritmische gymnastiek in De Bloemhof, Hornweg
van 9 tot 13.30 en van 14 tot 17u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u. Iedere zaterdag.
* Opening seizoen Historische Tuin
met demonstratie vormknippen vanaf 13.30u. Ingang Praamplein.
Zondag 19 april:
* Recreatieve menwedstrijden met
ruim 60 aanspanningen in Amsterdamse Bos, Amstelveen, 8.30-17u.
* Mercedez Benz-oldtime rally. Start
Lakenblekerstraat. Bezichtigen kan
van 9 tot 11.30u.
* Wijnproeverij in De Oude Veiling,
Marktstraat, 14-17u.
Maandag 20 april:
* Planten- en vissenveiling bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Allen Weerbaar in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 21 april:
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornmweg van
13.30 tot 15.30u.
* Info-middag ANBO Rijsenhout
over Ov-chipkaart in Ontmoetingskerk, Werf vanaf 14u.
Woensdag 22 april:
* OVAK-soos ouderen in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Fotocollage maken op meidenmiddag op Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-16u.
Zaterdag 25 april:
* Voorjaarsbingo ANBO Rijsenhout
in De Reede, Schouwstraat, 14u.
27 en 28 April:
* Voorstellingen circus Bongo in tent,
terrein Beethovenlaan, Hornmeer.
Maandag 19u. en dinsdag 14u.
Vergaderingen
Donderdag 16 april:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
Maandag 20 april:
* Jaarvergadering en speelavond
buurtver. De Pomp in ‘t Baken,
Sportlaan vanaf 19.30u.
Woensdag 22 april:
* Bijeenkomst wijkraad Stommeer in
Parklaan 27 vanaf 19.30u.
* Algemene ledenvergadering PACT
Aalsmeer in Oude Raadhuis, Dorpsstraat vanaf 20u.
Donderdag 23 april:
* Bijeenkomst PvdA over verkiezingen met Jan Pronk in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
lESGITArEn, dIvErSE
MErkEn (½ - 4/4 )

HEEl vEEl
lESbOEkEn

kEybOArd M1O
MEdElI % 129,-

zATErdAG:
GITAArSnArEndAG

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

De Hint houdt open dag!
Aalsmeer/Uithoorn - Aanstaande
zaterdag 18 april is de open dag van
kunstencentrum de Hint. Belangstellen zijn van harte welkom van
13.00 tot 17.00 uur in de school aan
de Prinses Christinalaan 120 te Uithoorn. Tijdens deze dag zullen enthousiaste docenten en leerlingen
middels optredens en demonstraties laten zien en laten horen wat er
allemaal op het gebied van muziek,
dans en toneel te doen is. Natuurlijk
is het mogelijk diverse instrumenten uit te proberen. De vernieuwde
brochure is verkrijgbaar bij de administratiestand en daar kan men
tevens informeren over inschrijven.
Dit jaar zullen naast leerlingen van
De Hint ook weer leerlingen van de
Harmonie en Fanfare Verenigingen
een muzikale bijdrage leveren. Om
13.00 uur zal een speciaal voor deze
gelegenheid geformeerd orkest van
de HaFa de opening verzorgen. In
de grote tent op het terrein worden
toneelworkshops gegeven waar bezoekers zelf aan mee kunt doen en
er vinden diverse optredens plaats.
Janet Cratchley geeft vrolijke,
sprookjesachtige marionettenvoorstellingen die gratis te bezoeken zijn in de Pagodetent om 14.00,

15.00 en 16.00 uur. In de grote tent
wordt na de opening als eerste om
13.45 uur een keyboarddemonstratie gegeven, gevolgd door om 14.00
uur een presentatie van de pianoen harpgroep. Om 14.15 uur is de
tent voor het gitaarensemble en om
14.30 uur voor de vioolgroep. Blokfluit en panfluit worden gespeeld
vanaf 14.45 uur en dwarsfluit vanaf
15.45 uur. Het juniorensemble sluit
de open dag vanaf 16.30 uur muzikaal af. Voor de geïnteresseerden in
totaal staan twee workshops op het
programma om 15.00 en om 16.00
uur. Op het schoolplein staan kramen waar leden van verschillende
verenigingen bezoekers graag informeren over de ‘muziek-mogelijkheden’ binnen de clubs.
Openbare lesweek
De week van 11 tot en met 15 mei
is een openbare lesweek. Dit houdt
in dat geïnteresseerden bij een les
kunnen kijken van Suzuki blokfluit
en Suzuki viool, Spelen met Muziek, Muzikale oriëntatie, voorbereidend gitaar, piano en keyboard. Opgeven hiervoor kan via: admin@dehint.nl. Voor alle verdere informatie,
zie www.dehint.nl.
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
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.
Het gemeentehuis is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00
uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
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
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 21 april en 12 mei 2009.
Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
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: 0297-387575.
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
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.

DefinitieVe BesCHiKKinGen

reCtifiCatie PUBliCatie Van 2 aPril 2009

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, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Tijdelijk Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer; krachtens
• het bepaalde in artikel 15 lid 1 Wegenverkeerswet; artikel 18, lid
1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994;
• het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;
• het mandateringsbesluit van burgemeester en wethouders d.d.
16 december 2003 nr. 8469;
overwegende dat; vanwege een activiteit geen doorgaand verkeer
over de Kudelstaartseweg mogelijk is; het verzekeren van de veiligheid op de weg; het beschermen van weggebruikers en passagiers;
het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid
van het verkeer noodzakelijk is, zoals beschreven in artikel 2 van
de Wegenverkeerswet 1994 gelet op de bepalingen in het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
Besluiten
Dat tijdelijk op 21 april 2009 van 15.45 tot 17.30 uur de Kudelstaartseweg ter hoogte van het fort voor gemotoriseerd verkeer wordt
afgesloten door middel van het plaatsen van hekken en borden C1
uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 (RVV 1990)
Hierdoor is op 21 april 2009 van 15.45 tot 17.30 uur geen
doorgaand verkeer mogelijk over de Kudelstaartseweg tussen de
Bachlaan en madame Curiestraat.
Bestemmingsverkeer kan wel gebruik maken van de Kudelstaartseweg.
• Kudelstaartseweg 55 t/m 94 is bereikbaar vanaf de Bachlaan.
• Kudelstaartseweg 99 t/m 235 is bereikbaar vanaf de
Madame Curiestraat.
Dit wordt door middel van tekstborden aangegeven.
Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunning is verleend:
• Lorentzhof 39, 2 coniferen.
Datum verzending vergunning: 21 april 2009
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren.
Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan
gedurende de openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Het college
van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn
ontvangen:
• Freesialaan 7, het plaatsen van een blokhut;
• Koolwitjestraat 49, het plaatsen van een dakkapel;
• Rozenstraat 7, het vergroten van dakkapellen
aan de voor- en achterzijde van de woning.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Oosteinderweg 25, het bouwen van een opslagruimte;
• Oosteinderweg 123a, het plaatsen van een botenloods.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of
op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving,
balie 6, tel. 0297-387698. 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 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen
te verlenen:
• Herenweg 34c ws2, het ingraven van een woonark;
• Herenweg 34c ws3, het verplaatsen en ingraven
van een woonark;
• Hornweg 244, het bouwen van een brug.
Verzenddatum bouwvergunningen: 23 april 2009.

Voorbereidingsbesluit voor het gehele grondgebied van de gemeente aalsmeer.
De burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
van Aalsmeer in zijn vergadering van 26 maart 2009 op basis van
artikel 3.7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft besloten dat
er een parapluherziening wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Aalsmeer ten einde ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.
De gemeenteraad geeft het college van Burgemeester en Wethouders
opdracht een parapluherziening van de Aalsmeerse bestemmingsplannen voor te bereiden waarmee gevoelige bestemmingen zoals
onder meer Horeca, van passende regelgeving kan worden voorzien.
Met het voorbereidingsbesluit kan worden voorkomen dat gedurende
de termijn van voorbereiding van de nieuwe planologische kaders
zich ongewenste ontwikkelingen voordoen. Dit heeft echter tevens
als consequentie dat ook gewenste ontwikkelingen gedurende de
looptijd van dit voorbereidingsbesluit niet kunnen worden vergund.
Voor de gevallen waarin bouwontwikkelingen passen binnen de gestelde planologische kaders van het bestemmingsplan en tevens
niet in strijd zijn met de gewenste ontwikkeling zoals de raad die
voor ogen heeft, zal de voorbereidingsbescherming van dit besluit
moeten worden opgeheven. Het genomen voorbereidingsbesluit zal
dan ook op korte termijn worden vervangen door een nieuw voorbereidingsbesluit waarin enkel de ongewenste ontwikkelingen worden
tegengegaan.
Het besluit treedt in werking met ingang van 17 april 2009 voor
de duur van 1 jaar. Het voorbereidingsbesluit ligt, samen met de
bijbehorende kaart waarop de begrenzing van het gebied is aangeven, met ingang van 17 april 2009 gedurende 6 weken van 8.30
tot 14.00 uur voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis aan
het Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. Tegen dit besluit staat geen
bezwaar en beroep open.
KennisGeVinG ontwerPBeslUit wet milieUBeHeer
wm 09-01
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders
bekend dat door Henk Zethof Gas- en oliehandel een aanvraag bij
hen is ingediend om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen van
een gas- en oliehandel en voor het in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting gelegen aan de Kudelstaartseweg
117 te Kudelstaart. Zij zijn voornemens om op de aanvraag positief
te besluiten onder een aantal voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.
Het ontwerpbesluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde
stukken liggen vanaf 17 april t/m 29 mei 2009 ter inzage in het
gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening.
Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en met 29 mei
2009 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders, afdeling Vergunningen en handhaving, Postbus 253,
1430 AG te Aalsmeer. Degene die schriftelijke zienswijzen indient
kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde termijn in
de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen in te dienen en van
gedachten te wisselen over het ontwerp van het besluit. Tevens kunt
u een mondelinge toelichting krijgen op de stukken. U kunt hiervoor
een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en handhaving
tel. 0297-387645.
Publicatie melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichting(en) een melding ingevolge
art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen.
Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet
milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats daarvan gelden
voor deze inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit het
genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Gebr. Eveleens B.V.
Adres
: Oosteinderweg 391
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 25-02-2009
Besluit Glastuinbouw
Naam
: L.J. van der Meer B.V.
Adres
: Hoofdweg 42
Plaats
: Kudelstaart
Datum
: 02-04-2009
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de
ingediende melding.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 16
t/m 16 april Kapvergunningen: Beethovenlaan 118, 1 populier;
Perronzijde 14, 1 conifeer;
t/m 16 april Verkeersbesluit: op oversteekplaatsen van de Mijnsherenweg bij de kruising Madame Curiestraat/
Schweitzerstraat dm.v. markering en bebording voetgangersteekplaatsen (VOP) worden aangebracht. Om
deze oversteekplaatsen te accentueren worden hier
‘Lane Ligths’ aangebracht.
t/m 17 april Kapvergunning: Achter Weteringplantsoen 23, 1
kronkelwilg, 1 kastanje, 1 els en 1 esdoorn;
t/m 17 april Grondwaterwet: Biemond Garage, Lakenblekerstraat
5a;
t/m 18 april Verordening langdurigheidstoeslag 2009;
t/m 22 april Kapvergunning: Langs de Legmeerdijk, 4 haagbeuken
en 3 elzen;
t/m 23 april Bekendmaking Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn;
t/m 24 april Wet milieubeheer: aanpassen en actualiseren vergunningen van A. van Wanrooy voor Autorecyclingbedrijf
Het Wiel vof, Molenvlietweg 24; en Sloop- en handelsbedrijf Methorst en Van Veen; Molenvlietweg 22;
t/m 27 april Kapvergunning: Wilgenlaan 4 t/m 20;
t/m 28 april Uitwegvergunning: FQX Plant BV, uitweg naast de
dam aan de Rietwijkeroordweg 45.
t/m 30 april Verkeersbesluit: Aanwijzen parkeerplaatsen t.b.v. autodate in Aalsmeer Oost;
t/m 30 april Uitbreiding monumentenlijst;
t/m 6 mei
Ontwerp-Intrekkingsbeschikking Wet verontreiniging
oppervlaktewateren: Oosteinderweg 573;
t/m 7 mei
Tijdelijk verkeersbesluit: gedeeltelijk afsluiten Turfstekerstraat;
t/m 8 mei
Kapvergunningen: Oosteinderweg 115, 1 beukenboom; kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H
3457, 1 treurwilg en het snoeien van 1 treurwilg,
1 populier en 1 berk; Hornweg 205, 1 blauwe spar;
Pontweg 14, 2 berkenbomen; Mijnsherenweg 52, 1
cedrus;
t/m 8 mei
Kennisgeving Wet Milieubeheer: De Vries Scheepsbouw, Oosteinderweg 25;
t/m 14 mei Verkeersbesluit i.v.m. de herinrichting van het Surfeiland;
t/m 14 mei Vooraankondiging herziening bestemmingsplan overeenkomst artikel 1.3.1 Bro;
t/m 15 mei Kapvergunning: Haynstraat 38, 1 berk en 2 iepen;
t/m 19 mei Kapvergunningen: Beethovenlaan 96 (bij pompgemaal), 13 Italiaanse populieren; Sportlaan 7, 1 wilg;
Uiterweg 234, 1 berk en 1 perenboom; Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H
584, 1 populier;
t/m 20 mei Wet milieubeheer: melding van C.J. Otto voor het
veranderen van een baggerdepot,bij de Grote Brug,
Westeinderplassen;
t/m 29 mei Voorbereidingsbesluit voor het gehele grondgebied
van de gemeente Aalsmeer;
t/m 2 juni
Kapvergunningen: Lorentzhof 39, 2 coniferen;
t/m 22 juni Stroomgebiedbeheerplannen.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 24 april 2009
• Bilderdammerweg/Spilstraat, het plaatsen
van een verkoopbord;
• Lisdoddestraat, het bouwen van 26 woningen.
inzagetermijn tot vrijdag 1 mei 2009
• Aalsmeerderweg 190 t/m 204, het oprichten
van een bedrijfsverzamelgebouw op Greenpark Aalsmeer.
inzagetermijn tot vrijdag 15 mei 2009
• Herenweg 37, het veranderen van woning tot berging.
inzagetermijn tot vrijdag 22 mei 2009
• Oosteinderweg 91, het vergroten van een bedrijfsgebouw.

serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Bromfiets totalloss
Nieuw-Vennep - Een auto en een
bromfiets kwamen woensdag 8 april
met elkaar in aanrijding. Dat gebeurde in Nieuw-Vennep op de kruising
van de Westerdreef met de Eugenie
Previnaireweg, omstreeks 14.30 uur.
De auto, bestuurd door een 57-jari-

ge inwoner van Nieuw Vennep, reed
over de Westerdreef en sloeg linksaf
de Eugenie Previnaireweg op. Hij liet
daarbij de tegemoetkomende bromfietser niet voorgaan. De 17-jarige
bromfietser uit Nieuw Vennep raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Zijn
bromfiets raakte total loss.

Hoge Dijk weer opgeknapt
Aalsmeer - Net als voorgaande jaren is er geld bijeen verzameld om
het kapotte wegdek van de Hoge
Dijk te herstellen. Initiatiefnemer is
Dirk van Leeuwen, die aan de Dijk
een tweetal oud-papiercontainers
heeft staan. Wegbrengers van oudpapier maken gebruik van de Hoge
Dijk. Echter, de vele gaten en kuilen

in het wegdek maakten de route nagenoeg onbegaanbaar.
Door giften van omwonenden is
nu het wegdek weer van een nieuwe laag voorzien. Ook organisatie
N201+ heeft meegewerkt aan het
project door grote vrachtwagens
beschikbaar te stellen ten behoeve
van het asfalteren.

Picknicktafels verplaatst
naar ‘nieuw’ Surfeiland
Aalsmeer - In volle gang is de reconstructie van het Surfeiland. Al
vele jaren zorgt het recreatie-eiland
aan de Westeinder voor heel veel
zon- en zwemplezier maar een goede horecagelegenheid met schone
toiletten ontbrak. Ook was er geen
echt wandelpad en ook geen speeltoestellen voor kinderen, die daar
toch in grote getalen te vinden zijn
zomers. Al met al kon het eiland wel
een opknapbeurt gebruiken waarbij
ook rekening gehouden moest worden met de realisatie van een horecagelegenheid. De plannen voor de
metamorfose heeft de gemeente begin dit jaar gepresenteerd en gelijk
is de inschrijving gestart voor horeca-ondernemers die een restaurant
op deze mooie locatie wel zien zitten. Wie de gelukkige is geworden
is op dit moment nog niet duidelijk.
Wel is bekend dat de ondernemer
de horecagelegenheid met terras
gaat pachten van de gemeente. Er
mag lichte horeca komen, dus geen
grootschaligheid op het eiland. Ook
wordt de exploitant aangemoedigd
om vooral het hele jaar open te zijn,

zodat in de zomer een koel ijsje kan
worden gekocht, maar in de herfst
van een kop hete chocolademelk
kan worden genoten. Het restaurant
is volgend seizoen een feit. Dit jaar
kan de recreant wel een ijsje of patatje kopen, maar dan bij een snackkar. Nog even wachten dus, op het
restaurant, waar tevens een steiger
mogelijkheid gaat bieden om met
een (kleine) boot aan te leggen.
Overigens kunt u dit jaar al wel aan
picknicktafels plaatsnemen op het
‘nieuwe’ Surfeiland. Het zijn trouwens geen nieuwe tafels, maar
‘tweedehands’. Ze staan nu nog verderop, in het gras langs de Westeinder richting de watertoren. Aldaar vervullen ze niet echt een goede functie, “want”, zo zeggen recreanten, “je wilt aan het water zitten
en ook naar het water kunnen kijken. Dus niet met je rug naar de
Poel toe.” Op het Surfeiland denkt
de gemeente meer liefhebbers voor
de ronde picknicktafels te hebben.
Langs de Poel worden ‘klassieke’
banken geplaatst.
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Bewoners OTT brengen speciaal ‘achter
de schermen’ bezoek aan GTST
Aalsmeer - Goede Vrijdag 2009 zal
voor één jongen en zeven meiden
met een verstandelijke beperking
de geschiedenis ingaan als een dag
om nooit meer te vergeten. Die dag
mochten ze op uitnodiging van Endemol Nederland en Stichting Dag

van je Leven een bezoekje brengen
aan de Goede Tijden Slechte Tijden
studio in Aalsmeer. De fans werden
samen met hun begeleiding ontvangen met een drankje en wat lekkers en konden allereerst genieten
van bloopers van hun Goede Tijden

Slechte Tijden helden.
Daarna volgde een rondleiding door
de grote TV-studio, waar onder andere Miljoenenjacht wordt opgenomen en konden ze kijken in de hal
waar alle rekwisieten van de populaire soapserie bewaard worden.

