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Vanavond Beraad en Raad in gemeentehuis

Handhaving van brandveiligheid in
gebouwen prioriteit bij gemeente
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 21 april, komen burgemeester,
wethouders en fracties bijeen voor
de tweewekelijkse bijeenkomst van
het Beraad en de Raad. De vergadering vindt plaats in de raadzaal in
het gemeentehuis, begint om 20.00
uur en belangstellenden zijn welkom. Gestart wordt met het Beraad
met hamerstuk Besluit op bezwaarschrift Wob-verzoek exploitatieberekening. Behandelstukken zijn
de Nota investeringen met Maatschappelijk Nut, Onteigening (gedeelte) uitvoering bestemmingsplan
Noordvork en krediet C75 Green
Park Aalsmeer. Ook wordt de Nota Handhaving in Aalsmeer 20112015 op eerste termijn behandeld.
Burgemeester en wethouders stellen voor een bedrag van 67.900 euro extra te reserveren voor het programma Handhaving en Veiligheid. Inmiddels zijn de achterstanden op het gebied van vergunningen redelijk ingelopen en is gestart
met de verbetering van de kwaliteit
van de vergunningverlening en de
actualisatie van bestemmingsplannen. Achterstanden zijn er nog wel

op het gebied van toezicht en handhaving van brandveiligheid, milieu,
strijdig gebruik en illegale bouwsels. De achterstanden zijn volgens
de bestuurders ontstaan door het
ontbreken van heldere planologische beleidskeuzes en beperkte capaciteit. 2011 Ziet het college als het
jaar voor het realiseren van een betrouwbare uitvoeringspraktijk van
toezicht en handhaving en het herstel van het gezag van de gemeente Aalsmeer.
Keuzes maken
Er wordt echter nog steeds gekampt
met een personeelstekort. “Handhaving blijft ook met een uitbreiding
van de huidige capaciteit keuzes
maken, niet alle regels kunnen honderd procent gehandhaafd blijven”,
aldus de bestuurders. Naast regulier
toezicht en handhaving heeft de gemeente ook te maken met een aantal extra ingewikkelde zaken, zoals
huisvesting van arbeidsmigranten,
woonarken en gebruik van objecten in strijd met het bestemmingsplan. In de nota zijn prioriteiten voor
toezicht en handhaving opgenomen

scooters

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

op basis van risicoanalyses. Brandveiligheid in de horeca en in logiesgebouwen, slopen met asbest, bestemmingsplannen Schinkelpolder
en woonarken en bouwen en afmeren woonarken krijgen de hoogste
(rood) prioriteit. In een grijs kleurspoor zijn jachthavens en autohandel ingedeeld. Dit project is gericht
op de nieuwe regelgeving vloeistofdichte bodemvoorzieningen bij
jachthavens en aanverwante bedrijvigheid. Een derde prioriteit is
dit jaar project parkeren op eigen
terrein. Aandacht in dit zogenaamde paarse kleurspoor is er ook voor
zwerfvuil en objectvergunningen.
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Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
16 april hebben leden van Groei
en Bloei Aalsmeer samen met bewoners de Seringenstraat een
groen(er) jasje gegeven. Groei en
Bloei wil graag een bloemrijkere gemeente creëren en met planten en
bollen is in het centrum de eerste
aanzet gegeven. Aan de gevelzijde
van de woningen zijn lage plantenbakken ingericht met vaste planten,
beschikbaar gesteld door de Historische Tuin, en bloembollen. Aan de
andere kant zijn de bankjes functi-

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Starterslening
Na een korte onderbreking wordt
na dit behandelstuk gestart met
de Raad onder voorzitterschap van
burgemeester Pieter Litjens.
Ingekomen stukken van inwoners,
waaronder een bezwaar over de
herinrichting van de Hornweg, komen aan de orde en de vergaderavond wordt afgesloten met de Wijziging verordening Starterslening
rond half elf.

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl
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feesten
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MET tot
DJ23.00 uur.

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Geboorte rond Pasen verwacht

Kijkje nemen in nestkast
Slechtvalken mogelijk!
Aalsmeer - De werkgroep Slechtvalken Aalsmeer heeft het voor elkaar, de website is toonbaar genoeg
om hem aan een breed publiek kenbaar te maken! En dat is zo’n beetje precies op tijd, want de eventuele
geboorte van de Slechtvalken-kuikens is aanstaande. “Het zal waarschijnlijk kort na Pasen gebeuren,
een Paaskuiken op tweede p0aasdag is zelfs niet uitgesloten. Het
zou natuurlijk prachtig zijn als zoveel mogelijk Aalsmeerders daar
live getuigen van kunnen zijn”, aldus Herman Scholten van de werkgroep. Het adres van de website is:

www.werkgroepslechtvalkaalsmeer.
nl, maar www.slechtvalkaalsmeer.
nl en www.slechtvalkenaalsmeer.nl
werken ook.
Herman vervolgt: “Het is nog niet allemaal in detail af. Het logo is nog
niet helemaal af, de kleurstelling
wordt nog aangepast en er komen
nog meer mogelijkheden. Maar in
grote lijnen klopt het allemaal wel,
en in ieder geval kan men in de kast
meekijken!”
In totaal heeft het Slechtvalkenpaar
vier eieren, dus zijn er vier kuikens
op komst. Een aanrader om een
kijkje op de site te nemen.
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Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Dennis
Maarssen
Tel. 0297-388144
www.centennial.nu
in het Grand Café van Centennial
Aanvang 14.00 uur Toegang is gratis

HARTELUST B.V.

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

U bent dus van harte welkom
Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda
Oosteinderweg 243 te Aalsmeer tel. 0297-388144 www.centennial.nu
Kom op de fiets of parkeer uw auto bij Colijn Machineweg
Ook kunt u zich melden bij de ingang dan wordt uw wagen geparkeerd
en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze service is natuurlijk gratis
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special

Monteur
gezocht
www.bosse-elektro.nl

Verleng het plezier

ONTVANG BIJ AANKOOP VAN IEDERE €25,- EEN WAARDEBON, VUL
JE GEGEVENS IN DE WINKEL IN EN MAAK KANS OP EEN RETRO BIKE

van uw favoriete bank

G-STAR / EDC / PALL MALL / ONLY / JACK & JONES / CARS / GARCIA / VERO MODA

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

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

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

PAASSHOW bij Van Kouwen!

WIN EEN

RETRO

donderdag

21 april

BIKE

K

WATERSPORT
RECREATIE

Eigen technische dienst

09:24

Op 21, 22, 23, 24, 25 april
krijgt u bij afname
van minimaal 20
liter brandstof
6 kakelverse
eieren kado!

bel zo hoog te zijn. Degenen die de
diensten heeft laten uitvoeren, wordt
middels intimidatie gedwongen hun
genoemde bedrag af te rekenen. De
verwachting is dat de groep ook in
Aalsmeer haar diensten gaat aanbieden. De politie raadt aan geen zaken met hen te doen!

ZIE IN DEZE KRANT:

Miele specialist

vrijdag

22 april

zaterdag

23 april

GEOPEND op
2e PAASdAg!

maandag

25 april

Van Kouwen wenst iedereen een groene Pasen en geeft daarom

€ 1.000,- extra inruil bovenop de taxatie waarde!

MET JE NIEUWE PAAS OUTFIT
ACTIE LOOPT VAN 22 APRIL TOT EN MET 9 MEI,
WINNAAR WORDT 10 MEI BEKEND GEMAAKT

www.loogman.nl
(max. 1 doos van 6 stuks per auto en zolang de voorraad strekt!)

BIG L AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL

TROY 50475

M

Aalsmeer - Op dit moment is een
groep Engelssprekende nomaden
actief in Uithoorn. Zij bieden allerlei
diensten aan, waaronder schoorstenen vegen, bestrating en gevelreiniging en klusjes in de tuin. Er wordt
een prijs afgesproken, maar deze
blijkt bij het afrekenen zeker dub-

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

AASACTIE
PAASACTIE
bij Loogman
C

oneler gemaakt met er op vastgeschroefde bakken met eveneens
planten en bollen. Ook is beplanting aangebracht rond de bomen in
de straat. Voorzitter Wim van Vliet
van Groei en Bloei kijkt tevreden terug op de actie. “Geweldig resultaat
toch wat we samen met bewoners
hebben bereikt. Zo moeten nog veel
meer straten in de gemeente onder
handen genomen worden. De eerste zet voor een groener en bloemrijker Aalsmeer is in ieder geval gezet.”

Klusjesmannen weigeren!

100-jarig bestaan

Nachtmann
van r45,
voor

Groen(er) jasje voor Seringenstraat

ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

w w w . v a n k o u w e n . n l
Hoofddorp
Aalsmeer
Amstelveen
Mijdrecht
Amsterdam-West
Amsterdam-Zuidoost
Uithoorn
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EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Quilten en literair in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 27 april
is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor ontmoeting en voor wie
dat wil om te quilten bij de OostInn in De Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. ’s Avonds wordt
van 19.30 tot 21.30 uur een literaire avond gehouden. Het boek ‘Het
pauperparadijs’ van Suzanne Jansen gaat besproken worden. Het
boek beschrijft de crisisjaren in Amsterdam-Noord.
Op zoek naar feiten stuit de auteur van het boek, op een verborgen stuk Nederlandse geschiede-

nis: een uniek heropvoedingexperiment in de Drentse nederzetting
Veenhuizen, waaraan haar voorouders zijn blootgesteld. In drie enorme gestichten werden vanaf 1823
tienduizenden arme stadsgezinnen
gedrild tot nuttige burgers.
In een betrokken, beeldende stijl
volgt de schrijfster vijf generaties
van haar familie, van de bedelaarskolonie Veenhuizen tot het wonen
onder toezicht in de arbeiderswijken van de twintigste eeuw. Voor inlichtingen: www.oosterkerk.info of
bel 0297-345413.

Maak je eigen
zeepketting

De opbrengst van beide activiteiten
is voor de stichting A Sisters Hope,
die geld inzamelt voor onderzoek
naar borstkanker. De workshop begint om 10.00 uur en is in kwekerij Geling aan de Rijshornstraat
195. Opgeven kan bij Cor Groen
via 023-5636791 na 17.00 uur of
groen.vanhouten@quicknet.nl.

Rijsenhout - Op zaterdag 23 april
wordt een workshop ‘maak je eigen
zeepketting’ georganiseerd. Ook
wordt een plantenbeurs gehouden.

Rondom Pasen

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. Samenkomst met spreker.
(geen opgave ontvangen)

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Vrijdag 19u. Ernie Wesselius. Zondag 1e Paasdag gezinsdag om 10u.
met Rob Kool. Crèche, peuterdienst
en Metamorfose.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Goede Vrijdag 19.30u. ds. H. Biesma, Amersfoort. Gez. dienst in de
CGK. Zondag 10u. ds. K. Muller.
16.30u. ds. T.A. Vriezee, Krommenie.

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag om 10u. dienst. Spreker:
Arjen Ravensloot. Speciale dienst
voor de kinderen.

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Witte Donderdag
17u. in Kloosterhof met L. Seeboldt.
Om 19.30u. in Karmelkerk met L.
Seeboldt en mmv Karmelkoor. Goede Vrijdag 10u. in Zorgc. Aelsm.
dienst olv parochianen. Om 15u.
in Kloosterhof met N. Kuiper. Om
14.30u. in Karmelkerk met L. Seboldt en mmv Klein koor. Kruisweg.
Om 19.30u. in Karmelkerk dienst olv
parochianen mmv parochianen Zaterdag Paaszaterdag in Karmelkerk
21.30u. dienst met L. Seeboldt en
mmv Karmelkoor. Zondag 1e Paasdag 10.30u. in Karmelkerk euch.
viering met L. Seeboldt. Mmv Gelegenh.koor. Om 10.30u. in Kloosterhof woordcomm. viering met N. Kuiper. Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst Christoff.

KERKDIENSTEN

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Vrijdag 19.30u. ds. H. Biesma. Gez. dienst met NGK in de Lijnbaankerk (HA). Zondag 10u. ds. D.
Visser. 16.30u. ds. D. Visser. Maandag 10u. zangdienst.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Witte Donderdag ds.
Liesbet Geijlvoet en ds. Teus Prins.
Avondm.dnst, 19.30u. Collecte: st.
De Regenboogboom.
Goede Vrijdag om 19.30u. ds. Henriette van Dunné en ds. Han van Popering. Collecte: st. De Regenboogboom. Zaterdag ds. Han van Popering en ds. Liesbet Geijlvoet, viering vd Paasnacht, 21u. Zondag ds.
Henriette van Dunné, Pasen, mmv
Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer.
Extra collecte: st. De Regenboogboom.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag om 19u. br. S. de Graaf, Alphen a.d. Rijn.
Bijbelstudie: dins. 26/4 20u. in Seringenhorst, Parklaan.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Goede Vrijdag 19.30u. Zondag 10u. en 16.30u.
dienst. Maandag 10u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Witte Donderdag* 19.30u. ds. L. Geijlvoet en ds. T.H.P. Prins. Goede Vrijdag* 19.30u. ds. H. van Dunné en
ds. J. v. Popering. (Stille) Zaterdag
Paaswake. * 21u. ds. L. Geijlvoet, dhr
Fanoy en ds. J. van Popering. *) Gezamenlijke diensten met Doopsgez.
Gemeente in Doopsgez. Kerk Zijdstraat.
Zondag 10u. ds. T.H.P. Prins. Mmv
Hosanna in Excelsis, Rijsenhout.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Goede Vrijdag 19.30u. ds. E.J. Westerman, Aalsmeer. Avondm. Organist: M. Koning. Zondag 10u.
Pasfeest met ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosteinderweg. Goede Vrijdag om 19u. J. de Vreugd, Amersfoort. Zondag 10u. Pasen. B.H. Weegink, Katwijk a/Zee.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Van
Borsselenweg 116.
Goede Vrijdag 19.30u. ds. A. van
Vuuren. Zondag 10u. en 18.30u. ds.
A. van Vuuren. Maandag 9.30u. ds.
A. van Vuuren.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag 19u. Paaswake euch. viering mmv dames- en herenkoor
S.D.G. vg. Past. L. Seeboldt.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zaterdag 21u. Paaswijding met past.
Jacob Spaans. Mmv Wijkerkoor. Orgel: Niek Hermanides. Collecte: onderhoud kerk.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Witte Donderdag 19.30u. ds. J. Vrijhof. Avondm. Goede Vrijdag 19.30u.
ds. F. Praamsma. Zaterdag om 19u.
Paaswake. Stille Zaterdag. Zondag
10u. ds. J. van Veen. Pasen. 10.30u.
Plug & Pray.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Witte Donderdag 10u. R. Poesiat.
viering H.A. Goede Vrijdag 10u. R.
Poesiat. Stille Zaterdag 10u. R. Poesiat en Zondag Eerste Paasdag 10u.
R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Donderdag 19u. Woordcomm. viering met A. Blonk. Mmv jongerenkoor Fiore. Vrijdag 15u. Kinderkruisweg met A. Blonk. Om 19u. woordviering met A. Blonk. Mmv damesen herenkoor. Zaterdag 19.30u.
euch. viering met H. Post. d/h koorKudelkwetters. Zondag 10.30u.
woordcomm. viering met A. Blonk.
Mmv jongerenkoor Fiore.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Geen bijbelstudie.
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.

Nieuwe leden zijn welkom

Vernieuwd ‘Song of Joy’
zondag de grens over!
Kudelstaart - Interkerkelijk koor
Song of Joy uit Kudelstaart is onlangs vernieuwd. Sinds begin van
dit jaar heeft het koor een nieuwe
dirigent in de persoon van Hilbert
Kamphuis, een gedreven en bekwame man met veel ervaring met diverse koren in het land. Ook heeft het
koor vanaf begin dit jaar een nieuwe vaste muzikale begeleider in de
persoon van Jaap van Muijden, die
tevens vaste organist is in de kerk
in Oude Wetering. Het koor komt
iedere dinsdagavond van 20.00 tot
22.00 uur bij elkaar voor de wekelijkse repetities en studeert momenteel een aantal nieuwe, vlotte, moderne geestelijke liederen in. Dit zijn
liederen, die zeker jongere mensen

moeten aanspreken omdat ze heel
goed in het gehoor liggen. Op eerste
paasdag, zondag 24 april, gaat het
koor de grens van Kudelstaart over
en gaat op uitnodiging van de Noorderkerk medewerking verlenen aan
de Citydienst in den Haag. De dienst
in de Noorderkerk in de Schuytstraat begint om 19.00 uur en is vrij
toegankelijk. Song of Joy heet nieuwe leden van harte welkom. Loop
dinsdagavond eens kerkelijk centrum de Spil aan de Spilstraat 5 binnen om eens te zien en te luisteren
hoe zo’n repetitie verloopt.
Verdere informatie is te vinden op
www.songofjoy.nl of bel Anton van
Dusseldorp, tel. 06-11532820, mail:
dusseldorp_van@hotmail.com

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

Vermist:
- Vivaldihof, Hornmeer: Zwarte gecastreerde kater met klein wit
befje. Freek is 13 jaar oud
- Beatrixstraat in Oost: Cyperse kat met witte sokjes en bef. Paars
bandje met vage witte stippen.
- Rastraat in Kudelstaart: Zilvergijze gecastreerde kater van 8,5 jaar.
Hij heet Fabiyan en is een blauwe Rus. Is vrij klein voor een kater
en heel fijntjes.
- Karperstraat in Oost: Bruin konijn met hangoren, sinds vrijdag
weg. Tel. 06-51474291.
Gevonden:
- Uiterweg ter hoogte van nummer 383: Kat, rood bruine strepen.
- Roerdomplaan, Hornmeer: Bruin-zwarte kat met witte voetjes.
Paars bandje met stippen
- Geerland in Kudelstaart: Rode poes met witte bef. Wond bij linker
oog.
Goed tehuis gezocht:
- Hond. Husky, reu, lief en 3 1/2 jaar oud.
- Een gecastreerde kater van bijna 3 jaar. Luna is muisgrijs met een
wit kraagje. Hij houdt niet zo van vreemden, maar als hij je kent is
het een lieve knuffelkat. Liefst bij wat ouder mensen.
- Verschillende konijnen.

The Crucifixion
door Caritas
Rijsenhout - The Crucifixion wordt
vanavond, donderdag 21 april, uitgevoerd door interkerkelijk koor
Caritas in Het Lichtbaken aan de
Aalsmeerderweg.
Het verhaal begint op het moment
dat Jezus met zijn discipelen in Gethsemane komt en eindigt met zijn
dood aan het kruis.
The Crucifixion is een Oratorium in
1887 gecomponeerd door Sir John
Stainer en waarvan de tekst eigenlijk een meditatie was op het lijden
van Christus.
Het koor staat onder leiding van
Arie Vooys en Peter van Dongen
achter de piano heeft de leiding
over het combo dat voor deze uitvoering is uitgebreid met keyboard,
dwarsfluit en altsaxofoon.
Enkele liederen uit the Crucifixion
zullen ook als samenzang worden
aangegeven. De uitvoering begint
om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Rode kat
zoekt baas
Aalsmeer - Waar is het baasje van
de rode kat met witte bef? Het dier
heeft een wond aan zijn linkeroog.
De kat loopt rond in de omgeving
van Geerland. Wie het dier herkent, wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. via 0297-343618.

1.268,- opbrengst collecte
ZOA-Vluchtelingenzorg
Aalsmeer - De collecte van ZOA
in 2011 is een succes geworden.
Dankzij de geweldige inzet van 22
collectanten is in Aalsmeer en Kudelstaart een bedrag van 1.268,46
euro opgehaald voor het werk van
ZOA onder de vluchtelingen in Afrika en Azië. De plaatselijke werkgroep van ZOA wil alle gevers en
collectanten hartelijk bedanken
voor hun inzet en bijdrage. Eenmaal per jaar, in het voorjaar, vindt
de landelijke huis-aan-huiscollecte
plaats. ZOA ontvangt veel financiële steun van particulieren. Deze giften vormen de basis van de activiteiten. Hierdoor komt ZOA ook in aanmerking voor institutionele fondsen om programma’s en projecten
in de landen te financieren. Dankzij de collecteopbrengst in 2010 van
ruim 940.000 euro in heel Nederland heeft ZOA veel werk kunnen
verzetten onder meer in Cambodja.
Hier hebben 6.500 ontheemde gezinnen een nieuwe start gemaakt
in het noorden van het land. Drie
jaar geleden was er veel honger.
Nu wordt er voldoende voedsel verbouwd en geld verdiend om kinderen weer naar school te sturen. Ook
in Liberia kon ZOA aan de slag door
het geven van avondonderwijs aan
200 meisjes die door de burgeroorlog niet naar school konden. Deze
meisjes krjigen nu een betere toe-

komst. En in Zuid-Sudan kan ZOA
op 27 scholen niet alleen pennen en
werkboeken uitdelen maar ook allerlei sport- en spelfaciliteiten verspreiden. Sport is voor kinderen een
belangrijk middel voor het verwerken van trauma’s en het geeft een
stuk ontspanning. ZOA-Vluchtelingenzorg is een christelijke hulpverleningsorganisatie voor internationale vluchtelingenhulp. De organisatie biedt noodhulp en ondersteunt
tijdens de wederopbouw en werkt
daarin samen met de lokale bevoling. De organisatie voert programma’s uit in elf landen in Afrika en
Azië. Het werk van ZOA en de nationale collecteweek kan op diverse manieren worden ondersteund.
Voor meer informatie: www.zoa.nl.

Paasdienst in
Lijnbaankerk

Oud papier in
Rijsenhout

Aalsmeer - Op maandag 25 april,
tweede paasdag, wordt in de Lijnbaankerk een zangdienst gehouden. Samen met een gereformeerd
koor uit Sliedrecht gaat Evondo uit
Aalsmeer paasliederen zingen. De
algehele leiding is in handen van
Ton van der Horst.
De dienst begint om 10.00 uur. Iedereen is welkom.

Rijsenhout - De leden van Drumfanfare Melomanie en Target komen
deze maand een week eerder huis
aan huis het oud papier ophalen.
Dit omdat de laatste zaterdag van
de maand Koninginnedag is. Inwoners wordt gevraagd om zaterdag
23 april het oud papier klaar te zetten. De volgende ronde oud papier
staat gepland op zaterdag 28 mei.

Jopie Vogelvang
op televisie
Aalsmeer - Jodelzangeres Jopie
Vogelvang te zien en te horen in de
André van Duin show op televisie.
André van Duin, alias meneer Wijdbeens, heeft opnames gemaakt bij
de Aalsmeerse thuis.
De uitzending is vrijdagavond 22
april om 21.30 uur bij de Tros op Nederland 1.