Bij het enthousiaste gezelschap
voegden zich al snel twee acteurs,
waarvan een aantal dames al hoopten dat ze deze jongens in de levende lijve zouden zien.
Everon Jackson Hooi, alias Bing in
de serie, en Jan Kooijman, die Danny speelt, lieten de groep de set van
hun serie zien.
Op de set van café De Koning kwamen de fans al goed los en in het
‘huis’ van Ludo Sanders werd er
zelfs een echte scène gespeeld door
een aantal meisjes. Daar kwamen
ze er achter dat acteren toch wel
erg moeilijk was. Tot slot kon genoten worden van een heerlijke lunch,
maar niet voordat de nodige foto’s
genomen waren en handtekeningen uitgedeeld. Tot grote verrassing
van de fans kwamen nog meer acteurs een kijkje nemen en handtekeningen uitdelen, zoals Ronja, Dex,
Lorena, Irene en Martijn.
Na de uitbundige afscheidsknuffels
was het toch echt tijd om met een
tas met GTST-verrassingen weer op
huis aan te gaan. Het bestuur van
Stichting Dag van je Leven is zeer
verheugd dat Endemol Nederland
meegewerkt heeft deze droomwensen uit te laten komen.
Endemol Nederland krijgt veel verzoeken voor een kijkje achter de
schermen en daarom is het zeer
uniek dat een groep cliënten van
Ons Tweede Thuis deze kans hebben gekregen. De fans werden zeer
gastvrij en enthousiast ontvangen
en hebben echt de dag van hun leven gehad. Meer foto’s en informatie is te vinden op www.dagvanjeleven.org.

Jaarvergadering BV De Pomp
Aalsmeer - Op maandag 20 april
heeft BV De Pomp de jaarlijkse vergadering met de leden, die hiervoor
van harte uitgenodigd worden. Na
de prijsuitreiking voor beste winnaars en poedels volgt een verkorte versie van twee speelrondes met
klaverjassen, hartenjagen, sjoelen
en bij genoeg animo ook rummicub.
De innerlijke mens wordt weer uitstekend verzorgd door de buurtvereniging met hapjes en drankjes.
Aangezien één van de bestuurle-

den na 27 jaar stopt met haar bestuurstaken en dus niet herkiesbaar
is, heeft de vereniging al een mogelijk nieuwe kandidaat om in het
bestuur van BV De Pomp te stappen, namelijk de heer van Druten.
Graag ziet de buurtvereniging u op
deze avond vanaf 19.30 uur in ’t Baken in de Sportlaan om hierover te
stemmen.
Telefonische informatie is mogelijk
via de secretaresse van de vereniging, Caroline Ramp tel. 344107.

Schenking Schipholfonds
aan SV Omnia 2000
Aalsmeer - Het Schipholfonds
heeft in het eerste kwartaal van dit
jaar een bedrag van 122.771 euro geschonken aan 43 instellingen
en organisaties om maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in
de omgeving van de luchthaven. Afgelopen donderdag 9 april zijn bij de
Dutch Dakota Association op Schiphol-Oost door bestuursleden Anton
Temme en Menno de Haan van het
Schipholfonds de hoogste donaties,
van 2.500 euro of meer, uitgereikt.
De hoogste traktaties van elk 10.000
euro zijn overhandigd aan stichting
forteiland Pampus in Muiden en de
jarige stichting feestwijk Vijfhuizen.
Hoge donaties ook voor de stichting
paardrijden gehandicapten in het

zadel uit Heemskerk en sportvereniging KDO uit De Kwakel die een
nieuwe sporthal aan het bouwen
is. Met de gekregen 7.50 kan in de
hal een multifunctionele sportvloer
aangelegd worden. Ook getrakteerd
zijn onder andere SV Omnia 2000 op
3.000 euro en de stichting Aalsmeer
Flower Cup op 450 euro.
Vier maal per jaar kent het bestuur
van het Schipholfonds donaties toe
aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die
werkzaam zijn op het gebied van
welzijn, cultuur of sport.
Voor het indienen van aanvragen
voor donaties in het tweede kwartaal van 2009 is de sluitingsdatum
27 april.

Dit weekend musical ‘Met
de groeten van Paulus’
Aalsmeer - Van vrijdag 17 tot en
met zondag 19 april wordt de musical ‘Met de groeten van Paulus’ opgevoerd in de Open Hof Kerk aan de
Ophelialaan. Op vrijdag en zaterdag
om 20.00 uur en op zondag om 15.30
uur. De kerkzaal is de afgelopen dagen veranderd in een theaterzaal
met een groot podium, een indrukwekkend decor en professionele
geluids- en lichtinstallaties. Ook zullen er op vakkundige wijze beeldopnames gemaakt worden. Bijna honderd medewerkers hebben als een
hecht team acht maanden lang erg
hard gewerkt om de musical tot een
succes te maken. En na al dat harde werk is het eindelijk zover: De-

Kaartavond bij
de Supporters
Kudelstaart - Vrijdagavond 17 april
organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een klaverjasavond. In verband met het 40 jarig
bestaan is er dit jaar een competitie
met aan het einde van het jaar voor
diegene die op de eerste, tweede,
en derde plaats eindigen drie schit-

ze enthousiaste groep mensen mag
dit weekend het publiek laten zien
dat er in Aalsmeer heel wat talent
schuilt. Heeft u nog geen kaarten?
Mogelijk zijn er nog kaarten in de
voorverkoop bij de DIO drogist in
de Zijdstraat, the Readshop in de
Ophelialaan, Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg en Marskramer-Berg in winkelcentrum Kudelstaart. De prijs bedraagt 10 euro. Ook voor aanvang van de musical zijn er bij de ingang (waarschijnlijk) nog kaarten te verkrijgen. Meer
informatie is te krijgen via 0297369999 of zie www.pgaalsmeer.nl.
Op de site kunnen ook heel veel foto’s bekeken worden.

terende prijzen. Lekkere drankjes, vlees, fruit en nog vele andere mooie prijzen zijn er deze avond
te verdienen. Drie maal worden de
kaarten geschud. Tussen het tweede spel en het derde spel worden
loten verkocht voor de grote loterij waarin deze avond volop fantastische prijzen. Kom gerust met familie, vrienden, clubgenoten en buren naar deze klaverjasavond in het
dorpshuis te Kudelstaart. Aanvang
20.00 uur. Inschrijfgeld 2 euro.

Groei en Bloei op zoek
naar moeder van het jaar
Aalsmeer - Ook dit jaar wil Groei
en Bloei afdeling Aalsmeer tijdens
de geraniummarkt een bijzonder
boeket uitreiken aan een vrouw/
man die in de zorg voor anderen,
buiten haar/zijn eigen kinderen/ouderen, de rol van moeder vervult.
Dat zijn vrijwilligers die er voor zorgen dat anderen aandacht krijgen
en daardoor weer gaan meetellen.

Deze mensen krijgen zelf heel vaak
niet de ‘haver’ die ze verdienen en
daar wil Groei en Bloei met moederdag iets aan doen.
Kent u iemand waarvan u vindt dat
er eens een schouderklopje mag
worden gegeven? Geef dat dan door
aan W.van Vliet, Mendelstraat 8,
1431 KK Aalsmeer, tel 0297-327746
of mail naar vlietvan.w@kpnmail.nl.

Zondag Menwedstrijd in
het Amsterdamse Bos
Amstelveen - Op zondag 19 april
worden koetsiers en hun paarden
wederom op hun rijvaardigheid getest tijdens de jaarlijks terugkerende samengestelde menwedstrijd
welke wordt georganiseerd door de
Hoofdstad Aanspanning. Er zullen
aan dit grootse evenement ruim 55
aanspanningen deelnemen, waaronder enkelspannen, tweespannen,
vierspannen en zelfs de bijzondere
tandems zullen het weer tegen elkaar opnemen. Dit jaar wordt speciaal voor de jeugd ook een wedstrijd
georganiseerd.
De menwedstrijd wordt gehouden
in de arena van de Amsterdamse
Manege aan de Kalfjeslaan 25 en
start om 8.30 uur. Als eerste wordt
de dressuurproef gereden, waarbij de gangen, gehoorzaamheid en
presentatie zal worden getest en
beoordeeld. Daarna volgt een circa
15 kilometer lange marathon kriskras door het Amsterdamse Bos met

daarin stap-, draf-, en vrijegang trajecten. Tussendoor zullen de paarden of pony’s door veeartsen worden getest op hun conditie door
middel van het meten van hun temperatuur en polsslag. In de vaardigheidsproef wordt gelet op conditie,
gehoorzaamheid en soepelheid van
de paarden, dit door de aanspanningen te laten draven over een parcours met pionnen waar tennisballen zijn opgezet. Uiteraard telt het
vakmanschap van de koetsier ook
mee voor de uiteindelijke puntentelling. Deelnemers uit de omgeving zijn J. v/d Broek uit De Kwakel,
G. Kooij uit Kudelstaart en Klaasse
Bos uit Ouderkerk. Het belooft een
zeer bijzondere dag te worden. De
toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. De menwedstrijd duurt tot circa 17.00 uur.
Voor meer informatie kan de website www.hoofdstadaanspanning.nl
bezocht worden.

Zondag in Oud Katholieke Kerk

Kamerkoor Vocoza besluit
Zonnige start midgetgolf- klassieke seizoen KCA
seizoen tweede paasdag
Aalsmeer - Op tweede paasdag
kon vanaf 10.00 uur gezellig een
kopje koffie met wat lekkers gedronken worden op het terras van
de Aalsmeerse midgetgolfbaan in
het Hornmeerpark. Door het prachtige weer van de afgelopen dagen
was het groen aan de bomen te
voorschijn gekomen. Het park zag
er schitterend uit.
Dat was vorig jaar wel anders, toen
was er regen en zelfs een hagelbui.
Met grote getale kwamen de recreanten, ruim 200 in totaal, een balletje slaan. Omdat het zonnetje zich
de hele dag liet zien, bleven veel bezoekers nog gezellig napraten op
het terras onder het genot van een
drankje of een ijsje.
De vrijwilligers van de Aalsmeerse
Midgetgolfclub kijken terug op een
zeer geslaagde dag. Vanaf nu is de
midgetgolfbaan elke dag, behalve

op maandag, geopend van 13.00 tot
17.00 uur.
Toernooi en reünie
Zaterdag 18 en zondag 26 april is
de baan echter gesloten voor recreantengolf. Zaterdag 18 april is het
weekend van de districtkampioenschappen West te Aalsmeer, afdelin 1 en Boskoop, afdeling 2. Veel leden van de Aalsmeerse vereniging
zullen samen met andere verenigingen uit het district strijden om het
kampioenschap. De baan is gesloten maar bezoekers, die willen kijken, zijn altijd welkom. Zondag 26
april is er een reünie voor leden en
oud leden. Er zijn al heel veel oud
leden opgespoord. Nog niet benaderd? Neem dan contact op met de
vereniging via 0297-340433. De dag
begint om 10.30 uur en er worden
twee ronden midgetgolf gespeeld.

Aalsmeer - Zoals gebruikelijk heeft
het klassieke muziekseizoen van
KCA een vocale finale. Op het podium van de Oud-Katholieke Kerk
keert aanstaande zondag 19 april
het kamerkoor Vocoza terug na
een eerder succesvol optreden. Kamerkoor Vocoza bestaat uit 24 geschoolde amateurzangers, die samen een professioneel niveau hebben weten te bereiken. Vanaf september 2008 staat het koor onder
leiding van Sanne Nieuwenhuijsen.
Tot die tijd heeft het, onder de bezielende leiding van Ira Spaulding,
een vaste plaats in het concertleven
in de regio Amsterdam en Haarlem
verworven. Vocoza brengt gemiddeld twee eigen concertreeksen per
jaar, waarbij thematisch opgebouwde programma’s en grotere koorwerken elkaar afwisselen.
Vocoza is een afkorting van Vondelpark Concertgebouwbuurt Zangers,
en werd opgericht in 1980 door Paul

Hameleers. In 1981 nam diens zoon
Frank de leiding over. In 1990 nam
Ira Spaulding de artistieke leiding
over Vocoza.
Dit resulteerde in originele en
spraakmakende uitvoeringen, met
een repertoire dat bijna alle stijlperiodes beslaat. Vocoza brengt ook deze keer een fris en gevarieerd programma met koorwerken uit de zestiende en de twintigste eeuw. Composities van de zestiende-eeuwers
William Byrd en Thomas Tallis worden afgewisseld met werken van
Francis Poulenc, György Ligeti, Bela Bartok en baanbrekende Amerikaanse en Finse componisten. Pianiste Gerrie Meijers verzorgt enkele
instrumentale intermezzi. Het KCAconcert in de Oud-Katholieke kerk
aan de Oosteinderweg 394 begint
op zondagmiddag 19 april om half
vier. Losse kaarten à 10 euro zijn
te reserveren bij Nico de Groot, tel.
0297-324160.

Feestweek Rijsenhout met
Venga boys en de drie J’s
Rijsenhout - Van zaterdag 5 tot en
met zaterdag 13 juni vindt weer de
jaarlijkse feestweek in Rijsenhout
plaats. In en rond de grote feesttent
aan het Konnetlaantje worden allerlei activiteiten voor jong en oud georganiseerd. De feestweek start vrijdag met een optreden van de karaoke band. Op zaterdag staat een lan
party en een back to the 90’s-feest
op het programma met op het podium de Venga boys en two brothers
of the 4th Floor. Op zondag wordt
een kerkdienst, een motor toerrit,
een dart toernooi en een Amsterdamse mid/avond gehouden. Maandag staat in het teken van een mini
playback show, domineren en klaverjassen en dinsdag worden senioren uitgenodigd naar de tent te komen en te genieten van optredens
van Paul Sellers en een shantykoor.
Woensdag vindt, als altijd, de kindermiddag plaats met onder andere het oplaten van ballonen en
’s avonds is er de Hollandse avond
met optredens van Dario, de drie J’s
en op Hete Koole. De donderdag is
gereserveerd voor de braderie en de

Koppelkaarten
Allen Weerbaar

Aalsmeer - De laatste kaartavond
van het seizoen staat op maandag 20 april op het programma van

wielerronde met de dikke banden
race en vrijdag is er kinderdisco,
playhouse en geeft Redbull promoteam acte de présence. Zaterdag tot
slot is familiedag met een zeskamp
en de stoere boere tourrit met auto’s
van 25 jaar en ouder en ’s avonds
optredens van Whats Up Bob, Cooldown Café en zanger Starkoo. Voor
meer informatie zie www.feestweekrijsenhout.nl.
Binnenkort gaan overigens ook de
vrienden van de Feestweek weer
benaderd worden. Vrienden van de
Feestweek genieten ieder jaar weer
van een fikse korting. Het lidmaatschap kost 30 euro per jaar, waar
je als vriend dit jaar 20 gratis consumptiemunten voor krijgt ter waarde van 40 euro. Dus, ben je nog
geen lid, geef je dan nu snel op en
geniet ook van de voordelen. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 mei aanstaande. Een inschrijf formulier is te
vinden op de website of op te halen bij Fireball aan het Konnetlaantje 4 of Miele Service centre Haarlemmermeer in de Boeierstraat 6, bij
het winkelcentrum.
buurtvereniging Allen Weerbaar. De
dames en heren gaan koppelklaverjassen. Ook kunnen liefhebbers jokeren. De speelavond wordt gehouden in buurthuis ‘t Middelpunt in de
Wilhelminastraat en begint om 20.00
uur, aanwezig 19.45 uur.

Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart

Weer steuntje in de rug
voor verenigingen
Kudelstaart - Kudelstaartse verenigingen en clubs die willen meedelen in de opbrengsten van de tiende veiling van Kudelstaart voor Kudelstaart, kunnen tot 9 mei een aanvraag indienen bij secretaris Wil Bothe, Graaf Willlemlaan 17, 1433 HL
Kudelstaart. Daarbij moet wel omschreven worden voor welk project en waarom men graag ondersteuning wil hebben. De opbrengsten van deze veiling worden elk jaar
verdeeld over clubs en verenigingen in Kudelstaart die een financieel zetje in de rug goed kunnen gebruiken. In de afgelopen negen jaar
kwam zo bijna 155.000 euro terecht
bij ruim veertig lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Op die manier zorgen Kudelstaarters met hun

inbreng in de veiling voor uitkomst
bij andere Kudelstaarters. Vandaar
de naam van de actie: ‘Kudelstaart
voor Kudelstaart’. Zaterdag 11 april
zijn de bussen geleegd waarin inwoners van Kudelstaart formulieren
met goederen en diensten ten behoeve van de veiling konden aanbieden. Direct daarna zijn bestuursleden van de veilingorganisatie, Eppo Buskermolen en Ben van Maris,
aan de slag gegaan met het samenstellen van een lijst met aantrekkelijke veilkavels die op de jubileumveiling van 9 mei ’s avonds onder de
hamer zullen komen. Vanaf 18 april,
als die lijst klaar is, kunnen de kavels op de speciale website www.
kudelstaart.com/veiling worden bekeken.
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C1000 Koster tikt partij
handel op de kop

Nog enkele kaarten beschikbaar

Wandel Gangen Menu in zes
horecazaken met live-muziek
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
16 april, wordt voor de tweede keer
het Aalsmeers Wandel Gangen Menu gehouden in het centrum. Er zijn
nog enkele kaarten beschikbaar
voor deze muzikale en culinaire route langs zes verschillende horecagelegenheden in het dorp. De deelnemende horecagelegenheden zijn
De Praam, ’t Holland Huys, Joppe,
Het Wapen van Aalsmeer, De Oude Veiling en Himalaya Huis. In dit
sfeervolle Indiase restaurant kunnen de deelnemers kiezen uit twee
exotische gerechten, spicey tandoori chicken wings of vegetarische samosa. De andere gerechten die geserveerd worden zijn gefrituurde hapjes, carpaccio, garnalenspies, lamskoteletje en gebakken
camembert. Dat wordt dus smullen!
De volgorde van het menu is volledig vrij. Dat maakt het ook mogelijk
om langer bij een favoriete zaak of
band te blijven hangen. Want behalve met lekker eten worden de bezoekers ook verwend met goede live
muziek van verschillende bands en
muziekstijlen. In restaurant De Oude Veiling treedt Woody en the Sideman op met Amerikaanse blues en
rock ’n roll. Woody heeft dertig jaar
ervaring met het maken van muziek
en hij weet het publiek uitstekend te
vermaken. Honderd meter verderop in café Joppe speelt het John F.
Klaver trio blues, soul, funk en rock
met een groovy omlijsting. Monique
de Jong, ook wel bekend als de Mona Lisa van de blues, laat van zich
horen in café de Praam. Naast blues
draait ze haar hand ook niet om voor
een lekker soulnummer of swingende boogie woogie. In restaurant Het
Wapen van Aalsmeer speelt de verrassende eenmansband The Chief
van Henk Haanraads. The Chief
speelt juweeltjes uit de jaren 1959

Aalsmeer - Bij C1000 Koster kunt u
de komende weken terecht voor regelrechte partijhandel. De winkel in
de Ophelialaan heeft, naast het vertrouwde assortiment, grote partijen alternatieve handel ingeslagen,
die voor weinig geld te koop worden
aangeboden. In dit voordeelparadijs
knallen de aanbiedingen de klanten
tegemoet.
Ondernemer Kees Jan Koster: “Kom
snel naar onze winkel, als u wilt profiteren van al het voordeel. U herkent mijn zaak niet meer terug.
We hebben overal pallets en dozen neergezet, met de goedkoopste artikelen. Ik voel mijzelf een ech-

tot 1985. In restaurant ’t Holland
Huys speelt de jonge band King Pelican. Deze nieuwe band bestaande uit muzikanten uit Aalsmeer en
Uithoorn speelt alternatieve en pop/
rock covers in hun eigen rockende
stijl. Iedereen kan komen genieten
van de live-muziek op verschillende locaties, want de optredens zijn
uiteraard voor alle bezoekers toegankelijk. Alleen de bezoekers met
een kaart krijgen de kleine gerechten geserveerd die ‘tussen duim en
wijsvinger gegeten kunnen worden’. Kaarten kosten 25 euro en zijn
verkrijgbaar bij De Oude Veiling in
de Marktstraat en Het Wapen van
Aalsmeer in de Dorpsstraat 15. Kijk
op www.aalsmeercentrum.nl voor
meer informatie.

te handelaar, we hebben van alles
voor u op de kop getikt. Omdat het
speciale partijen zijn, geldt helaas
op is op. Maar ik kan u beloven dat
we groots hebben ingekocht!” Het
thema van de reclamecampagne is
letterlijk ‘Partijhandel. Voor u op de
kop getikt’. Vooral in de winkel is dit
thema uitbundig doorgetrokken. En
in de folder wordt deze partij handel
breed uitgemeten. In een grappige
tv-commercial is de bekende C1000
huisvrouw te zien die zich in allerlei bochten wringt om in de winkel
geen koopje mis te lopen. De reclamespot is vanaf deze week op televisie zien.