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 21 april 2011

21 april 2011

officiële mededelingen
het loket Wonen, Welzijn en zorg is
op 31 mei gesloten

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
WijkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken Burgemeester en WethouDers
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
drs.P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 10 en 24 mei 2011.
gemeente-info op WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente– info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servicepunt Beheer en uitvoering
provincie noorD-hollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Op 31 mei 2011 is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg
gesloten in de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Tevens is het telefonisch spreekuur op deze dag ook
gesloten.
geWijzigDe openstelling
Het gemeentehuis is op de volgende data de gehele
dag gesloten:
Goede Vrijdag ( 22 april);
Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
Vrijdag 6 mei
Donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 3 juni
Op woensdag 4 mei (Dodenherdenking) zijn de balies
van de afdeling Dienstverlening om 17.00 uur gesloten. Er is dan geen avondopenstelling.
gemeentelijke Belastingen
Met dagtekening 28 februari jl. zijn de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen van het belastingjaar 2011 de deur
uitgedaan. Op 30 april vervalt de laatste termijn van betaling
van deze aanslagen. In de week van 16 mei 2011 worden
voor de nog openstaande aanslagbedragen aanmaningen verzonden. De kosten van deze aanmaningen bedragen e 7.00
of e 15.00 (voor verschuldigde bedragen van e 454.00 en
hoger). Door middel van deze oproep willen wij u herinneren
aan uw eventuele betalingsverplichtingen.
Tijdige betaling bespaart u extra kosten!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling financiën van de Gemeente Aalsmeer,
tel. 0297-387533 of 387527.
jaarverslag 2010 klachtenaDviescommissie
gemeente aalsmeer
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat het jaarverslag 2010 Klachtenadviescommissie gemeente
Aalsmeer ter inzage ligt in het gemeentehuis bij de afdeling
dienstverlening. Voorts is het jaarverslag ook te vinden op de
website van de gemeente: www. aalsmeer.nl
concept Woonvisie ter inzage
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft in 2002 de Nota Wonen
21 vastgesteld. In deze nota is het woonbeleid van de gemeente Aalsmeer vastgelegd. Inmiddels is het bijna 10 jaar
later. Er is dan ook besloten een nieuwe Woonvisie op te
stellen. Er zijn nieuwe bevolkingsprognoses opgesteld en de
woningbehoefte is berekend. Aan de hand hiervan zijn nieuwe ambities voor de komende jaren vastgesteld. Het College
van Burgemeester en Wethouders heeft op 19 april ingestemd
met het ontwerp van de nieuwe Woonvisie. Voordat de Woonvisie ter besluitvorming aan de Gemeenteraad wordt aangeboden, ligt het ontwerp met ingang van vrijdag 22 april
voor een periode van 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie
van het Gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 in Aalsmeer.
In deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid
een reactie op de ontwerp Woonvisie schriftelijk kenbaar te
maken aan het College van Burgemeester en Wethouders.
WelstanDscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

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

Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
• de verkoop van zuivel, op vrijdag bij
winkelcentrum Kudelstaart
Datum verzending vergunning 20 april 2011
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
• Koninginnefeest, Raadhuisplein op 30 april 2011;
Opening week van de amateurkunst, Zijdstraat op 14 mei
2011;
• Wandelavondvierdaagse Kudelstaart van 20 t/m 23 juni
2011;
Datum verzending vergunning 20 april 2011
Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat
op grond van artikel 2: 29 van de APV ontheffing sluitingstijd
is verleend in de nachten van:
• Zaterdag 7 op zondag 8 mei 2011 en vrijdag 20 op zaterdag 21 mei 2011 tot 02.00 uur aan Dorpshuis Kudelstaart
• Vrijdag 10 op zaterdag 11 juni 2011 tot 08.00 uur aan
Jongerencentrum N201, met dien verstande dat er na
3.00 uur geen bezoekers meer mogen worden toegelaten.
Datum verzending ontheffing: 20 april 2011.
Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 107, het vergroten van de woning;
• Aalsmeerderweg 256, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Citroenvlinderstraat 15, het plaatsen van een dakkapel;
• Diverse locaties, het bijblazen van glasvezelkabels in bestaande infrastructuur;
• Dorpshaven Zuid, het tijdelijk aanleggen van een uitweg;
• Hoofdweg 54a, het aanleggen van een uitweg;
• Hornweg 5, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Jac.P. Thijsselaan naast nr. 48, het kappen van een eik;
• Middenweg 5, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Oosteinderweg 15a, het bouwen van een schuur;
• Oosteinderweg 73, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Oosteinderweg 287, het slopen van opstallen;
• Stommeerweg 20, het plaatsen van een carport en berging;
• Stommeerweg 38, het vervangen van een woning;
• Uiterweg 25, het kappen van een beuk.
verleenDe omgevingsvergunningen,
reguliere proceDure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en
handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7: 1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
• Aalsmeerderweg 142, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Baanvak 6, het plaatsen van een dakkapel;
• Diverse locaties, het slopen van opstallen;
• Dorpsstraat 6, het plaatsen van lichtreclame;
• Fonteinkruidhof 25, het plaatsen van een dakkapel;
• Hadleystraat 4, het vergroten van de woning;
• Herenweg 32, het aanleggen van kabels en leidingen;
• IJsvogelstraat 1, het vergroten van de woning;
• Jac. P. Thijsselaan 31, het plaatsen van een dakopbouw;
• Jasmijnstraat 25, het vergroten van de garage;
• Kerkweg 32, het vergroten van de woning;
• Lakenblekerstraat/Legmeerdijk, het aanleggen van
kabels en leidingen;
• Oosteinderweg 73, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Uiterweg 25, het kappen van een beuk;
• Wilgenlaan 26, het slopen van 2 schuurtjes, het bouwen
van een schuur en het plaatsen van een schoeiing.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 21 april 2011.
ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening,
Week 16
t/m 28 apr Vastgestelde regionale waterkeringen 2010;
t/m 28 apr Vastgestelde 2e partiële herziening
uitwerkingsplan ‘Nieuw-Oosteinde 3, deel 1’;
t/m 6 mei Voorontwerp bestemmingsplan: Spoorlaan;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: de grote prijs van
Aalsmeer 2011 vanaf de pier bij het Surfeiland
op 2 oktober ‘11 van 12.30 tot 16.00 uur;
t/m 12 mei Evenementenverguning: voor het houden van
een Nationale buitenspeeldag op 1 juni 2011
van 13.00 tot 17.00 uur;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van
spelen en een optocht t.b.v. Koninginnedag
op 30 april 2011;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van
een boekenmarkt op 8 oktober 2011 van
10.00 tot 17.00 uur;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van
een decembermarkt op 16 en 17 december
2011, in de Zijdstraat en op het Molenplein;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het
houden van een Oude deuren surfcup op de
Westeinderplassen/Surfeiland op 19 juni 2011
van 09.00 tot 20.00 uur;
t/m 20 mei Concept woonvisie;
t/m 25 mei Ontheffing sluitingstijd: Café de Praam op
21 en 22 april 2011 tot 04.00 uur, op 24 en 25
april 2011 tot 05.00 uur, op 2 en 3 juni 2011
tot 05.00 uur, op 12 en 13 juni 2011 tot 04.00
uur, op 1 en 2 september 2011 tot 03.00 uur;
t/m 26 mei Koninklijk besluit tot gedeeltelijke goedkeuring onteigeningsbesluit “Dorpshaven”;
t/m 27 mei Evenementenvergunning: Geraniummarkt op
7 mei 2011 van 09.00 tot 17.00 uur;
t/m 27 mei Evenementenvergunning: Zomerbraderie
winkelcentrum Kudelstaart op 29 juni 2011
van 14.00 tot 21.00 uur;
t/m 1 juni Jaarverslag 2010 klachtenadviescommissie
Gemeente Aalsmeer;
t/m 2 juni Evenementenvergunning: Koninginnefeest,
Raadhuisplein op 30 april 2011;
t/m 2 juni Evenementenvergunning: Organisatie Avondvierdaagse Kudelstaart, wandel-avondvierdaagse Kudelstaart van 20 t/m 23 juni 2011;
t/m 2 juni Opening week van de amateurkunst,
Zijdstraat op 14 mei 2011;
t/m 2 juni Ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart
van 7 op 8 mei, en van 20 op 21 mei 2011
tot 02.00 uur;
t/m 2 juni Ontheffing sluitingstijd: luilaknacht Jongerencentrum N201 van 10 op 11 juni 2011 van
18.00 tot 08.00 uur, na 03.00 uur mogen er
geen bezoekers meer worden toegelaten;
t/m 2 juni Standplaatsvergunning: bij winkelcentrum
Kudelstaart, de verkoop van zuivel op vrijdag.

voor meer informatie: WWW. a alsmeer. n l
Aalsmeerders rennen 3.150,- bijeen
Wethouder Ad Verburg op
Veel bewondering voor
bezoek bij dorpsraad
deelname Wheel of Energy
Aalsmeer - FirstFriday, een initiatief van Frank Rinkel, Hein van Wieringen en Gert Loogman, organiseerde afgelopen weekend een etmaal lang hardlopen in het Wheel of
Energy. Dit om zoveel mogelijk geld
bijeen te brengen voor de strijd tegen kanker. Het grote rad waar het
lopen in plaats vond staat (nog tot
november) op Schiphol. First Friday had voor het loopevenement
maar liefst 128 Aalsmeerders ‘ingeroosterd’, allen enthousiast voor het
goede doel, opgericht door Richard
Bottram. Laatstgenoemde liep tevens zijn marathonafstand mee in
het rad en sprak de organisatie lovende woorden toe.

Tijdens het lopen hebben diverse
mensen (waaronder reizigers) bewonderend staan kijken naar de inzet van jonge, maar ook oudere lopers. De oudste deelnemer was Jan
Loogman (78 jaar), voorzien van
twee kunstheupen, die na zijn bijdrage van een half uur opschepte dat hij nog wel een half uur had
kunnen lopen. De jongste deelneemster is Maybritt Rinkel (4 jaar).
Na het evenement, dat van zaterdag
12.00 tot zondag de volgende morgen 12.00 uur duurde, kon teruggekeken worden op een zeer geslaagde happening. De opbrengst
is 3.150 euro geworden! Ook geïnteresseerd?

Sjoelen bij Rkdes

hebben. Er wordt gespeeld in tweetallen en zo geef je dus ook op. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar ec@rkdes.nl met vermelding van namen en telefoonnummer.
De eerste ronde begint om 20.00
uur. Vanaf 19.30 uur is de kantine
aan de Wim Kandreef open.

Kudelstaart - Zaterdag 14 mei organiseert de evenementencommissie van Rkdes de eerste open Kudelstaartse midgetsjoelkampioenschappen. In de Rkdes kantine worden diverse sjoelbakken geplaatst
die allemaal een andere ‘handicap’

Kijk op www.wheelofenergy.org of
maak gebruik van de link op www.
firstfriday.nu. Op bankrekening-

Jan winnaar bij
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten, rummikubben of hartenjagen staan op het programma.

nummer 1156.30.015 t.n.v. Stichting
First Friday te Aalsmeer kan tevens
nog worden gestort.
Op donderdag 14 april is het klaverjassen gewonnen door Jan Weij
met 5575 punten, gevolgd door Willem Buskermolen met 5518 punten
en Riet Pothuizen met 5370 punten. Henny de Wit behaalde met 40
punten de hoogste eer bij het rummikubben, op twee is Jaap Weij geeindigd met 69 punten.

Kudelstaart - Woensdag 13 april
heeft wethouder Ad Verburg een
bezoek gebracht aan de jaarvergadering van de Dorpsraad Kudelstaart. De vergadering had als
thema ‘Kudelstaart Centrum’. Inwoners en de dorpsraad konden vragen stellen over dit onderwerp aan
de wethouder. Tijdens de vergadering werd er uitgebreid gesproken
over Mijnsheerlyckheid, de invoer
van een blauwe zone en uitbreiding
van het winkelcentrum. Uiteraard
werden ook de volgende vragen
gesteld: “Komt er een kleinschalige horeca in Kudelstaart?” en “Kan
de bibliotheek behouden blijven.”
Wethouder Verburg heeft een uitleg gegeven en alle vragen beantwoord. “De verkoop van Mijnsheerlyckheid blijft wat achter bij de verwachtingen. Er wordt nu bekeken of
we een deel (blok B) van verkoop
om kunnen zetten naar verhuur.

Hierover zijn we nog in onderhandeling. Voor een kleinschalige horecagelegenheid wordt nu aan Horeca Nederland gevraagd een onderzoek te houden of dit levensvatbaar, rendabel en tevens passend is
binnen Kudelstaart.” Naast de uitleg
van de Wethouder heeft de Dorpsraad een enquête onder de aanwezigen gehouden om de wensen ten
aanzien van het winkelcentrum te
verzamelen. Deze gegevens worden overlegd aan de winkeliersvereniging. Voor uitgebreide impressie van de avond kunt u binnenkort op de website www.wijkradenaalsmeer.nl onder het kopje Dorpsraad Kudelstaart het verslag nalezen. De volgende reguliere vergadering van de Dorpsraad is 11 mei
20.00 uur. Als u agendapunten heeft
voor de dorpsraadvergadering kunt
u deze mailen aan dorpsraadkudelstaart@hotmail.com.
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AGENDA

KCA jazzconcert

Kwartet Michael Varekamp
zaterdag live in Bacchus
Aalsmeer - Het kwartet van trompettist Michael Varekamp verzorgt
aanstaande zaterdag 23 april een
optreden in cultureel café Bacchus
in de Gerberastraat. Het kwartet bestaat naast Michael uit Wiboud Burkens op keyboards, Harry Emmery
op bas en Erik Kooger op drums.
Michael Varekamp is een jazztrompettist die zich thuis voelt zowel in
de traditie van Louis Armstrong en
Duke Ellington, als van in die van
Miles Davis. Hij is zojuist terug van
een tournee naar New York, waar hij
voor de tweede keer in de fameuze jazzclub Birdland optrad. Op zaterdagavond 23 april zal hij putten
uit eigen werk waarbij vrijheid en
traditie moeiteloos in elkaar overlopen, met inspiratie en creativiteit
als voornaamste drijfveer. Michael
Varekamp reisde hij in verschillende formaties (Dutch Swing College
Band, Fra Fra Sound) over vrijwel de
gehele wereld. Onlangs verscheen
zijn nieuwe album ‘Sehnsucht’, een
duo-cd met pianist Rembrandt Frerichs. Michael Varekamp komt naar
Aalsmeer met een ‘all star’ ritmesectie. Wiboud Burkens op keyboards speelde samen met beroemde Amerikanen zoals de trompettist
Roy Hargrove en de saxofonist Dave Liebman. Maar hij schreef ook de
muziek voor tv-films als ‘Parels en
Zwijnen’ (Talpa), ‘Loenatik The Moevie’ en ‘Weerwolf Willem’ (VPRO), en
veel leaders and clips voor Veronica,
Talpa, Kink TV en SBS 6. Harry Emmery heeft zich ontwikkeld tot een
ware jazzlegende. Meer dan tachtig
keer concerteerde deze bassist, docent op het Utrechts Conservatorium, op het North Sea Jazz Festival;
soms drie keer per dag. Hij werk-

te er met talloze excentrieke, arrogante, beminnelijke en geniale musici. Hij is Nederlands meest flexibele bassist. Drummer Erik Kooger
maakt ook deel uit van het Michiel
Borstlap Trio en werkt aan nieuwe
projecten zoals ‘SuperSwamp’ and
‘Cry Baby’. Hij toerde door heel Europa met onder meer de saxofonisten Teddy Edwards, Scott Hamilton
en Hans Dulfer, de trompettist Ack
van Rooyen, de zangeressen Deborah Carter en Madeline Bell, en de
vibrafonist Frits Landesbergen.
Het KCA jazzconcert in Cultureel
Café Bacchus aan de Gerberastraat
begint op zaterdag om half tien.
Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.

Tweede paasdag 25 april

Plug & Play voor bands en
muzikanten in The Beach
Aalsmeer - Op tweede Paasdag,
maandag 25 april, staat Plug & Play
op het programma in The Beach. Tijdens deze speciale paaseditie kunnen muzikanten, zangers en zangeressen onder leiding van de bandleader Rob Taekema optreden in de
bar van The Beach. Veel bandjes en
muzikale talenten hebben al met elkaar opgetreden op het podium in
The Beach. Naast de gelegenheid
om het eigen repertoire ten gehore
te brengen, wordt er ook altijd flink
gejamd tijdens de sessies. Of je nu
veel ervaring hebt of juist helemaal
niet? Iedereen is welkom om samen
op een ontspannen en leuke manier
muziek met elkaar te maken, dat is

de insteek van Plug & Play. Wil je als
muzikant of band verzekerd zijn van
een plekje tijdens Plug & Play? Stuur
dan een mailtje aan info@beach.nl
Let op! Schrijf je wel in, want bij een
grote opkomst krijgen de bands,
zangers en zangeressen die zich ingeschreven hebben, voorrang om
op te treden.
Speel je zelf geen instrument of zing
je zelf niet, maar ben je benieuwd
naar de verrichtingen van muzikaal
talent uit de regio? Kom dan gerust eens luisteren en laat je verrassen! Plug & Play in The Beach aan
de Oosteinderweg 247a begint om
15.00 uur en eindigt rond 18.00 uur.
De entree is gratis!

Vanavond in danscafé de Praam

Engelse pubavond met
optreden Rietveld Band
Aalsmeer - De mix van onder andere Irish folk, Country and Western, Rock and Roll, Pop en Texmex
bepaalt de zonnige en opzwepende sound die de band Rietveld vol
enthousiasme brengt. Fiddle, mandoline en accordeon leggen, aangevuld met drums, akoestische gitaar en basgitaar, de basis voor een
niet alledaags geluid. De mannen
van Rietveld weten een kroeg of
feesttent al snel in beweging te krijgen met hun aanstekelijk gespeelde muziek. Het repertoire bestaat
grotendeels uit - veelal eigenzinnig
verbouwde - covers uit ver uiteenlopende richtingen. Dus als in de
kroeg, in een feesttent, op het bedrijfsfeest of wat voor gelegenheid
dan ook de boel muzikaal flink moet
worden opgezweept, is Rietveld de
juiste band om te boeken! En dat
heeft café de Praam voor vanavond,
donderdag 21 april, gedaan. De Engelse pubavond met heel veel verschillende soorten bieren van over
zee wordt opgeluisterd door een
echte Schotse zanger en de Rietveld band. Kom ook kijken, luisteren
en swingen op de muziek van zanger en gitarist Hans Millenaar, ac-

cordeonist Gerrit Biesheuvel, fiddler
en mandolinespeler Leen Mulder,
bassist Toine Visser en drummer
Ron Schalkwijk. Vanaf 20.30 uur is
iedereen welkom en zeker ook een
punt om binnen te stappen: De toegang is gratis.
Preparty en Boswandeling
Na dit goede, vroege, begin van het
weekend is vrijdag 22 april ook een
avond om naar café de Praam te
gaan. Een swingende Praamavond
wordt gehouden en acher het djmeubel neemt Henk plaats. Vanaf
22.00 uur is iedereen welkom. Wees
op tijd, vol is vol. Op zaterdagmiddag 23 april vindt de bijna al traditionele estafettemiddag plaats. Gastdj is Marc Kesting. De kinderen mogen mee, de kidsboetclub is geopend van 16.00 tot 19.00 uur. Vanaf 19.00 uur, een paar uurtjes eerder
dan gewend, start de Preparty met
dj Zwekko. Eerste paasdag, zondag
24 april, wordt in de Praam gevierd
met een Boswandeling party met
dj Jochem van Leeuwen. Ook leuk:
Er wordt een loterij gehouden. Van
22.00 tot 05.00 uur is iedereen vanaf
18 jaar van harte welkom.

STAGE
MUSIC SHOP
western washburn
e229,- (zwart)

n
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e
u
w

nieuwe westerns
lag v/a e318,-

vioolboek voor kids
‘bags of Fun” e8,85

n
i
e
u
w

weer binnen:

gitaarversterker stagg
10w

e59,95

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Vanaf paasweekend open

Expositie ‘Als de brandweer’
in Historisch Centrum
Benefietavond op Raadhuisplein

Kaartverkoop Dresscode@
blue in volle gang!
Aalsmeer - De launch-party van
Dresscode©blue Moves You afgelopen vrijdag in café Joppe is
druk bezocht. De dj’s die er speelden wisten de sfeer van het evenement op 28 mei er alvast goed in te
brengen. Er zijn al veel kaarten verkocht, dus wil je aanwezig zijn op dit
event zorg dan dat je snel je kaarten koopt! Dresscode©blue is een
nieuwe benefiet muziekavond voor
jongeren op zaterdag 28 mei op het
Raadhuisplein. Beroemde dj’s als
DJ Roog, Misja Helsloot, The Flexican, DJ Raymundo, verlenen belangeloos hun medewerking. De opbrengst van Dresscode©blue gaat
naar Fight Cancer, het jongerenlabel van KWF. “De launch party van
Dresscode©blue event was een
enorm succes”, aldus medeorganisator Jan van Schuppen van café Joppe. “We hebben een fantastische avond gehad met optredens
van diverse dj’s, daarbij zijn al veel
kaarten verkocht.” Onder de verkochte kaarten worden VIP kaarten
verloot. Met deze VIP-kaart plus in-

troducé krijgt de gelukkige eigenaar
op Dresscode©blue toegang tot de
Vipruimte, inclusief champagne en
lekkere hapjes. Dus haast je en koop
een kaart! Harold Ofman, organisator en initiatiefnemer, geeft aan dat
zo’n groot event niet zonder support van het bedrijfsleven kan. “We
zijn druk bezig met het benaderen
van grote en kleine bedrijven. Door
de economische crisis willen bedrijven iets langer dan anders nadenken over sponsoring. Daar hebben
we uiteraard begrip voor.” Meer informatie met betrekking tot sponsoring en de line up, is terug te vinden
op www.dresscodeblue.nl. De minimum leeftijd voor Dresscode©blue
Moves You is 18 jaar.
Kaarten kosten in de voorverkoop
15 euro en aan de kassa 17,50 euro.
Verkoopadressen zijn Hartelust aan
de Oosteinderweg 279, café Joppe
in de Weteringstraat, Foto de Boer
in de Zijdstraat,Tom Meijer Kapsalon in de Dorpsstraat en Gall & Gall
in winkelcentrum Kudelstaart. Info:
www.fightcancer.nl

Aalsmeer - Enkele maanden terug werd de Aalsmeerse Brandweer
Vereniging door Oud Aalsmeer gevraagd om het Historisch Museum,
wat is gevestigd in de boerderij bij
de historische tuin, in te richten. Natuurlijk werd hierop volmondig “ja”
gezegd. Vanaf dag één werd er getwijfeld aan de grote van het museum. De Vereniging, maar natuurlijk ook de brandweer heeft nogal
wat materialen, foto’s en anekdotes.
Meer dan voldoende om een museum in te richten.
Vereniging 60 jaar
Omdat de Aalsmeerse Brandweer
Vereniging in 2011 zestig jaar jong
is, werd besloten om als hoofddoel
de afgelopen zestig jaar uit te lichten. Een comité, bestaande uit Joost
de Vries, Jos van der Wal, Bob van
der Laarse en Menno Booij, werd
snel gevormd. Alle vier hebben ze
een aantal jaren van de tentoonstelling op zich genomen. Het resulteert
in een tiental overzichtspanelen en
vitrines vol met oude en nieuwe materialen. Het middenpad van de tentoonstellingsruimte staat vol met
grotere brand gerelateerde spullen;
een pomp uit de 19de eeuw, aggregaat, lampen van de BB en natuurlijk de historische brandweerstaven.
Per twee panelen wordt een overzicht gegeven van brandweer of
verenigingsactiviteiten in tijdsvakken van 10 jaar. Opvallende foto’s,
vervelende (voor de betrokkenen)
verhalen en ander leed waar brandweer Aalsmeer bij betrokken is ge-

weest. In de verschillende vitrines
staan watervoerende armaturen,
communicatie middelen en natuurlijk de herkenbare helmen. De helm
die in de nabije toekomst gedragen
gaat worden, staat hier ook bij!
Het is een klein overzicht, helaas.
Het is onmogelijk om alles neer te
zetten, alles af te beelden wat er de
afgelopen jaren heeft plaats gevonden. De tentoonstelling is komend
paasweekend open en is te bezichtigen tot de laatste dag van de opening van de historische tuin. De personen, die de tentoonstelling hebben neergezet, proberen de tentoonstelling up to date te houden,
binnen kort volgen de eerste actuele foto’s van de maand april. Waaronder een heel actuele!

Muziek
Donderdag 21 april:
* Engelse pubavond met optreden
van Aalsmeerse band Rietveld in de
Praam, Zijdstraat v/a 20.30u.
Vrijdag 22 april:
* Praamavond met dj Henk in De
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Single danceparty in Blitzz, Marktstraat vanaf 22u.
Zaterdag 23 april:
* Nacht van Duetten in De Oude
Veiling, Marktstraat vanaf 22u.
* Kwartet trompettist Michael Varekamp in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21.30u.
* Preparty met dj Zwekko in de
Praam, Zijdstraat v/a 19u. Kidsboetclub met gastdj Marc Kesting van 16
tot 19u.
* Crazy saturday in Blitzz, Marktstraat vanaf 22u.
Zondag 24 april:
* Bowandeling party met loterij
met dj Jochem van Leeuwen in de
Praam, Zijdstraat van 22 tot 05u.
* Paasparty in Blitzz, Marktstraat
vanaf 22u.
Maandag 25 april:
* Plug and Play, jamsessie, in The
Beach, Oosteinderweg 247a, 15-18u
Woensdag 27 april:
* Jamsezzion in Blitzz, Marktstrat
vanaf 21u. Met Onno Postma.
Exposities
Zaterdag 23 april:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u.
Aalsmeerderdijk 460.
* Historische Tuin open. Ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
13.30 tot 16.30u. Vanaf dit weekend expositie ‘60 Jaar brandweer
Aalsmeer’ in Historisch Centrum.
Tot en met 12 juni:
* Jubileum expositie Aalsmeerse
Doopsgezinden, Eigen wijs, eigen
weg in kerk Zijdstraat 53. Te bezoeken iedere dinsdag 14-16ul, zater-

dag 14-17u. en zondag 11.30-14u.
Tot en met 1 mei:
* Schilderijen en beelden van Martine Boer en Eja Siepman-van den
Berg in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met
zondag 14-17u.
Tot en met 22 mei:
* Nieuwe expositie met glaskunst
en schilderijen in galerie Sous Terre,
Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 8 mei:
* Kindertekeningen van vogels en
vlinders op Kinderkunstzolder in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Diversen
Donderdag 21 april:
* Ouderensoos Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
Vrijdag 22 april:
* Opening stellingseizoen met
bijzondere voorstelling in Fort
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug, 13.15u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Maandag 25 april:
* Eieren zoeken op kinderboerderij Boerenvreugd, Hornmeer, 10-12u.
Woensdag 27 april:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd in
De Bloemhof, Hornweg. ook op 4
mei. Van 9.30 tot 12u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u. Literaire avond van 19.30 tot 21.30u.
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat
vanaf 19.30u.
Donderdag 28 april:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd in
Proosdijhal Kudelstaart. Ook op 2 en
5 mei. Van 9.30 tot 12u.
Vergaderingen
Donderdag 21 april:
* Vergadering Beraad en Raad in
gemeentehuis vanaf 20u.