Snoeiboot vaart weer uit

Het John F. Klaver trio brengt blues,
soul, funk en rock tijdens het Wandel
Gangen Menu in café Joppe.

WVAC-secretaris Ria Bouwman overhandigt een welkomstbloemetje aan Carlo Liefting van Amstelland Advocaten.

Amstelland Advocaten nu
ook lid van de WVAC
Aalsmeer - Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum (WVAC) heeft
een nieuw lid mogen verwelkomen. Amstelland Advocaten is alweer het derde nieuwe lid dit jaar
en draagt daarmee ook bij aan de
activiteiten van en belangenbehartiging door de WVAC. Sinds enkele maanden is Amstelland Advocaten gevestigd boven de ING Bank
op de Van Cleeffkade 3b in het centrum. In het moderne kantoor wor-

Aalsmeer - De snoeiboot is inmiddels alweer een begrip op de
Aalsmeerse wateren. Ook dit jaar,
op de zaterdagn 25 april, 10 oktober
en 24 oktober vaart de boot weer
uit om eilandeigenaren de mogelijkheid te bieden hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier
af te voeren.
Alleen snoeihout van recreanten
wordt aangenomen. Bedrijfsafval,
zoals seringenhout en kluiten, wordt
niet geaccepteerd. Als de boot op

de aangegeven tijd niet aanwezig
is dan is deze waarschijnlijk even
aan het lossen. Van 9.00 tot 12.00
uur ligt de snoeiboot bij schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde en van 13.00 tot 16.00 uur bij
baggerdepot Otto aan de doorgang
Grote Brug.
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kan
contact opgenomen worden met
Franz van Tilburg of Arjen Veenstra,
tel. 0297-387785.

den zowel particulieren als het midden- en kleinbedrijf door de advocaten van het kantoor bijgestaan op
tal van rechtsgebieden.
De werkwijze van Amstelland Advocaten kenmerkt zich door deskundigheid, creativiteit, laagdrempeligheid en persoonlijk contact tussen
cliënt en advocaat.
Voor meer informatie en nieuws
over het Aalsmeer Centrum: www.
aalsmeercentrum.nl.

Digitale tv, radio, internet en telefonie

Winkel CAIW in Aalsmeer

Biemond & Van Wijk startpunt
Mercedes-Benz oldtimerrally
Aalsmeer - Op zondag 19 april
zal vanaf de nieuwe showroom van
Mercedes-Benz dealer Biemond &
van Wijk aan de Lakenblekerstraat
5 de start plaatsvinden van de voorjaars oldtimer rally van de Mercedes-Benz Veteranen Club. Maar
liefst 150 Mercedes-Benz klassiekers zullen vanaf het parkeerterrein
starten voor een toerrit die uiteindelijk eindigt bij Kasteel ‘t Kerckebosch in Zeist. Het sinds eind vorig jaar
in gebruik genomen pand van Biemond & van Wijk op bedrijventerrein
Hornmeer is de verzamelplaats voor
de start van de rit. Op het parkeerterrein van Biemond & van Wijk en
het tegenover gelegen terrein van
Horticoop zullen vanaf 9.00 uur alle deelnemers verzamelen en hun

dierbare klassieker parkeren. Vervolgens zal men dan vanaf 10.00 op
startnummer gaan beginnen met de
toerrit. In deze tussentijd is er alle
tijd voor het publiek om de schitterende auto’s te bezichtigen én natuurlijk te beluisteren! Rond 11.30
uur zullen de laatste deelnemers
vetrokken zijn.
Thema kastelen
Het thema van dit voorjaarsevenement is ‘Kastelen van A tot Z’. Van
A(alsmeer) tot Z(eist) voert de toerrit langs mooie locaties, zoals kasteel De Haar in Haarzuilens, het pittoreske Vreeswijk en de stuw van
Hagestein tot de kastelen aan de
Langbroekerwetering en de bossen
van de Utrechtse Heuvelrug.

Aalsmeer - Klanten van Caiway kunnen voortaan terecht in
Aalsmeer. Aan de Visserstraat is een
nieuw servicepunt geopend waar
iedereen binnen kan lopen voor de
aanschaf van of informatie over de
diensten en producten van Caiway.
Ook kunnen geïnteresseerden naar
de Caiway Shop komen voor advies of gebruik maken van de demo-opstelling met de allernieuwste
apparatuur. Het Nederlandse bedrijf
CAIW is 28 jaar geleden begonnen
met kabeltelevisie en is momenteel een grote aanbieder van (digitale) televisie, internet en telefonie
over de kabel. De letters staan voor
de activiteiten van de organisatie:
Communicatie, Amusement, Informatie en Web. Caiway (dus met way
op het einde) is het merk voor producten en diensten, die door het bedrijf CAIW geleverd worden.
CAIW had met shops in Naaldwijk,
Schiedam, Oudenbosch en Gouda
al vier servicepunten in Nederland.
Omdat de regio Aalsmeer en Uithoorn een gebied is met veel klanten, wordt volgende week woensdag 22 april de nieuwe winkel officieel geopend voor genodigden. De
shop is al een tijdje open voor het
publiek, maar de laatste puntjes zijn

nu op de i gezet. Het pand wordt gedeeld met SpeedXS, een bedrijf dat
landelijk internettoegang aanbiedt
via ADSL. Tegenwoordig maakt bijna iedereen gebruik van internet.
Digitale televisie met veel extra zenders en digitale telefonie worden
ook steeds populairder. Maar er zijn
veel mogelijkheden en de techniek
staat niet stil. Met de winkel hoopt
CAIW de drempel voor bijvoorbeeld
ouderen te verlagen, want het is
toch vaak prettig om op een plek
met vragen terecht te kunnen. Veel
mensen gaan thuis zelf aan de slag
met hun nieuwe spullen, maar er is
ook een installatieservicedienst die
dit kan regelen.
CAIW zit beslist niet stil en pretendeert een innovatieve kabelexploitant te zijn. ‘Wie kiest voor kabel,
is klaar voor de toekomst’, zegt het
sterk groeiende bedrijf. De techniek
verandert nu eenmaal razendsnel.
Aan CAIW de uitdaging om dit voor
klanten begrijpelijk en aantrekkelijk
te houden. Gelukkig kunnen Caiway
klanten uit Aalsmeer en omstreken
nu terugvallen op het nieuwe servicepunt. Meer informatie: www.caiway.nl
Tekst en foto Ilse Zethof.

Nog één keer corsowagen
voor prinses Juliana
mee begon ook mee af te sluiten.
Een bloemen mozaïek gaat gemaakt
worden met het portret van prinses
Juliana. Het portret gaat bestaan uit
hyacinten van diverse kleuren. Op
dit mozaïek zullen zo’n 30.000 stuks
hyacinten knopje op komen die elke
vastgeprikt worden met een speldje, een hele klus dus. De klus wordt
mede mogelijk gemaakt door Hilverda Kooij en de Nederlandse sierteelt sector. Het Wellant college zal
ons ondersteunen in mankrachten.
De initiatief nemers van dit project
zijn Nico van Veen, Gerrit Kooy en
Marco Peters.

Duo Henk en Ger in Walrus
Aalsmeerderbrug - Afgelopen
zondag was het of De Walrus aan
de Aalsmeerderdijk in hogere Amsterdamse sferen verbleef. Willeke
en Andre hebben er met hun geweldige stemmen een groot feest van
gemaakt.
De vele bezoekers werden verrast
door het mooie weer waardoor het
terras helemaal gevuld was. Met de
microfoon in de hand werd ook op
het terras het Jordaanse lied luid

vertolkt. Spectaculair was het onverwachte optreden van Carla die
met haar prachtige stem een paar
bekende Amerikaanse hits ten gehore bracht.
Ook aanstaande zondag 19 april zal
er life-muziek zijn in De Walrus. Dit
keer met het huisduo Henk en Ger.
De start is circa half vijf en voordat
het erg druk gaat worden in het restaurant stopt het optreden, dit zal
rond zeven uur zijn.

Aalsmeer - Wat een prachtig weer
was het met de Pasen. Het maakte dat iedereen goeie zin had en
dat was te merken ook aan de hoeveelheid mensen die in de Ophelialaan afgelopen weekend hun boodschappen kwamen doen. Het was
bijzonder druk, en dat kwam goed
uit in verband met de paasaktie. Aan
volwassenen werden vrolijke narcisjes uitgedeeld en aan de kinderen
een chocolade ei. Het winkelend
publiek waardeerde dit zeer en vele
enthousiaste reacties en dito blijde
gezichten waren het resultaat. Het
werd echt vrolijk Pasen! Hoe vrolijk,
kunt u zien aan de foto van Rubina
Kok, die zeer verrast was dat zij een
potje narcisjes kreeg. Rubina is een
van de vaste klanten die in de Ophelialaan haar boodschappen komt
doen. Rubina Kok komt hier al jaren. Ze is vaak in de Ophelialaan te
vinden en vindt het een prettig centrum om te winkelen. Rubina woont
in Kudelstaart, maar doet wekelijks
haar boodschappen in de Ophelia-

laan. Zij gaat heel graag naar Pizzeria Farfalla, waar ze ontzettend geniet van het lekkere eten van Ruma.
Ook komt ze vaak bij Ridder & Co.
Dit zijn haar favoriete winkels, maar,
vertelt ze verder, ze komt ook vaak
bij de visboer Veerman, bij C1000,
bij de Imperia lingerie-winkel en bij
Hulleman. Het prettige van de Ophelialaan is dat zo ongeveer alles
wel te krijgen is wat zij nodig heeft.
Daarom is ze blij met de Ophelialaan.
Ook het goede contact met winkeliers waardeert zij. Op de vraag wat
ze mist in de Ophelialaan, hoeft ze
niet lang na te denken: De palmbomen, die mis ik. Het was hartstikke
leuk verleden jaar, sfeervol. Welnu,
de Ophelialaan heeft goed nieuws
voor Rubina: de palmbomen komen
terug! En nog meer goed nieuws
is dat Rubina samen met een paar
honderd mensen in de bloemetjes
is gezet als blijk van waardering namens de Opheliawinkeliers die hiermee willen duidelijk maken dat ze
blij zijn met mensen zoals Rubina!

Voorjaarsverkoop Rode Kruis

Ter ere van 100ste verjaardag

Aalsmeer - Op donderdag 30 april
aanstaande zal er voor de laatste
keer een mini corsowagen vanuit
Aalsmeer mee rijden in Apeldoorn.
Op deze Koninginnedag in Apeldoorn rijdt een defilé ter ere van de
100ste verjaardag van prinses Juliana, dit defilé zal zo’n kleine vier kilometer lang worden. Vanuit de Stichting Koninklijk Apeldoorn is een oud
corso comité benaderd om deel te
nemen aan dit defilé, en ja wat is
mooier om dit echt te zien als de aller-aller laatste keer. Het Aalsmeerse comité vond het in ieder geval een leuk idee om waar het ooit

Vrolijke paasactie Opheliawinkeliers wordt gewaardeerd

Met demonstraties en veiling

Zaterdag seizoensopening
van de Historische Tuin
Aalsmeer -Aanstaande zaterdag 18
april is de seizoensopening van de
Historische Tuin om 13.30 uur. Vanaf die dag zijn individuele bezoekers
weer welkom voor een bezoek. Tijdens de openingsmiddag worden
demonstraties vormboomknippen
gegeven. Diverse vrijwilligers geven voorlichting over het vormen en
snoeien van Buxusplanten. Verder
geeft Jan Maarse demonstraties in
omenten van seringen. U kunt hem
alles vragen over het vermeerderen
van seringen.
Ook de oude Bloemenlust veilingklok gaat om 15.00 uur weer draaien. Als inkoper kunt u zien of u een
koopje kunt bemachtigen. Er is nog
van alles te koop aan planten. Plan-

ten zonder kluit mogen weg met
vijftig procent korting. Ook coniferen kunnen met een aantrekkelijke
korting aangeschaft worden.
Het seizoen duurt tot 18 oktober,
dan sluit de Tuin sluit met een provinciale fruit-tentoonstelling. De
Historische Tuin is bereikbaar via de
brug bij het Praamplein in het centrum en is na zaterdag iedere dinsdag tot en met vrijdag geopend van
10.00 tot 16.30 uur, op zaterdag en
zondag tussen 13.30 en 16.30 uur.
Entreeprijs is 3.50 euro, 65+ers betalen 3 euro en kinderen 1.75. Museumkaarthouders en donateurs
gratis. Voor informatie zie: www.htaalsmeer.org. E-mail htaalsmeer@
planet.nl, tel. 0297-322562.

Aalsmeer - Op vrijdag 17 april staat
de verkoopstand van het Rode Kruis
Aalsmeer bij C1000 in de Ophelialaan. Het voorjaar is begonnen en
van de eerste mooie dagen is al volop genoten. Tijd dus om wat voorjaars- en zomerartikelen aan te
schaffen. Er zijn weer heel veel gehaakte en geborduurde tafelkleden,
schortjes, katoenen kindertruitjes
maar zeker ook de bekende wollen
en geitenwollen sokken, pannenlappen en niet te vergeten de baby-

kleertjes, de babyslofjes, de bijzondere felicitatiekaarten en nog veel
en veel meer in de aanbieding. Veel
keus en voor elk wat wils. De bezoekers zullen verrast zijn van het
gevarieerde assortiment. Zoals altijd wordt van de opbrengst van deze verkopen weer nieuw handwerkmateriaal gekocht zodat het sociale werk van het Rode Kruis kan worden voortgezet. De verkoop bij de
C1000 begint vrijdag om 09.00 uur
en zal duren tot 17.00 uur.
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Hornmeer
vergadert

ingezonden
Gemeente-service 1 april?
Terugkomend van ruim een week
buitenland vóór de grote stroom
toeristen met Pasen, vinden wij op
de mat een brief van de gemeente. De gemeente schrijft bij monde van BW (zo zullen wij de ambtenaar, die dit doet op last van B&W
maar noemen), dat het door mij in
het najaar aangevraagde paspoort
per 1 April is teruggestuurd naar de
RDW (RijksDienst Wegverkeer). Ik
had het aangevraagd. De eerste gedachte is een 1 april-grap. De gemeente schrijft nu dat het een week
later klaar lag aan de balie en dat ik
het 3 maanden niet heb opgehaald.
Het is dus verlopen en dus kan ik
een nieuw rijbewijs aanvragen. Ik
meteen naar het raadhuis. De collega van BW steunt haar collega. “U
heeft het niet afgehaald en wij kunnen het niet eeuwig bewaren”. “Kunt
u dan niet even bellen dat het klaar
ligt?”, probeer ik. “Nee, wij kunnen
niet heel Aalsmeer gaan bellen, dat
kost te veel tijd. Bovendien zou u intussen wel ernstig ziek geworden
kunnen zijn of overleden, nee, daaar
kunnen wij niet aan beginnen”, is
het antwoord. “U zult de procedure
opnieuw moeten starten”. Mijn argument dat wij kort na de aanvraag
een ernstig verlies in de familie
hebben gehad, waardoor ik er helemaal niet meer aan heb gedacht
het af te gaan halen, verandert hieraan niets. Ik keer terug naar huis en
bel de RDW in Veendam. Daar krijg
ik een uiterst vriendelijke mevrouw,
die voor mij gaat kijken of het teruggestuurde rijbewijs nog tussen

de post ligt. Het blijkt helaas al vernietigd. Ik begrijp van haar dat er tot
tweemaal toe een herinnering is gestuurd naar de gemeente Aalsmeer
om er op attent te maken, dat mijn
rijbewijs wel is toegezonden, maar
nog niet uitgereikt. Kennelijk is er
bij zo’n document een intensief berichtenverkeer heen en weer om bij
te houden in wiens hand het document zich bevindt. Tegen al die kosten is kennelijk een berichtje naar
een vergeetachtige burger te veel
gevraagd. De gemeente kiest er liever voor de burger een nieuwe procedure te doen ingaan met de daarbij komende kosten van 58,75 euro + pasfoto voor aanvraag en keuring.
Efficiënt? In alle tijden van marktgericht denken en privatisering heeft
de gemeente er kennelijk nog nooit
over nagedacht de maatschappelijke kosten van al die berichtenuitwisseling sterk te reduceren en de
burger een herinnering te zenden,
die dan – terecht – tegen een aanvaardbaar bedrag aan de burger in
rekening wordt gebracht. Dit nog afgezien van het feit, dat ik sindsdien
voor andere zaken zeker drie keer
aan dezelfde balie ben geweest. BW
woont niet in Aalsmeer en kent de
burgers niet. Makkelijker kunnen
wij het u niet maken. De gemeente
is er niet voor de burger, maar voor
de werkgelegenheid in deze tijden
van tegenslag.

Op de achtergrond zijn de jonge bomen te zien. Vooraan is te zien dat het strand wordt uitgebreid.

Nieuwe aanplant en breder ‘strand’

Bomen terug op Surfeiland
Aalsmeer - Op het Surfeiland is enkele weken geleden een start gemaakt met de metamorfose die het
eiland krijgt. Hoewel er nu eindelijk
iets gebeurt is het voor de bezoeker
van het recreatiegebied aan de Poel
wel even schrikken: wat een kale
vlakte. Je handdoekje nu uitleggen
om van de zon te genieten kun je
wel vergeten. Als alles volgens plan
verloopt kan dat trouwens wel in de

zomer. Tot die tijd moet nog veel gebeuren maar de eerste schreden
zijn nu gezet. Zo wordt een aanvang gemaakt met het realiseren
van een parkeerterrein vooraan op
het eiland. Daarnaast zorgen ladingen zand voor een groter Surfstrand
en te zien zijn al nieuwe berkenboompjes. Groen dus, dat het eiland
wel kan gebruiken! Het zal nog wel
even duren voordat Aalsmeer zijn

mooie, begroeide Surfeiland weer
terug heeft. Het enige dat nu nog
herinnert aan het oude vertrouwde eiland is de grote loods van de
Windsurfclub. Medio dit jaar zal het
eiland met nieuw groen, een wandelpad, speelattributen voor kinderen en nieuwe bestrating voor parkeerplaatsen gereed komen.
Volgend jaar is de kers op de taart,
het restaurant, ook gerealiseerd, zo
is de planning. Zomer 2009 moet
de recreant het nog stellen met een
mobiele snacktent en, in geval van
hoge nood, van tijdelijke toiletten.

Theo te Winkel, Kudelstaartseweg 129, Kudelstaart.

Raad en Beraad in vogelvlucht...

23 Vragen van AB over
‘Inbesteding van BTO’
Aalsmeer - Aalsmeer - De inzet
van taalcoaches in het kader van
Deltawerk Inburgering heeft raadsbrede steun gekregen. Voor het inzetten van de coaches wordt 30.000
euro gereserveerd. Tijdens dezelfde vergadering, op 9 april jl vergde
de behandeling van het onderwerp
weigeren vrijstelling ex artikel 19 lid
1 WRO Oosteinderweg 261 voor het
oprichten van vijf appartementen,
wat meer tijd. De heer Leen Millenaar maakte gebruik van de mogelijkheid om in te spreken en schetste in het kort de geschiedenis vanaf 1992, het jaar waarin hij het perceel heeft aangekocht. Sindsdien
hebben diverse briefwisselingen
plaatsgevonden en zijn er ook vele gesprekken geweest. In november 2006 is een verzoek tot vrijstelling ingediend en volgens het geldende bestemmingsplan is het perceel aangewezen voor “Woondoeleinden, niet gestapeld”. De appartementen zijn op de eerste en tweede
bouwlaag gelegen en de bouwaanvraag van de appartementen is in
strijd met het bestemmingsplan.
Achter het pand heeft de heer Arie
Groeneveld (ook hij maakte gebruik
van de mogelijkheid om in te spreken) sinds 1990 een bedrijf en de
appartementen liggen binnen de invloedssfeer van zijn bedrijf. Er wordt
niet voldaan aan het afstandscriterium van 25 meter. Deze afstand (uit
het Besluit landbouw milieubeheer)
is van toepassing omdat door aanvrager niet is aangetoond dat voor
de inwerkingtreding van het besluit
al bewoning in de appartementen
aanwezig was. Omdat de afstand
tien meter is moet het bedrijf van
de heer Arie Groeneveld milieuvergunningplichtig worden en dat zou
hem ernstig belemmeren in de bedrijfsvoering. Voor alle fracties was
duidelijk dat hier sprake was van illegale bebouwing en het voorstel
kreeg later op de avond raadsbrede steun.
‘Inbesteding? Reorganisatie!’
De behandeling (in eerste termijn)
van het onderwerp Inbesteding BTO
(Beheer, Toezicht Onderhoud) aan
De Meerlanden Holding NV per 1
juli 2009 met een looptijd van 9,5
jaar, het vormen van een eenmalige
reserve aanloopkosten inbesteding
BTO en het wijzigen en aanpassen
van de begroting 2009 leverde een
waslijst aan vragen op. De VVDfractie gaf aan niet blij te zijn met
de presentatie die nogal onduide-

Controle op
Drie Merenweg

Hoofddorp - Op de Drie Merenweg in de Haarlemmermeer is don-

lijk was. De AB-fractie diende maar
liefst 23 vragen in en gaf aan dat
het geen rapportage was maar eerder een reorganisatievoorstel. Inbesteding BTO: “Wordt Aalsmeer dan
mooier?”zo vraagt de CDA-fractie
zich af en de fractie PACT geeft aan
in de tweede termijn (23 april) met
een politiek standpunt te komen.
De fractie vindt wel dat de burger er
beter van moet worden. Wethouder
Ronald Fransen geeft aan op tal van
technische vragen schriftelijk te zullen reageren. De behandeling van
de tweede termijn en besluitvorming vindt op 23 april plaats.
De CDA-fractie maakte gebruik van
het vragenhalfuur om te informeren naar de lekkage bij ‘de Mikado’.
Zij werd op haar wenken bediend
want wethouder Jaap Overbeek had
al een bezoek gebracht aan de Brede School en had via een persbericht laten weten hoe de stand van
zaken was. AB had een aantal vragen voorbereid met betrekking tot
de bouw van een hotel aan de Oosteinderweg 248 en alvorens deze
gesteld konden worden gaf burgemeester Pieter Litjens een kort overzicht van de gevolgde en nog te volgen procedure. Het College en Raad
hebben op 12 maart samen geconstateerd dat er een onwenselijke
ontwikkeling plaatsvond maar dat er
gegeven de omstandigheden niets
tegen te doen viel. Er zal een feitenrelaas opgesteld worden over de
gevolgde procedure die geleid heeft
tot de totstandkoming van vergunningverlening. De diverse procedures zullen onderzocht worden en
daarbij zal aandacht geschonken
worden aan zowel het ambtelijk als
bestuurlijk traject. Gezien de complexiteit en gevoeligheid is er voor
gekozen dit extern te laten plaatsvinden. Alle relevante stukken en alle betrokken functionarissen zullen
hierbij ingezet worden en de verwachting is, dat het onderzoek circa
vier weken in beslag neemt. Het onderzoek is gericht op waarheidsvinding. De opdracht wordt zo spoedig
mogelijk geformuleerd en zal ook zo
snel mogelijk beschikbaar zijn voor
het Seniorenconvent en eventueel
de fracties. De inzet is er op gericht
het onderzoek zoveel mogelijk in de
openbaarheid te behandelen. Deze inleiding was voor AB voldoende
om aan te geven dat de nog openstaande vragen voorgelegd zullen
worden aan de onderzoeker, zodat
ze in het onderzoek kunnen worden
meegenomen.
derdag 9 april een snelheidscontrole gehouden om 8.30 uur. Binnen
een uur tijd overtraden 17 automobilisten de maximumsnelheid van
100 km per uur. De hoogst gemeten
snelheid was 144 km per uur.

Subsidie voor Tafeltje Dek Je
Aalsmeer - In de B&W-vergadering
van afgelopen dinsdag 14 april hebben burgemeester en wethouders
besloten om toch subsidie te verlenen aan de stichting Zorgcentrum
Aelsmeer voor de warme maaltijdvoorziening Tafeltje Dek Je. Tijdens
een eerste bezuinigingsronde van
de gemeente kwam deze voorzie-

ning waar veel ouderen en hulpbehoevenden gebruik van maken en
het rondbrengen geschiedt door
vrijwilligers op het lijstje ‘minder
subsidie’ voor. Maximaal krijgt Tafeltje Dek Je nu van de gemeente
een bedrag van 63.672 euro voor het
jaar 2008 en dit jaar een maximum
subsidie van 64.946 euro.

Speciale gymles op basisschool blijft hard nodig

Gemeente wil subsidie Motorische
Remedial Teaching stop zetten
Aalsmeer - De alarmbellen rinkelen op de basisscholen en bij ouders, omdat de Motorische Remedial Teaching (MRT) op de nominatielijst van de gemeente Aalsmeer
staat om wegbezuinigd te worden. Hoog tijd om hier meer aandacht aan te besteden. Juist in deze tijd waarin kinderen minder sporten en buiten spelen door de televisie of computer is het zo belangrijk dat er goed bewogen wordt. Bij
MRT wordt door een gymleerkracht
met een groepje kleuters gewerkt
aan de grove motoriek. Deze lessen zijn met name bedoeld voor kinderen met een motorische achterstand, maar het komt ook voor dat
er kleuters meedoen die bepaalde
angsten hebben, zoals hoogtevrees
of verlegen in een hoekje blijven
staan bij de gewone gymles. Anneke Nap geeft motorische remedial teaching op alle basisscholen in
Aalsmeer en Kudelstaart. “Per les
gymmen er gemiddeld vijf kleuters
met elkaar”, vertelt Anneke.
“Hierbij komen alle basisvaardigheden aan bod, waarbij gelet wordt
op de individuele problemen.” Een
positieve aanpak binnen de lessen zijn voor Anneke erg belangrijk.
“Door het geven van complimenten groeit het zelfvertrouwen, waardoor ze vaak ook moeilijkere vaardigheden aandurven. Ook het plezier in het bewegen wordt erg gestimuleerd, zodat de kinderen het
leuk vinden om ook in hun vrije tijd

te bewegen.”

Van groot belang
Eind jaren zeventig is in Aalsmeer
gestart met deze extra gymlessen
op de basisscholen. Het was toen
een samenwerkingsproject van onderwijskundig medewerker van de
gemeente de heer Baijens, samen
met de schoolartsendienst, de logopediste en de vakleerkracht lichamelijke oefening de heer Eling. MRT
is toen op kleine schaal gestart, omdat het ook landelijk gezien nog in
de kinderschoenen stond. Al spoedig werd door de verschillende partijen geconcludeerd dat MRT van
zeer groot belang was voor de kinderen. In 2002 volgde Anneke Nap
de heer Eling op en maar liefst 100
kinderen hebben vorig schooljaar
MRT bij haar gevolgd. Ook de opvolgers van de heer Baijens binnen
de gemeente Aalsmeer kwamen
uit het onderwijs en voelden goed
aan dat er behoefte was aan MRT.
Opeenvolgend hebben mevrouw ’t
Hoen en mevrouw Cuppen ervoor
gezorgd dat MRT gehandhaafd en
zelfs uitgebreid werd. Anneke: “Helaas zijn er later medewerkers gekomen die geen feeling hadden met
het onderwijs en alles vanuit de financiële hoek benaderden. De bezuinigingen stonden toen al op de
agenda en het college van burgemeester en wethouders werd geadviseerd om MRT vanaf augustus
2010 te schrappen. De gemeente is

begin dit jaar een onderzoek gestart
waarbij bekeken wordt of de fysiotherapeuten MRT op scholen kunnen gaan overnemen.”
Lichamelijk en geestelijk
Anneke legt uit dat fysiotherapie, op
wat kleine overlappingen na, anders
is. De aanpak is individueel en problemen die juist bij MRT aan de orde komen, worden vaak niet behandeld door een fysiotherapeut, zoals
het helpen van emotioneel zwakke
kinderen of juist kinderen die overmatig veel bewegen of vaak vallen. Anneke omschrijft de verschillen goed: “De fysiotherapeut zorgt
voor de versterking van het zwakke motorische apparaat, het lichamelijke deel. De MRT-er zorgt voor
het juiste pedagogische klimaat om
zowel de lichamelijke als de geestelijke ontwikkeling van het kind te
stimuleren. Daardoor kan het kind
bepaalde angsten overwinnen en
de motorische basisvaardigheden
aanleren voor de verdere schooltijd.” Deze argumenten heeft Anneke neergelegd bij de gemeente,
gesteund door de directies van alle basisscholen. Anneke hoopt dat
er wordt geluisterd naar haar deskundige mening, die van de leerkrachten, de schooldirecties en de
ouders. “En hopelijk blijft de subsidie voor MRT op de begroting van
de gemeente Aalsmeer!”
Door Ilse Zethof

Aalsmeer - De Wijkraad Hornmeer
vergadert vanavond, donderdag 16
april. Eerst is het woord zoals altijd
aan bewoners die willen inspreken.
Aansluitend volgt de maandelijkse
wijkraadvergadering. De volledige
agenda is te vinden op de website. De vergadering begint om 19.30
uur in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. De volgende vergaderingen staan gepland voor 28
mei en 18 juni.
Bent u niet in de gelegenheid te komen en wilt u toch aandacht voor
iets in uw buurt vragen? Stuur dan
een e-mail naar wijkraadhornmeer@
hotmail.com of een briefje naar het
secretariaat van de wijkraad: Meervalstraat 4, 1431 WG Aalsmeer.

Excuses van Fransen

Geen steun
voor motie van
afkeuring AB
Aalsmeer - De AB-fractie heeft
donderdag 9 april een motie van afkeuring ingediend ten aanzien van
de handelwijze van wethouder Ronald Fransen met betrekking tot
het omgaan met vertrouwelijke informatie. AB-fractievoorzitter René
Martijn heeft bij burgemeester Pieter Litjens een vertrouwelijk gesprek
gevraagd over het dossier Oosteinderweg 248 (bouw hotel, red.).
Bij dat gesprek waren mede op verzoek van de AB-fractievoorzitter
aanwezig Vivian Boerma (fractievoorzitter VVD) en de fractiespecialisten Gertjan van der Hoeven (AB)
en Wim Spaargaren (VVD). De burgemeester heeft gezegd het gesprek te voeren in het bijzijn van de
gemeentesecretaris en het gesprek
heeft plaatsgevonden in vertrouwelijkheid op maandag 30 maart in de
fractiekamer van de VVD om 21.30
uur. De burgemeester heeft, in overleg met de gemeentesecretaris, besloten een extern bureau in te schakelen voor nader onderzoek met betrekking tot het dossier Oosteinderweg 248.
De burgemeester heeft dit vertrouwelijk gemeld in de wekelijkse vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. De informatie in het College met betrekking tot het gehouden vertrouwelijk gesprek met onder andere de
fractievoorzitter van AB is niet in
de B&W-notulen opgenomen. Alles
wat in de B&W vergaderingen wordt
besproken is niet openbaar maar
vertrouwelijk. Alleen de besluitenlijsten van de B&W vergaderingen
zijn openbaar en worden als zodanig gepubliceerd op de website van
de gemeente. Een van de wethouders, Ronald Fransen, heeft de vertrouwelijkheid van de B&W vergadering geschonden door tegen de
fractievoorzitter van PACT Aalsmeer,
Ulla Eurich, mededelingen te doen
over het vertrouwelijk gesprek dat
heeft plaatsgevonden met onder
andere de fractievoorzitter van AB.
De handelwijze van de wethouder
moet niet in overeenstemming worden geacht met het door hem beklede ambt en de AB-fractie spreekt
middels de ingediende motie haar
afkeuring uit.
‘Achterkamertjespolitiek’
Wethouder Ronald Fransen reageerde na een korte schorsing met de
woorden: “Had ik niet moeten doen
en excuses daarvoor”. Hij voegde er
nog aan toe niets over de inhoud
van het gesprek te hebben gezegd.
Het CDA betreurt het niet bij het gesprek betrokken te zijn geweest en
dat er klaarblijkelijk sprake is van
‘achterkamertjespolitiek’. De fractie
vindt dat er geen lekken uit het College mogen ontstaan en juicht het
toe dat de voorzitter van het College de wethouder direct op dit gedrag heeft aangesproken. De fractie heeft na de excuses van de wethouder en de actie van de voorzitter van het College geen behoefte
aan de motie.
Beschaamd
De PACT-fractie geeft aan dat deze
handelwijze in de wet zo geregeld
mag zijn maar verwijst ook naar de
coalitieafspraak waarin is afgesproken te besturen in openbaarheid en
is van mening dat de burgemeester voor het karretje is gespannen.
Ook hier geen behoefte aan de motie. De VVD-fractie meent dat het
moet kunnen in beslotenheid zaken te bespreken maar wel in vertrouwelijkheid en dit wordt nu beschaamd en dat is meer dan erg en
dat weegt bijzonder zwaar.
Als voorzitter van het College merkte Pieter Litjens op dat burgemeesters zich niet voor een karretje laten spannen. Hij wijst er op dat het
voorkomen moet worden dat het
uitspreken van zorg niet meer gedurfd wordt.
De mogelijkheid om zorg neer te
leggen moet er zijn. Op verzoek van
de AB-fractie volgde later op de
avond, na een schorsing, hoofdelijke stemming en met veertien stemmen tegen en vier stemmen voor
werd de motie verworpen.
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Competitie Leidse Schaakbond