Smeuïge en uitbundige
duetten in Oude Veiling
Aalsmeer - Na het grote succes van
de glamrock avond van vorig jaar, is
de tijd rijp voor een nóg uitbundiger vervolg. Dit jaar met het thema:
De Nacht van het Duet. Aanstaande
zaterdag 23 april worden bezoekers
aan de Oude Veiling in de Marktstraat getrakteerd op een smakelijke
aaneenschakeling van smeuïge en
uitbundige duetten. Maar liefst zevenentwintig lokale, maar soms ook
internationale zangers en zangeressen zullen elk een bekend, prachtig,
uitzinnig of opvallend duet ten gehore brengen op het grote podium.
De enthousiaste zangers en zangeressen, 26 in totaal, zorgen voor een
veelzijdig programma, met prach-

tige duetten uiteenlopend van Brian Adams, Lee Towers, Stevie Wonder, Manke Nelis, Kylie Minoque, Iggy Pop, Dolf Brouwers, Snow Patrol,
Anita Meyer, Mel C, Alphabeat, Kim
Wilde, Phil Collins, Kiki Dee, MarvinGaye, Nicole Kidman, Paul McCartney en nog veel meer. De muzikale begeleiding wordt gedaan door
een speciaal voor deze gelegenheid
samengestelde band bestaande uit
André Dollekamp, Ab Hansen, Ronald Fransen, Martijn Stuiver, Robbert Tuinhof en Jøran van Liempt.
De zaal is open vanaf 21.00 uur en
de nacht van het duet begint zaterdag om 22.00 uur. De toegang bedraagt 7,50 euro per persoon.

Ook Crash’45 en Fortboerderij open

Bijzondere voorstelling Fort
Aalsmeerderbrug - Het nieuwe
Stellingseizoen staat voor de deur
en de fortbeheerders maken zich
klaar voor bezoekers Fort Aalsmeer
is het podium voor de seizoensopening op vrijdag 22 april.
Op Fort bij Aalsmeer zet Terugspeeltheater Wordt Vervolgd persoonlijke
verhalen over de Stelling om in theater. Organisator Cultureel Erfgoed
Noord-Holland selecteert drie bijzondere verhalen uit het Geheugen

van de Stelling die terugkomen in
de voorstelling. De voorstelling is vrij
toegankelijk en start om 13.15 uur.
Speciaal voor de seizoensopening
organiseert Stichting MEGA historische rondleidingen op Fort bij
Aalsmeer en zijn er activiteiten voor
kinderen.
Het in het fort gevestigde Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 en Fortboerderij Dijkzicht
zijn eveneens geopend.

Café Tante Truus open met
Pasen en Koninginnenacht

Aalsmeer - Feestcafé Tante Truus
opent haar deuren met Pasen en
Koninginnenacht. Dat je bij Feestcafé Tante Truus aan het juiste adres
bent voor een hilarisch gezellige
avond weten steeds meer mensen.
De leuke muziek en de ouderwetse
sfeer geven de gasten echt het gevoel een avondje uit te zijn.
Daarom heeft Tante Truus besloten om zondag 24 april ofwel eerste Paasdag haar deuren te openen.
Heb je zin om een drankje te nuttigen of lekker eieren te eten? Laat je
dan verrassen door de de sfeer van
feestcafé Tante Truus! Tevens maak

je kans op leuke paasprijzen in de
paasloterij.
Op vrijdag 29 april, de Koninginnenacht ontmoet Tante Truus blauw
bloed? Het volledig oranje gekleurde feestcafé met haar diverse drankaanbiedingen staat garant voor een
gezellige avond. Kaas,worst en de
originele Nederlandse bitterbal zullen niet ontbreken!
Ben je ouder dan 18 jaar? Tante
Truus ontvangt je met open armen
met Pasen en Koninginnenacht.
Feestcafé Tante Truus is te vinden
op de Dreef 5 (Bon Ami).Voor meer
informatie: www.fctantetruus.nl.
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Zanger Jan Leliveld in Ahoy

Verlovingsjurk in Crash Museum

Het bijzondere verhaal van
geheim agente in Goudmijn
Aalsmeerderbrug - De KRO heeft
onlangs televisieopnamen gemaakt
in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in het Fort
bij Aalsmeer voor het programma
Goudmijn. De programma wordt op
de avond van de Dodenherdenking,
4 mei om 18.05 uur uitgezonden. In
de uitzending vertelt Crash-vrijwilligster Janny Herfst het bijzondere
verhaal van verzetsstrijdster en geheim agente Jos Mulder-Gemmeke
en Bep Tijsterman-De Kuijer, die van
de parachute van Jos Gemmeke een
verlovingsjurk maakte. Crash kreeg
de jurk in 2008 in bruikleen van het
Historisch Genootschap Nieuwkoop. Crash ontving mevrouw Tijsterman later in het museum om haar
te laten zien hoe haar jurk werd gepresenteerd. Toen daaraan bekendheid werd gegeven, kwam het museum ook in contact met Jos Mulder-Gemmeke. Zij kreeg in 1951
de Militaire Willemsorde en is, behalve Koningin Wilhelmina, de enige vrouw die deze hoogste Nederlandse onderscheiding voor dapperheid kreeg. De jurk maakt inmiddels deel uit van de presentatie in het museum over Vrouwen
in het Verzet, de dropping van Jos
Gemmeke bij Nieuwkoop met infor-

matie over Ron Sloan, de piloot van
de bommenwerper die haar dropte en de Droppingploeg Nieuwkoop onder leiding van Jaap Roggeband. Jos Gemmeke werd op 10
maart 1945 boven Nieuwkoop geparachuteerd. Ze werd opgevangen door de Droppingploeg Nieuwkoop. Bep de Kuijer haalde samen
met andere vrouwen diezelfde nacht
nog de parachute uit elkaar en verstopte deze voor de Duitsers zodat er geen sporen van de dropping achterbleven. In 1946 maakte
zij van de stroken parachutestof een
jurk voor haar verloving met Nic.
Tijsterman op 19 mei. Jos MulderGemmeke en mevrouw Bep Tijsterman-De Kuijer overleden helaas enkele maanden geleden kort na elkaar. Hun bijzondere geschiedenis
staat op 4 mei centraal in het programma Goudmijn. Het programma
wordt gepresenteerd door Karin de
Groot. Het Crash Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd aan de Aalsmeerderdijk 460,
Aalsmeerderbrug en is geopend
op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur,
maar ter gelegenheid van de viering
van de bevrijding ook op donderdag
5 mei. Voor meer informatie: www.
crash40-45.nl of bel 0297-530667.

Presentatrice van KRO’s Goudmijn Karin de Groot (links) met Crash vrijwilligster Janny Herfst bij de jurk van parachutestof. Foto: PR KRO.

Aalsmeer - Zanger Jan Leliveld is
uitgenodigd door de organisatie van
de ‘Nacht van Oranje’ om op te treden in Ahoy Rotterdam op 29 april.
Het is alweer de 19e editie van dit
evenement en het belooft opnieuw
een daverend muziekspektakel te
worden. Een bonte stoet van maar
liefst vijftien Hollandse artiesten
en bands, waaronder Jan, luidt 29
april traditioneel Koninginnedag in.
Jaarlijks wordt dit evenement georganiseerd in Ahoy en Jan is voor
het eerst uitgenodigd om op te treden. De presentatie ligt in handen
van Albert West en het verdere pro-

Bosmobiel voor senioren

‘Rijdende boswandelingen’
weer tweemaal per week
Aalsmeer - Vanaf 2 mei tot en met
28 september biedt de stichting
Bosmobiel tweemaal per week (op
dinsdagen en woensdagen) rondritten door het Amsterdamse Bos aan.
Deze worden speciaal gehouden
voor slecht ter been zijnde senioren
die toch een ‘boswandeling’ willen
maken. Vrijwilligers van de stichting
hebben, in samenwerking met het
Amsterdamse Bos, een aantal routes door het bos uitgezet. Bovendien
kan aan de hand van de agenda van
het Amsterdamse Bos worden ingespeeld op bijzondere evenementen.
De Bosmobiel is geïntroduceerd in
2009 en heeft al bewezen een welkome aanvulling te zijn op de voorzieningen in het Amsterdamse Bos.
Stichting De Bosmobiel, een initiatief van Rotary Aalsmeer Uithoorn,
heeft in 2009 twee Bosmobielen
kunnen aanschaffen. De rondrit
duurt twee en een half uur en kost

slechts 5 euro, waarbij koffie en gebak zijn inbegrepen. Per Bosmobiel
kunnen vijf passagiers mee, dus tien
per dag. Boeken kan tot een week
van tevoren door een telefoontje (tussen 12.00 en 17.00 uur) naar
het bezoekerscentrum Amsterdamse Bos: 020-5456100 of een mailtje
naar bezoekerscentrum@dmo.amsterdam.nl. Op de dag waarop de
rit wordt gemaakt, kan het gereserveerde plaatsbewijs bij de kassa van
het bezoekerscentrum worden opgehaald. Als de chauffeurs de Bosmobiel hebben voorgereden, kunnen de passagiers instappen op het
parkeerterrein aan de voorzijde van
het bezoekerscentrum.
Het Amsterdamse Bos stelt voor de
gebruikers van de Bosmobiel de sanitaire voorzieningen van haar kantoor ter beschikking. Die bevinden
zich op de begane grond, tegenover
de receptie.

Doe ook mee aan de week
van de amateurkunst
Officiële sollicitatiegesprekken
examenkandidaten Groenstrook
Aalsmeer - De leerlingen uit leerjaar 4 van Wellantcollege vmbo de
Groenstrook te Aalsmeer hebben
in april allemaal een sollicitatiegesprek moeten voeren als onderdeel
van hun examen Nederlands.
Deze sollicitatiegesprekken vonden
plaats op school en werden gevoerd
door personen die de school van
buitenaf had aangetrokken. Docenten Nederlands van de school zelf
zaten er als beoordelaars bij. Voorafgaand aan deze gesprekken hebben de leerlingen een sollicitatietraining gehad van Peter Borgaerts
(van ACBB), die hier door de school
speciaal voor ingehuurd was.
Tijdens deze trainingen werd de

leerlingen geleerd hoe ze met hun
lichaamstaal hun woorden kunnen
ondersteunen, werd aandacht besteed aan welke kleding bij een dergelijk gesprek gepast is en hoe ze
zichzelf kunnen ‘verkopen’.
Tijdens de sollicitatiegesprekken
bleek dat een groot deel van de
leerlingen het goed had voorbereid,
maar dat de zenuwen soms flink
aanwezig waren.
Toch brachten velen het er goed
vanaf en werden er juweeltjes van
gesprekken gevoerd.
Het cijfer dat de leerlingen hiervoor
kregen, telt mee voor hun examen
Nederlands en hopelijk draagt dit
bij aan het behalen van het diploma!

Historische Tuin ook op
tweede paasdag geopend
Aalsmeer - Op tweede paasdag,
maandag 25 april, is de Historische
Tuin geopend van 13.30 tot 16.30
uur. Ook het Historisch centrum met
de tentoonstelling over de brandweer is deze dag te bewonderen.
De entree is 4 euro voor volwassenen en 3.50 euro voor 65-plussers.
Museumkaarthouders en kinderen
tot 12 jaar mogen gratis een kijkje
komen nemen.
Helaas zijn er enkele vrijwilligers
niet meer in staat om hun taak op

Aalsmeer - Ben je een enthousiaste amateurkunstenaar? Zanger, beeldhouwer, fotograaf, musicus, danser, schilder of acteur? Alleen of in een groep? Jong of oud?
Doe dan ook mee en meld je aan bij
Kunstencentrum De Hint. In samenwerking met Kunstfactor, landelijk
instituut voor de amateurkunst, coordineert Kunstencentrum De Hint
in Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen de landelijke Week van
de Amateurkunst. De week vindt
plaats van 14 tot en met 21 mei en
het thema is Word Wakker! In genoemde drie gemeenten vinden in
deze week verschillende activiteiten
plaats, waaronder spetterende openingsfestijnen, open podia, kunstroutes en workshops. In Aalsmeer
vindt op zaterdag 14 mei een bonte
optocht plaats waarin alle amateurkunstenaars, in verenigingsverband
of individueel, kunnen meelopen.
Op 21 mei wordt een groot slotconcert georganiseerd in de burgerzaal
van het gemeentehuis. In Uithoorn
vindt op 14 mei, in samenwerking
met buurtbeheer Thamerdal, een

cultureel buurtfestival plaats bij De
Hint. Tevens houdt De Hint een open
dag en zijn vele workshops te volgen. Op 21 mei is in de tent op het
Hintterrein de hele dag open podium: Iedereen kan zich presenteren, zich door elkaar laten inspireren en zich informeren. Ook op 14
mei is er een openingsmanifestatie
in Mijdrecht, met muziek en meer.
Ook gedurende de rest van de week
vinden activiteiten plaats en houden
veel verenigingen open repetities of
organiseren workshops.

Boerenvreugd houdt activiteit
voor bewoners Oosteinde

Aalsmeer - Het begon als een plan
om nieuwe bewoners van Oosteinde te betrekken bij de kinderboerderij. Maar voor het bestuur van
Boerenvreugd is de activiteit aan de
Snoekbaarsstraat de laatste weken
een eigen leven gaan leiden. Meer
dan eens hebben de bestuursleden
uit moeten leggen dat de voorgenomen uitstap naar Oost eenmalig is,
en elke keer zijn de reacties positief. Naar aanleiding van het bericht
op 1 april (!) hebben zich enkele geinteresseerden gemeld voor vrijwilligerswerk op de nieuwe kinderboerderij.

Eveneens waren er bezorgde reacties uit de buurt. Na uitleg kon men
wel om de grap lachen. Het werkelijke plan van Boerenvreugd is om
op 15 mei een uitgebreide activiteit te verzorgen voor de bewoners
van Aalsmeer Oost. Op het veld aan
de Snoekbaarsstraat zullen bezoekers kunnen genieten van spelletjes, educatie en gezelligheid.
Voor deze activiteit zoekt Boerenvreugd nog mensen die willen helpen opbouwen en afbreken. Reacties kunnen naar pdkvanschaik@
telfort.nl. Voor meer informatie
www.boerenvreugd.nl.

Rode Kruis Aalsmeer trakteert
deelnemers ‘Tafeltje Dekje’
Aalsmeer - Een dag met lekker
eten, entertainment, een rondleiding en gezellig samen zijn. Voor
veertig deelnemers uit Aalsmeer
aan de jaarlijkse ‘Tafeltje Dekje’ activiteit zorgde dit afgelopen zaterdag voor een plezierige dag.
Dit jaar werd het evenement gehouden bij snijbloemenspecialist Hilverda-Kooij in De Kwakel. De organisatie was in handen van het Jongeren Rode Kruis Aalsmeer en Uithoorn. Voorzitter van het Jongeren
Rode Kruis Lotte Klumper: “De gasten hebben zich prima vermaakt en
gingen zeer tevreden huiswaarts.”
De gasten werden verwelkomd met
een kopje thee of koffie. Tijdens het
nuttigen hiervan werd gezellig met
elkaar gepraat. De live muziek werd
verzorgd door de twee ervaren accordeonspelers Gon en Ben, die
welbekende liederen speelden. Be-

drijfsleider Han Hogervorst verzorgde een presentatie over het bedrijf
en gaf de deelnemers een rondleiding door de imposante kwekerij.
Bij terugkomst konden de gasten
gelijk een borrel, advocaat of frisdrank bestellen bij de jongeren van
het Rode Kruis. Hierna was het tijd
voor het eten. De maaltijd bestond
uit soep, broodjes en salade. Als afsluiting werden ter plaatse Brusselse wafels gebakken. De dag werd
afgesloten met een bingo waarbij
de jonge Rode Kruisers de getallen oplazen en de prijzen regelden.
Rond acht uur werden de deelnemers weer opgehaald en gingen ze
met een volle maag en blije gezichten huiswaarts. Wil jij het Jongeren
Rode Kruis een keer helpen of wil je
meer informatie over wat het Jongeren Rode Kruis doet? Mail dan naar
rkjongeren@hotmail.com.

Gasten worden goed verzorgd tijdens ‘Tafeltje Dekje’.

Kunstenaars gezocht
Voor de beeldende-kunstroutes in
winkeletalages zoekt De Hint nog
amateur beeldend kunstenaars die
hun werk graag een weekje in de
etalage hangen!
Doe mee en laat je talent zien. Alle
activiteiten tot nu toe zijn te vinden
op de website van De Hint: www.
dehint.nl. Kortom: Word Wakker en
doe mee! Meld je aan bij De Hint:
admin@dehint.nl onder vermelding
van de gemeente waarin je actief
bent.

Prachtige, saamhorige lachavond!

de Tuin te vervullen. Daarom worden nu vooral enige mensen die
als gastheer, gastvrouw willen helpen op de Tuin gezocht. De Tuin
zoekt vooral mensen die circa zes
keer op zaterdag of zondagmiddag
van 13.30 tot 16.30 een dienst willen draaien. Ook de vrijdagmorgen
van 10.00 tot 13.30 uur is nog niet
volledig bezet. Reacties graag via
htaalsmeer@planet .nl of tel. 0297322562. De Historische Tuin is te bereiken via het Praamplein.

Schoolfeest leerlingen Groenstrook
Aalsmeer - Op donderdag 7 april
waren de leerlingen van leerjaar 1
en 2 van Wellantcollege de Groenstrook wat drukker dan normaal.
De reden? Die avond werd er een
schoolfeest gehouden in het vernieuwde Jongerencentrum N201.
De leerlingen waren in de pauzes
volop aan het overleggen wat ze aan
zouden doen en op welke muziek ze
hoopten te gaan dansen.
Aan de grote verwachtingen die er
waren werd gehoor gegeven: De
muziek was afwisselend en dansbaar, de locatie leende zich om lekker te dansen, kletsen en relaxen
en de docenten deden een dansje mee. De hele avond werd er volop geswingd op hiphop-, top 40- en
housemuziek en daarnaast uitgerust en bijgepraat op de banken in
de relaxhoek.
Al met al was het een geslaagde

gramma bestaat uit optredens van
Gebroeders Ko, Marianne Weber,
Frans Duijts, Helemaal Hollands,
Frans Bauer, Het Feestteam, Wolter
Kroes, Jan Smit, Lee Towers, Thomas Berge, Wesley Klein, Vinzzent,
Peter Beense, feest-act De Burberry’s en dus Aalsmeerder Jan Leliveld. Het wordt voor Jan de tweede
keer dat hij mag optreden voor zo’n
groot aantal bezoekers. Op 10 december 2010 heeft Jan al opgetreden voor maar liefst 35.000 mensen
in Stadion Gelredome in Arnhem tijdens de afsluiting van het ‘Mega Piraten Festijn’.

avond en gaven de leerlingen de
volgende dag aan elke week wel
zo’n feestje te willen hebben!

Op de foto uit 1930/1931 de kinderen van de koster G.P. Maas en zijn vrouw
Sjaan Schoone.

Kwakelse gezinnen op website
De Kwakel - Grote gezinnen waren
vroeger heel gewoon in Nederland.
De Kwakel was daarop geen uitzondering. Stichting De Kwakel Toen &
Nu heeft onlangs een groot aantal
van die kinderrijke Kwakelse gezinnen op de website geplaatst in de
rubriek ‘Het Familie Album’, een fotografisch verslag van grote Kwakelse families van weleer.

In dezelfde rubriek ook de ‘Kwakelse Tweelingen’, waarin vijf aanvullingen geplaatst zijn, waaronder de
jongste tweeling uit 2010.
Verder zijn aanvullingen toegevoegd
bij ‘Creatieve Kwakelaars’, bij ‘Klassenwerk’ en, onder een eigen kop,
‘Reünies’.
Kijk voor meer informatie en foto’s
op www.de-kwakel.com.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
16 april vierde Robbert Jan Proos
de eenzaamheid in zijn programma ‘Solo’, het werd een wervelende
show! Na onheilspellend vliegtuiggeronk in een donkere zaal ging het
licht aan! Daar zat Robbert Jan heel
zielig en eenzaam, aangespoeld op
een onbewoond eiland. Hij kon nog
wel even zijn moeder bellen. De verschillende types, scènes, mooie gedichten, liedjes, zelfs een Kroatische horlepiep vlogen voorbij! Dan
weer tante Febrèze, dan weer haar
geestelijk arbeidsongeschikte man
oom Leo. In het zouteloze huwelijk dat zij hebben, verzucht zij vaak
dat ze hem iets aan wil doen “Je
denkt ’t wel, maar je doet het niet”.

Na de onvermijdelijke breuk blijkt
op wonderbaarlijke wijze dat nabijheid héél eenzaam kan zijn en afstand via het daten weer nieuwe
genegenheid creëert. Na de pauze staat er opeens onder stroboscopisch licht geweld een ridder van de
ronde tafel met zwaarden te zwaaien! De manier waarop de verhaallijnen steeds weer terugkomen en
een cirkel vormen, zijn briljant gevonden! Een prachtige, saamhorige
lachavond! “Relatie of niet, iedereen
heeft zo z’n eenzame momenten.
Robbert Jan Proos maakt dat we er
tegen kunnen”, aldus een bezoekster na afloop van de laatste cabaretavond van dit seizoen in cultureel
café Bacchus.

Speelavond bij
Allen Weerbaar

met 5281 punten. Bij het jokeren
bleek mevrouw R van Schaik onverslaanbaar met 96 punten. Plaats
twee wordt bezet door mevrouw M.
Groenendijk met 394 punten.

Aalsmeer - De laatste speelavond
van het seizoen organiseert buurtvereniging Allen Weerbaar op
maandag 2 mei. Klaverjassen en jokeren staan op het programma. Er
wordt gekaart in Het Middelpunt in
de Wihelminastraat.
Om 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld. Kaarters worden verzocht
om 19.45 uur aanwezig te zijn. Het
klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door mevrouw
K. Wahlen met 5537 punten, op
twee is de heer H. Dolk geëindigd

Zomerreisje
Op woensdag 27 april staat het jaarlijkse zomerreisje van Allen Weerbaar op het programma. De bus
vertrekt om 8.30 uur precies vanaf sporthal De Bloemhof aan de
Hornweg, hoek Machineweg. Deelnemers worden verzocht om 8.15
uur aanwezig te zijn. Er zijn nog vijf
plaatsen vrij.
Wie wil er mee? Opgeven kan bij
mevrouw L. de Nooij via 0297325040.
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College stemt in met ontwerp
nieuwe woonvisie gemeente

130 Kilometer op
Oosteinderweg

Aalsmeer - Op zaterdag 16 april
rond half twee in de nacht is op de
Oosteinderweg een snelheidsovertreder tot stoppen gemaand door de
politie. De bestuurder, een 20-jarige
Aalsmeerder, reed met een snelheid
van liefst 130 kilometer per uur. De
beginnende bestuurder heeft zijn
rijbewijs moeten inleveren. Ook is
proces-verbaal opgemaakt.

Aalsmeer - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op
19 april ingestemd met het ontwerp van een nieuwe woonvisie voor
de gemeente Aalsmeer. De woonvisie kan gezien worden als uitwerking van de in 2009 vastgestelde Gebiedsvisie en geeft de visie van
de gemeente weer op het gebied van Wonen. Wethouder Ulla Eurich: “Het is goed wonen in Aalsmeer en dat willen wij vooral zo houden. Kwaliteit staat voorop. Die moet ook bereikbaar zijn voor mensen voor wie dat, vanwege bijvoorbeeld financiën of gezondheid, niet
vanzelfsprekend is. Aalsmeer blijft groeien, maar slechts beheerst.
Er moet meer variatie komen in het woonaanbod, zodat het voor iedereen hier prettig wonen blijft. Dat is de leidraad voor ons nieuwe
beleid.”
Onderzoek en analyse
De ontwerp woonvisie verwoordt
het nieuwe woonbeleid van de gemeente Aalmeer voor de komende
tien jaar en is gebaseerd op onderzoek en analyse van de huidige en
toekomstige woonbehoefte. Centraal in de woonvisie staan dus de
woonwensen van de inwoners. Het
woonaanbod moet daar zo goed
mogelijk bij aansluiten. Dat doet
het op dit moment niet. Het woonaanbod is te eenzijdig. In de afgelopen decennia zijn vooral eengezinswoningen in het duurdere segment gebouwd en is er weinig aanbod gekomen voor specifieke doelgroepen als jongeren, senioren en
mensen met een zorgvraag. Terwijl
ook deze groepen in de gemeente
Aalsmeer blijven groeien. Er moet
veel meer variatie in het woonaanbod komen, passend bij de diversiteit van de woonwensen van verschillende doelgroepen met verschillende portemonnees. Voor
mensen met een laag inkomen is de
sociale huurvoorraad nu en straks
groot genoeg. Aandacht verdient de
kwaliteit van een deel daarvan, zodat de maandelijkse energielasten
naar beneden gaan. Huishoudens
met middeninkomens komen met
de nieuwe Europese regels niet langer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Voor hen is het aanbod aan betaalbare huur- en koopwoningen zeer beperkt. Met nieuw
aanbod en de inzet van startersleningen en het woonfonds wil de gemeente de kloof tussen sociale huur
en koop helpen overbruggen. De
meeste inwoners van de gemeente
Aalsmeer zijn prima in staat om zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor
hun woonsituatie. De gemeente ziet
haar rol vooral daar waar niet voldoende aan de vraag tegemoet gekomen wordt. Wethouder Ulla Eurich: “Wij realiseren ons dat wij als
gemeente over relatief weinig instrumenten beschikken om krachtig
sturing te kunnen geven aan de woningmarkt. Daarom werken wij gericht samen met andere partijen als
bewoners, woningcorporaties, ont-

wikkelaars, makelaars enzovoorts.
Wat nieuwbouw- of herinrichtingprojecten betreft zullen wij als gemeente veel meer dan voorheen de
regie in handen nemen om het woningbouwprogramma optimaal aan
te laten sluiten bij de woonwensen van gemeente Aalsmeer. Over
vijf jaar herhalen we het woonbehoefteonderzoek, zodat we onze koers zo nodig kunnen aanpassen.” Voordat de gemeenteraad zich
uitspreekt over de ontwerp woonvisie krijgen burgers en organisaties
de mogelijkheid hun mening te geven. Gedurende vier weken ligt de
visie voor een ieder ter inzage. Participatieraden, ouderenbonden, huurdersverenigingen, buurgemeenten
enzovoorts zullen expliciet worden
uitgenodigd om hun reactie te geven. Daarna zal de ontwerp woonvisie daar waar nodig worden aangepast, voordat deze visie uiteindelijk
ter vaststelling zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Woonwensen jongeren
Als onderdeel van de woonwensenanalyse van de Aalsmeerse bevolking is heel specifiek onderzocht
wat de woonwensen van jongeren
zijn. Dit is gedaan met een Internetenquête onder ruim 1800 jongeren
en een woonwensenmarkt in Jongerencentrum N201. Aalsmeerse
jongeren in de leeftijd van 18 tot 30
jaar wonen bij gebrek aan passende
zelfstandige woonruimte voor het
grootste deel bij hun ouders. Verder blijkt uit het onderzoek dat even
veel jongeren op zoek zijn naar een
goedkope koopwoning als naar een
sociale huurwoning en de meeste
jongeren op zoek zijn naar een 2- of
3 kamer appartement dan wel een
rijtjeshuis. De uitkomsten van het
onderzoek naar de woonwensen
van jongeren en starters zijn vastgelegd in het rapport ‘Woonwensen van jongeren in Aalsmeer’. Dit
rapport is een bijlage bij de woonvisie en kan worden ingezien bij de
gemeente. Alle stukken zijn ook te
downloaden via de website van de
gemeente Aalsmeer.

Overleg CDA met Hoogheemraadschap

‘Droge voeten en schoon
water blijft uitdaging’
Aalsmeer - “Droge voeten en
schoon water, dat lijkt simpel maar
het vergt een uitvoerig systeem
en voortdurende aandacht. Voor
Aalsmeer is het waterplan 2015
sinds 2009 in uitvoering, een goed
moment om de voortgang te evalueren”, verwijst fractievoorzitter
van het CDA Jaap Overbeek naar
het overleg met een CDA-delegatie
van het Hoogheemraadschap Rijnland. De delegatie kwam hiervoor
op bezoek bij de fractie, waarbij ook
de landelijke politiek de revue passeerde. Eind 2008 is het Waterplan
Aalsmeer vastgesteld door de gemeenteraad en het Hoogheemraadschap Rijnland. In dit waterplan is
een uitvoeringsprogramma opgenomen, dat in 2015 moet zijn afgerond.
Grondwaterbeheersing in onder
meer de Hornmeer, de aanleg van
natuurvriendelijke oevers in woonwijken en de Westeinderplassen en
de aanpak van de waterkwaliteit zijn
enkele onderwerpen in het uitvoeringsprogramma. “Er is vooruitgang
en er zijn knelpunten. En we moeten
in delen van het overheidsapparaat
op zoek naar bezuinigingen’’, aldus
hoogheemraad Pieter Hellinga van
Rijnland, die vergezeld werd door
de CDA-bestuursleden Marjon Verkleij en Flip Blom. Hellinga en fractievoorzitter Jaap Overbeek van het
CDA onderstreepten het belang van
regelmatige contacten tussen Rijn-

land en de gemeenteraad. “Door direct met elkaar te communiceren
weten we allebei beter en sneller,
wat er leeft’’, aldus Overbeek. Net
als de gemeenteraad worden de bestuurders van de Waterschappen
om de vier jaar gekozen. Het kabinet
werkt een voorstel uit, om de bestuursleden van de waterschappen
door de leden van de gemeenteraad
te laten kiezen. Dit zijn zogenaamde
getrapte verkiezingen, net als de leden van de Eerste Kamer door Provinciale Staten. “Dat is een van de
afspraken in het regeerakkoord. Wat
ons betreft worden de verkiezingen
voor het waterschap gelijktijdig met
die voor de gemeenteraad gehouden. Dat brengt burgers en besturen dichter bij elkaar’’, stelt voorzitter Hermen de Graaf van het CDA
Aalsmeer. Tijdens het overleg met
de CDA-fractie in Aalsmeer zei Hellinga verder te verwachten, dat conform de doelstelling het watersysteem in Aalsmeer in 2015 op orde
zal zijn. In het Waterplan Aalsmeer
staat ook de visie tot 2050, waarin
onder meer rekening wordt gehouden met klimaatveranderingen. “Die
visie moeten we in 2015 weer tegen
het licht houden’’, aldus fractievoorzitter Overbeek. “Want we moeten
ons richten op zowel de korte als de
lange termijn, dat vloeit voort uit de
doelstelling die we als CDA hebben.
Plaatselijk en landelijk.’’

Geld gestolen
Aalsmeer - In het weekend van 16
en 17 april is ingebroken in een woning in de Hadleystraat. Via een bovenlicht van de voorzijde van het huis
hebben dieven zich toegang verschaft. Er zijn sporen van een koevoet bij het kozijn aangetroffen. De
inbrekers doorzochten de hele woning. De inbraak werd bij thuiskomst
zondag rond 19.00 uur ontdekt. De
dieven zijn er vandoor gegaan met
een kistje met sieraden en geld.

Tanken zonder
te betalen

“Pramenrace is geweldig spektakel”

Heimen en Janie Kerzaan
zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Ze hebben elkaar ontmoet via de jongerenclubs van de
kerk, maar ook omdat Janie vriendin
was met de zuster van haar echtgenoot in spé. Ruim 62 jaar geleden is de verkering begonnen en
afgelopen maandag 18 april arriveerde burgemeester Pieter Litjens
met bloemen vanwege het 60 jarige huwelijksfeest van Heimen en
Janie Kerzaam-Verbeek. In Rijk, het
dorpje dat moest wijken voor Schiphol, zagen beiden het levenslicht.
Zij dochter van de groenteboer uit
een gezin van drie dochters, hij uit
een groot gezin met nog drie broers
en vier zussen. In Oude Meer zette zij samen hun leven verder, kregen twee zoons en hebben inmiddels twee kleinkinderen en een achterkleinkind op komst.
Bovenwoning
Hun trouwjaar 1951 staat bekend
om de woningnood in Nederland.
Ook het echtpaar Kerzaan heeft
liefst negen jaar ingewoond, op
een bovenverdieping. Toen de woning vrij kwam, dacht het stel het
huis helemaal te kunnen huren.
Maar nee, de familie was te klein.
Een huisje werd gekocht in Oude Meer. Zesduizend gulden kostte
de woning. Nu een schijntje, maar
voor Janie en Heimen was de aankoop qua financiën krap. Er moest
namelijk ook flink verbouwd wor-

Politie in het
Wheel of energy

Schiphol- In de strijd tegen kanker
liepen 320 politiemannen en -vrouwen van de politie AmsterdamAmstelland een week lang in hun
vrije tijd op Schiphol in het Wheel
of Energy. Daarbij werd een groot,
maar nog onbekend sponsorbedrag
opgehaald.
Commissaris Olivier Dutilh reikte namens het korps een steen met
plaquette aan de initiatiefnemer uit
en sprak daarbij de hoop uit met
deze bijzondere actie letterlijk een
steentje te hebben kunnen bijdragen aan de actie. De medewerkers
liepen van 8 tot 15 april in estafettevorm van drie collega’s 24 uur
per dag in het Wheel. Het rad bleef
daardoor zeven dagen non-stop
draaien. Hoofdcommissaris Bernard
Welten geeft aan vooral trots te zijn
op de collega’s. “Het is fantastisch
dat dienders in eigen tijd zich op
deze manier inzetten voor het goede doel. We zijn natuurlijk niet voor
niets al acht jaar op rij het fitste politiekorps van het land’. Onze prestatie in het Wheel of Energy is daar alleen maar een bevestiging van”, aldus de korpschef die zelf ook een
uur meeliep. Wheel of Energy is een
actie van Stichting Marathon365.
Initiatiefnemer Richard Bottram is
zeer content met de 7-daagse bijdrage door het korps AmsterdamAmstelland. “Wheel of Energy wil
bijdragen aan een humaan leven
voor mensen die direct of indirect
door de ziekte kanker worden getroffen. Veel bedrijven leveren daar
hun bijdrage aan door een dag het
rad draaiende te houden.

den. Veertig jaar heeft het echtpaar
aan de dijk in Oude Meer gewoond,
daarna werd een huis in Rijsenhout
betrokken. Maar altijd qua boodschappen en activiteiten gericht
op Aalsmeer, werd het vizier gericht op de gemeente aan de andere kant van de Ringvaart. Sinds vier
jaar nu wonen Janie en Heimen in
een aanleunwoning aan het Molenpad en met heel veel plezier. “Hier
ga ik niet meer weg”, zegt mevrouw
Kerzaam vastberaden. De heer Kerzaam heeft vele jaren bij Fokker gewerkt, is uiteindelijk met vervroegd
pensioen gestuurd. Zijn zonen wisten in Fokker ook hun werkgever te
vinden. Zij hebben het faillissement
meegemaakt. “Treurig, toen we het
op televisie zagen.”
Actief
In de aanleunwoning voelt het echtpaar zich echt helemaal thuis. Janie is zelfs heel actief voor en met
haar mede-bewoners. Op de maandagmorgenclub is het echtpaar altijd aanwezig. Afgelopen maandag
natuurlijk niet. “Ze waren allemaal
jaloers dat de burgemeester kwam”,
vertelt de bruid. Eens per maand
eten de bewoners van de flat met elkaar, mevrouw Kerzaan zorgt in deze voor de penningen. En best fanatiek. “Ik heb een lijstje en als ze
nog niet betaald hebben, ga ik even
langs de deur.” De heer Kerzaam is

nu 87 jaar, zijn echtgenote 81 jaar.
Op vakantie met de caravan naar
Limburg en Brabant gaan ze niet
meer, maar er wordt nog wel degelijk genoten van het leven. Gewoon
dichter bij huis. Zoals afgelopen zaterdag. De trouwdag is gevierd met
een rondvaart over de Westeinderplassen en een diner in het Westeinder Paviljoen.
Zwaaien naar deelnemers
En de leukste dag van het jaar: De
tweede zaterdag in september, de
pramenrace. “Vorig jaar hadden ze
een spandoek opgehangen, omdat
ik tachtig was geworden. Alle pramenracers zongen een liedje voor
me en natuurlijk veel zwaaien. M’n
kleindochter doet ook mee”, vertelt
mevrouw Kerzaan. Dit jaar gaat zij
zeker weer op haar balkonnetje aan
het water van de Jeneversloot zitten. Genieten van het spektakel en
zwaaien naar de deelnemers. “Geweldig”, zegt de bruid enthousiast.
De heer Kerzaan vindt het overigens
ook een leuk evenement. Hij bekijkt
het alleen iets meer op afstand. “Hij
zit achter het raam, vindt het teveel
herrie. Maar we verheugen ons er
allebei ieder jaar op”, besluit het diamanten stel. Dus, pramenracers:
Bij de aanleunwoningen aan het
Praamplein wel even omhoog kijken
en zwaaien naar echtpaar Kerzaan!
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Op zondag 17 april zijn
drie mannen van 20 en 21 jaar aangehouden omdat zij na getankt te
hebben zonder te betalen wegreden bij het benzinestation langs de
N201. Medewerkers sloegen alarm
bij de politie. Het drietal, zonder
vaste woon- of verblijfplaats, is ingesloten. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Steekpartij

Aalsmeer - Op maandag 18 april
om tien voor acht in de ochtend
heeft een steekpartij plaatsgevonden in een woning in de Joke Smitstraat. Een 37-jarige man uit Amsterdam is met een mes meerdere
malen in zijn borst en hand gestoken. De hoofdstadbewoner is naar
het ziekenhuis vervoerd en is inmiddels stabiel. Verdachte is een 58-jarige man uit Kudelstaart. Er loopt
een onderzoek naar het motief van
de steekpartij.

Brandstichting
in Antoniushof

Kudelstaart - Afgelopen weekend
is twee maal brand gesticht bij de
woning van een 62-jarige bewoonster van het Antoniushof. Zowel zaterdag 16 als zondag 17 april zijn lucifers aangetroffen bij de schutting.
Een rietpluim is in de brand gevlogen. Het vuur is geblust door een
buurman. De schutting heeft lichte
brandschade opgelopen.

6 Fietsen gestolen
Aalsmeer - Afgelopen week zijn
vanaf diverse plaatsen in de gemeente totaal zes fietsen gestolen.
De rijwielen waren onder andere
gestald in de Ophelialaan, de Jac. P.
Thijsselaan en het Praamplein.

Er op uit in de buurt van Schiphol

De schoonheid van een kleurig bollenveld
Theo Kelderman gaat elke dag wel op pad, fietsend of
wandelend. Hij heeft zijn camera vaak bij zich. Als schilder én fotograaf geniet hij vooral van de kleuren: “Kleur
is alles. Al het zwart uit mijn werk is verdwenen, er is
alleen nog kleur.” Al zijn hele leven geniet hij van landschappen: van de mooie bollenvelden hier in de omgeving tot de glooiende landschappen in Limburg. Theo
heeft zijn fiets even geparkeerd aan de Vijfhuizerweg.
Hij maakt foto’s van het bollenveld.
Verrassend groen rond Schiphol
Wist Theo Kelderman dat Mainport en Groen zorgt voor
meer groen en recreatieve voorzieningen? Speciaal
voor inwoners en bezoekers van het gebied rond Schiphol, dus ook voor hem? “Ik had nog niet van de naam
Mainport en Groen gehoord, maar al fietsend is me wel
opgevallen dat er groen wordt aangelegd. Ik ben er blij
mee.”
Mainport en Groen is opgericht om het leefklimaat rond
de luchthaven te verbeteren. Zo zijn er bijvoorbeeld
fietsverbindingen in het gebied aangelegd en wordt er

op dit moment aan de IJweg, op twee minuten fietsen
van de Vijfhuizerweg, hard gewerkt aan de aanleg van
twee recreatieparken.
Houdt u net als Theo van fietsen?
Er zijn veel mogelijkheden om vanuit Haarlem, Hoofddorp en Amsterdam het gebied rond Schiphol op de
fiets te verkennen.
Kijk eens op www.mainportengroen.nl voor een
mooie fietstocht.
Mainport en Groen investeert in recreatieve voorzieningen
en groen voor inwoners en bezoekers van het gebied rond
Schiphol. Mainport en Groen is een initiatief van:
•
•
•
•
•

Gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam
Schiphol Group
Schiphol Area Development Company.
Provincie Noord-Holland
Ministeries van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie; Infrastructuur en Milieu
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Laatste ABC-actie dagen bij
Renault Nieuwendijk

Restaurant ’t Schouwse Hof
wordt: ‘De Jonge Heertjes’

Aalsmeer - Het zijn de ABC-dagen
bij Renault Nieuwendijk. De Renault
dealer pakt uit met bijzondere activiteiten en aanbiedingen. Vooral tijdens het Paasweekeinde valt er van
alles te beleven.
Het zijn de laatste ABC-dagen bij
Renault Nieuwendijk. Wie tijdens
deze dagen een nieuwe Renault
met A, B of C-energielabel aanschaft ontvangt een inruilpremie die
kan oplopen tot 2.500 euro. Bovendien profiteert de koper van een 0%
financiering.
Alleen tijdens deze actieperiode
krijgen klanten bij aankoop van een
Renault personenauto een Tw Steel
Renault GP horloge cadeau en ontvangt elke bezoeker een gratis Zoeminiatuur (één van de elektrische
modellen van Renault).

Aalsmeer - Jos en Luciënne Bakker, eigenaren van Hotel-restaurant
’t Schouwse Hof, gaan het een stapje terug doen en dragen het horecastokje over aan een jongere generatie. Danny van Duinen en Steffen Mur gaan het restaurant runnen onder de toepasselijke naam
‘De Jonge Heertjes’. Jos en Luciënne behouden wel het hotel. “Ook
als vraagbaak ben ik nog inzetbaar,
maar verder trekken wij onze handen ervan af”, aldus Jos. “We willen
erg graag van de gelegenheid gebruik maken om al onze gasten, onze vaste in het bijzonder, van harte
te bedanken voor het gestelde vertrouwen in ons. Al vanaf 1993 zijn
wij bezig om het iedereen naar de
zin te maken. Zonder al deze mensen was ons restaurant nooit zo’n
succes geworden. We zijn hen daarvoor echt heel erg dankbaar.” Dit
dankwoord komt zichtbaar uit Jos
zijn hart, zijn gezicht spreekt hierbij
boekdelen.

Op 30 april eindigt de ABC-actie definitief.

Verjaardag R4
Vijftig jaar geleden rolde de eerste
Renault 4 uit de fabriek. Dit wordt
gevierd op 23 april. Vijftig Renaults
4 zullen dan in een jubileumparade van Renault Nieuwendijk Bollenstreek naar de AutoRAI in Amsterdam rijden. Diegenen die de nostalgie van de jaren zestig en zeventig
nog eens op willen snuiven zijn welkom in de vestiging Hillegom op 23
april tussen 9.00 en 11.00 uur, om
de populairste Renault aller tijden
te komen bewonderen. Het adres is
Arnoudstraat 4.
Tweede paasdag open
Op tweede paasdag zijn alle Renault
Nieuwendijk vestigingen geopend.
(behalve Uithoorn). Bezoekers kunnen op hun gemak het Renaultgamma bewonderen terwijl de kinderen
een gat in de lucht springen op het
springkussen.

Wapen van Aalsmeer heropend

Nieuwe broodjescorner
bij Keurslager Kruyswijk
Aalsmeer - Drie dagen is keurslager Kruyswijk in de Ophelialaan 155
gesloten geweest voor een fikse opknapbeurt. De wanden zijn veranderd, het plafond is vernieuwd en er
is een vernieuwde broodjeshoek gekomen. Deze corner wordt meteen
vanaf de opening op 14 april zeer
druk bezocht. Veel scholieren en zakenmensen komen af en aan voor
bijvoorbeeld een lekker luxe vers
belegde pistolet. Er zijn ook nieuwe televisieschermen gemonteerd
op de achterwand waarop reclames
worden vertoond. Al ruim twaalf jaar
zwaait John Kruyswijk de scepter in
de prachtige zaak.
“De Keurslagerij is de trots van mij
en mijn medewerkers. Nu met de
nieuwe uitstraling des te meer. Iedere dag doen wij ons uiterste best
om de beste ambachtelijke producten te bereiden. Of het nu gaat
om een puur stukje vlees, de fijnste vleeswaren, de lekkerste specialiteiten of de heerlijkste maaltijden.
Wij gebruiken altijd de verste ingrediënten voor het eindresultaat van
de beste kwaliteit. Onze passie voor
het slagersvak zie en proef je zonder
meer in onze producten.
Mijn broer Ronald uit Waverveen
heeft een boerderij van waaruit hij
zijn rundvlees levert. Verser kan niet!
Hiervan maken wij perfecte entrecotes, kogelbiefstukken en sudder-

lappen, maar daarnaast kun je altijd terecht voor iets meer, zoals een
keurslagerij betaamd. We hebben
een nieuwe contactgrill voor warme broodjes en kakelverse kippetjes staan te draaien aan het spit,
dus kom gerust langs.”
Kruyswijk heeft als wekelijks koopje altijd een vleeswarentrio en een
complete maaltijd in de aanbieding.
Voor aankomende feestdagen zijn
daarnaast Paashaasjes verkrijgbaar
tegen een speciaal paastarief. Het
zijn varkenshaasjes omwonden met
katenspek. Voor catering is de slagerij tevens het vertrouwde adres.
John: “Ook de barbecue pakketten
maken wij weer volop. Als dit zomerse weer aanhoudt, krijgen we
toch allemaal weer zin om te barbecueën, nietwaar?” De statafels
buiten worden goed benut. De uitnodigende open uitstraling van de
mooie slagerij is gebleven en zelfs
luxer geworden.
John tot slot: “De befaamde gekookte worst van voormalig slager
Brander maken wij overigens nog
steeds. Van heinde en verre komen
ze voor die worst. Ik heb het geheime recept over kunnen nemen, die
zat destijds gelukkig bij de prijs in!”
Informatie: 0297-324059 of www.
kruyswijk.keurslager.nl.
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Het was een drukbezochte receptie op 13 april. Restaurant ‘Het Wapen van Aalsmeer’
werd officieel geopend op deze
zonnige woensdagmiddag. Genodigden stonden in een lange rij om
de familie Arkesteijn met dit heugelijke feit te feliciteren en te overladen met cadeaus. Melanie, de jongste zus, nam als eerste heel kort het
woord, waarop ze de microfoon snel
doorgaf aan haar oudere zus Nicolette. Zij bedankte in een luchtige speech vooral alle medewerkers
en onderaannemers van de bouw
en was vol lof hoe haar eigen personeel met de verbouwing was omgegaan. “Het begon met een renovatie van de keuken en het is uitge-

lopen tot een complete verbouwing.
Toen het plat gegooid werd hebben
we daar echt wel slapeloze nachten van gehad, het heeft ook heel
veel sloffen sigaretten gekost! Maar
het is geworden wat we voor ogen
hadden.” Ze besluit met de woorden: “Dat jullie maar heel hard mogen werken” en gaf de microfoon
door aan Sandra, de vrouw van Rob
Arkesteijn, die een gedichtje voordraagt. De rijm is doorspekt met humor. Als laatste is het woord aan
Hans de Jong. Hans heeft in 1975
het Hotel verkocht aan de familie
Arkesteijn. Hij haalt vooral herinneringen op aan die tijd en zegt dat
er een hechte vriendschap ontstaan
is met de familie. Hij voelt zich vereerd en is enigszins verbaasd, dat
hij na 36 jaar de sleutel in het slot
mag steken van de nieuwe deuren
van het prachtig geworden pand. Hij
spreekt zijn bewondering uit: “Het is
echt een topper geworden!” De hele stoet gaat mee naar buiten. Daar
staat een metershoge champagnefles voor de deur waar heel veel
ballonnen uitkomen. Er komt zelfs
knallend vuurwerk aan te pas. Hans
de Jong steekt symbolisch de sleutel in het slot en verklaart het restaurant officieel voor geopend. Het
bleef nog lang onrustig in de Dorpsstraat op nummer 15!
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Aansluitend aan de
Autorai organiseren de Van Kouwen bedrijven een grote paasshow
van donderdag 21 april tot en met
maandag 25 april, tweede paasdag.
Als primeur zal de nieuwe Kia Picanto in de showrooms in Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer staan.
De compleet nieuwe Kia Picanto is
één van de zuinigste auto’s in Europa en met een vanafprijs van 7995
euro en zeven jaar garantie een zeer
interessante auto in het A-segment.
Verder geeft Van Kouwen 1000 euro extra inruil bovenop de taxatiewaarde bij aankoop van zowel een
nieuwe als een gebruikte auto. Alle vestigingen met uitzondering van
Amsterdam West en Amstelveen
zijn tweede paasdag geopend van

11.00 tot 16.00 uur. Ook Fiat Vermeij in Uithoorn, onderdeel van de Van
Kouwen Groep, heeft vijf ‘groene’
modellen met extra voordeel en interessante financieringsmogelijkheden. Bij Opel kan in combinatie met
de 1000 euro extra inruil ook nog
gebruik worden gemaakt van de
50/50 deal, waarbij de helft van de
auto pas over 2 jaar betaald hoeft te
worden. In de vestiging in Amsterdam Zuidoost zal op tweede paasdag een optreden worden verzorgd
door Ray Klaassen, bekend van The
Voice Of Holland. Iedere offerte
die tijdens de Paasshow wordt gemaakt, wordt beloond met de nieuwe single van Ray Klaassen. Voor
meer informatie en openingstijden:
www.vankouwen.nl.