AAS 2 bekert verder na
overwinning op Leithen
Aalsmeer - AAS 2 heeft de volgende ronde bereikt van de bekercompetitie van de Leidse Schaakbond.
De uitwedstrijd tegen Leithen werd
met 5,5-2,5 in het voordeel van AAS
2 beslecht. Zoals te verwachten bij
twee rapidpartijtjes van drie kwartier gebeurde er van alles op de borden. AAS was ondanks de afwezigheid van Olaf Cliteur sterk opgekomen, waardoor er geen reden was
om aan een goede afloop te twijfelen. Die goede afloop kwam er ook,
maar zoals gebruikelijk bij rapid gebeurde dat niet zonder slag of stoot.
In de eerste cyclus begon AAS sterk
aan de westrijd door twee goede overwinningen. Bob Feis kwam
in zijn vertrouwde spelletje terecht
met een paard op e5 en de zwartveldige loper buiten de keten. Zwart
wist totaal niet wat hij daarmee aanmoest en gaf een pion weg terwijl
het machtige paard op e5 in leven bleef. Bob maakte het in een
koningsaanval goed af. Rene Jungen kreeg het vleugelgambiet in het
Frans naar zijn hoofd geslingerd. Wit
kreeg wel enige compensatie maar
speelde geheel verkeerd verder
waardoor Rene een kwaliteit kon incasseren. Aangezien de stelling gesloten was, was de witte tegenstand
nog taai maar de overwinning was
nooit in twijfel. HelAAS kon de 2-0
op de topborden niet worden uitgebouwd. Henk Noordhoek kwam in
een siciliaan met wit nooit lekker in
zijn spel. Het lukte niet na een verrekening van de tegenstander te profiteren, hij kwam in een slecht eindspel met Dame en toren tegen Dame, loper en paard terecht en verloor kansloos. Ben de Leur tenslotte had een spannende partij tegen
Thomas Beuman. Na een gecompliceerd middenspel ontstond een
eindspel met twee torens voor wit
tegen een zwarte dame voor Ben.
Wit speelde sterk en verkreeg een
vrijpion. Ben had minder tijd maar
bleef doorknokken. En niet zonder
succes want behalve eeuwig schaak
was er nog een tweede kans, iets
waar Thomas niet op gerekend had.
Het hele leger van Ben stond pat en
met een handig dameschaakje werd
het pat volledig waardoor in plaats
van 2-2 er een 2,5-1,5 voorsprong
voor AAS was. Het echte drama en
spektakel kwam dan ook pas in de
tweede ronde. De heren zaten er
duidelijk doorheen want de fouten
en blunders waren niet van de lucht.
De eerste ronde liet vier min of meer
regelmatige overwinningen zien, bij
de tweede ronde ging alleen aan
het eerste bord het punt naar de beter staande partij. Ben had namelijk
een gemakkelijke partij. Na de zojuist beschreven schwindel van Ben
in de eerste partij, zat zijn tegenstander er geheel doorheen. In een
behoorlijke positie deed hij de ene
verkeerde zet na de andere, waardoor Ben met slechts een kwartier

nadenken al het materiaal en de
partij kon binnenhalen. Dat was 1,53,5, dus nog slechts een punt benodigd. Dat had van Henk kunnen komen, ware het niet dat hij in gewonnen stelling een enorme bok beging.
Hij had een gevaarlijke variant overleefd en was een stuk voorgebleven,
echter met twee vrijpionnen had wit
nog enig gevaarlijk tegenspel, waar
Henk niet nauwkeurig genoeg mee
om ging, ineens liepen de pionnen
door en was de stand 2,5-3,5, dus
de spanning was geheel terug, temeer omdat Rene en Bob niet al te
goed stonden. Rene had al gevraagd
of hij remise kon aanbieden, wat uiteraard gezien de stand bevestigd
werd. Ook als je zeker weet dat de
tegenstander gaat weigeren, is een
dergelijk aanbod nooit verkeerd om
de druk op de tegenstander op die
manier wat op te voeren. In het vervolg rommelde Rene net even handiger dan zijn tegenstander en won
in een mindere stelling op een gegeven moment een stuk. De tegenstander was daardoor murw gebeukt en gaf zijn dame weg, terwijl
het eindspel met een paard tegen
twee pionnen geheel geen gemakkelijke winst voor René zou hebben
opgeleverd. Tenslotte won Bob ook
nog, wat een wonder mag worden
genoemd. Hij was een pion achter
gekomen en moest later zijn dame
tegen toren en loper geven. Hij had
wel wat vage aanvalskansen en had
op een gegeven moment een mat
in de stelling geweven. Wit dacht te
kunnen promoveren en Bob voerde
het mat uit en bracht daarmee de
eindstand op 2,5-5,5! Een wat geflatteerde uitslag, gezien drie enorme blunders aan de kant van Leithen tegen één aan de kant van
AAS, maar minder blunderen is ook
een kwaliteit! Dus een volkomen
verdiende overwinning. Schaakclub AAS schaakt iedere vrijdag in
De Binding in de Zijdstraat. Training
en les wordt gegeven van 19.00 tot
20.00 uur, daarna volgt tot 01.00 uur
de competitie. Informatie: Tel. 0297324459 of 0297-268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org
Koningsaanval Bob Feis pakte goed uit.

Tafeltenniscompetitie Bloemenlust

Wisselende resultaten tennissers
tegen titelkandidaten
Aalsmeer - Na een 9-1 nederlaag
tegen de ene kampioenskandidaat
(HBC 5) kwam Bloemenlust 1 deze
week tegen de andere titelpretendent Heemskerk 1 niet verder dan
8-2. Ed Couwenberg deed meer dan
zijn plicht en scoorden twee zwaarbevochten punten tegen deze sterke tegenstanders. In zijn eerste partij kwam hij op een 0-2 voorsprong,
maar moest toezien hoe zijn opponent langszij kwam. Een vijfde game
moest de beslissing brengen en
met het kleinst mogelijke verschil
schreef Ed de partij alsnog op zijn
naam (7-11, 10-12, 11-8, 13-11, 1113). Zijn tweede partij wist hij nog
net met 17-19 in de derde game te
beslissen. Bart Spaargaren en Johan Berk boden redelijk tegenstand en speelden aardige wedstrijden, maar konden het als het er op
aan kwam toch niet echt spannend
maken. Ook in het dubbelspel waren Ed en Bart kansloos. Ook Bloemenlust 2 moest het opnemen tegen de belangrijkste titelkandidaat.
Amsterdam ’78 9 bleek in de Bloemhof met 2-8 te sterk, hoewel de uitslag geflatteerd was. Ton de Hollander en Wim v.d. Aardweg wisten allebei één maal te winnen en Tineke Nap kon helaas niet tot winst komen. Het krachtsverschil was niet zo
heel groot, want drie partijen gingen
pas na een beslissende vijfde game
verloren, waaronder het dubbelspel van Ton en Wim. Bloemenlust 3
handhaaft zich heel knap op de eerste plaats door de uitwedstrijd tegen
concurrent GSV Heemstede 3 met
3-7 op hun naam te schrijven. Zowel
Zjimmy Kustykiewicz als Irene Gerritsma waren in topvorm en bleven
ongeslagen. Wim Visser had een
wat mindere avond, maar wist toch
een belangrijk punt binnen te halen. Helaas ging het dubbelspel van
Zjimmy en Wim verloren tegen het
nog ongelagen Heemsteedse koppel. Bloemenlust 4 ontving het ruim-

schoots op de eerste plaats staande
Tempo Team 12 uit Amsterdam. Met
6-4 werd Tempo Team op de eerste
seizoensnederlaag getrakteerd, door
3 zeges van Philippe Monnier, 2 van
Rob Faber en 1 van Dirk Piet. Het
dubbel Philippe/Dirk, normaal toch
vaak goed voor een overwinning,
moest dit keer berusten in een fikse nederlaag. Philippe moest tot het
uiterste gaan om zijn 100 procentscore te behouden tegen de enige
andere speler in de poule die ook
nog 100 procent had. De beslissing
viel pas na 13-11 in de vijfde game
na een 6-2 achterstand en zelfs een
match-point van zijn tegenstander
bij 10-11! Rob speelde ook een partij in vijf games en bereikte de vijfde
game slechts met enig fortuin: zijn
tegenstander maakte onnodig veel
fouten aan het einde van de vierde game. Rob liet de overwinning
toen niet meer lopen. Voor Tempo
Team 12 zit het kampioenschap er
ondanks deze nederlaag nog volledig in en Bloemenlust 4 gaat voor
een top-3 klassering.

Viva Aquaria
houdt veiling
Aalsmeer - Op maandag 20 april
organiseert Viva Aquaria een planten- en vissenveiling. Iedereen krijgt
de kans om voor een klein prijsje planten en vissen aan te schaffen voor het aquarium. Bij elke plant
of vis wordt uiteraard een duidelijke uitleg over het verzorgen of het
voederen daarvan gegeven. De veiling wordt gehouden in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3
en begint om 20.00 uur. De toegang
is gratis. Meer informatie over Viva
Aquaria, de heer C. Keim, tel. 0297343854.

Zaterdag 18 april

Foto Don Ran.

Handbal

Dames 2 FIQAS kampioen en
promotie naar hoofdklasse!
Aalsmeer - Het tweede damesteam van FIQAS Aalsmeer moest
de laatste wedstrijd van het seizoen
winnen om kampioen te worden in
de Regioklasse D én te promoveren naar de Hoofdklasse. Dat lukte, want FIQAS Aalsmeer won uit bij
Venus/Nieuwegein met overtuigende cijfers: 34-21.
Een unieke prestatie, want aan het
begin van het seizoen mocht dit
team een vrij gekomen plaats in de
Regioklasse D innemen (zonder te
promoveren) omdat NEA uit Ouderkerk zich terugtrok uit de landelijke klasse.En vervolgens worden ze
ook nog kampioen! Misschien komt
dat omdat het team bestaat uit een
bijzondere mix tussen aanstormend

talent en gerenommeerde speelsters die een stapje terug doen zoals Eva Overbeek, Saskia Elenbaas,
Cindy Hofman en Nicole van Schie.
Door hun promotie heeft het tweede damesteam van FIQAS Aalsmeer
een goede aansluiting met het eerste damesteam weten te bereiken, dat één klasse hoger speelt.
En prima begin voor de competitie
2009/2010!
Het eerste damesteam van FIQAS
Aalsmeer sloot het seizoen af met
een thuiswedstrijd tegen V.H.C. en
van deze tegenstander werd, evenals eerder in het seizoen in Valkenswaard, verloren. Het werd 21-26 en
daarmee eindigt FIQAS Aalsmeer
als negende in de Eerste Divisie.

60-plussers ‘scoren’ in eerste
wedstrijd om Baanloopbokaal
Aalsmeer - Afgelopen woensdag
stond de maandelijkse 5 kilometer
baanloopwedstrijd tevens in het teken van de start van de traditionele
Florimex Baanloopbokaal 2009. Deze leuke traditie is enkele jaren geleden ontstaan op initiatief van de
sponsor en houdt in dat er een speciaal puntenklassement opgemaakt
wordt voor de maandelijkse baanloopwedstrijden van april, mei en juni. Niet alleen de tijden zijn bepalend, maar ook de leeftijd. Aan de
hand van een speciale tabel worden punten aan de geleverde prestaties toegekend en op deze manier
kan iedereen in aanmerking komen
voor bijzonder leuke geldprijzen van
de sponsor. De beste twee prestaties van de drie lopen gelden. Wat
verder nog speciaal is dat dames en
heren in een en dezelfde competitie strijden. Dat deze bokaal zeer in
trek is in de regio, mag blijken uit
de opkomst. Maar liefst 65 deelnemers kwamen aan de start. De atletiekbaan was toevallig nog helemaal
opgepoetst ook, zodat alle deelnemers op een fonkelnieuwe baan leken te lopen. Qua tijd scoorden de
‘jonkies’ de beste tijden. Bij de heren was Chris van de Neut de onbetwiste winnaar in een snelle tijd van
17.16, met als runner up de young
local hero van Aalsmeer Erwin
Koopstra in 17.46. Bij de dames was
het de bekende strijd tussen Mirjam
Colijn en Els Raap, waarbij Mirjam
Els met een mooie tijd van 21.24 nipt
zes seconden voor wist te blijven.
Maar na de leeftijdcorrecties blijken
de oudere lopers voorlopig de eerste drie plaatsen van de Baanloopbokaal te bezetten. De 60 plussers
Els Raap, Dirk Visser en Ada Habets
hebben de meeste punten weten te

scoren. Voor de atleten van Atletiekvereniging Aalsmeer is een aparte
competitie, waarin de ervaren loper
Bert Heuzen momenteel de toppositie inneemt, op de voet gevolgd door
John van ’t Hoen, die met een fabuleuze tijd van 18.55 een persoonlijk
record wist te scoren. Om een bekende Studio Sport uitdrukking te
gebruiken: De toon is nu gezet. De
concurrenten voor de topplaatsen
weten wat hun in de komende twee
wedstrijden te doen staat om in aanmerking te komen voor de kopposities. Aangezien de snelste tijden van
twee van de drie wedstrijden gelden, belooft het tijdens de komende
wedstrijd op 14 mei bijzonder spannend te worden. Heeft u deze eerste
wedstrijd gemist, niet getreurd. Kom
alsnog en meng u in de strijd. Alles
is nog mogelijk.

Alie winnaar
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma.
Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Alie van
Weerdenburg met 5408 punten, gevolgd door Piet van As met 5264
punten. Derde werd Han Raadschelders met 5170 punten en vierde Jaap Weij met 5047 punten. Het
jokeren is gewonnen door Janny Noordam met 21 punten, op de
tweede plaats is Saar Looy geëindigd met 83 punten.

Geslaagden trainerscursus SCW
Rijsenhout - Vrijdag 20 maart was
de vierde en afsluitende avond van
de trainerscursus F & E pupillen bij
SCW. De cursus bestond uit praktijk,
zoals het voorbereiden en uitvoeren
van een circuittraining, en theorie.
De bestuursleden Jan de Bruijn en
Harry van Stralen zijn trots dat SCW
er weer een groep gecertificeerde trainers bij heeft, dit garandeert
dat de kinderen beter getraind worden en daardoor ook meer plezier
in voetbal krijgen. Zo wil SCW de

jeugdopleiding op een steeds hoger
peil brengen. Volgend seizoen wordt
weer een cursus gestart, zodat de
nieuwe trainers snel de gewenste kennis en vaardigheden in huis
hebben. Trainerscertificaten zijn uitgereikt aan Marcel Hofman, Ferry
Hofman, Sil Grosscurt, Jeff de Vilder,
Robin Helder, Fred Lanser, Maurice
van der Neut, Pim Noordam, Thijs de
Jong en Hennis Lamfers. De cursus
stond onder leiding van de docenten Jeroen Roest en Klaas Vreugd.

AALSMEER
CSW 3 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 5 – TABA 2
AFC 9 - Aalsmeer 6
Aalsmeer 7 – VVGA 4
Aalsmeer 8 – RAP 7
Aalsmeer Vet.1 – Kon.HFC Vet.2

12.00 u
14.30 u
14.45 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u

Junioren
ZOB A1 - Aalsmeer A1
Aalsmeer A2 – WSV’30 A2
CSW C1 -Aalsmeer C1

10.30 u
12.00 u
10.15 u

Pupillen
Ankaraspor D1 - Aalsmeer D1
12.00 u
Aalsmeer D2 – Overbos D10
10.00 u
VVC E1 - Aalsmeer E1
10.00 u
Sp.Martinus E4 - Aalsmeer E2
10.15 u
Aalsmeer E3 – RKAV E3
9.00 u
Ouderkerk E6 - Aalsmeer E4
11.15 u
Sp.Martinus F1 - Aalsmeer F1
10.15 u
Aalsmeer F2 – Pancratius F7
9.00 u
RKAVIC F5 - Aalsmeer F3
11.15 u
Amstelland United F6 - Aalsmeer F4 9.00 u
Dames
RKAVIC DA 1 - Aalsmeer DA.1

11.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Arsenal 3
RKAV Vet.1 – KJSB Vet.1
DCG Vet2 - RKAV Vet.2

14.00 u
14.00 u
14.30 u

Junioren
RKAV C2 – SCW C1
RKAV C3 – Hoofddorp C7

14.30 u
13.00 u

Pupillen
RKAV D1 – SCW D1
Roda’23 D6 - RKAV D2
De Meer D3 - RKAV D3
RKAV E1 – WV-HEDW E1
OSV E2 - RKAV E2
Aalsmeer E3 - RKAV E3
De Meer E4 - RKAV E4
RKAV E5 – Roda’23 E12
RKAV E6 – Alliance’22 E10
Fortius F2 - RKAV F1
Bl.Wit.A’dam F2 - RKAV F2
AFC F6 - RKAV F3
Ouderkerk F5 - RKAV F4
RKAV F5 – Roda’23 F11
RKAV F6 – Diemen F14

10.00 u
13.00 u
9.00 u
10.15 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
11.30 u
11.30 u
9.00 u
9.00 u
10.30 u
10.15 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
Nw.Sloten MC.1 - RKAV MC.1
SCW MD.1 - RKAV MD.1
Concordia MD.2 - RKAV MD.2
RKAV ME.1 – AMVJ E4
RKAV MF.1 – TOG MF.1
R.K.D.E.S.
Pupillen
Ouderkerk D2 - RKDES D1
RKDES D2 – Abcoude D3
RKDES D3 – VVH Velserbroek D1
AJAX E2 - RKDES E1
Bijlmer E2 - RKDES E2
RKDES E3 – Roda’23 E6
Abcoude E5 - RKDES E4

14.00 u
10.15 u
9.00 u
10.15 u
10.15 u

11.15 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
8.30 u
11.00 u
9.30 u

RKDES E5 – DWS E6
RKDES E6 – Arsenal E7
RKDES F1 – Tos Actief F1
RKDES F2 – Legmeervogels F7
RKDES F3 – Pancratius F6
Legmvogels F9 - RKDES F4
Swift F5 - RKDES F5
RKDES F6 – KDO F4
Alkmania F5 - RKDES F7
ROAC F5 - RKDES F8
Kickers F5 - RKDES F9

9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
10.15 u
9.30 u
10.00 u
10.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Sp.Martinus DA.1
RKDES MA.1 – CSW MA.1
RKDES MB.1 – SCW MB.1
RKDES MC.1 – DSS MC.1
RKDES MC.2 – TABA MC.1
Ouderkerk E8 - RKDES ME.1

13.00 u
11.00 u
13.00 u
9.30 u
9.30 u
10.00 u

S.C.W.
SCW Vet.1 – SDW Vet.1
Badhoevedorp Vet.2 - SCW Vet.2
Breukelen Vet.3 - SCW Vet.3

14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
ZCFC A1 - SCW A1
Concordia B2 - SCW B1
RKAV C2 - SCW C1
Bloemendaal C3 - SCW C2

14.30 u
12.45 u
14.30 u
11.15 u

Pupillen
RKAV D1 - SCW D1
Ouderkerk D6 - SCW D2
DWS E3 - SCW E1
Geinburgia E2 - SCW E2
RKAVIC E4 - SCW E3
DSK F1 - SCW F1
SCW F2 – De Germaan F1
De Meer F3 - SCW F3

10.00 u
9.00 u
11.00 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – DEVO’58 DA.1
RKDES MB.1 - SCW MB.1
SCW MD.1 – RKAV MD.1
Geel Wit E2 - SCW ME.1

14.30 u
13.00 u
10.15 u
10.00 u

Zondag 19 april
R.K.A.V.
Buitenveldert 3 - RKAV 3
RKAV 4 – KDO 3
Buitenveldert 9 - RKAV 5
Abcoude 9 - RKAV 6

14.30 u
14.00 u
11.00 u
14.30 u

Junioren
RKAVIC B1 - RKAV B1

14.30 u

Dames
RKAV DA.1 – Buitenveldert DA.7

14.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 5 – Hoofddorp 10
JOS/Watergr.meer 5 - RKDES 6
RKDES 7 – Sp.Martinus 7

14.00 u
12.00 u
14.00 u

Junioren
Waterwijk A5 - RKDES A1
RKDES B1 – Bl.Wit.A’dam B2
RKDES C1 – Purmerend C1
Sp.Martinus C3 - RKDES C2
RKDES C3 – AFC C6

14.30 u
12.00 u
10.00 u
9.30 u
12.00 u

Topper bij ZABO zaalvoetbal
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO
zaalvoetbalcompetitie wordt op zaterdag 18 april voortgezet met een
nieuwe speelronde. De wedstrijden
vinden plaats in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is van
harte welkom en de toegang tot de
tribunes van de sportzaal is gratis.
Het programma: Om 18.35 uur Piller Sport tegen DGL. Om 19.20 uur
LEMO tegen Accon. Om 20.05 uur

Mantel Makelaars tegen Sportcafé de MiDi’s en om 20.50 uur De Jet
Set BV tegen LEMO-Gaat-Los. Het
team van Easy Beveiliging is vrij. De
huidige ranglijst ziet er momenteel
als volgt uit: Sportcafé de MiDi’s 1332, De Jet Set BV 12-30, Mantel Makelaars 11-27, Easy Beveiliging 1322, Piller Sport 13-21, DGL 13-13,
Accon 13-10, LEMO 12-6, LEMOGaat-Los 12-3.