Kinderboeken voor lage prijzen
tijdens outlet in Boekhuis

Aalsmeer - In de Ophelialaan is
het altijd gezellig winkelen. Om het
nog gezelliger te maken delen de
winkeliers zaterdag tussen 11.00
en 14.00 uur een attentie uit aan
het winkelend publiek. Pasen kan
dan echt niet meer stuk. In de Ophelialaan is er nog volop aandacht
voor de klanten. De winkeliers kennen de klanten vaak bij naam en er
is een uitstekend advies en service.
Veel mensen weten dat al en komen
graag in de Ophelialaan hun bood-

schappen doen. Voor wie het eens
een keertje uit wil proberen, moet
zaterdag zeker langs komen. Tussen
11.00 en 14.00 uur worden namelijk
leuke attenties uitgedeeld aan het
winkelend publiek. Wat het is, blijft
nog geheim. Maar het heeft zeker
iets met Pasen te maken. En het is
iets anders dan vorig jaar. Nieuwsgierig geworden? Kom dan zaterdag
paasinkopen doen in de Ophelialaan. Misschien bent u wel één van
de gelukkigen die een attentie krijgt.

Sfeervol team
Op 1 mei zal restaurant ‘De Jonge
Heertjes’ zijn deuren openen. Met
Koninginnedag echter is het terras
al wel geopend voor een broodje of
een borrel. De buitenboel krijgt nog
een opfrisbeurt en een eigen gezicht. Er is hiervoor een nieuw herkenbaar logo voor op de ramen in
de maak. Danny merkt op dat Steffen en hij een goed team zijn dat al
jaren met elkaar samenwerkt. “We
zijn ook goede vrienden, dus dat zal
de sfeer zeker ten goede komen. We
hebben echt zin om te beginnen en
er onze eigen uitstraling aan te geven. Aan de tap zijn speciale bieren verkrijgbaar en een uitgebreide
wijnkaart met een wijntje voor elk
wat wils in een passende prijsklasse
is aanwezig. Of je nu voor een borrelhapje komt, een feest wilt geven
of een complete receptie wilt houden, ons restaurant is hier de uitgelezen locatie voor, helemaal met
zo’n flinke parkeerruimte voor de
deur. En heb je onze sfeervolle rookruimte al gezien? Dat is toch niet
geheel onbelangrijk.”
De openingstijden zijn dagelijks van
acht uur ’s morgens tot twaalf uur
’s nachts. De keuken sluit om tien
uur. Er is tevens gelegenheid om te
lunchen, een vernieuwde uitgebreide lunchkaart is aanwezig. Kinderen
zijn meer dan welkom. “Laat het entertainment maar aan Danny over
en de kookkunsten aan Steffen, dan
komt het helemaal goed hier. Ik gun
het ze in ieder geval van harte en
wens de jongens heel veel succes”,
besluit Jos. www.dejongeheertjes.
nl Raadhuisplein 16, telefoonnummer 325551.
Door Miranda Gommans

Op de foto staat Danny links en Steffen rechts.

Grote Groene Paasshow
bij Van Kouwen bedrijven

Start zaterdag 23 april

Pasen in de Ophelialaan

Frisse wind
Uiteraard is het de bedoeling dat
chef-kok Steffen, die de Middelbare Hotelschool heeft doorlopen en
in meerdere restaurants werkzaam
is geweest, de goede kwaliteit van
het eten in stand houdt, maar hij
gaat hieraan wel zijn eigen draai geven. Ook gastheer Danny zal op zijn
amicale, doch professionele, manier
de gasten benaderen. Hij heeft een
managementopleiding genoten en
zijn ervaring brengt hij ook al jaren
in de praktijk. De jongens zullen een
frisse wind door het restaurant laten
waaien, waarbij meteen de krijtborden aan de muur opvallen. Steffen:
“We werken uitsluitend met dagverse producten en op de borden komt
een selectie van daghappen en specialiteiten buiten de menukaart om.
Je kunt rekenen op veel vis- en seizoensgebonden gerechten. We maken een geheel nieuwe menukaart,
waarbij we een aantal herkenbare
gerechten van Jos in stand houden.
De Vitello Tonato en overheerlijke

Carpaccio zal niet verdwijnen, evenals de Zeetong. Ook dessert ‘Ome
Dirk’ blijft vermeld op de nagerechtenkaart, vernoemd naar ereburger
Dirk van Leeuwen. Wie zijn of haar
nieuwsgierigheid niet kom bedwingen, kom maar proeven.”

Aalsmeer - In Boekhuis Aalsmeer
worden de komende twee weken
kinderboeken voor belachelijk lage
prijzen aangeboden. Hoe dat kan?
De aangeboden boeken zijn vrijgegeven door de uitgever, wat betekent dat zij niet meer onder de
Wet op de vaste Boekenprijs vallen. Daarom kan het Boekhuis deze
boeken aanbieden met flinke korting. Vanaf aanstaande zaterdag 23
april liggen de tafels vóór in de winkel vol met boeken voor deze ‘kinderboeken outlet’. Onder andere zijn
er mooie prentenboeken, voorleesboeken, AVI-leesniveau boekjes,
leesboeken voor de jeugd en educatieve boeken en de kortingen lopen op tot wel 70% van de normale prijs! Voor alle boeken van de outlet geldt de regel: op is op. De boeken zijn niet na te bestellen. Wie op
zoek wil naar de beste koopjes kan
er maar het beste vroeg bij zijn.
De kinderboeken outlet start zaterdag om 9.30 uur. De laatste dag van
de outlet is zaterdag 7 mei, tijdens
de braderie en Geraniummarkt.
Mooie uitgaven voor aantrekkelij-

ke prijzen zijn er ook voor volwassenen. Bijvoorbeeld de fotoboeken ‘De
zee’ en ‘Kastelen’, boeken over architectuur (Gaudi), film, geschiedenis, sport en natuur en dat voor prijzen onder de tien euro. In het kader van de opening van het VVVagentschap in de winkel (10 mei)
heeft het Boekhuis ook de afdeling met reisgidsen, wandel-, fietsen vaarkaarten en regionale boeken uitgebreid. Een geheel nieuwe
toevoeging zijn de Holland-souvenirs waarvan deze week het eerste
deel verkrijgbaar is. Daarnaast zijn
al enige tijd diverse soorten bonnen te koop: VVV-bonnen, boekenbonnen, theaterbonnen, bioscoopbonnen en dinercheques. Met VVVbonnen en boekenbonnen kunt u in
de winkel ook betalen. Kortom, het
voorjaar is goed begonnen. Voor
een lekker leesboek of mooi cadeau
is het Boekhuis een goed adres. Advies nodig een speciaal verzoek?
De medewerkers helpen graag.
Boekhuis Aalsmeer is te vinden in
de Zijdstraat 12, tel. 0297-324454 en
www.boekhuisaalsmeer.nl.

Gemeente geeft eerste aanzet
voor horeca in Kudelstaart
Aalsmeer - Dinsdag 12 april is
in de collegevergadering de eerste aanzet gegeven voor de realisatie van een kleinschalige horecagelegenheid aan de Kudelstaartseweg 295–297. Horeca Nederland
krijgt de opdracht om te onderzoeken wat voor een horecagelegenheid levensvatbaar, rendabel en tevens passend is binnen Kudelstaart.
Dit is de eerste uitvoering van het
amendement dat de raad heeft aangenomen. Voor de aanbesteding wil
de gemeente Aalsmeer hetzelfde
traject volgen als bij de totstandkoming van de horecavoorziening op
het Surfeiland. Ook hiervoor heeft
Horeca Nederland het eerste onderzoek gedaan. “Met het inscha-

kelen van Horeca Nederland hebben we de belangenbehartiger van
de horecabranche in huis gehaald.
We hebben positieve ervaringen bij
het Westeinderpaviljoen opgedaan.
We hopen ook in Kudelstaart snel
een horecagelegenheid toe te voegen waar heel Kudelstaart blij mee
is”, zegt wethouder Ad Verburg.
Rond de zomervakantie zal de gemeenteraad zich buigen over de visie en nota van uitgangspunten die
gemaakt wordt door Horeca Nederland. Daarna volgt de aanbestedingsfase. In september 2011 volgt
de selectie. Vervolgens wordt het
gegund aan één partij. Als het ontwerp akkoord is kan de planologische procedure van start.

OV-oplaadpunt in Boekhuis
Aalsmeer - Een gloednieuw OVchip oplaadpunt is geplaatst bij het
Boekhuis in de Zijdstraat. Na invoering van de OV-chipcard ontbrak in
het centrum tot op heden een dergelijk oplaadpunt. Met de installatie is deze achterstand nu verleden
tijd. Buiten een onkostenvergoeding
verdient het Boekhuis niets aan de
OV-chip. Het apparaat staat in de
winkel en is bereikbaar tijdens de
winkelopeningstijden (dus niet op

zondag). Bij het oplaadpunt zijn zowel persoonlijke als anonieme OVchipkaarten op te laden. Anonieme OV-chipkaarten zijn ook te koop
in de winkel, persoonlijke OV-chipkaarten niet.
Overigens sluit de aanwezigheid
van het oplaadpunt goed aan bij het
VVV-agentschap dat op 10 mei officieel bij het Boekhuis wordt geopend. Voor meer info en uitleg:
https://www.ov-chipkaart.nl.
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Acties om geld in te zamelen

Inzicht krijgen in elke schildersklus

Alles over Sikkens leren in
workshop Decorette Piet
Aalsmeer - ‘Hoe moet ik de ondergrond van mijn schilderklus voorbehandelen? ‘Hoe repareer ik mijn
kozijn dat verrot is?’ Zomaar twee
vragen van mensen die thuis willen gaan klussen. Om meer inzicht
te krijgen in dit soort kwesties, kunt
u zich aanmelden voor de Sikkens
Technische Workshop die Decorette Piet organiseert op donderdag 28
april. De workshop duurt van 19.30
tot 22.00 uur en vindt plaats bij Decorette, die Erkend Sikkens specialist is, aan de Oosteinderweg 67.
Wat houdt de workshop precies in?
Een technisch adviseur geeft u uitleg over diverse Sikkens producten.
U krijgt inzicht omtrent het gebruik
van de juiste kwast of roller voor uw
schildersklus. Daarnaast wordt de
werkwijze van een systeemopbouw
en het gebruik van de juiste Sikkens
producten uitgelegd. Na deze workshop kunt u in elk geval terugkijken

op een insprirende avond waar u algemene kennis opdoet over de producten van Sikkens maar net zo belangrijk... u kunt zelf problemen herkennen en repareren! Dus dat verrotte kozijn kunt u beslist zelf herstellen en u weet ook haarfijn of u
voor een bepaalde schildersklus nu
hoogglans of zijdeglans verf moet
kiezen. En weet u wat de beste periode is om te schilderen? Dat weet
nu na de workshop zeer zeker!
Aanmelden
De kosten van de workshop bedragen 20 euro. Te voldoen bij het inleveren van de antwoordkaart (zie
advertentie in deze krant). Aanmelden vóór dinsdag 26 april. Wanneer
u deelneemt, ontvangt u de 20 euro weer terug in de vorm van een
cadeaubon. Meer weten? Decorette Piet, telefoon 0297-324353. Oosteinderweg 67.

Pappot TopSlijter trakteert!
Aalsmeer - Pappot TopSlijter bestaat deze maand twee jaar. Om
dit samen met u te vieren trakteert
de slijter uit de Dorpsstraat op geweldige aanbiedingen in wijnen en
gedistilleerde dranken. Na de eerste drie jaar onder de naam Kommer Baarsen gewerkt te hebben,
heeft Pappot sinds twee jaar met
trots haar eigen naam op de gevel.
De TopSlijter met een ruim en gevarieerd drankenassortiment verzorgt
ook graag feestjes bij u thuis. Een
compleet feest kan Pappot verzorgen. Van partytent, biertap en statafels tot aan glazen en eventuele be-

diening aan toe. Deze feestmaand
heeft de TopSlijter mooie acties: Bij
het huren van een partytent krijgen
klanten er twee statafels gratis bij
en wie twee vaten bier van vijftig liter afneemt, krijgt er gratis veertig
huur bierglazen bij. Ondanks dat de
Dorpsstraat wegens werkzaamheden open ligt, is Pappot prima bereikbaar via het Praamplein of de
Markt- en Schoolstraat.
Om het omrijleed te verzachten
trakteert de TopSlijter bij inlevering
van dit artikel op een gratis tweede fles wijn. Gauw naar Dorpsstraat
32 dus!

Grote belangstelling verkoop
woningen in Nieuw Oosteinde
Aalsmeer - Met een overweldigende belangstelling is de verkoop
van 47 woningen aan De Brink en
de Koningsstraat in Nieuw Oosteinde van start gegaan. Op voorhand
hadden zich al ruim 100 gegadigden gemeld. Tijdens de startmanifestatie op zaterdag 16 april kwamen daar nog tientallen potentiële
kopers bij. Uit de reacties van gegadigden blijkt dat zowel de locatie in
een nieuwe wijk die bijna af is, als
de diverse woningtypen bijzonder
aanspreken. Hierdoor is de belangstelling voor deze woningen groter
dan gebruikelijk in deze tijd. Op dit
moment is de bouw van 31 eengezinswoningen, 14 tweekappers en
twee appartementen op de grens
tussen Amstelveen en Aalsmeer in

Toren van Sint Jankerk
moet de steigers in!

volle gang. Vanaf september 2011
worden de huizen opgeleverd. De
bijzondere woonbuurt De Brink in
Nieuw Oosteinde biedt de mogelijkheid om te wonen op een dorpse plek in de Randstad. Met winkels, scholen, kinderdagverblijf en
gezondheidscentrum letterlijk om
te hoek. De Koningsstraat loopt als
een ouderwetse dorpsstraat door
Nieuw Oosteinde. Daar horen unieke woningen die architect Berry Dillen speciaal voor deze locatie heeft
ontworpen. De eerste inschrijving
voor de woningen is inmiddels gesloten. Voor beschikbaarheid van
de woningen kunt u contact opnemen met de verkopend makelaar op
020-5437373. Voor meer informatie:
www.nieuw-oosteinde.nl

Het team Wittebol proost op het 50 jarig jubileum. Staand van links naar
rechts: Niels, Git, Jan-Willem, Jan E., Jan K en Dirk. Zittend van links naar
rechts: Debby, Ina en Linda.

Thema proeverij Wittebol:
‘’Klaar voor de zomer’
Aalsmeer - De zomerse temperatuur was afgelopen maandag een
voorbode voor het thema van de
voorjaarsproeverij ‘’Klaar voor de
zomer’. De ruim 100 gasten van Wittebol Wijn waren, door het zonnetje,
dan ook goed in de stemming. Alle
gasten werden bij binnenkomst getrakteerd op een glaasje Giol Prosecco om te toasten op het 50-jarige jubileum. Na dit opwarmertje
ging iedereen opzoek, in de showroom van Bruinsma Hydrocultuur,
naar één van de 96 wijnen die op
de elf tafels te proeven stonden. Er
was weer een grote variëteit aan
wijnen te proeven, uit verschillende landen waaronder Italië, Frankrijk, Hongarije, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Argentinië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Op de eerste
tafel waren de biologische Prosecco van Giol te proeven. Van frizzante tot aan spumante. Tafel twee was
voorzien van Eigen Import wijnen uit
de Loire, van het wijnhuis Domaine
des Caillots, een mooie Sauvignon
Blanc, een hele verfijnde Vieille Vignes ( oude wijnstokken), en een super lekkere witte Sancerre en Sancerre Rosé. Ook Hongarije had dit
keer weer een aantal nieuwe wijnen openstaan, waaronder een frisse Támas Gunzer Kékfrankos Rosé. Op de tafel van Oostenrijk waren de wijnen van Setzer te vinden
evenals de nieuwe wijnen van Weingut Gesellmann. Dit wijnhuis produceert één van de beste rode wijnen
van Oostenrijk. Tafel vijf was voorzien van een mooi Spaans duo, super Argentijns, en een nieuwe witte
en rode Saronsberg Art Space. Op
tafel zes stonden een aantal nieuwe Eigen Import wijnen, waaronder:
Foral de Lisboa uit Portugal, Domai-

ne la Bastide uit Zuid-Frankrijk, en
de Ventoux wijnen uit de Rhône! Als
speciale gast was deze avond Xavier Baril aanwezig, van het Alsace-huis Fernand Engel. Hij liet wat
mooie nieuwe jaargangen proeven
met als toppers de Grand Cru wijnen van Alteberg en Gloeckelberg.
Het wijnhuis Pico Maccario uit Italie was op tafel 8 aanwezig met een
aantal nieuwe wijnen. Ook op deze tafel, uit Nieuw-Zeeland, de Wine Of The Year , The Saint Clair Family Estate.Een speciale jubileumwijn was te vinden op tafel 9, Héritage in rood, wit en rosé. Op de biologische tafel stonden wijnen uit
Frankrijk, Spanje en Portugal in het
middelpunt van de belangstelling.
Het wijnhuis Domaine Begude had
een tweetal mooie Chardonnay’s.
Uit Portugal een verfrissende Vinho
Verde. Op de 50-jarige jubileumtafel stonden een aantal mooie aanbiedingen. De echte zomerwijnen
van Kiwi Cuvée, een mooi drietal
van Terre del Noce, en een heerlijke
Argentijn, Aberdeen Angus! Tussen
het proeven door werd er ook gezorgd voor wat lekkere hapjes. Een
aantal heerlijke salades en vers fruit
vonden na al het proeven gretig aftrek. Voldaan gingen de gasten van
Wittebol na afloop huiswaarts na
nog bij de uitgang een piccolootje
Prosecco kado te hebben gekregen.
Voor meer informatie: www.wittebolwijn.nl. Contact opnemen kan via
info@wittebolwijn.nl of loop de winkel in de Ophelialaan 116 binnen.

Kudelstaart - De toren van de Sint
Jankerk moet in de steigers. Vele jaren, de kerk is ruim 140 jaar oud,
en twee zeer koude winters hebben
een aanslag gedaan op onder andere het voegwerk van de Kudelstaartse kerktoren. De kerk is uitgeroepen
tot monument van Kudelstaart. Deze maand gaf het Bisdom in een officiële brief aan dat de parochie mag
restaureren, mits zij zelf 60 procent
van de kosten bijeen kan brengen door middel van inzamelingen,
fondsen, e.d. Dat wil zeggen dat er
ruim een ton uit de Kudelstaartse
gemeenschap en uit subsidies en
fondsen moet komen. Kudelstaart
wil de toren, die een baken is voor
velen in het dorp en voor de pleziervaart op de Poel, behouden! Mensen kijken al een jaar uit naar het
moment dat de restauratie kan beginnen. Zo heeft iemand al zijn verjaardagsgeld voor de tachtigste verjaardag ter beschikking gesteld. Een
heel hartelijke manier van meeleven
én ondersteuning. Maar er komt
meer in de komende tijd! Beginnend
met Pasen. Dan wordt de aftrap gegeven van acties voor de toren. De
kerk zelf begint door de paascollecte voor de restauratie van de toren
te reserveren. Als die collecte tenmínste 2.500 euro bedraagt, gaat de
rood, wit, blauwe vlag in de tuin de
top in. Als dat bedrag verdubbeld
wordt, gaat de geel met witte kerk-

vlag de top in. Op eerste paasdag ‘s
middags kan langs de kerk gewandeld of gefietst worden om te zien
welke vlag er is gehesen.
Na deze aftrap in de parochie
hoopt het kerkbestuur dat vele Kudelstaarters zich willen aansluiten
om de toren zo snel mogelijk in de
steigers te krijgen.

Ontbijten met winkeliers
op Poldermeesterplein
Aalsmeer - Wie kent het inmiddels
niet? Het gevarieerde Poldermeesterplein heeft een geweldig aanbod
aan kwaliteitswinkels en zeer actieve winkeliers.
Van buurtborrel tot kindervermaak,
er is altijd wel iets leuks te beleven in het winkelcentrum in NieuwOosteinde. Afgelopen zaterdag zijn
maar liefst 350 chocolade eieren
met waardebonnen gratis uitgedeeld aan winkelend publiek. Velen reageerden aangenaam verrast door de leuke attentie die ze in
één van de winkels op konden halen. Van een fles prosecco tot korting op een plant en bloemen aan-

koop, niets is teveel voor de enthousiaste ondernemers, dit alles om het
u naar de zin te maken.
Goede vrijdag 22 april is iedereen
vanaf 8.00 uur in de ochtend van
harte welkom om met de winkeliers te ontbijten. Tot 11.00 uur staat
de tafel gedekt, boordevol heerlijkheden onder andere vers gebakken
broodjes van bakkerij Vooges en
verse sappen en vleeswaar van de
Albert Heijn. Iedere winkel draagt
zijn of haar steentje bij! “Het is voor
ons een feest u te mogen verwelkomen! We zien u graag”, aldus de ondernemers op het Poldermeesterplein.

Dirk en Linda van Zoolingen kijken
terug op een zeer geslaagde avond
en bedanken eenieder die weer mee
heeft geholpen deze avond tot een
succes te maken.

Hulporganisatie dankbaar voor groei

Omzet Dorcas Winkels
opnieuw fors gestegen
Aalsmeer - De omzetcijfers van de
Dorcas Winkels over 2010 zijn bekend. Ook nu is er een forse omzetstijging te melden.
De bruto-omzet van de dertien Dorcas Winkels is in het afgelopen jaar
met maar liefst 22% gestegen tot
1.345.000 euro. De opbrengst van
de winkelverkopen is bestemd voor
het werk van hulporganisatie Dorcas onder de allerarmsten. Naast
de verkoopopbrengsten ontvingen
de winkels vorig jaar nog een bedrag van bijna 56.000 euro aan subsidies voor uiteenlopende projecten. Ook de Dorcas Winkel aan de
Aalsmeerderweg 173a heeft een uitstekend jaar achter de rug. De omzet van deze kringloopwinkel is met
ruim 13% gestegen. Na aftrek van
de (huisvesting)kosten konden de
vrijwilligers een record bedrag voor
diverse projecten afdragen.

Coördinator van de winkels, Klaas
Boersma: “Het is fantastisch om
te zien hoe goed onze winkels het
doen. We zijn heel dankbaar dat we
met de winkelopbrengsten weer zoveel projecten in Oost-Europa en
Afrika kunnen steunen.” Hulporganisatie Dorcas runt met behulp van
vrijwilligers inmiddels dertien officiele winkels in Nederland. Hier worden zowel nieuwe als tweedehands
goederen verkocht die niet geschikt
zijn voor de hulpverlening in het buitenland, waaronder boeken, speelgoed, spellen, serviesgoed, meubelen enzovoort. Met de opbrengst
ondersteunt Dorcas in totaal 180
hulpprojecten in achttien landen in
Oost-Europa en Afrika. Dorcas helpt
de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke
overtuiging. Meer informatie: www.
dorcaswinkels.nl.

Brillenkampioenschap Ed Kriek

Jurriaan Ponsen is eerste
kwartaalwinnaar

Wereldeend in Aalsmeer
Aalsmeer - De wereldeend is op
bezoek in Aalsmeer. Gastheer voor
de komende maanden is Gert de
Jong Automobielen aan de Lakenblekerstraat, Citroën garage voor
de regio Aalsmeer, Uithoorn, Ronde
Venen en Amstelveen. De wereldeend is een uniek kunstobject: een
Lelijke Eend waarop de hele wereld
is te zien in de vorm van krantenknipsels. Er is acht maanden aan de
wereldeend gewerkt en ze is nu een
jaar op tournee.
De wereldeend, een Citroën 2cv4
uit 1974, is van Bart Boele. Behalve Eendenliefhebber sinds zijn jonge jeugd, is hij ook journalist. Hij
groeide op in de regio Uithoorn en
Aalsmeer waar inmiddels alle scholen waarop hij heeft gezeten zijn
verdwenen. Rond 1980 was hij de
motor achter Lelijke Eendenclub De
Seend. Met de wereldeend combineert Boele twee voorkeuren: Lelijke Eenden en journalistiek. “In de
zomer van 2009 ontstond het idee
om de auto met krantenknipsels van
over de hele wereld te beplakken.
Achterliggend idee is om vanuit een
journalistieke invalshoek te laten
zien hoe klein de wereld is geworden. Pakweg twee eeuwen geleden

hoorde je op de ene plaats op aarde
niets over de andere. Tegenwoordig
suizen gebeurtenissen binnen no
time de wereld rond. Je hoeft dankzij internet de deur niet meer uit om
te weten wat er aan de andere kant
van de wereld gebeurt. Dat is te zien
op de wereldeend.’’ De knipsels die
op de auto zijn verwerkt, komen uit
kranten die zijn meegenomen of opgestuurd door vrienden en bekenden van Boele, al heeft hij met een
aantal van hen nooit persoonlijk
kennis gemaakt. Die contacten zijn
gelegd via internet, het wereldwijde
web dat de wereld nog kleiner heeft
gemaakt. “Ik had ook een krantenkiosk op Schiphol leeg kunnen kopen,
maar dat is te makkelijk.’’
De gebruikte kranten komen uit Europese landen, maar ook uit Canada, Jordanië, Nieuw Zeeland, Maleisië, USA, Thailand, Suriname, Rusland en Zuid-Afrika. Voor het project werd 2,5 liter Bisonkit gebruikt
en 5 liter lakken (acht lagen) om de
kranten te beschermen tegen weersinvloeden. De auto kan nu wel een
buitje hebben, maar kan niet meer
in weer en wind buiten staan. Vandaar de tournee van showroom naar
evenement.

Aalsmeer - Ook dit jaar houdt Ed
Kriek Optiek het brillenkampioenschap voor de jeugd. De eerste
kwartaalwinnaar is afgelopen week
bekend gemaakt. Via de site van de
brillen- en contactlenzenspecialist
aan de Stationsweg kon gestemd
worden op de leukste jeugdige brildrager. Jurriaan Ponsen heeft goede promotie gemaakt, hij kreeg liefst
176 stemmen en liet hiermee de andere kandidaten ver achter zich.
Jurriaan heeft een cadeaubon van
35 euro gewonnen en gaat aan het
einde van het jaar mee doen met de
andere kwartaalwinnaars aan het
brillenkampioenschap van het jaar
met een verrassende hoofdprijs!

Paasontbijt en kinderspeurtocht

Pasen bij Albert Heijn

Aalsmeer - Van 18 tot 26 april
staat Albert Heijn aan het Praamplein in het teken van Pasen. Onder het motto ‘ Kom alvast genieten
van Pasen’, kunnen klanten proeven
van het ‘speciaal voor Pasen’ assortiment.
Alle inwoners van Aalsmeer worden hiervoor van harte uitgenodigd.
Op vrijdag 22 april tot 12.00 uur verzorgt Albert Heijn een paasontbijt.
Er is veel lekkers te proeven, zoals
chocolade breekbrioche en feeststol. “In de aanloop naar Pasen zijn

er voor kinderen ook leuke dingen
te doen in onze winkel,” aldus supermarktmanager Simone Jansen.
Door de winkel heen zijn zes paaskuikentjes verspreid waar kinderen
naar op zoek kunnen gaan tijdens
de kinderspeurtocht.
Als alle zes de kuikentjes gevonden zijn, wacht de kinderen een leuke paasverrassing bij de servicebalie in de winkel.
Albert Heijn aan het Praamplein 4a
is maandag tot en met zaterdag geopend van 8.00 tot 21.00 uur.
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Vissen en varen in bootjes
met stichting Peuterfonds

ingezonden
‘C.J. Braber Pad’: een aanfluiting!
Vorig jaar november werd door
de gemeente een prijsvraag uitgeschreven en alle inwoners van
Aalsmeer opgeroepen een naam te
verzinnen voor het pad tussen het
Oude Raadhuis en hotel-restaurant
‘Het Wapen van Aalsmeer’. In totaal
kwamen er 284 suggesties binnen.
De 101-jarige Aaltje Braber-Maarse, die de naam van haar man had
voorgedragen, won de prijsvraag.
Zij ontving hiervoor een waardebon
van honderd euro en mocht begin
maart het straatnaambord ‘C.J. Braber Pad’ onthullen. Ik had ook een
suggestie ingestuurd. Twee zelfs.
Om te beginnen ‘Kerkstraat’, om
de doodsimpele reden, dat dit toegangspad vanuit de Dorpsstraat
naar de Dorpskerk al van oudsher
zo heet. Vreemd, dat zelfs de Straatnamencommissie van de gemeente, waarin ook de stichting Oud
Aalsmeer is vertegenwoordigd, hier
niets van wil weten. Bewijsstukken
die ik had meegestuurd, zoals (onder meer door Oud Aalsmeer uitgegeven) publicaties waarin de ‘Kerkstraat’ werd genoemd, konden de
‘deskundige’ juryleden blijkbaar niet
overtuigen. Mijn tweede, alternatieve suggestie was: ‘Domineespad’.
Het pad heeft immers eeuwenlang
(tot zo’n tien jaar geleden) als ‘sluiproute’ gefungeerd tussen de pastorie (in de Dorpsstraat tegenover het
pad) en de kerk. De dominee hoefde slechts de weg maar over te steken en hij was waar hij moest preken. Ook deze naam haalde het niet,
evenals nog 280 ongetwijfeld aardige suggesties. Waarom publiceert
de Straatnamencommissie die niet?
Om te voorkomen dat men mij voor
een slecht verliezer zou uitmaken,
heb ik een poosje willen wachten

met kritiek te uiten op het winnende straatnaambord. Maar ik kan het
niet laten om ‘C.J. Braber Pad’ een
aanfluiting te noemen. Cees Braber was jarenlang een bekend persoon in Aalsmeer. Van 1918 tot 1960
was hij ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat staat ook vermeld op
het bord, zij het met een knol van
een fout: burgelijke in plaats van
burgerlijke.
Dan de naam zelf. Braber Pad is
fout, dat schrijf je aan elkaar: Braberpad. Je hebt de Gewone Pad, de
Bruine Pad en de Amerikaanse Pad,
maar geen Braber Pad. Onbegrijpelijk dat wethouder Van der Hoeven,
die er bij de onthulling met zijn neus
bovenop stond, evenals de ‘deskundige’ leden van de Straatnamencommissie, dit niet zagen. En nog
niet zien, want het bord staat er nog
steeds onveranderd. Trouwens, wat
dat bord betreft: had dat niet zoals
dat in vele straten in Aalsmeer het
geval is, gewoon aan de muur van
óf het Oude Raadhuis óf van Het
Wapen bevestigd kunnen worden?
Het is nu wel een héél groot (sta
in de weg) bord aan het begin van
het kleinste, tevens minst bewoonde
straatje van Aalsmeer.
Om misverstanden te voorkomen:
dat Braber een straatnaam toekomt, staat buiten kijf. Ik heb daar
zelfs al in een veel eerder stadium
voor gepleit. Maar om nou dit meest
lullige straatje van Aalsmeer naar
Aalsmeers grootste verzetsman uit
de Tweede Wereldoorlog te vernoemen, vind ik zoals al eerder gezegd een aanfluiting. Zéker met zo’n
straatnaambord!
Dick Piet, Scarlattilaantje 10,
Aalsmeer. Dick.piet@planet.nl

Winkeliers en gemeente stimuleren fietsgebruik

Ontmoeting in Granada...
Aalsmeer - Tijdens hun driedaags
verblijf in Granada genoten Ton en
Anna-Marie Blommestein van een
héérlijk diner .De ober lachte het
echtpaar vriendelijk toe en vroeg
opeens: “U komt toch uit Aalsmeer?
Ja, want u kocht altijd de daklozenkrant bij mij. Mede daardoor ben ik
nu hier! Als Marokkaanse rechtenstudent ben ik in Amsterdam in de
problemen gekomen. Gelukkig kon

Fotowedstrijd
Aan de actie ‘Met Belgerinkel naar

de Winkel’ is een speciale fotowedstrijd gekoppeld voor de inwoners van de gemeente. Zij kunnen
hun favoriete foto opsturen met als
thema ‘Mijn fiets en ik’. De mooiste fietsfoto’s maken kans op mooie
prijzen. Een deskundige jury kiest
de beste foto die bij het thema past.
Stuur de foto voor 21 mei naar belgerinkel@aalsmeer.nl.
Elke inwoner die in de campagneperiode op de fiets een aankoop
doet bij een deelnemende winkelier
ontvangt een sticker op een speciale spaarkaart. Winkels die aan de
campagne deelnemen zijn te herkennen aan een speciale campagneposter op het raam. Mensen die
een volle spaarkaart inleveren bij
één van de deelnemende winkeliers
doen mee aan een verloting van één
of meer (fiets)prijzen.
Op de spaarkaart kunnen de deelnemers tips vermelden om de fietsvriendelijkheid in de gemeente te
verbeteren.

Stier Piraat kampioen!
Aalsmeer - Woensdag 13 april is
de jaarlijkse paasvee tentoonstelling
gehouden in Schagen. Het evenement wordt altijd door meer dan
20.000 geïnteresseerde veehouders
en slagers bezocht.
Ook dit jaar is een delegatie van
de veestapel van Henk en Nico van
der Schaft er weer op uit getrokken om de bijzondere beesten tentoon te stellen. Dit was voor het vijf-

de jaar op rij weer een succes. Alle
ingezonden dieren kregen een eerste prijs waarvan stier Piraat (zie foto) kampioen werd in alle klasse. Er
is heel veel tijd en werk aan vooraf gegaan, maar de familie van der
Schaft doet dit met liefde. “De koeien en stieren verdienen veel aandacht. En de kampioensprijs is dé
kroon op ons werk”, aldus Nico en
Henk.

clown de kinderen op het zonnige
terras. In de middag gingen de kinderen weer fanatiek verder met varen en vissen en ook nu weer onder begeleiding van de vrijwilligers.
Aan het einde van de middag was
er een heuse prijsuitreiking waarbij alle kinderen een medaille ontvingen en er ook nog een Peuterfondsbeker werd uitgereikt aan David, de jongen die de grootste brasem van de dag had gevangen deze
was maar liefst 46 centimeter. Hierna gingen de kinderen van Cordaan
met de bus weer terug naar hun
instelling, alsof het feest nog niet
compleet was, kregen alle kinderen
een Peuterfonds tas en een eigen
vishengel mee naar huis.
Gelukkige gezichtjes
Tevreden zag Ruud Schwegler, penningmeester van Stichting Peuterfonds, de kinderen weer vertrekken.
“Het kost een hoop energie om deze
evenementen te organiseren, maar
dat ben je eigenlijk alweer vergeten vanaf het eerste moment dat je
al die gelukkige gezichtjes van de
kinderen ziet en het enthousiasme
waarmee onze vrijwilligers zo’n evenement oppakken.” Voor meer informatie over het Peuterfonds, kan
de website www.peuterfonds.nl bezocht worden.

Positief resultaat AM Groep
Amstelveen - AM Groep (het leerwerkbedrijf in de regio Amstelland
en Meerlanden) heeft 2010 kunnen
afsluiten met positieve resultaten.
AM Groep voert voor de gemeenten in de regio Amstelland en Meerlanden onder andere de wet sociale
werkvoorziening uit. Medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt
worden ontwikkeld met als doel dat
zij zo veel als mogelijk gaan werken
bij reguliere werkgevers.
Eind 2010 werkte ruim vijftig procent van de medewerkers via detacheren of begeleid werken bij
reguliere werkgevers. Iets meer
dan twintig procent van de medewerkers werkte in het groen- of
schoonmaakonderhoud. Het overige deel van de medewerkers was
werkzaam binnen AM Groep. Met
totaal zeventig procent van de me-

Met Belgerinkel naar de Winkel
Aalsmeer - Fiets en je wint altijd!
Dat is de slogan van de campagne
‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ die
zaterdag 7 mei van voor het eerst
in de gemeente Aalsmeer van start
gaat. Samen met een groot deel van
de winkeliers stimuleert de gemeente inwoners om met de fiets boodschappen te doen. Wethouder duurzaamheid Ulla Eurich: “Fietsen is
goed voor de luchtkwaliteit, de klimaatbeheersing, de conditie van de
fietser, de portemonnee en de bereikbaarheid van winkels in de gemeente. Met de campagne zijn leuke prijzen te winnen.” De gemeente heeft de afgelopen maanden winkeliers benaderd om de campagne
te ondersteunen. Een groot deel van
de winkeliers reageerde positief en
doen mee met de actie. De deelnemende winkeliers zijn te vinden op
www.belgerinkel.nl/aalsmeer.

ik de straatkrant gaan verkopen
en ben ik via België naar Granada gegaan. Ik werk nu hier als ober
en maak mijn rechtenstudie af. Ik
woon hier al 5 jaar en het gaat héél
goed met mij!” Hamid Sahmi stond
2003/2004 voor Albert Heijn op het
Drie Kolommenplein. Anna-Marie
over de ontmoeting: “De daklozenkrant kopen helpt dus echt! En het
is nog een leuke krant óók!”

Aalsmeer - De aanlegsteigers van
groot café De Zotte Wilg waar normaal gesproken de watersporters de
boot kunnen aanmeren en genieten
van een heerlijk glas of een goede
maaltijd, boden op zaterdag een geheel andere aanblik. In de heerlijke
voorjaarszon, zaten allemaal kinderen met zwemvesten en hengels te
genieten op de steigers. Zij probeerden fanatiek een visje te vangen en
werden één op één begeleid door
volwassenen met allen een blauwe
jas en een bordeaux rode cap. Wat
was hier nu aan de hand? Vanaf een
uur of 10 in de ochtend waren de
kinderen van Cordaan ontvangen
door een groep enthousiaste vrijwilligers van de Stichting Peuterfonds.
Bij Cordaan worden kinderen opgevangen met een ernstige verstandelijke handicap. En voor hen is door
Het Peuterfonds een dagje uit georganiseerd. Het Peuterfonds organiseert kosteloos evenementen
voor kinderen met gezondheidsproblemen of een beperking door
heel Nederland organiseert. Samen
met de vrijwilligers van het Peuterfonds probeerden een groep kinderen van Cordaan vanaf de steigers
een visje te vangen, terwijl het tweede deel van de groep in bootjes een
mooie tocht maakten over de plassen. Tijdens de lunch vermaakte een

dewerkers, die buiten het leerwerkbedrijf werken, heeft AM Groep in
2010 ruimschoots voldaan aan de
begrote sociale doelstellingen. Ook
op financieel gebied behaalde AM
Groep in 2010 een positief resultaat
van 680.000 euro.
Dit werd onder andere gerealiseerd
door efficiency verbeteringen in de
bedrijfsvoering en een hogere omzet dan begroot. De komende jaren krijgt AM Groep te maken met
aanzienlijke bezuinigingen vanuit
de overheid. Het bestuur heeft dan
ook besloten om de resultaten van
2010 te reserveren voor de zware tijden die er aan gaan komen. Ook in
2010 hoefden de gemeenten geen
gemeentelijke bijdragen te betalen
aan AM Groep en kon AM Groep op
eigen krachten de positieve resultaten behalen.

Geen wind, finaleweekend
Drakenzeilers beëindigd

Veertig jaar trimmen in
het Amsterdamse Bos
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd in een bosrestaurantje door
een kleine vijftig loopfanaten gevierd dat de trimclub 40 jaar geleden onder auspiciën van het Groene Kruis werd opgericht door de
onlangs overleden good old dokter
Kaan. Twee leiders, Wim Beynvoort
en Joop Pannekoek, zijn al vanaf het
eerste uur actief, evenals drie lopers.

Eigenlijk was 5 december de datum,
maar vanwege wegwerkzaamheden
was nu pas het feestje. Cees Zandvliet had gecollecteerd om de leiding in het zonnetje te zetten. Het
echte zonnetje deed de rest. En wat
is het toch fijn om op zaterdagmorgen van acht tot negen van de natuur te genieten en tegelijkertijd je
lichaam een grote beurt te geven!

Prijswinnaars speelseizoen
beloond bij BV De Pomp
Aalsmeer - Tijdens de jaarvergadering van BV De Pomp op maandag
18 april zijn zes winnaars van het
hartenjagen, klaverjassen en sjoelen
in het zonnetje gezet met een mooie
en attente prijs voor hun speelprestaties van het afgelopen seizoen.
Alleen mevrouw Könst nam haar
poedelprijs daadwerkelijk in ontvangst, want met klaverjassen behaalde zij gemiddeld 4077 punten.
Mevrouw Bon werd hoofdprijswinnaar met 4788 punten. Het hartenjagen is gewonnen door Gré Bax met
gemiddeld 175 punten en de poedelprijs ging naar Jenneke van Heus
met 220 punten.
Ook de sjoelers zijn beloond, want
mevrouw Meijer uit de AH Blauw-

straat werd winnares met 491 punten en Tina Vos is poedelprijswinnares met 413 punten. Alle dames
worden verzocht contact op te nemen met de secretaresse om hun
prijzen op te komen halen. Telefoonnummer is 344107. In mei is er nog
één bingo-avond gepland en wel
op dinsdag 10 mei in ’t Parochiehuis in de Gerberastraat. Iedereen
is van harte welkom om dit seizoen
met spetterende prijzen af te sluiten.
Uitgangspunt is om de eerste bingo in het nieuwe seizoen, dat in september begint, mogelijkerwijs weer
te houden op de vertrouwde locatie
in verenigingsgebouw ’t Baken. De
jaarlijkse seniorenreis wordt gehouden op vrijdag 13 mei.

Aalsmeer - De voorjaarsserie van
drie weekends voor de Drakenklasse op de Westeinderplassen is
zondag bij een totaal gebrek aan
wind beëindigd. Na ettelijke pogingen van wedstrijdleider Jan-Willem
van Wezenbeek op het startschip
om nog enige wind te kunnen meten, kon het comité slechts vaststellen dat er totaal geen wind was
en ook niet zou komen. De Draken
hebben een minimum nodig van 5
knots bij een enigszins bestendige
wind qua kracht en richting, om te
kunnen starten. Zaterdag was het al
moeilijk. De eerste start moest ongeveer 2 uur worden uitgesteld en
tijdens de startprocedure kwam er
een winddraaiing van bijna 90 graden, waardoor een nieuwe startprocedure volgde. Ernst Cancrinus wist
nog het meeste snelheid uit zijn D
394 te halen en won de race, maar
miste ’s middags een tweede plaats
door een te vroege start. Voor die
middag race was heel wat geduld
nodig, voordat het comité zeker
was van de uiteindelijk uit noordwestelijke richting komende wind.
Maar de 3 kruisrakken in een fraaie

baan gaf de zeilers toch nog waar
voor hun geld. De teams van Bakker deden goede zaken: Jan Bakker
nam de eerste plaats in het tussenklassement met 4 en 2 en zijn broer
Jaap de tweede met 6 en 1. Het totaalklassement van de voorjaarsserie werd gewonnen door Bram de
Wilde (D 311) voor Ben van Cauwenburgh (BEL 80) en de constant
zeilende Huib Bannier (D 375). In
de 2.4 meter klasse gaven Richard
van Rij en Fred Imhoff elkaar op zaterdag geen duimbreed toe, beiden
werden een keer eerste en een keer
tweede. De totaalserie werd hier uiteindelijk met een punt verschil gewonnen door Richard van Rij. De
wedstrijden werden georganiseerd
door de stichting Westeinder Zeilwedstrijden.
Op 28 en 29 mei komen de Flying
Dutchmen op het water. De Flying
Dutchman is een zeer snelle wedstrijdboot en bij wat meer wind dan
het afgelopen weekend belooft dat
spectaculaire beelden! Info: www.
stichtingwzw.nl.
Theo van Mierlo

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

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

Het loket Wonen,Welzijn & Zorg gaat op een
andere manier werken (De Kanteling)
De doelstelling van de Wmo is het bevorderen
van de zelfredzaamheid en participatie van alle burgers. Artikel 4 van de wet bepaalt dat gemeenten hun burgers moeten compenseren bij;
het voeren van een huishouden,
het verplaatsen in en om de woning,
het lokaal verplaatsen per vervoermiddel,
het hebben van sociale contacten.
Niet voorgeschreven is op welke manier gemeenten dit moeten doen. Het VNG-project ‘De
Kanteling’ helpt gemeenten bij het invullen van
deze compensatieplicht.
Het doel van ‘De Kanteling’ is om de compensatieplicht van gemeenten op een andere manier vorm te geven zodat mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of chronische
ziekte) betere kansen hebben om volwaardig
mee te doen in de samenleving. Draaide het
voorheen om de vraag waar inwoners recht
op hebben, nu gaat het om de vraag wat inwoners écht nodig hebben om te kunnen participeren. Dit betekent dat het Loket Wonen,

Welzijn & Zorg meer aandacht gaat besteden
aan het bepalen van de behoefte, wensen en eigen mogelijkheden van de persoon met een beperking. Daarnaast wordt vaker een huisbezoek
afgelegd.
Door de nieuwe werkwijze zal het Loket Wonen, Welzijn & Zorg meer vragen stellen dan u
gewend bent. Dit betekent ook dat van de persoon met een beperking gevraagd wordt mee te
denken naar oplossingen en het uitgaan van de
eigen kracht.
Heeft u vragen over de nieuwe manier van werken van het Loket? Neem dan contact op met
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De gegevens vindt u links op deze pagina.

extra voorzieningen voor
inwoners met een minimuminkomen
Als u langere tijd een inkomen op of rond minimumniveau heeft, lukt het niet altijd om alle kosten te betalen. Er bestaat een aantal regelingen
om het voor een huishouden met een inkomen
op of rond het minimumniveau iets gemakkelijker
te maken. De regelingen gelden niet alleen voor
personen met een bijstandsuitkering, maar zijn
ook bedoeld voor huishoudens met een ander
inkomen op of rond het minimumniveau. Heeft u
vragen over deze voorzieningen of wilt u weten of
u mogelijk in aanmerking komt, neem dan contact
op met het cluster Werk en Inkomen. De contactgegevens van vindt u links in deze advertentie.

Bekendmaking
Besluit financiële tegemoetkomingen
voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over
de wijze waarop zij invulling geeft aan haar
bevoegdheden op grond van deze wet. Dit
wordt onder andere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen Wmo.
In het Besluit financiële tegemoetkomingen Wmo is de hoogte van de financiële
tegemoetkoming van de in de Verordening
voorzieningen Wmo vastgestelde voorzieningen opgenomen.
Per 1 april 2011 is een wijziging opgenomen in het Besluit financiële tegemoetkomingen Wmo 2011. De wijziging betreft de
uurtarieven voor een Persoonsgebonden
budget voor huishoudelijke verzorging.
Op 7 april 2011 heeft het Dagelijks Bestuur
besloten het Besluit financiële tegemoetkomingen 2011 (versie 2) vast te stellen
per 1 april 2011.
Het Besluit financiële tegemoetkomingen
Wmo 2011 (versie 2) ligt van 18 april 2011
tot en met 29 mei 2011 ter inzage in het
gemeentehuis Uithoorn en in het gemeentehuis Aalsmeer. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot
de wijziging op het Besluit financiële tegemoetkomingen Wmo 2011 (versie 2) worden ingediend.

Drie leveranciers voor
hulpmiddelen Wmo
De G2, het Samenwerkingsverband Aalsmeer Uithoorn heeft voor de levering van Wmo-hulpmiddelen een contract met de volgende drie leveranciers:
Meyra Services & Retail (MRS)
Beenhakker
Welzorg
De nieuwe contracten vragen om
een andere werkwijze
Wanneer is vastgesteld dat een Wmo-hulpmiddel voor u noodzakelijk is, zal een Wmo-consulent bij u een huisbezoek afleggen of wanneer
dat mogelijk is u uitnodigen op het gemeentehuis van Aalsmeer of Uithoorn. Dit met het doel
te bepalen welk hulpmiddel het meest geschikt
is voor u en aan welke eisen/maten/aanpassingen deze moet voldoen.
In de nieuwe contracten hebben wij met de leveranciers afgesproken dat -wanneer een hulpmiddel uit het kernassortiment voor u geschikt
bevonden wordt- deze meteen na de passing
door de leverancier bij u wordt achtergelaten.
Heeft u vragen over de drie leveranciers
of de nieuwe werkwijze?
Neem dan contact op met het Loket Wonen,
Welzijn & Zorg. Telefonisch dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur. Het telefoonnummer is (0297) 51 31 31.

Klachten en bezwaren 2010
Er is door de bezwaarschriftencommissie een
jaarverslag opgesteld met betrekking tot de bezwaarschriften die in 2010 bij de G2, het samenwerkingsverband gemeenten Aalsmeer en
Uithoorn, zijn ingediend (uitgezonderd bezwaren inzake belastingzaken, omdat die niet door
de commissie behandeld worden).

Daarnaast is er een overzicht opgesteld van de
in 2010 bij de G2 ingediende klachten. Beide
documenten liggen gedurende zes weken ter
inzage bij de receptie van het gemeentehuis in
Aalsmeer en Uithoorn. Daarnaast zijn ze ook
op de websites van beide gemeenten te vinden.

2e katern
...vervolg krant

Jachtwerf Harting op de Pontweg

Omdat bootonderhoud
ook vaarplezier kan zijn!