Atletiek trainingspakkenwedstrijd

Podiumplaatsen AVA-junioren
Aalsmeer - Op 5 april gingen de
AV Aalsmeer junioren voor een eerste wedstrijd naar AV Hollandia in
Hoorn. Officieel een trainingspakkenwedstrijd, maar door het lekkere weer waren die niet echt nodig.
De wedstrijd leverde veel persoonlijke records en podiumplaatsen op.
Op de 1000 meter gingen C-junioren Shannon Lakerveld en Eva van
Ee van start. Shannon won de wedstrijd met een tijd van 3.12.9 minuten en Eva werd derde met een tijd
van 3.24.6 minuten. Een persoonlijk
record voor beiden. C-junioren Stan
Willemsen en Tomas Baars kwamen
in actie op de 800 meter. Stan won

in 2.29.9 minuten en Tomas werd
tweede in 2.35.4 minuten. Wederom
een persoonlijk record voor allebei.
B-junior Rik Maarse liep een mooi
persoonlijk record op de 400 meter
in 58.2 seconden. Tot slot de A-junioren. Tom Metzemaekers werd eerste op de 100 meter in een tijd van
12.9 seconden en tweede op de 200
meter in een tijd van 25.9 seconden. Danielle van Eenennaam werd
tweede op de 100 meter in een tijd
van 14.3 seconden en zij won de
200 meter in 30.1 seconden. Mirjam
van Ouwerkerk won de 1000 meter
bij de A-junioren in een nieuw persoonlijk record van 3.12 minuten.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
bridgeclub Strijd en Vriendschap op
8 april.
Lijn A:
1. An v.d. Bijl en Rita van Leeuwen
60.36
2. Jan en Krijnie Joore
57.14
3. Ger Lubbers en Willy Stokman
55.00
4. Jan van Ginkel en Cor Kroes
53.57
5. Juul en Matje Wentzel
53.57
6. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 52.50
7. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 48.93
8. Wim en Rita Ritzen
47.86
9. Ko van Es en Martin Lammers
47.14
10. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 43.57
11. Tiny Bartels en Bea van Diemen 42.14
12. Jan en Jaap Geleijn
38.21
Lijn B:
1. Gonny en Pim van der Zwaard
57.74
2. Gladys Maarse Tiny Ney
55.95
3. Ang. Korenromp en Marianne Joore55.36
4. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk
54.17
5. Jasper en Coby Blom
52.98
6. Maarten en Mary Jongkind
52.68

7. Guus en Mieke van Neijenhof
52.38
8. Agn. van de Goot en Oege de Jong 51.49
9. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 47.62
10. Ingrid Smit en Trudy Stokkel
45.83
11. Nelly Mul en Marry Tulp
45.83
12. Jan en Henny Jooren
45.54
13. Pieter Jongkind en Lien Noordam 42.26
14. Martha en Theo Teunen
40.18
Lijn C:
1. Anny en Sima Visser
61.61
2. Laurens en Rina Veldt
55.36
3. Klaas Maarse en Adri Otto
53.87
4. R. Doornbos en Tineke Molenaar 52.08
5. Joke en Alex Pannekoek
51.79
6. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 51.49
7. Leny Lubbers en Wil Oor
51.49
8. An Joore en Mien v.d. Laarse
51.19
9. Bep Brockhoff en A. Roodenburg 50.89
10. Huub Zandvliet en Ben Wahlen 50.00
11. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 48.81
12. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 47.02
13. H. Koperdraad en Jan van Zwieten 42.86
14. Ton Celie en Loes Oosterwijk
31.55
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Ritmische gymnastiek C-niveau

Poel’s Eye darten in het Dorpshuis

Aalsmeer - Zaterdag 11 april organiseerde district Midwest vanuit
Sportcentrum De Zandzee de halve
finale C-niveau Ritmische Gymnastiek. Omnia 2000 had zes deelneemsters die hieraan mochten meedoen. Dominque Roof, Elise Wanner
en Jasmijn Visser kwamen uit voor
de 4C met hun individuele nummer zonder materiaal. Juliette Veerkamp en Romy Stokkel kwamen uit
voor de 3C en Josje Buren kwam ’s
middags uit voor de 1C. Als eerste
kwam Dominique Roof aan de beurt
voor haar oefening zonder materiaal. Ze turnde een leuke oefening
en maakte geen grote fouten. De
uitslag viel haar uiteindelijk wel een
beetje tegen want ze werd twaalfde
in een veld van achttien deelneemsters. De duo oefening van Juliette en Romy verliep goed. Dit onderdeel waarin twee gymnasten samen
een oefening met touw moeten laten zien, waarbij vooral de samenwerking voorop staat en bepaalde onderdelen synchroon moeten
gaan. Ze lieten een goede samenwerking zien, vingen het touw goed
en maakte ook geen noemenswaardige fouten. Ze behaalden hiermee
dan ook een verdiende derde plaats
en mogen hiermee door naar de finale die op 9 mei die georganiseerd
zal worden in Barendrecht.
Jasmijn Visser liet vervolgens haar
oefening zonder materiaal zien en
kwam goed uit de verf. De leuke,
ontspannen oefening werd beloond
met een goede zevende plaats. Jasmijn heeft zich hiermee net geplaatst voor de finale. Elise Wanner,
een eerstejaars 4C, liet een prima
oefening zien. Helaas kwam ze net
1/1000 punt te kort voor de eerste
plaats. Ze werd tweede en mag, samen met Jasmijn door naar de finale. Na een korte pauze was de beurt
weer voor Romy, ditmaal voor haar
individuele nummer. Ook zij liet een
goede oefening zien die werd beloond met een vijfde plek. De derde

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
was het jaarlijkse koppeltoernooi bij
de dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. Het koppeltoernooi bij de Poel’s Eye viel zoals altijd tussen goede vrijdag en
de paasdagen. Het Dorpshuis was
dan ook overwegend geel versierd.
De loting werd verricht door middel
van (niet brandende) gele kaarsen.
Maar uiteindelijk ging het natuurlijk om het darten. En de gezelligheid. Een koppeltoernooi heeft namelijk altijd een andere en aparte
sfeer. Het is wat gebroedelijker en
gemoedelijker. Toch was de ondertoon serieus, want de prijzen waren
erg aanlokkelijk. Acht vrolijke manden, rijk gevuld met paas gerelateerde artikelen, stonden op de finalisten te wachten. En de bokalen
waren prachtige kunstwerkjes. Het
was de ‘prijzenmaker’ gelukt het logo van de Poel’s Eye in de bekers te
graveren. Ook was er dit jaar voor
het eerst een verliezerronde, waardoor iedereen net iets langer in de
running voor de prijzen bleef. Twee
Bianca’s vielen echter af bij de laatste acht in de verliezerronde. Bianca Brouwer met Remco Maarse en
Bianca Gootjes met Jeroen van den
Helder. Ook Jan Berk met Wilco van
Det en Joris Voorn met Alex Adema
zagen de manden uit het zicht verdwijnen. Twee dames waren nog
over. En nog zussen ook. Marieke
en Floor van Zanten verloren in de
halve finale uitgerekend van hun vader Jan, die samen met Eric Geleijn
door mocht naar de finale. Eric ontliep daarentegen een confrontatie
met zijn vader Albert, want Albert
verloor met Hans Lok in de andere
halve finale op het nippertje van Gil-

Goud voor Jasmijn en Elise
van Omnia op halve finale
persoon die door mag naar de finale op het individuele nummer. Jasmijn Visser en Elise Wanner kwamen daarna uit voor hun duo touw.
Gelukkig heeft Ingrid de Rooij hard
met haar pupillen gewerkt en deze oefening werd dan ook beloond
met een eerste plaats. Juliette Veerkamp kwam als laatste uit voor de
3C. Haar oefening verliep eigenlijk
prima, maar werd door de jury helaas minder gewaardeerd. Terecht
of niet, het is en blijft een jurysport.
Jammer genoeg moest Juliette genoegen met een elfde plaats.
Jasmijn Visser kwam nogmaals uit
voor de duo-touw maar nu met Dominque Roof. Een leuke oefening,
maar helaas kwam één van de meisjes haar voet in het touw tijdens het
springen waardoor een belangrijke
punt bleef liggen. Met deze duo oefening kwamen ze niet verder dan
een achtste plek.
Na de ochtendploeg enthousiast
aangemoedigd te hebben, mocht
Josje Buren nog even wachten tot
de meisjes van 2C hun wedstrijd
hadden geturnd. Hier deed niemand
van Omnia 2000 aan mee. Josje kon
deze tijd goed gebruiken om zich los
te werken en bij te kletsen met de
andere gymnasten.Toen 1C eindelijk
aan mocht treden heeft Josje laten
zien dat ze erg vooruit is gegaan en
heeft twee mooie oefeningen laten
zien. Als eerste deed ze haar hoepeloefening en in de tweede ronde mocht ze aan treden voor haar
knots oefening. Josje was al erg blij
dat ze mee mocht doen met de halve
finale. En met een elfde en twaalfde
plaats heeft ze laten zien dat ze op
de halve finale thuis hoort.
Voor Juliette,Romy,Jasmijn,en Elise gaat 9 mei een spannende dag
worden. Meer weten over Ritmisch
Gymnastiek of wil uw dochter eens
een les meedoen? Kijkt u dan op
www.svomnia.nl of neem contact op
met het Sportpunt van SV Omnia
2000, tel. 0297-322312.

Benno en Bas ‘bennen’ de
baas bij koppeltoernooi

Foto: Jacqueline Kristelijn

Tiende Jac Stammes Handbaltoernooi

FIQAS met vier teams in de
finales en Heren A kampioen
Aalsmeer - Het tiende Jac Stammes
Toernooi dat met Pasen 2009 is verspeeld met 48 deelnemende jeugdhandbalteams, waaronder 9 zgn. afdelingsselecties, om de Jac Stammes Cup zit er weer op! Het was wederom een fantastische happening!
Sportieve en spannende wedstrijden in de poules met grote publieke
belangstelling, zes aantrekkelijke finalewedstrijden voor een nagenoeg
bomvolle tribune. Een prachtige ambiance met luidruchtige aanmoedigingen van met name de supportersschare van Van der Voort Quintus, opzwepende muziek met natuurlijk het lied ‘Eye of the tiger’, HV
FIQAS Aalsmeer met maar liefst vier
teams in de finales, Van der Voort
Quintus en Afdelingsselectie Zuid
Holland die tweemaal de eerste prijs
wisten te bemachtigen en het eigen
Heren A team dat de hoofdprijs binnen wist te slepen! De finale van de
Heren B jeugd tussen Van der Voort
Quintus en HV FIQAS Aalsmeer was
er werkelijk ééntje om in te lijsten!
Na een bijzonder spannende wedstrijd en na de reguliere speeltijd
van exact 25 minuten was de eindstand 10-10 al dacht Van der Voort
Quintus daar heel anders over! Men
dacht namelijk dat de afsluitende break (die gescoord werd) binnen de tijd viel en dat het doelpunt
dus meetelde. Met de nodige consternatie, maar zeer gedecideerde tijdwaarnemers werd het ‘doelpunt’ afgekeurd en dus dienden er
strafworpen genomen te worden.
Wat een gejoel, wat een spanning,
wat een zenuwen, maar wat fantastisch om naar te kijken! Uiteindelijk
wist Van der Voort Quintus er ééntje
meer dan Aalsmeer te maken, onder
luid gejuich van het publiek op de
tribune. Bij de DC en de DB werd de
afdelingsselectie Zuid Holland kam-

pioen, bij de DA het sterke VOC. Bij
de HC en dus de HB werd Van der
Voort Quintus kampioen bij de HA
was HV FIQAS Aalsmeer een maatje
te groot voor Olympia ’89.
Zaterdagavond werd er een spetterend feest in De Bloemhof gevierd
en steeg de temperatuur in de kantine letterlijk en figuurlijk tot grote hoogtes! Rond middernacht gingen de TL-lichten aan en werd de
polonaise ingezet: de dames richting hal 1 en de heren richting hal
2. Nog even zingen en na een paar
vermaningen was iedereen onder
zeil. De zondag was de dag van de
winnaarspoules, verliezerspoules,
de vervolg-poule-wedstrijden en finale-wedstrijden. Door de ‘schifting’
waren de wedstrijden meer gelijkwaardiger en het leek het of er in
een nog hogere versnelling werd
gespeeld. De uitslagen van de finales zijn als volgt. Dames C: Afdelingsselectie Zuid Holland – Afdelingsselectie Noord Holland Noord
10-9; Heren C: Van der Voort Quintus – HV FIQAS Aalsmeer 14-6; Dames B: Afdelingsselectie Zuid Holland – Van der Voort Quintus 7-4;
Heren B: Van der Voort Quintus – HV
FIQAS Aalsmeer 10-10 (4-3); Dames
A: VOC – HV FIQAS Aalsmeer 12-6
en Heren A: HVA FIQAS Aalsmeer –
Van Der Voort Quintus 13-7.
Geheel in traditie met de voorgaande jaren, was de burgemeester van
Aalsmeer bereid gevonden om de
daadwerkelijke prijsuitreiking voor
z’n rekening te nemen en dus was
het voor de handbalvereniging een
bijzondere eer om het woord te geven aan burgemeester Pieter Litjens.
Met de nodige snelheid en humor
(hoezo geen eerste plaats bij Dames
A) sloot hij het tiende Jac Stammes
toernooi op een geestige en waardige manier af.

Beach Team Aalsmeer naar
Club Kastalya in Turkije
Aalsmeer - Op 18 april vertrekken
spelers van Beach Team Aalsmeer
en vele beachvolleybal liefhebbers
voor een trainingsstage naar Club
Kastalia in Turkije. Club Kastalia (bij
Alanya) is een bekende trainingslocatie voor beachvolleyballers uit de
hele wereld. Maar liefst 15 beachvelden liggen klaar om intensief gebruikt te worden voor trainingen en
toernooien en is voor de Nederlandse afvaardiging een uitstekende gelegenheid om zich voor te bereiden op het komende beachvolleybal seizoen. Beach Team Aalsmeer,
bestaande uit de koppels MopmanVismans, v/d Sande – Spijkers en
Daalmeijer-v/d Outenaar, trainen
dagelijks onder leiding van de trainer Richard de Kogel in The Beach.
Zij maken hierbij gebruik van de
trainingsfaciliteiten die The Beach
te bieden heeft, waaronder krachttraining bij Pro-Wave Fitness Center en mentale training, onder begeleiding van Henry de la Croix van
Reflex Care Center. Niet alleen de
spelers van Beach Team Aalsmeer
staan te popelen om weer lekker
buiten te beachvolleyballen en te er-

varen wat zon en wind doet met hun
spel. Ook een grote groep beachvolleyballers, die gedurende de winterperiode trainen en spelen in The
Beach, vergezellen de spelers naar
Turkije. In het totaal vertrekken 45
beachliefhebbers naar Turkije, waar
zij training krijgen van de toppers
van Beach Team Aalsmeer en onderling diverse toernooien gaan
spelen. Ook vergezellen enkele footvolleyspelers de groep om hun trainingsactiviteiten te testen op het
Turkse strand. Buiten sporten om
is er natuurlijk ook tijd om heerlijk
te genieten van de zon en de faciliteiten die Club Kastalia te bieden
heeft. Onder de beachvolleyballers
bevinden zich ook een aantal muzikanten, zodat live-muziek tijdens
deze reis niet ontbreekt. Kortom volop gezelligheid, sportiviteit en mooi
weer! The Beach organiseert deze reis jaarlijks voor enthousiaste
beachvolleyballers. Dit jaar was de
reis binnen een week volgeboekt en
voor volgend jaar hebben al weer
veel liefhebbers ingeschreven. Wil je
er volgend jaar bij zijn, hou dan de
site www.beach.nl in de gaten!

Ritmische gymnastiek

SV Omnia 2000 organiseert
plaatsingswedstrijd B niveau
Aalsmeer - SV Omnia 2000 organiseert op zaterdag 18 april een landelijke plaatsingswedstrijd voor het
B niveau van de ritmische gymnastiek. Tijdens deze dag komen de
jongste categorieën aan de beurt:
4 en 3B. Aan deze wedstrijd zijn al
twee voorwedstrijden vooraf gegaan, waar de gymnastes zich konden plaatsen voor de plaatsingswedstrijd, ook wel halve finale genoemd. Tijdens de plaatsingswedstrijd plaatsen de beste tien gymnastes per categorie zich voor de finale. Voor SV Omnia 2000 doen deze dag drie gymnastes mee. ’s Ochtends is het de beurt aan categorie
3B. In deze categorie heeft Natasja
Rommerts zich knap geplaatst. Zij
laat een touw- en baloefening zien
en gaat proberen de finale te halen.
In 3B doet ook een duo van SV Omnia mee: Natasja Rommerts en Britt
Wagenaar. In de voorwedstrijd werden zij vijfde en hopelijk kunnen ze
dat niveau vasthouden. ’s Middags is

categorie 4 aan de beurt en de gymnastes in deze categorie laten een
oefening zonder materiaal en een
knotsoefening zien. Voor SV Omnia
doen Britt Wagenaar en Melissa Lagerburg mee. In de voorwedstrijden
zijn deze meiden hoog geëindigd en
dus gaan zij zeker meestrijden om
een plek in de finale.
De wedstrijddag vindt plaats in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg in Oost en iedereen is van harte welkom om te komen kijken. De
ochtendwedstrijd is van 9.00 tot
13.30 uur en de middagwedstrijd
duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan
de deur en kosten 3,50 euro voor
volwassenen en 2,50 euro voor kinderen tot en met 15 jaar. Wilt u meer
weten over Ritmisch Gymnastiek of
wil uw dochter eens een les meedoen? Kijkt u dan www.svomnia.nl
of neem contact op met het Sportpunt van SV Omnia 2000, tel. 0297322312.

bert van Eijck met Victor van Schie.
Dit laatste koppel wist uiteindelijk
de eerste verliezerronde koppel titel
op hun namen te zetten.
In de winnaarronde bereikte één
dame de laatste acht. Ondanks de
support van Gert Jan van de Wolf
verloor Nancy echter jammerlijk van
het duo Asam Mian met Nick Dekker. Ook Danny met Gerard van de
Weijden, Ben Blokhuizen met Pascal Kuilboer, en Remon Verwey met
Johan Meijer verloren in dit stadium
van het toernooi. De vier overgebleven koppels vielen dus in de prijzen.
De twee verliezende koppels in de
halve finale werden namelijk derde.
De prachtig gegraveerde bokalen
waren uiteindelijk voor Arie van de
Eijkel met Peter van Veen, en Asam
met Nick. De finalisten kregen uiteraard dezelfde bokalen, met daarbij dus de vrolijke, rijk gevulde manden. Tweede werden Roy de Jong
met Danny Zorn. Net als twee jaar
geleden bleken Bas Aupers en Benno van Rijn echter het sterkste koppel. Toen alle genoemde prijswinnaars hun prijzen hadden opgehaald bleven er nog twee bokalen
over. De eerste was voor de beste
wegzetter. Een unieke beker in de
dartswereld. Hij was voor de darter
die zijn maat het best aanvoelde. En
dat was Peter van Veen. Hij liet een
restscore van 140 over, die door zijn
maat Arie van de Eijkel vakkundig
weg werd uitgegooid.
Morgen, vrijdag 17 april is alweer de
volgende dartavond. Dit is dus weer
een ‘gewoon’ single toernooi. Deelname kost drie euro. De inschrijving
sluit om 19.45 uur. Iedereen is van
harte welkom. De minimum leeftijd is 15 jaar.