Molenpoel met op de achtergrond de ‘Zwarte Ruiter’.

Georganiseerde boottochten
in Oosteinderpoelgebied?
Aalsmeer - De Bovenlanden in
Aalsmeer Oost is een heel speciaal
waterland dat bestaat uit vele tientallen eilandjes. Op een aantal daarvan wordt nog altijd de traditionele seringenteelt uitgeoefend. Zoals
bekend ijvert stichting de Bovenlanden voor behoud van dit prachtige
natuurgebied in Aalsmeer.
Landschap Noord-Holland beheert

het gebied dat zich uitstrekt tussen
de Ringvaart, Oosteinderweg, Pontweg en het verder gelegen Amsterdamse bos. Het gebied is waterrijk.
De begroeiing rond de slootjes en
poeltjes is wild en weelderig en de
dieren die voorkomen in het gebied
zijn de moeite waard om (van een
afstandje) te bekijken. Vogels van
diverse pluimage fladderen rond,

maken hun nest en keren steeds
weer terug in deze bijzondere natuur. In tegenstelling tot de Westeinderplassen komen in het Oosteinderpoelgebied maar weinig toeristen. Voor sommigen niet als jammer
ervaren, maar Landschap NoordHolland denkt er anders over. Niet
is het de bedoeling massatoerisme
te verwelkomen, wel om de mensen voorlichting over dit mooie gebied te gaan geven en misschien
zelfs instructieve boottochten te organiseren.
Meer informatie: www.landschapnoordholland.nl

Bekend om bloemen en de bloemenveiling, maar:

Ook waterdorp Aalsmeer!
Aalsmeer - Bloemendorp Aalsmeer
Aalsmeer is met zijn 30.193 inwoners over de hele wereld bekend
door de Bloemenveiling van FloraHoland. Vooral Internationale toeristen weten de weg naar de veiling goed te vinden, vaak vanuit hun
aanwezigheid in Amsterdam. Uiteraard zijn Nederlandse toeristen en
Aalsmeerders van harte welkom op
de veiling. Hoe vroeger u er heen
gaat, hoe meer er te zien is. De geschiedenis van de bloemencultuur
in Aalsmeer kunt u zien en beleven
in de Historische Tuin van Aalsmeer,
een landbouwmuseum. Er worden
op de tuin ook regelmatig activiteiten georganiseerd. Om een indruk
te krijgen van de typisch Aalsmeerse trekheestercultuur, kunt u het
beste meevaren met de rondvaartboot in Aalsmeer. U komt dan langs
de akkers met seringen en sneeuwballen. Met de boot kunt u hier natuurlijk zelf ook komen. Aalsmeer is
een waterrijke gemeente. Eenderde van Aalsmeers grondgebied bestaat uit water. De Westeinderplassen vormen een van de grootste
binnenwateren van Nederland. Zeilen op de Westeinder, met een klein
bootje varen naar Stokkenland, op
ontdekking met de rondvaartboot
tussen de vele eilandjes, genieten
op een terras of recreëren ergens
langs de mooie Poel.
Zwemmen kan natuurlijk ook. Op
surfeiland Vrouwentroost aan de
Kudelstaartseweg is een zwemvoorziening gemaakt met een zandstrand en een aflopende onderwaterbodem. In de zomer wordt met
een afzetting van boeien een zwembad gecreëerd. Ook vanaf de zwemsteiger aan de Herenweg in Ku-

delstaart kan een duik in de Westeinder genomen worden. Aan de
Jac. Takkade in Oost bevindt zich
verder natuurbad Het Oosterbad
met totaal drie zwembaden met verschillende dieptes en in de Hornmeer, aan de Dreef, staat zwembad
De Waterlelie met mooie zwembaden, zowel binnen als buiten.
Zwemwaterkwaliteit
De Provincie Noord-Holland geeft
via de website, zwemwatertelefoon
(0800 - 99 86 734), actuele informatie over de kwaliteit van het zwem-

water. Tijdens het recreatieseizoen
(1 mei t/m 1 oktober) worden de officiële zwemplaatsen in Noord Holland regelmatig bezocht en gecontroleerd op waterkwaliteit. Hierdoor
is het zwemmen bij officiële zwemplaatsen een veilige vorm van recreatie. Het water bij deze officiële
zwemplaatsen wordt in het recreatieseizoen eenmaal in de twee weken gecontroleerd door de Waterschappen en Rijkswaterstaat. Visuele inspectie vindt in het seizoen
dagelijks plaats. Bij twijfel wordt
tussentijds onderzoek gedaan.

Maaikosten teveel voor ‘Bovenlanden’

Recreatie Steunpunt Oost
is nog één seizoen open
Aalsmeer - Stichting de Bovenlanden gaat haar recreatie steunpunt
in Aalsmeer Oost (Takkade) sluiten.
De stichting kan de 3.000 euro, nodig voor het maaien van het gras bij
het recreatiepunt, niet zelf opbrengen. De gemeente Aalsmeer nam
deze kosten voorheen op zich, maar
heeft laten weten dat ‘de Bovenlanden’ voortaan zelf de portemonnee
moet trekken.
Dat is teveel voor een particuliere
stichting, geeft zij aan in haar bulletin van 18 april. “Daar komt bij”,
zo geeft de stichting aan, “dat een
gemeente die zich er op voor laat
staan een watersportgemeente te
zijn, deze kosten niet kan afschuiven op een particuliere stichting
die als doel heeft het Bovenlanden

Aalsmeer - “1896, Maar deze ijzeren dame houdt zich nog fantastisch”, zegt een trotse eigenaar over
zijn tjalk. Met veel toewijding schildert hij zijn eigen schip bij Fa. W.
Harting & Zn, een jachtwerf achter
de Pontweg in Aalsmeer.
Een medewerker poetst een polyester sloep op voor één van de klanten. “Deze mensen gaan vanaf morgen van het zomerseizoen genieten, dan moet het bootje er netjes
bij liggen.” Zijn collega is bezig met
laswerk aan een stalen kotter. “De
eigenaars willen morgen hun boot
schilderen, dan moet de reparatie
wel klaar zijn”, roept hij enigszins
gehaast. Intussen krijgt de eigenaar
advies over de te gebruiken coatings en worden de kleuren voor het
jacht uitgezocht. “Het is een gezellig
gebeuren met al die klussende watersporters. Ons motto is niet voor
niets ‘Omdat bootonderhoud ook
vaarplezier kan zijn’. Zo legt ondernemer Marcel Harting uit. Hij staat
naast een groot plezierjacht dat op
zijn jachtwerf met enkele meters is
verlengd.

Uitdaging
De familie Harting begon aan een
nieuwe manier van ondernemen.
Geen plantjes maar boten. Aangezien Teun en zijn vrouw Jannie allebei echte watersporters zijn, was dit
een leuke uitdaging.
Zoon Marcel leerde de watersport
kennen via de zeilvakanties met
zijn ouders en de waterscouts. Vanaf zijn geboorte is hij al op, aan en
in het water te vinden. Na zijn HTS
Scheepsbouw opleiding ging Marcel aan het werk in de tuinbouwtechniek. Een bureaucarrière was
echter niet het doel. Het ouderlijk
bedrijf werd een steeds aantrekkelijker alternatief en na vier jaar tuinbouw nam hij de werf over.
Inmiddels hebben veel watersporters de vaarweg naar de werf gevonden. Men kan er plezierig zelf
klussen aan de boot, werk aan de

vakmensen overlaten of samen
werken met hen.
Vertrek
Een eigenaar van een kruiser neemt
zwaaiend afscheid. Het schip heeft
de nodige reparaties ondergaan op
de werf. Voorzien van nieuwe motor en met een aangepast interieur
van Kennedy Scheepstimmerwerken, een scheepstimmerman gevestigd op de werf, gaat zijn watersportseizoen van start. Hij heeft zijn
boot niet hoeven missen. Tijdens alle aanpassingen heeft de booteigenaar zelf de buitenboel van schilderwerk en onderhoud voorzien.
De volgende schouw staat klaar op
de helling. Een nieuwe eigenaar,
een nieuwe naam. De beloning voor
een periode van hard klussen. De
boot wordt omgedoopt. Voordat de
champagne over de boot wordt gegoten, wordt een passend gedicht
voorgedragen door Marcel. Hij is
behalve ondernemer namelijk ook
dorpsdichter!
“Ik doop U...
En wens U een behouden vaart”
Champagne wordt ontkurkt op een
goed vaarseizoen.

Hoe het begon
Familie Harting is van oorsprong
een tuinderfamilie. Schaalvergroting en plantenziekten maakten het
bedrijf voor tuinbouwdoeleinden
steeds minder rendabel. De jonge
ondernemer Teun besloot het bedrijf met zijn vader Willem een andere weg in te laten slaan. Zo werd
de onderneming aangepast tot
jachtwerf.
Met veel hand- en mankracht werden hellingen gebouwd, betonvloeren gelegd en werd de kwekerij verbouwd tot loodsen.

Buitenterrein monument aangepakt

Seizoen watertoren eerste
weekend in juli van start!
Aalsmeer - Op dit moment wordt
het buitenterrein van de Aalsmeerse watertoren verfraaid. Het aanpakken van de ‘tuin’ rond het 83-jarige Rijksmonument maakt onderdeel uit van de renovatie die vorig
jaar oktober een aanvang nam. Gestart is toen om het bouwwerk van
ir. Sangster betonrot-vrij te maken.
Maandenlang stond de toren in de
steigers en werd de gevel onderhanden genomen. Ook binnen in

de stenen kolos is het nodige gerenoveerd. Zo zijn er toiletten gerealiseerd en kwam er een fraai keukenblok. Bij het aanbrengen van de
tegels heeft men gekeken naar de
periode dat de watertoren werd gebouwd. In de jaren twintig van de
vorige eeuw was de ArtDeco in de
mode en de vorm en kleuren van de
tegels zijn in die stijl gekozen. In februari dit jaar is de grootste klus afgerond en heropende gemeente

landschap te beschermen en verbeteren. Het is zeker niet een taak van
de Bovenlanden om de watersporter te faciliteren.” Toch zal het recreatie steunpunt aan de Ringvaart
bij de Takkade - op veler verzoek nog één seizoen open zijn. “Wel met
een lagere maaifrequentie”, aldus de
Bovenlandenstichting. In plaats van
eens per 14 dagen wordt het gras
dan viermaal dit seizoen gekortwiekt.
Het steunpunt waar boot- en zwemliefhebbers terecht kunnen, moet
worden schoongehouden en ook
dat kost de stichting geld. Er zijn nu
afvalbakken geplaatst en medewerking van gebruikers van het punt
wordt verzocht zelf hun (zwerf-)afval op te ruimen.

TE KOOP:

Aalsmeer (eigenaar van de watertoren) het monument. Het buitenterrein echter verdiende nog een opknapbeurt. Daarmee is de gemeente echter nog niet klaar omdat ook
de verlichting wordt vernieuwd. Bovendien zal het koperen dak (subtiel) verlicht te zien zijn. Die ‘klussen’ waren nog uitgesteld vanwege het minder geschikte weer in
de wintermaanden. Ook de broedende slechtvalk in het hok bovenin de watertoren, zorgt dat het karwei aan het dak moet worden opgeschort. Pas in juli zal het kopergroen
‘s avonds mooi verlicht te zien zijn.
Deze week zijn werkzaamheden
gestart voor het buitenterrein, dat
grasstroken krijgt, plaats om fietsen
te stallen en stenen zitbanken.
Nieuw seizoen openstellingen
Vanaf juli, als de jonge slechtvalken eenmaal zijn uitgevlogen, opent
Stichting Initiatiefgroep Aalsmeer
2000 de watertoren weer voor publiek. Op zaterdag 2 en zondag 3 juli kunnen bezoekers naar de top van
de toren om van het prachtige uitzicht over het plassengebied te genieten. Volwassenen betalen 2 en
kinderen tot 12 jaar 1 euro. In het
openingsweekend kan het publiek
tevens de vijf mooiste foto’s kiezen
van de watertoren in de steigers. Alle ingezonden foto’s zijn op expositieborden bevestigd zodat u ze op
uw gemak kunt bekijken.
Meer informatie over de openstellingen via Dirk van Leeuwen: 0651094994.

Deze supermooie Draco 2000 vaart nu niet omdat de Bell
house Lagers stuk zijn. Iemand die een beetje kan sleutelen en
tijd heeft kan dit zelf verhelpen en dan heb je een topboot!
Inclusief:
 Goede onderhouden en lopende 6 cilinder benzinemotor (165 PK)
 Elektrische pomp
 Elektrische ontsteking
 Radio CD speler
 Geheel nieuwe leren bekleding
 Afdekzeil
 Stallingstrailer (geen kenteken)
 Ruimte voor dubbel accusysteem
 Extra opbergvakken
 Riant zonnedek
 Boot is sterk genoeg om met twee man achter de boot te
waterskiën of wakeboarden
 Zwemplateau
Het is echt een onwijs mooie fijne comfortabele en stoere boot die ons
al heel veel vaarplezier heeft gegeven!

Super mooie Draco 2000
met 1 mankement

V R A A GP R I J S

€ 2950,Voor inlichtingen:
06 54 935 925
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Op Westeinderplassen 18 juni

Booteigenaren gezocht voor
botendag ‘Dag van je Leven’
Aalsmeer - De jaarlijkse botendag
van Stichting Dag van je Leven komt
er weer aan. Dit jaar wordt dit gezellige evenement georganiseerd op
zaterdag 18 juni, waarvoor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten uit de regio worden uitgenodigd.
In samenwerking met Stichting Ons
Tweede Thuis en jachthaven Kempers Princessepaviljoen bij Leimuiden wordt een rondvaart met vele
boten georganiseerd op de Westeinderplassen. Ieder jaar is Stichting
Dag van je Leven hard op zoek naar
enthousiaste booteigenaren, die bereid zijn een paar uurtjes te varen
op de Westeinderplassen met aan
boord één of meer gehandicapten
vergezeld door hun familie of begeleiding. Het is zowel voor de gasten als voor de gastheer/vrouw altijd
een gezellige gebeurtenis. Gelukkig
zijn er veel booteigenaren die het
zo leuk vinden dat ze zich ieder jaar
weer aanmelden. Maar omdat ook
het plezier voor de gehandicapten
zeer groot is, komen er veel aanmeldingen vanuit Ons Tweede Thuis.

Daarom hoopt de Stichting dat het
ook dit jaar weer lukt om voldoende boten te vinden voor alle gasten.
Want mensen teleurstellen is nooit
leuk. Jachthaven Kempers Princessepaviljoen ligt erg gunstig voor een
dergelijk evenement en ook al is het
geen stralend mooi weer, er kan al
snel gevaren worden vanuit deze
jachthaven richting de kleine Poel.
Na inschrijving volgt uitgebreide informatie, zodat iedereen goed geinformeerd bij de jachthaven aankomt. Het evenement wordt voor de
achtste keer georganiseerd en het
belooft weer een groots spektakel
te worden met muziek en veel gezelligheid. Heeft u een boot en wilt
u 18 juni gastheer of gastvrouw zijn
en bijdragen aan een fantastische
dag voor de gehandicapten en hun
familie? Kijk dan voor meer informatie en aanmelding op www.dagvanjeleven.org,. U kunt ook een email
sturen aan info@dagvanjeleven.org
of bel met Ria Bouwman op nummer 06-12393458.
Door Ilse Zethof

Leuke activiteiten
Wat door velen wordt ervaren als
‘gewoon’, kan voor anderen letterlijk
de ‘dag van hun leven’ betekenen!
De Stichting Dag van je Leven wil
mensen met een lichamelijke en/
of een verstandelijke handicap uit
de regio Amstelland en Meerlanden de dag van hun leven bezorgen.
De Stichting doet dit onder andere
door het mogelijk maken van leuke
activiteiten en proberen individuele
wensen in vervulling te laten gaan.
De Stichting wil dit realiseren door
mensen die ideeën voor originele
activiteiten hebben te helpen deze
daadwerkelijk uit te voeren en ze te
ondersteunen met kennis, ervaring
en middelen.
Op deze manier wil de Stichting ervoor zorgen dat goede initiatieven
ten behoeve van mensen met een
handicap het draagvlak krijgen die
ze verdienen.
De Stichting is afhankelijk van vrijwilligers en giften van sponsors en
donateurs.

Deelname acts nog mogelijk

Dippers presenteren nieuw
evenement op Poel: Plaspop
Aalsmeer - Een nieuw evenement
op het water hebben de bedenkers
en eerste organisatoren van de pramenrace bedacht: Plaspop. Theater en muziek vanaf schuiten en eilanden op de Westeinderplassen.
De Dippers zien het helemaal zitten en hopen op respons van muzikanten, theatergroepen en koren.
Geen ’kedoeg’ op het water overigens, de muziek moet akoestisch,
de acts niet versterkt. De eerste editie, van dit overigens in heel Nederland nieuwe, evenement is op 2 juli. De Dippers, bestaande uit Henk,
Hans, Henk-Jan, Peter en (nieuw)
Cor, gaan zelf ook optreden. “Dus
als niemand meedoet, gaat het sowieso wel door”, grapte Henk van
Leeuwen afgelopen woensdag 13
mei tijdens de presentatieavond.
Daar hoeven de heren niet bang
voor te zijn, het smartlappenkoor
heeft zich al definitief aangemeld en
de bands De Klugt en Rietveld gaan
nog met hun achterban in beraad.
Enthousiast
Zelf zijn de Dippers super enthousiast. Ze zien het helemaal zitten
om het prachtige eilandengebied
van de Westeinderplassen ‘op te
leuken’ met acts. “We lopen al een
aantal jaar met het idee rond. Nu,
25 jaar na onze eerste pramenrace,

dit nieuwe evenement. Als je nergens aan begint, weet je nooit of het
gaat lukken. De eerste pramenrace
vaarden we met slechts een handjevol boten, moet je nu zien hoe groot
de animo is.” Ook de ongeveer vijftien aanwezige geïnteresseerden
reageerden enthousiast. “Doet me
aan Oeral denken.” De bedoeling is
wel dat het een intiem evenement
wordt. Uiteraard is publiek welkom, graag zelfs, maar hele grote
boten kunnen de betreffende plekken nagenoeg niet bereiken. “Exclusief voor kleine boten.“ Zelf horeca meenemen mag, maar muziek
(hard) aanzetten in de boot niet. “Bij
te veel lawaai op een boot vragen
we de brandweer de blusspuit er op
te zetten”, bedenkt Peter.
Vijf locaties
Het vijftal hoopt op goodwill van
deelnemers. “Verwacht geen financiële vergoeding. Onze kas is ook
leeg.” Wat de acts betreft, zijn er
ideeën genoeg: “Ballen gooien, gedichten voorlezen, korte theateract
of zingen. We willen een afwisselende presentatie.” De deelnemers dienen zelf voor transport naar de locaties te zorgen, vletten en dekschuiten kunnen de Dippers wel regelen.
Wie voor transport kan zorgen en
wie een kleine aggregaat beschik-

baar heeft, kan dit via de site melden. “Alvast bedankt”, laten de Dippers weten. Op maximaal vijf eilanden en schuiten gaat Plaspop gehouden worden. Locaties zijn bij
de gemeenteakker, het Torregat,
schuilhaven Grote Brug, bij Rozijntje
en op de kleine Poel. De bedoeling
is dat dezelfde act drie keer een half
uur optreedt. Op alle plekken wordt
gelijk gestart en gelijk geëindigd. In
de pauzes kunnen de kijkers rouleren. “Chaos op het water naar de
volgende plek”, werd opgemerkt. En,
om voor de volgende editie wel wat
geld in de organisatiekas te hebben,
een commerciële tip: “Plaspopcorn
verkopen.”
Wie eerst komt…
Geïnteresseerd in deelname? Wacht
niet te lang, maximaal vijf acts. “Wie
het eerst komt, wie het eerst maal”,
aldus de Dippers. Half mei wil het
vijftal de organisatie rond hebben en
een compleet programma presenteren. Tot slot: Bij slecht weer, harde
regen, onweer en/of windkracht vijf
gaat Plaspop niet door. Een alternatieve datum is er niet. “Gewoon dan
volgend jaar een nieuwe kans”, besluiten Henk, Peter, Henk-Jan, Hans
en Cor. Voor informatie en opgave:
plaspop@live.nl.
Door Jacqueline Kristelijn

Zeilmakerij en tuigerij

Furian aan Uiterweg meer
dan jachthaven alleen!
Aalsmeer - Jachthaven Furian is
deze zomer al weer 38 jaar gevestigd aan de Uiterweg 197. In de beschutte haven met 45 ligplaatsen
bij Topsvoortbos varen de gasten
zo de kleine Poel op. Maar er is in
al die jaren veel meer activiteit geweest dan alleen ligplaatsen en
nog steeds. Vanaf het begin konden de watersporters terecht in de
watersportwinkel. Al snel kwamen
de surfplanken in opkomst en Furian was pionier als windsurfcentrum. Verkoop, lessen en reparaties,
alles werd in eigen beheer gedaan.
Maar de markt raakte verzadigd, de
surfsport werd minder en minder.
Stilzitten was er niet bij. Zo begon
Frans van Mierlo, eigenaar en havenmeester van Jachthaven Furian,
met een nieuwe activiteit. Zeilmakerij en tuigerij.
Voor alles op gebied van bootkappen, zeilhuiken, sprayhoods, wintertenten etc. kan men hier op maat la-

ten maken. Is er een rits kapot, een
raam stuk of zijn stiksels versleten?
Ook reparaties worden vakkundig
uitgevoerd.
Minder bekend is de term tuigerij, die ook in eigen beheer wordt
gedaan. Al het tuigwerk van een
boot, zoals verstagingen, zeerailing,
stuurkabel, etc., wordt naar wens
van de klant gemaakt. De voorraad roestvast staaldraad is dan
ook groot. Stug en soepel draad is
er van 2 tot 8 millimeter. Alle soorten inhaak, oog, gaffel en stud terminals zijn voorradig. Spanners zijn
er van 3 mm/m6 tot 7mm/m14. Is er
bij de zeilmakerij, zeker in het voorjaar, een langere levertijd, met het
tuigage werk wordt geprobeerd binnen enkele dagen alles klaar te hebben. Bent u op zoek voor zeilmakerij werk of tuigage werk? Loop eens
binnen op de Uiterweg 197, zes dagen per week geopend, of bel voor
meer info 0297-326086.

Waar blijft beeld aalscholver?
Kudelstaart - Hij is niet in het water gevallen, is ook niet gestolen, maar vanwege onderhoud aan de sokkel tijdelijk weggehaald: Het beeld van de Aalscholver in de Westeinderplassen. “Eerst stond hij nog fier overeind door weer
en wind. Toen stond hij een tijdje scheef. Maar nu moeten we hem al tijden
missen. Waar blijft hij nou?”, zo vraagt Peter Buren uit Kudelstaart zich af. Het
vaar- en zomerseizoen gaat starten: Hoogste tijd, inderdaad, om de Aalscholver zijn plekje terug te geven! Aan de slag gemeente.

De Zonnebloem vaart uit!
Aalsmeer - Donderdag 14 april
ging een aantal Zonnebloemgasten uit Rijsenhout varen in de regio
Haarlemmermeer. Al vroeg vertrok
de groep naar Leimuiden om daar
in te schepen op de Princess van de
rederij Triton. Aan boord werden de
gasten verwelkomd met koffie en
gebak en naderhand ook nog getrakteerd op een drankje en een di-

ner. Het was een gezellige en mooie
dag varen langs de Ringvaart en de
Braasemermeer richting Alphen aan
de Rijn.
Al varend werd nog een spelletje
bingo gespeeld met leuke prijsjes.
Na nog een kopje koffie of thee en
een borreltje werd de dag om half
vijf afgesloten en ging een ieder tevreden naar huis.

Room-service van familie Taal

Eend maakt nest in vijver!