Van links naar rechts: Benno van Rijn, Bas Aupers, Danny Zorn en Roy de Jong
met hun prijzen.

Bekerhandbal

Ook FIQAS Aalsmeer 2 bij
laatste vier bekertoernooi
Aalsmeer - Nadat vorige week de
mannen van FIQAS Aalsmeer 1 zich
al verzekerd hadden van een plaats
in de halve finales van het NHV
bekertoernooi, heeft ook FIQAS
Aalsmeer 2 zich afgelopen donderdag bij de laatste vier geschaard
door van E&O 2 te winnen. Eerder
had ook het Limburgse Topteam
(Limburg Lions/Sittardia) zich al geplaatst: de laatste halve finalist moet
komen uit het duel tussen Kras/Volendam en E&O 1 (dat a.s. donderdag gespeeld wordt). De mannen
van FIQAS Aalsmeer 2 (de nummer
4 van de Eerste Divisie) begonnen
meteen goed tegen het jonge team
van E&O 2 (dat kampioen werd in de
Hoofdklasse en promoveert naar de
Eerste Divisie). In de eerste minuut
stopte keeper Damir Botic meteen
een strafworp en daarna liep het
tweede snel uit naar 4-1. Vervolgens
ontspon zich een spannende eerste
helft, waarin E&O 2 een tijdlang aardig kon bijblijven (5-4 en even later 10-9). In de slotfase was de individuele klasse aan Aalsmeer-kant
echter genoeg om te voorsprong uit
te breiden. Al moet wel gezegd worden dat het scheidsrechterskoppel
niet best was en de wedstrijd bij vlagen ‘kapot floot’, en dat E&O hier net
iets meer hinder van ondervond dan
FIQAS Aalsmeer. Maar toch maakten met name Frank Lübbert (alleen in de eerste helft al goed voor
7 doelpunten; hij zou er uiteindelijk 11 maken), Bart Neeft en Stefan Geleijn in deze periode het verFoto Don Ran.

schil door te scoren uit mooie acties.
De rust ging in bij een 18-12 voorsprong en na de pauze was het al
snel gedaan met het verzet van E&O
2. Aan de hand van Bas Troost, Stefan Geleijn en later ook Falco van
Assendelft van Wijck, die drie keer
op rij fraai scoorde vanuit de rechterhoek werd de marge uitgebouwd
naar tien en later zelfs veertien: 3020 en 34-20, waarbij de fraaiste een
achter de rug om gescoorde break
out door Bas Troost was. Dat het in
de rommelige slotfase nog 38-26
werd, maakte niemand meer uit iets,
want FIQAS Aals meer is met twee
teams vertegenwoordigd in de halve
finales van het NHV bekertoernooi:
een unieke prestatie! Het wachten
is op de loting, die plaatsvindt op
maandag 20 april aanstaande.
Nacompetitie weer verder
Na een week rust in verband met de
Paasdagen gaat de nacompetitie bij
de mannen handballers aanstaande zaterdag 18 april weer verder. De
heren van FIQAS Aalsmeer spelen
hun vijfde wedstrijd uit bij v.d.Voort/
Quintus in de Quintushal in Kwintsheul vanaf 21.00 uur. Die zijn al uitgeschakeld voor een plaats in de
kruisfinale, FIQAS Aalsmeer strijdt
met de nummer twee, Eurotech/Bevo, nog om de nummer één plaats,
die de beste uitgangspositie biedt
voor de kruisfinales op 2 en 9 mei.
Deze wedstrijd tegen Bevo is op zaterdag 25 april thuis in De Bloemhof
aan de Hornweg vanaf 20.30 uur.
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Paasfeest op Jozefschool

Fotocollage maken tijdens
meidenmiddag op De Zolder
Kudelstaart - Op woensdag 22
april staat er weer een meidenactiviteit gepland voor de tienermeiden in Kudelstaart en Aalsmeer. Op
de Binding Zolder in Kudelstaart, ingang Haya van Somerenstraat, gaat
de groep creatief aan de slag met
foto’s! Heb je thuis een lege muur?
Een leeg stukje op je kamer? Of gewoon zin om iets cools te maken?
Dan zeker naar de tienermiddag
komen. Er gaat een fotocollage gemaakt worden. Je moet wel je eigen
foto’s meenemen, voor een fotolijst en materiaal wordt gezorgd. De
meidenmiddag begint om 14.00 uur,
duurt tot 16.00 uur en is bedoeld
voor tienermeiden vanaf 10 jaar. De

kosten zijn 2,50 euro inclusief materiaal. De middag gaat alleen door
bij minimaal vijf deelneemsters. Dus
kom gezellig met je vriendinnen!
Opgeven kan bij Manon door een email te sturen naar Manon@debinding.nl met daarin je naam, adresgegevens, leeftijd en telefoonnummer. Je ontvangt dan een bevestiging e-mail terug.
Bellen kan naar 0297-892091 op
dinsdag en vrijdagmiddag tussen
14.00 en 17.30 uur. Opgeven kan tot
en met dinsdag 21 april 17.00 uur.
Voor meer informatie over de activiteiten van Stichting de Binding
kan een kijkje worden genomen op
www.debinding.nl

Paasactiviteiten op Boerenvreugd
Aalsmeer - Afgelopen zondag zijn
ruim 200 kinderen op zoek geweest
naar paaseieren op de kinderboerderij. Binnen een half uur waren
ze allemaal gevonden. Bij inlevering van deze eieren, gelukkig waren dit nepeieren, kregen alle jongens en meisjes allemaal een leuke paasmok met paaseitjes erin. Deze waren beschikbaar gesteld door
aannemingsbedrijf Piet Hulsbosch,
de bouwer van de stolp. Verder kon
iedereen allerlei proefjes doen met
rauwe en gekookte eieren. Leerzaam en verbazingwekkend was
dit voor alleen de jongste, maar ook
voor de oudere bezoekers aan Boe-

renvreugd in de Hornmeer.
Spannend waren de kruiwagenraces. Vaders of moeders moesten zo
snel mogelijk hun kroost in kruiwagen over een parcours transporteren. Hierbij vloeide menig zweetdruppel. De winnaar werd Dominique, die door haar vader in ruim
23 seconden over het parcours
werd gereden, tweede werden Romy en Dewy en hun vader en derde werd Gelled met zijn moeder. Zij
allen kregen leuke paaspresentjes.
De volgende activiteit is op woensdagmiddag 13 mei. Dan worden alle de schapen op de boerderij geschoren.

De winnaars van de kruiwagenrace met de paashazen van Boerenvreugd, van
links naar rechts: Romy, Dewi, Dominique en Gelled..

Aalsmeer - De Jozefschool heeft afgelopen vrijdag met alle leerlingen van
11.00 tot 11.30 een zoekactie naar eieren gehouden. Het was een gezellige
happening met een bonte verzameling aan eieren en een heerlijk zonnetje tijdens het zoeken. De dag er voor, donderdag 9 april, heeft de Jozefschool een
paasviering gehouden in de Karmelkerk. Het thema was: Samen leven is een
feest. Elke groep heeft een bijdrage geleverd aan deze viering in de vorm van
een lied, dans, speler of versiering van de kerk. Het was een indrukwekkende
viering met heel veel bezoekers, een mooie start van de paasfeestdagen.

Pasen bij de Wegwijzer
Aalsmeer - Donderdagochtend 9
april begon voor de leerlingen van
basisschool de Wegwijzer anders
dan anders.
Geheel tegen de adviezen van ‘de
richtlijnen gezonde voeding’ kwam
iedereen zonder ontbijt te hebben
gegeten op school. Gelukkig stonden daar de tafels gedekt en werd
er met elkaar een heerlijk paasontbijt genuttigd. Er was brood, beschuit, matzes en natuurlijk eieren
genoeg voor iedereen. Later op de
dag vertrok de bovenbouw in twee
ploegen naar de Bijbelse Beeldentuin bij de katholieke kerk aan de
Kruisweg in Hoofddorp. Bij de beelden en de bomen en planten in de
tuin werden de nodige vragen beantwoord en opdrachten werden
gedaan. In verband met Pasen was
er extra aandacht voor de veertien
kruiswegstaties in de tuin.

De kinderen van de onderbouw gingen ’s middags naar de kinderboerderij waar veel paaseieren waren
verstopt en gelukkig ook weer gevonden.

Roos in bad bij Sam Sam

Toneelvoorstelling Hoeksteengroepen

“Wie zijn de grootste apen?”
Aalsmeer - Donderdagmorgen jl.
was de gymzaal aan de Jac. P. Thijsselaan helemaal gevuld met kinderen van de Hoeksteen. Tussen hen in
een leerkracht om een oogje in het
zeil te houden. Poppentheater Arcanta gaf een voorstelling en betrok
daar niet alleen de uitgelaten kinderen bij, maar ook twee van de juffen.
Groot was hun schrik toen de juffen
naar voren werden gevraagd. Eenmaal in het ‘hol van de leeuw’, of-

Aalsmeer - Bij peuterspeelzaal Sam
Sam wordt steeds een ander thema
behandeld. Denk bijvoorbeeld aan
de seizoenen, sinterklaas en kerst.
Momenteel wordt het thema ‘kleding’ behandeld. Dit was voor moeder Chantal Korzelius van Bram (6
jaar), Kim (3 jaar) en Roos (3 maanden) de aanleiding om voor te stellen Roos te gaan badderen op Sam
Sam. Dit idee werd door de leidsters
enthousiast ontvangen en na lang
wachten (voor Kim) was het dan

eindelijk zover. Mama gaat meehelpen en Roos gaat in bad. Na limonade te hebben gedronken en fruit
te hebben gegeten, werd het bad,
tummy tub, gevuld en alle spullen
klaargelegd. Alle kindertjes mochten helpen met de kleertjes benoemen, klaarleggen en aangeven. Roos
vond het allemaal prima en genoot
van alle aandacht en het bad. Na het
bad gingen de kinderen lekker buiten spelen en Roos eten. Het was
een geslaagde ochtend.

tewel het podium waar ook de theatershow werd opgevoerd. moesten zij... een aap nadoen. Want ja,
op de vraag ‘Wie zijn hier de grootste apen?’ hadden alle kinderen
luidkeels geroepen dat zij dat waren! Gelukkig vonden de juffen het
helemaal niet erg om een aap na te
doen. De Hoeksteenkids ook niet:
die gierden uit uit! Arcanta verzorgde een geslaagde voorstelling waarvan de kinderen zichtbaar genoten.

Tja, en dan moet je een aap nadoen voor de ‘koppies’ van alle Hoeksteenkinderen...!

Film ‘Madagascar 2’ voor
kids bij Binding Boven
Aalsmeer - Woensdag 22 april is
bij Stichting De Binding Aalsmeer
de film ‘Madagascar: Escape 2 Africa’ te zien. De grappige animatiefilm
Madagascar is terug met een tweede deel! Alle bekende figuren uit het
eerste deel zijn weer terug. Alex de
Leeuw, Marty de zebra, Melman de
giraffe en Gloria de nijlpaard. De
dieren willen nog steeds terug huis,
naar de dierentuin in New York. De
pinguins hebben een oud vliegtuig
gerepareerd en de dieren gaan vol
goede moed de lucht in. Eenmaal in

de lucht gaat het helemaal mis en
storten ze neer in een wildreservaat
in Afrika. Voor het eerst in hun leven komen ze hun soortgenootjes in
het wild tegen! Maar of dat zo leuk
is als het klinkt... De filmvoorstelling
begint om 15.30 uur, de toegang is
2,50 euro. De film is geschikt voor
kinderen vanaf 6 jaar, is Nederlands gesproken en duurt ongeveer
90 minuten. Stichting De Binding is
te vinden in de Zijdstraat 53. Meer
informatie via lenneke@debinding.
nl of bel naar 0297-326326.

Zegelkids vrijdag bijeen
Aalsmeer - Vrijdagavond 17 april
komen de Zegelkids om 19.00 uur
weer bijeen in Het Parochiehuis aan
de Gerberastraat 6. Nog nooit bij de
Zegelkids geweest? Kom dan vrijdagavond eens kijken. Dan kun je
direct zien dat het een toffe boel is.
Elke maand is er voor de Zegelkids
een jeugdpuzzel. Hiermee kun je
veel punten verdienen. Deze vragen
zijn heel leerzaam en hebben betrekking op rekenen, aardrijkskunde
en geschiedenis. De Zegelkids zijn

een moderne jeugdclub, waar ze
naast postzegelen ook veel lol hebben. Als je lid wordt van de Zegelkids krijg je ook het maandblad van
de postzegelvereniging met daarin de jeugdpuzzel. Meer weten? De
leiding is telefonisch te bereiken via
de nummers 361819 of 569660. Ook
jonge volwassenen zijn vrijdagavond
van harte welkom om de jeugd wat
te helpen bij het verzamelen, etc. Je
hoeft hiervoor niet zelf postzegels te
verzamelen of lid te zijn.

Paasviering op De Brug
Aalsmeer - Op donderdag 9 april is
op basisschool De Brug in alle groepen het paasfeest gevierd. Het feest
werd afgesloten met een grote gezamenlijke maaltijd in de gymzaal.
Alle kinderen hadden voor elkaar
een paasdoos gemaakt en deze doos gevuld met een lunch. Alle kinderen werden verdeeld over
elf groepen rond elf tafelkleden. Het

was een geweldige belevenis om te
zien hoe alle leerlingen van groep 1
tot en met groep 8 met elkaar rond
een paaskleed zaten te eten. De
kleinsten werden door de grotere
leerlingen goed geholpen.
Iedereen had na afloop een tevreden gevoel. De paaslunch is op deze manier zeker nog voor herhaling
vatbaar.

Famke Pannekoek zorgde er samen met oma Groeneveld voor dat de Bibakleurplaat bij Tim in Oostenrijk kwam, weer terug in Aalsmeer en ze mocht de
hoofdprijs uitreiken.

Oostenrijker wint Aalsmeerse Biba
kinderboerderij kleurwedstrijd
Aalsmeer - Uit handen van de
Aalsmeerse Famke Pannekoek ontving winnaar Tim Tschaickner afgelopen zaterdag de hoofdprijs van de
kleurwedstrijd. Het bijzondere hierbij is dat Tim niet in Holland woont,
maar in Oostenrijk. Tim kreeg de
kleurplaat van zijn oma Annemarie
Groeneveld en nichtje Famke Pannekoek, die de kleurplaat ongekleurd 1000 kilometer lieten meereizen naar Völs bij Innsbruck, alwaar

Tim enthousiast aan de gang ging.
Na een lange tocht terug over de Alpen is de winnende kleurplaat door
oma ongekreukt ingeleverd bij de
(Biba) supermarkt en niet voor niets,
zo is gebleken. De jury koos unaniem voor het werk van Tim. Tim is
uiteraard heel blij met de hoofdprijs,
een grote doos Bruynzeel-kleurpotloden en heeft aangegeven deze alleen bij belangrijke kleurwedstrijden
te gaan gebruiken.

Aalsmeerse handbaltalenten
in Nordhorn
Aalsmeer - Van 10 tot en met 13
april zijn drie nationale selectieteams naar Duitsland geweest om
deel te nemen aan de NVB-Jugendcup.
De heren youth, heren talents en
een nieuwe selectie (1994/1995)
reisden af naar Nordhorn om daar

deel te nemen aan het sterk bezette
toernooi. Van FIQAS Aalsmeer werden hiervoor ook drie spelers geselecteerd: Frits Theys en Dustin Ligthart speelden vier wedstrijden met
de Nederlandse Youth selectie, Kevin Hooijman was geselecteerd voor
de Oranje Talents.
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RKAV Dames 1 kampioen?!
Aalsmeer - Zondag 19 april spelen de dames van RKAV hun kampioenswedstrijd tegen de dames van Buitenveldert. Wordt deze wedstrijd gewonnen, dan mogen
de dames zich met recht een ongeslagen kampioen noemen! Martin van Zaal is reeds drie jaar trainer van het dameselftal en ziet zijn
voorspellingen uitkomen. Al vanaf
dag één confronteerde hij de dames met zijn ambitieuze planning:
Het eerste jaar zou er gekeken worden naar de kwaliteiten van de Dames 1 als team, het tweede jaar zou
er begonnen worden met de handhaving in de top van de vijfde klasse
en het derde jaar zou er daadwerkelijk voor het kampioenschap worden gestreden. De dames zijn vanaf
het begin erg positief geweest over
Van Zaal zijn manier van trainen en
deden er dan ook alles aan om aan
zijn verwachtingen te voldoen. Met
het oog op de toekomst was kampioen worden de enige optie om Van
Zaal nog één jaar aan de Dames 1
van RKAV te binden. Met vreugd
kan nu gezegd worden dat hij inmiddels zijn contract heeft verlengd.
Leiders Robert Mof en Sjaak Schijf
hebben ten spijt van de dames laten

weten op het hoogtepunt van hun
carrière te stoppen. Mede dankzij hen heeft RKAV Dames 1 zover
kunnen komen en via deze weg willen de dames de toppers bedanken
voor hun jarenlange inzet en motivatie. Hoofdsponsoren Bert Schuurman en Freekick zien dit jaar hun
naamsbekendheid toenemen, want
eerlijk is eerlijk: De dames hebben
nooit tevoren in deze mate van aanmoediging genoten! Mede door de
prachtige tassen en de professionele tenues heeft RKAV Dames 1 zo’n
imponerende indruk kunnen achterlaten bij haar tegenstanders. Na
een reeks van gewonnen wedstrijden lijkt het kampioenschap voor
de hand liggend, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit! Zonder uw support is een kampioenswedstrijd toch iets minder waard.
Laat de dames genieten van een
goed gevulde tribune en kom zondag 19 april vanaf 14.00 uur kijken
bij RKAV in de Beethovenlaan in de
Hornmeer. Is dit voor u niet haalbaar
dan verwelkomen de dames u graag
vanaf 16.00 uur in de voetbalkantine
van RKAV waar onder het genot van
een borrel gedanst kan worden op
de beats van dj Roberto ft. Tomba.

Voetbalwedstrijd tegen Weesp

RKDES met winst naar huis
Kudelstaart - RKDES, dat de laatste weken in goeden doen is, er
wordt wel niet altijd gewonnen maar
er wordt wel verdienstelijk gespeeld
en soms onverdiend verloren, moest
het op tweede paasdag opnemen
tegen FC Weesp.
De ruimte voor de aanvallers Ibra el
Ahmadi en Maurice Bartels achter
de vijandelijke linies waren groot,
keer op keer werd de bal de diepte ingeprikt, maar ook telkens weer
stond de vlagger van Weesp met zijn
stok omhoog en floot de toch al iets
te partijdig fluitende scheidsrechter veels te vaak de aanval af. Toch
werd het 0-1 door Ibra El Ahmadi
die knap een voorzet van Maurice
Bartels achter de toch niet al te kleine keeper van Weesp pegelde. Na
ongeveer een half uur gespeeld te
hebben, was diezelfde Maurice Bartels op links zijn tegenstander voorbij en knalde op de vuisten van de
keeper. De rebound werd weer binnen geschoten door Ibra El Ahmadi 0-2. Vlak voor rust kwam Weesp
terug. Robin Spaargaren schoof de
bal op het middenveld in de voeten
van een tegenstander en de counter was een feit. Weesp wist wel
raad met zo’n kans: 1-2. In de rust
konden de DES-spelers en supporters kennismaken met de prachtige
nieuwe kantine met tribune, maar
algauw stonden de hoofdrolspelers
al weer op het veld. Jeffrey Stravers kwam Robin Spaargaren vervangen en wie te laat naar buiten
was gegaan, miste de 1-3 van we-

derom Ibra El Ahmadi die met een
laag hard schot door de benen van
de keeper het net vond. Na 10 minuten in de tweede helft werd het alweer 2-3, een wel heel gemakkelijk
gegeven vrije trap werd laag binnen
geschoten. Het spel bleef in deze fase heen en weer gaan, dan was de
Afas/vBerkel brigade weer de bovenliggende partij en soms weer de
Weespernaren. Toch werd de marge weer vergroot en wel door een
vrije trap van Maurice Bartels, die
de bal uit een vrije trap hard in de
korte hoek schoot, 2-4. 2-5 Werd het
bijna, maar een schot van Mark Pothuizen werd fraai onder uit de hoek
getikt door de keeper van Weesp.
In plaats daarvan werd het 3-4,
een afvallende bal werd droog en
hard binnen geknald Daarna is niet
meer gescoord en konden de Dessers met winst naar huis. De kijkers
hebben een lekkere wedstrijd gezien. Nog twee keer winnen en RKDES wordt derde. De eerstvolgende
wedstrijd is op 26 april, thuis tegen
Abcoude, en een week later wordt
met de wedstrijd tegen RKAV deze
competitie afgesloten.
RKDES speelde in de volgende opstelling: Colin van Velsen, Robin
Spaargaren(46 Jeffrey Stravers),
Robin van der Steeg, Mo El Ahmadi,
Koen Lentjes, Eddy Jansen, Bart-Jan
vd Jagt(83Bart-Jan vd Jagt), Mark
Pothuizen, Roald pothuizen, Ibra El
Ahmadi, Maurice Bartels

Sjoelcompetitie
in de Reede

kan tot 19.45 uur. Het sjoelen op 2
april is in de hoofdklasse gewonnen door Dirkjan Baardse met 1957
punten, in klasse A door Nel Fegel
met 1808 punten, in klasse B door
Thomas van Brakel met 1831 punten, in klasse C door Rinie Ravensbergen met 1667 punten en in klasse D door Ria van Oudheusden met
1463 punten. Tweede plaatsen zijn
behaald door Nel Lagerburg, Gert
Lanser, Ben Fegel en Martje de
Graaf.

Rijsenhout - Vanavond, donderdag
16 april, staat de volgende competitie-avond bij Sjoelclub Rijsenhout
op het programma.
Er wordt gespeeld in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat en vanaf 20.00 uur nemen de leden plaats
achter de sjoelbakken. Aanmelden

Eppo

Nieuw clubrecord Eva van Ee

P.V. de Telegraaf

Eerste prijs crack ‘De 359’

Foto Jacqueline Kristelijn

Voetballen in lentezonnetje
om RKDES Ladies cup
Kudelstaart - Voor de achtste keer
werd afgelopen zaterdag 11 april
gevoetbald bij RKDES om de Ladies cup. Twaalf meisjes- en damesteams betraden in de ochtend
en in de middag het veld voor een
stevige ‘pot’ voetbal. Naast RKDES
namen teams uit Roelofarendsveen, Haarlem, Hazerswoude, Wormerveer, Katwijk, Nootdorp, Woerden, Utrecht, Sassenheim, Zevenhoven en Amsterdam deel aan het
toernooi. Met veelal rode hoofden
verlieten de dames na de wedstrijden de velden. Tja, het was prach-

tig weer, er scheen een heerlijk lentezonnetje, en voetballen vergt zeker conditie!
Volgende week zondag 26 april staat
het alom bekende toernooi voor Djunioren bij RKDES op het programma. Op de velden aan de Wim
Kandreef gaan naast RKDES teams
van de bekende clubs AZ uit Alkmaar, sc Heerenveen, KNVB West1,
PSV uit Eindhoven, Sparta en Feyenoord uit Rotterdam en Willem II
uit Tilburg het tegen elkaar opnemen. De aftrap wordt om 10.00 uur
gegeven.

Goud en zilver voor
Aalsmeerse karate-sterren
Aalsmeer - Karate club YOKOSO
te Amstelveen heeft op 5 april een
clubkampioenschap Kyokushin Karate gehouden. Het was een toernooi voor meisjes, dames, jongens
en heren van 5 tot en met 89 jaar.
Bijna alle leden deden mee aan dit
evenement en voor iedereen was
er wel een passend onderdeel. Ook
werd er met veel plezier in teams om
een podiumplaats gestreden. Twee
Aalsmeerse meisjes, Noor Merkelbag en Britt Mulder, stonden met
het onderdeel Kumite tegenover elkaar in de finale. Het was een spannende wedstrijd. Noor was erg goed
met haar handen en Britt liet mooie
hoge trappen zien.
Noor won op punten van Britt en
beide meisjes stonden vol trots op
het podium, Om blessures te voor-

komen dragen ze onder andere een
helm (met plexiglas), hand- en voetbeschermers.

Nu inschrijven
schoolatletiekdag
Aalsmeer - Zoals gebruikelijk organiseert atletiekvereniging AV
Aalsmeer ook dit jaar weer de
schoolatletiekdag voor de groepen
drie tot en met acht van de basisscholen.
Al jaren is deze dag een groot suc-

masters 40, fungeerde als haas en
hij finishte net voor Mirjam in een
tijd van 1.39.74 minuten. Shannon
Lakerveld tenslotte liep 1.47.57 minuten op de 600 meter, ook een persoonlijk record.
B-junior Yarnick Boerop liep na lange tijd weer een wedstrijd en deed
dat uitstekend. Op de mijl kwam
hij tot 5.07.38 minuten, eveneens
een persoonlijk record. De mooiste
prestatie is geleverd door C-junior
Eva van Ee. Ook Eva liep de mijl en
kwam tot een tijd van 5.49.04 minuten, een persoonlijk record natuurlijk, maar ook een nieuw clubrecord. De tijd is zo snel, dat ze niet
alleen het clubrecord van de meisjes C heeft verbeterd, maar ook dat
van de meisjes B, A en de senioren
dames!

ces met deelname van circa 250 kinderen. Ook dit jaar hoopt de organisatie natuurlijk weer op veel deelname op zaterdag 16 mei.
De inschrijving is inmiddels geopend en loopt als ieder jaar weer
via de basisscholen. Meer informatie is te verkrijgen bij de eigen scholen, de website www.avaalsmeer.nl
of de organisatie, Dirk Spaargaren,
tel. 342434 en Janpieter Baars, tel.
324118.

tig duet gezongen heeft? Er zijn
nog een paar cd’s te kopen. Er worden nog meer activiteiten georganiseerd. U wordt op de hoogte gehouden. De uitslag:
1. Comb. v. Ackooy. 2. D. Baars. 3.
Comb. v. Leeuwen-v. Grieken. 4. C.
v. Vliet. 5. P. v.d. Meyden. 6. Comb.
Wiersma en zn. 7. A. v.d. Wie. 8. J.
v. Dijk. 9. G. v.d. Bergen. 10. M. de
Block. 11. Th. v.d. Wie. 12. J. v. Duren. 13. J. Vijfhuizen. 14. H. Kluinhaar en dr. 15. H. Spaargaren. 16. B.
de Groot. 17. J. v. Ackooy.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
581 pnt
2. Oerlemans Confectie
576 pnt
3. A.A. Sloopwerken
518 pnt
4. Lasbedrijf v. Vliet
509 pnt
5. Bosman Kassenbouw
474 pnt
Aanstaande zaterdag staat de wedvlucht Strombeek op het programma.

Midgetgolfclub Aalsmeer

Ria winnaar eierentoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 11 april
werd het traditionele eieren toernooi
gespeeld. De 23 deelnemers moesten drie ronden spelen en voor elke hole in one, die geslagen werd,
kreeg men een ei.
Ook een zeven werd beloond met
een ei, al werden die niet veel geslagen. Organisator Gerrit Splinter begon goed met een ronde 31
net als Ria Paarlberg en GertJan de
Graaf. Ondanks het prachtige weer
waren de scores van de overige leden hoger. Jaap Zuyderhoudt klom
de tweede ronde naar de eerste
plaats met een rondje dertig. We-

derom kwam geen enkel lid onder
de dertig holeslagen. De derde ronde kwam Ria Paarlberg dan toch
met een mooi rondje onder de 30,
27 hole slagen. Met een totaal van
93 hole slagen en 21 geslagen enen
won zij ook dit toernooi. GertJan de
Graaf zijn derde ronde was 30 en
met een totaal van 95 werd hij tweede. Jaap Zuyderhoudt werd derde
met rondjes 34, 30 en 33.
Toch wel een paar goede spelers
kwamen niet tot deze scores door
het slaan van te weinig enen. In totaal heeft de vereniging 284 eieren
uitgedeeld.

Noor op de eerste plaats en Britt op
de tweede plaats.

Voetbalwedstrijd tegen HBC

RKAV strijdend ten onder
Aalsmeer - RKAV strijdend ten
onder, zo zou de wedstrijd tussen RKAV en HBC het beste kunnen omschrijven. Beide teams hadden de drie punten heel hard nodig.
De thuisploeg heeft er alles aan gedaan om de drie punten in Aalsmeer
te houden. Maar dat is helaas niet
gebeurd. Zonder Timo Peters. Arno
Schrama Richard de Vries begon
RKAV aan deze zware taak. HBC
liet eigenlijk vanaf het begin al zien
dat ze er op uit waren om de punten mee te nemen. RKAV kwam onder zware druk te staan, maar doelman van Halm voorkwam diverse malen dat RKAV op achterstand
kwam.Met wat plaagstootjes probeerden de mannen van Henry Egberts het wel, maar enig gevaar zat
er totaal niet in. Het spel was allemaal niet wat er nodig was om de

defensie van de bezoekers te verstoren .HBC kwam toch nog op de
zo nodige voorsprong, het was Paul
Broekhof die vriend en vijand verraste met een perfecte omhaal die
tot schrik van heel RKAV achter van
Halm in het net belande, 0-1.
De tweede helft heeft RKAV er ook
van alles aangedaan om er een beter resultaat neer te zetten. Was het
pech, of onkunde, het verlossende
doelpunt bleef uit. Paal en lat stonden een doelpunt in de weg. RKAV
had het geluk duidelijk niet mee.
Meer en meer kwam het einde in
zicht, met man en macht werd het
doel van HBC onder vuur genomen
maar helaas. Na twee keer 45 minuten was de strijd gestreden. Hoe het
verder zal gaan? Wie het weet mag
het zeggen.
Theo Nagtegaal.

Goede opening baanseizoen
voor AV Aalsmeer-junioren
Aalsmeer - De junioren van AV
Aalsmeer hebben deze winter niet
stilgezeten. Dat bleek al uit de
mooie resultaten tijdens het afgelopen crossseizoen. Afgelopen zaterdag 11 april zijn ze dan ook goed
begonnen op de baan bij atletiekvereniging Altis in Amersfoort. Ajunior Mirjam van Ouwerkerk liep
een tijd van 43.50 seconden op de
300 meter. C-junior Shannon Lakerveld liet op dezelfde afstand een tijd
van 46.19 seconde noteren. Voor allebei betekende dit een persoonlijk
record. Even later liepen de meiden
nog een 600 meter. Mirjam van Ouwerkerk kwam in een mooie tijd van
1.40.26 minuten over de finish. Wederom een persoonlijk record en de
eerste plaats bij de vrouwen. Trainer Erik Witpeerd, uitkomend bij de

Aalsmeer - Op zaterdag 11 april
is het duivenseizoen weer van start
gegaan. De losplaats was Meer met
een afstand van ongeveer 87 kilometer. Onder prima omstandigheden werden de 511 duiven van P.V.
de Telegraaf gelost samen met Amsterdam en omstreken. Met een gemiddelde snelheid van ruim 100 kilometer per uur werd de eerste prijs
gewonnen door de vader-zoon combinatie Jan en Johan v. Ackooy met
de gekende crack ‘De 359’. Deze
duif wint op de vitesse vluchten eerste prijzen, maar ook op de dagfond.
Zo’n duif is goud waard en noemen
duivenhouders een ‘witte raaf’.
Wist u overigens dat P.V. de Telegraaf dit jaar 100 jaar bestaat? Wist
u dat de leden en hun vrouwen plus
sponsors een prachtige feestavond
gehad hebben? Wist u ook dat op
die avond Hans Kluinhaar samen
met Mariska van Kolck een prach-

Boven van links naar rechts: Edgar van de Woning, Quinten Gout, Veron Fransen, Casper Wiersma en Ruben Beelen. Onder: Tim Eijkhout, Melvin Maarse,
Jesper Beelen, Ritchy van de Woning, Per Broekkamp en Casper de Keijzer.

Trainingsgroep Champions
League pakt eerste prijs
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11
april heeft de trainingsgroep van
RKAV het jaarlijkse voetbaltoernooi,
het W.A. Verlaantoernooi, van KDO
met glans gewonnen. Met maar
liefst 20 doelpunten voor en maar 1
tegen werden zij de terechte kampi-

oen. De trainingen van Nico Boere
worpen op deze zonnige paaszaterdag zeker zijn vruchten af! Door de
goede inzet, het plezier en het samenspel van deze zeer jeudige spelertjes maakte het dat zij de eerste
prijs pakte.

Trampolinespringen in Satrup
Aalsmeer - Zeventien springers
van SV Omnia 2000 vertrokken vrijdag 10 april in alle vroegte vanaf de
Proosdijhal richting Satrup in Noord
Duitsland, om deel te nemen aan de
Ostseepokal 2009. Samen met twee
springers van Veerkracht, leiding en
juryleden een groep van 25 personen. De grote Ostseepokal die vorig
jaar door Omnia was gewonnen, had
een plekje in de auto. In de ochtend
komen 7 springers aan bod: Max
de Vries, Marvin Arendzen, Rowana Moenis, Robin van As, Bente Geleijn, Martina v/d Linden en Daphne Hulsker. Iedereen kijkt gespannen naar de concurrentie; vooral de
groep van de meisjes met totaal 59
springers. Vier van deze springers
hadden voor dit toernooi een nieuwe
sprong bedacht: de Omnia-sprong
ofwel landen op 1 been. Helaas is dit
niet toegestaan en de wedstrijdleiding kon deze sprong niet mee laten tellen bij de puntenwaardering.
Toch wisten 4 van deze springers de
finale te bereiken: Robin, Martina,
Marvin en Max. Robin behaalde in
de finale een derde plaats en Martina werd vijfde. Opvallend was dat
in deze finale de eerste 10 plaatsen
springsters uit Nederland waren. Bij
de jongens werd Marvin vijfde en
werd met deze plaats de beste Nederlander in zijn klasse. Max behaalde plaats zes. In de middag was het
de beurt aan Mirjam de Leeuw, Melvin Dokter, Ilse Vergoossen, Iris Jongerius, Yanaika van Holst, Perry Al-

derden, Maaike Kaslander, Marthijs
Veltman en Farieda Schreijer. Helaas kon Chris Moerman niet meedoen: Hij was ’s morgens ongelukkig gestruikeld en heeft daarbij een
middenvoetsbeentje gebroken. Hij
hoopt voor het NK weer hersteld te
zijn. De Ostseepokal werd dit jaar
gegeven aan de jongste springer
met de hoogste netheidscore en
werd gewonnen door een 7 jarige
jongen uit Duitsland. Eerste paasdag stond geheel in het teken van
het synchroon en synchroon mixed
springen. Melvin en Jimmy Demmer (TVIJ) werden zesde en Leon
en Marthijs wisten zich naar een zevende plaats te springen. Voor het
mixed synchroon waren er gelegenheidskoppels, die niet vaak met elkaar springen of zelfs lang niet gesprongen hebben. Leon Vergoossen
liet een goede oefening zien met
Maaike Kaslander, Edwin Geleijn en
Ilse Vergoosen probeerden ook de
Omnia-sprong; Zij haalden hiermee
de finale niet.
Marthijs en Lena Lienenkamper
(GER) behaalden de zesde plaats.
Martina en Max plaatsen zich als
enige van SV Omnia 2000 in de finale. Zij behaalden uiteindelijk de
zevende plaats.
’s Avonds was er een heerlijk buffet
met aansluitend disco. Op tweede
paasdag was het opruimen en terugreizen. Wederom een geslaagd
weekend voor de productgroep
trampolinespringen.