Aalsmeer - Vorig jaar waren Jaap
en Henny Taal uit de Hornmeer blij
verrast toen een eend in hun vijver
een nest maakte. Ze konden alles
volgen en natuurlijk was het tweetal dagelijks in de weer om moedereend van eten te voorzien “Je
moet toch wat als je op een nest
zit.” Het echtpaar heeft genoten van
de kleintjes. Ook naderhand, toen
ze groter waren en nog in de sloten in de omgeving zwommen! Henny vertelt: “Wat keken we verbaasd
op toen we een tijdje terug dezelfde moedereend weer in onze vijver zagen Ze is makkelijk herkenbaar, want ze heeft een speciale kleur en heeft een witte vlek op

haar borst. En ja hoor, nest keurig
opgeschud en broeden en wij weer
voor de room-service zorgen!” Afgelopen zondag bewoog er wat in
het nest, de kleintjes kwamen uit de
eieren..”Maandagochtend 11 april
gezellig met z’n allen kleine rondjes zwemmen in de vijver, konden
wij eindelijk tellen”, vervolgt Henny. Moedereend heeft liefst twaalf
kleintjes gekregen. “Best veel om
de wijde wereld mee in te moeten.”
Henny tot slot: “We hebben het er
druk mee gehad maar zo van genoten, prachtig gewoon! We hopen dat
we ze nog zien in de sloten bij ons
in de omgeving. Kunnen we ze nog
wat eten geven.”
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Full service jachthavens, watersportwinkel en jachtmakelaardij

Kempers Watersport al jaren
een begrip in de ruime regio
Aalsmeer - Wie aan Kempers Watersport denkt, denkt aan service en
klasse. Tenminste, dat proberen de
broers Bart en Joost Kempers in hun
jachthavens uit te stralen. En in de
bijna 40 jaar dat het familiebedrijf
bestaat, is dat prima gelukt. Maar
ondanks de luxe uitstraling van het
bedrijf, zijn ook watersporters met
een kleiner budget meer dan welkom bij Kempers.
Kempers Watersport is opgericht
door Jos Kempers in Kudelstaart.
Zoon Joost is al vrij snel in het bedrijf gaan werken en toen 20 jaar geleden de jachthaven Princessepaviljoen bij Leimuiden is aangekocht, is
ook Bart in het bedrijf gekomen. Vader Kempers is inmiddels de 70-jarige leeftijd gepasseerd, maar is toch
nog zijdelings betrokken bij het bedrijf. De dagelijkse leiding ligt echter
in handen van Joost in Kudelstaart
en Bart vanuit de haven aan de Herenweg in Aalsmeer (bij Leimuiden).
De beide jachthavens werken met
een vergelijkbare strategie en concept, maar er zijn zeker verschillen.
Zo is Kudelstaart meer een knusse
en intieme jachthaven met 250 ligplaatsen en is Kempers Princessepaviljoen weidser opgezet met twee
keer zoveel ligplaatsen en met een
strakkere uitstraling. In Kudelstaart
bevinden zich de watersportwinkel
en de benzine- en dieselpompen.
Omdat de haven bij Leimuiden groter is, zijn daar de winterstalling en
de water- en droge loods.
Vakmensen
Beide vestigingen hebben vakmensen in dienst en zijn uitgerust voor
de meest complexe reparaties, renovaties en motorstoringen, schoon-

maak en onderhoud zoals schilderen timmerwerkzaamheden, maar
ook voor inbouw van elektronica.
Kempers Watersport heeft ook een
unieke servicedienst, die bij pech
onderweg naar u toe komt om de
storing ter plaatse op te lossen. Bij
allebei de jachthavens zijn goede
restaurants te vinden met een groot
terras aan het water. Restaurant
De Kempers Roef in Kudelstaart en
Restaurant Café Terras Plasmeijer
bij Leimuiden. Vader Kempers was
één van de pioniers op het gebied
van jachtmakelaardij en heeft dit
vanuit Kudelstaart flink uitgebouwd.
Al ruim 35 jaar bemiddelt Kempers
Watersport bij de verkoop van allerlei soorten schepen en is bovendien
de enige serieuze grote makelaar in
de omgeving. Op beide vestigingen
is een apart gedeelte vooraan in de
jachthaven gereserveerd voor verkoopschepen. Altijd zijn er zo’n 100
schepen te bezichtigen, waaronder
sloepen, motorjachten, zeilboten en
sportboten. De drempel voor potentiële kopers is laag, omdat ze van te
voren geen afspraak hoeven te maken en 7 dagen per week langs kunnen komen. Het pallet van boten is
erg breed en in diverse prijsklassen.
Kempers kan ondersteunen bij het
gehele traject van zowel verkoop als
aankoop, waaronder het adviseren
en regelen van financiering en verzekering.
Nieuwe boten
Ook nieuwe boten kunnen geleverd worden, want Kempers is dealer van het Nederlandse Linssen
Yachts en de Amerikaanse sportboten Sea Ray en Boston Whaler. Beide sportboten zijn premium merken

in dat segment. De Boston Whaler
is uniek in die markt, omdat het een
onzinkbare boot is. Kempers Watersport is aangesloten bij HISWA-sectie Jachtmakelaars.
En dan is er ook nog jachthaven
E.W. Driessen aan de Nieuwe Meer
in Amsterdam, die in 2008 is aangekocht. Ook dit is een fullservice
jachthaven en vanuit Amsterdam
worden onder andere de sportboten
verkocht. Een en ander gaat echter
volgend jaar april veranderen, want
dan worden de verkoopactiviteiten
van de sportboten naar Leimuiden
verhuisd. In de loop van dit vaarseizoen beginnen de voorbereidingen
al voor het bouwen van een gloednieuwe showroom.
Open dagen
Kempers Watersport was dit jaar
aanwezig op de HISWA in de RAI
en op Boot Düsseldorf, de grootste indoor botenbeurs wereldwijd.
Maar dichterbij huis kennis maken
met het bedrijf en de verschillende
merken nieuwe boten en occasions
is ook mogelijk. Op 21 en 22 mei organiseert Kempers Watersport in
Kudelstaart weer Open Dagen, die
in het teken staan van het goede leven op en aan het water. Kempers
Watersport, E.W. Driessen, Bawykov
Zalm, BMW Amsterdam, Brandaris, La Boule Mode, Linssen Yachts,
Long Island, MINI Amsterdam, QP
Exclusieve horloges en Restaurant
Kempers Roef nodigen u van harte
uit om een kijkje in de jachthaven te
komen nemen en de sfeer te proeven. Meer informatie: www.kemperswatersport.nl.
Door Ilse Zethof

Start seizoen bij Watersport Vereniging Aalsmeer

Zondag speciale dag voor
wedstrijdzeiler Ole Vriethoff
Aalsmeer - Aanstaande zondag 24
april start voor alle leden het seizoen
bij Watersport Vereniging Aalsmeer.
De wimpel gaat officieel naar de top
van de mast, er zijn wedstrijden voor
de jeugd, een puzzeltocht staat op
het programma en nog allerlei activiteiten. Het wordt een speciale dag,
vooral voor Ole Vriethoff.
De 11-jarige Aalsmeerder mag namelijk de naam van de door hem
gewonnen boot onthullen. De naam
heeft hij daarom zelf mogen verzinnen, maar blijft tot zondag een verrassing. Ole wil wel verklappen dat
de eerste letter een ‘o’ is, maar het is
niet zijn naam…
De optimist heeft de leerling van
Samen Een gewonnen tijdens een
wedstrijd op de Hiswa op 5 maart.
Omdat boot nummer 3000 was geproduceerd, had de Hiswa samen
met Watersportvereniging Nederland een wedstrijd uitgeschreven op
de botenbeurs voor jeugdzeilers in
Nederland.
Achttien verenigingen zonden hun
beste zeiler naar Amsterdam en bij
Watersport Vereniging Aalsmeer
werd gekozen voor Ole. Hij was de
jongste deelnemer, maar wel de
beste zeiler. Hij legde het parcours
het snelst af. Nummer twee was
slechts 4 seconden langzamer, maar
gewonnen is gewonnen. De gloednieuwe Optimist mocht mee naar
Aalsmeer, dankzij het talent van Ole
en dan laat je deze winnaar toch
een naam verzinnen en deze onthullen op de startdag van het seizoen! En, zo verklapte coördinator
van het jeugdzeilen en trainer Tim
van der Hooft, voor de 11-jarige ligt
een presentje klaar.

Begonnen als 6-jarige
Ole is min of meer opgegroeid met
zeilen. Ook vader Martijn is een fervent zeiler en zeilt op woensdagavond wedstrijden. Voor de 11-jarige staat de eerste wedstrijd op
het programma in het weekend
van 7 en 8 mei in Loosdrecht. Vervolgens beginnen op 21 en 22 mei
de combiwedstrijden, zes weekenden in totaal, die gevaren worden
in Aalsmeer, op de Westeinderplassen, in Haarlem, Loosdrecht, Vinkeveen, de Braassem en Vlietlanden
bij Leiden. Het wedstrijdweekend in
Aalsmeer wordt georganiseerd door
WVA en Nieuwe Meer. Ole is op
6-jarige leeftijd begonnen met zeilen. De basis leerde hij bij Zeilschool
Aalsmeer. Daarna werd hij lid van
Watersport Vereniging Aalsmeer om
het wedstrijdzeilen beter onder de
knie te krijgen. En met prima resultaat. De 11-jarige zeilt in klasse C,
maar wil graag hoger op, naar klasse B. “Ik wil wel een beetje concurrentie hebben”, zegt Ole. Vorig jaar
zeilde Ole regelmatig tegen een
meisje uit Vinkeveen in klasse C. Zo
won nagenoeg alle keren, maar de
Aalsmeerder wist ook een keer van
haar te winnen. “Ze maakte de verkeerde slag en werd derde, ik eerste.” De zeilster heeft reeds promotie naar klasse B gemaakt en dus
wil Ole dit ook. “Ik vind het wel leuk
om haar in te maken.” De 11-jarige
heeft een eigen bootje, een optimist
met de naam ‘Schavuit’. Zeilen vindt
de Samen Een-leerling heel leuk en
hij weet zeker dat hij nog lang deze
hobby blijft beoefenen. Wedstrijdzeiler wil hij echter niet worden.
“Dan moet je wel heel goed zijn. En

er valt niet zo veel in te verdienen,
hoor!”
Jeugdleden welkom
Watersport Vereniging Aalsmeer
heeft totaal 450 leden, waarvan
ongeveer 25 jeugdleden deelnemen aan wedstrijden. Er wordt gezeild in optimisten door de jongste
jeugd, de oudere zeilers, vanaf ongeveer 14 jaar, varen in Splash-boten en WVA beschikt over RS-feva jeugdboten voor twee personen.
Nieuwe (jeugd)leden zijn van harte welkom. De Watersport Vereniging beschikt over acht jeugdtrainers, die allen een landelijk, erkende
opleiding hebben gevolgd. De WVA
heeft een serie schoolzeilen georganiseerd en heeft kinderen via de
Jeugdsportpas kennis laten maken
met zeilen. De sport bleek bijzonder
populair, het merendeel van de leerlingen wilde graag zeilen leren. Uiteindelijk zijn negentig kinderen in
een zeilboot gestapt en hebben lessen gevolgd. Het eerste jaar mogen
leden zeilen in boten van de vereniging. Daarna wordt geacht dat de
zeilers een eigen boot aanschaffen.
Volgens Hans van der Laarse van de
jeugd- en wedstrijdcommissie is de
aankoop zeker geen duurkoop. “Je
raakt de boot nagenoeg voor weer
hetzelfde geld kwijt. Wij zeggen altijd: Je betaalt alleen statiegeld.” De
lessen en trainingen zijn op zondag
en het seizoen loopt van april tot en
met september. Geïnteresseerd? De
site www.wvaalsmeer.nl staat boordevol informatie, inclusief een kalender met jeugdevenementen en
lessen.
Door Jacqueline Kristelijn

Voor zeilen, bootkappen en
kussens naar de Zeilmakerij

Westeinder Rondvaart: Schipper
Henk gaat voor elfde seizoen

Aalsmeer - Martijn, Sander, Joost
en Arjan zijn met z’n vieren Zeilmakerij Aalsmeer gestart. In een overdekte ruimte aan de Uiterweg 379
wordt gewerkt. Voor reparaties van
zeilen voor zeiljachten is de Zeilmakerij het adres, evenals voor realisatie van bootkappen, winter- en zomerkleden en onder andere besturingskappen voor grote en kleine
jachten, sloepen en visboten.
Verder maakt de Zeilmakerij nieuwe kussensets voor in elke soort
boot, evenals het viertal parasols
op maat voor particulieren en bedrijven kan leveren. Er wordt op afspraak gewerkt en uiteraard wordt
niet met de klus aangevangen voordat goed overleg is geweest met de
klanten. “Welk product u ook nodig

Aalsmeer - Schipper en eigenaar
Henk van Leeuwen van Westeinder
Rondvaarat gaat voor zijn elfde seizoen! En het Praamplein is een plein
met allure en de boten zijn dit jaar
prima bereikbaar. Het plekje in de
havenkom, tegen het zorgcentrum
aan, is veiliggesteld als definitieve ligplaats. Ook de mindervalidensteiger is af, zodat we de rolstoelen makkelijk aan boord kunnen rollen. “Dus wat let u”, aldus van Leeuwen. Vanaf de ligplaats in het centrum vertrekken vanaf 3 mei aanstaande de rondvaarten weer over
de Westeinderplassen om u te laten genieten van al het moois op en
in het water. De vaste vaartijden zijn
op dinsdag, woensdag, vrijdag en
zaterdag om 13.30, 14.45 en 16.00
uur. Op zondag vaart de boot af om
14.30 en 16.00 uur. Vanzelfsprekend
vaart de boot ook op andere tijden,
maar dan mag u even een afspraak
maken.

heeft. Wij zullen het met vakmanschap vervaardigen. Of het nu gaat
om een kleine reparatie of een groot
nieuw project. Of het nu gaat om de
juiste kleur, het materiaal, de uitvoering of de technische haalbaarheid:
Wij zullen uw idee graag verwezelijken. Wij werken met u samen om
tot een perfect eindproduct te komen, waar beide partijen zich goed
bij voelen”, aldus het viertal in een
verdere uitleg. Kortom: Zeilmakerij
Aalsmeer kan van A (ankerlierhoes)
tot Z (zeil) leveren! Al het RVS buigwerk wordt overigens ook in eigen
beheer gedaan. Meer weten? Kijk
op www.zeilmakerij-aalsmeer.nl, bel
naar 0297-368335 of stap binnen in
de ruimte aan de Uiterweg 379. De
koffie staat klaar!

Waarom moeilijk doen?
Aalsmeer - Deze meerkoet heeft
niet zo heel hard moeten werken
om haar nest te bouwen. De ondergrond was er namelijk al: Het plankier van een boot. Wel wat takjes
heeft de koet erbij moeten sprokkelen, want een plank is ook zo koud

als ondergrond. Creatief bezig geweest! Het nest is gespot in de
mooie natuur van het Bovenlandengebied in Oost, waar ganzen en
eenden hard aan nageslacht hebben gewerkt. In diverse nesten zijn
al eieren te bespeuren.

Nieuw model Vedette

Uithoorn - Vedette Jachtbouw
heeft inmiddels een eigen lijn schepen weten te ontwikkelen, die zeer
aanspreekt. Het lijnenspel is stoer,
gecombineerd met klassieke details. Ook de vaareigenschappen,
het bedieningsgemak en het afwerkingniveau vallen op. Het concept
van deze degelijke schepen is goed
doordacht, waarbij de prijs-kwaliteitverhouding onderscheidend is.
Het innovatieve productieproces
maakt het mogelijk om een dergelijk schip te bouwen voor een acceptabele prijs. Er wordt geenszins
stilgezeten bij Vedette. De modellenlijn groeit gestaag. In 2010 ging
de eerste Vedette 11.30 met stuurhuis te water en dit jaar introduceren zij ook een cabinversie van
de Vedette 11.30. Immers, Vedette
Jachtbouw is het meest bekend met
haar cabinuitvoeringen. In de 11.30
is het zelfs mogelijk om voor een afgesloten tweede slaapkamer te kiezen. En zoals van Vedette gewend,
ontbreekt ook daar het comfort niet,
in tegendeel, de Vedette 11.30 is
voorzien van een luxe keuken, ruime slaapkamer met Frans bed of
V-kooi, een ruime rondzit die omgebouwd kan worden tot een derde tweepersoonsbed, aparte douche en indien gewenst, zelfs een

wasmachine. Aan extra eisen wordt
moeiteloos voldaan. Vedette Jachtbouw staat niet voor niets bekend
om haar creativiteit en oplossend
vermogen. Wat als resultaat heeft
dat er ver meegegaan kan worden
met de wensen van de klant. Binnen
de mogelijkheden wordt er custom
built gebouwd. De kracht van deze
jachtbouwer wordt daarnaast duidelijk bij een bezoek aan hun bedrijf
in Uithoorn. Het pand is zeer praktisch en doelmatig ingericht, zonder toeters of bellen. Alles draait om
het bouwen van schepen van grote
kwaliteit voor een acceptabele prijs.
De Vedette lijn bestaat uit de 8.30 V/
OK, 9.30 V/OK, 9.30 hard top, 10.30
V/OK, 10.30 hard top, 10.30 VS/OK
met stuurhuis, 11.30 V/OK, 11.30
hard top en de Vedette 11.30 VS/
OK. Wie regelmatig op de Westeinderplassen vaart, kan het niet ontgaan zijn dat er steeds meer Vedettes het water sieren. Maar Vedette
is niet alleen een begrip in deze regio, Vedette is inmiddels een begrip
geworden in de hele Nederlandse
jachtbouw. Hans van Veen heeft zijn
kennis van techniek en schepen op
een zeer innovatieve creatieve manier weten aan te wenden met een
resultaat dat niet onopgemerkt is
gebleven.

De combikaart Aalsmeer en de
combikaart met de Historische Tuin
is voor 2011 weer opgetuigd en er
zijn er de volgende excursies mogelijk: De boven –en onderwater excursie met visser Theo Rekelhof. Een
onvergetelijke belevenis met het ophalen van de fuiken. De varen-varen excursie naar het ‘vareneiland’
van Dick Offerman, een must voor
de ware tuinliefhebber. Open Tuinen
excursie 25/26 juni, vaartocht naar
3 prachtige tuinen op de Westeinderplassen. Het eiland op de Westeinderplassen is ook weer helemaal
opgeknapt om bezoekers te kunnen
ontvangen. Ook de Van Wijk sloep,
om u wat ‘luxer’ te kunnen rondvaren, staat weer met schipper ter
uwer beschikking. Al deze informatie is terug te vinden op de website www.westeinderrondvaart.nl en
wilt u nog meer weten? U kunt bellen met 0297-341582 of mailen met
info@westeinderrondvaart.nl.
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Officieel Suzuki dealer voor regio Aalsmeer

Hans Pel: Boten, motoren,
onderdelen en stalling
Aalsmeer - Handelsonderneming Hans Pel aan de Oosteinderweg 151a biedt de mogelijkheid tot
winterstalling van boten. Bokken
en trailers zijn hiervoor aanwezig,
evenals hijsmogelijkheden. Op het
terrein is bewaking en toezicht aanwezig. Ook voor onderhoud, poetsen en reinigen van boten is Hans
Pel hét adres. De handelsonderneming verkoopt boten van onder andere de merken Roughneck, Verano en Whaly. Buiten nieuwe boten
heeft Pel ook een ruim assortiment
occasions. Ook groot is de keuze
aan gebruikte buitenboordmotoren
en Pel is officieel Suzuki dealer voor
de regio Aalsmeer en Hoofddorp.
“Suzuki Marine weet wat watersporters willen en biedt dan ook flexibele
power voor alle soorten watersport”,
vertelt Hans Pel “En”, vervolgt hij:
“Klanten kunnen er zeker van zijn
dat ze kwaliteit krijgen.
Nieuwste modellen
Hans Pel heeft de nieuwste Suzuki motoren in huis. De DF60 is een
nieuw model. Deze buitenboordmotor van 60pk is zeer licht, krachtig,
bijzonder zuinig en compact. De basis van de nieuwe DF60 werd gevormd door een compleet nieuw
941 cc driecilinder motorblok met
dubbele bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder. De
DF60 is de eerste buitenboordmotor
in zijn klasse die voorzien is van een
onderhoudsvrije distributieketting.
In navolging op de DF70, 80 en 90
is ook de nieuwe DF60 uitgevoerd
met het revolutionaire Suzuki Lean Burn Control systeem. Hierdoor

kan het motormanagement onder
elke omstandigheid exact de minimaal benodigde hoeveelheid brandstof bepalen, zodat er met een extreem arm mengsel gevaren kan
worden. Deze technologie in combinatie met het multipoint injectiesysteem biedt een uitzonderlijk laag
brandstofverbruik in alle werkgebieden, zodat de nieuwe DF60 aan de
strengste wereldwijde emissie eisen voldoet. Ook nieuwe gezichten
zijn de Suzuki DF8 en DF9.9. Beide motoren zijn speciaal ontwikkeld voor de Europese markt. Een
markt die vooral vraagt om lichtgewicht buitenboordmotoren die eenvoudig te bedienen en uitzonderlijk zuinig zijn. Vragen die de nieuwe Suzuki motoren in alle opzichten
ruimschoots beantwoorden. Door
het gebruik van de beste materialen
en de nieuwste technieken zijn de
ingenieurs van Suzuki erin geslaagd
om uitzonderlijk krachtige en compacte buitenboordmotoren te ontwikkelen, die uitblinken door een
zeer laag brandstofverbruik, een
minimale geluidsproductie en optimaal gebruiksgemak.
Onverwoestbaar
Ook wat betreft de verkoop van boten, heeft Hans Pel gekozen voor
kwaliteit, functionaliteit en eenvoud met een goede prijs en kwaliteit verhouding. Neem nu bijvoorbeeld de Whaly collectie Dit zijn volledig dubbelwandige kunststof (PE)
boten uit één geheel die geproduceerd worden door middel van rotomoulding (rotatiegieten). Het ontwerp, de productiemethode en het

slagvaste, hoogwaardige polyethyleen kunststof vormen de basis voor
deze oersterke, vrijwel onzinkbare, onverwoestbare en onderhoudsvriendelijke boten met veel binnenruimte, veiligheid en stabiliteit. Om
deze redenen zijn de Whaly boten
voor vele toepassingen inzetbaar,
zoals onder andere voor de pleziervaart, werkboot, bijboot, reddingsboot, voor de sportvisser, voor verhuur en voor zeilscholen. Er zijn vijf
Whaly types waarvan de Whaly 210
nieuw is. De andere types, de 270,
310, 370 en 435 zijn ook de moeite
waard om te bekijken!
Gebruikte onderdelen
Hans Pel is gespecialiseerd in en
uniek wat betreft de verkoop van
gebruikte onderdelen voor buitenboordmotoren. In de ‘sloop’ liggen
ongeveer 3000 buitenboord-motoren. Er zijn onderdelen die niet
meer nieuw te leveren zijn, ideaal
dus. Onderdelen voor buitenboordmotoren zijn doorgaans behoorlijk
duur. Voor de gebruikte onderdelen wordt door Pel meestal de helft
van de nieuwprijs berekend. Naast
gebruikte onderdelen heeft de handelsonderneming sinds een jaar ook
nieuwe startmotoren voor een gebruikte prijs, evenals trimmotoren.
Overige veel voorkomende producten bij Pel zijn staartstukken, gashendels, kappen, ontstekingsdelen en uiteraard onderhoudsartikelen, zoals olie en bougies. Handelsonderneming H. Pel aan de Oosteinderweg 151a is telefonisch bereikbaar via 0297-368886. Informatie:
www.hanspel.nl.

Burgemeester: “Ik maak me op voor fantastische zomer”

Ark van Noach vaart uit,
start evenementenseizoen
Aalsmeer - “In Aalsmeer zien we
een prachtige combinatie van mooie
natuurgebieden (denk aan de Bovenlanden, maar ook aan de mooie
polders in het Kudelstaartse achterland) en bedrijvigheid. De kassencomplexen laten zich zien, niet alleen overdag. En de veiling, met alle logistieke drukte er omheen, is
soms hinderlijk aanwezig (zeker
als je veel op de weg zit), maar het
is wel één van de kurken waar de
Aalsmeerse economie op drijft. Iets
om trots op te zijn. Net als op al die
andere grote en kleine Aalsmeerse
ondernemers. En dat zijn er, gelukkig, heel veel. En dat allemaal in een
gebied waar op recreatief en toeristisch gebied meer dan genoeg te
vinden is. Het zomerseizoen staat
voor de deur. Als de Ark van No-

ach uitvaart (afgelopen maandag
18 april zijn de trossen los gehaald
en heeft het schip Aalsmeer verlaten) wordt ongeveer het startsein
gegeven van weer een nieuw evenementenseizoen in Aalsmeer. De
evenementenkalender zit barstensvol. Voor ieder wat wils, op het gebied van sport, waterrecreatie, bloemen, muziek, kunst en ga maar
door. Sterker nog: Aalsmeerders zijn
zo enthousiast dat we zelfs een aantal evenementen niet door kunnen
laten gaan. Of niet in de gewenste vorm. Jammer is dat, want het is
niet leuk om goede initiatieven in de
kiem te moeten smoren. Maar zo nu
en dan moet er een streep getrokken worden: de keuze voor nog een
evenement moet dan worden afgewogen tegen nog een keer over-

last voor bewoners of bedrijven. Wat
voor de één een avond feest is, kan
voor de ander een avond en nacht
wakker liggen in opperste ergernis
betekenen. En voor het wegen van
al die verschillende deelbelangen
zijn wij aangesteld. Niet altijd tot ieders tevredenheid, maar ja, als je iedereen tevreden wilt houden, eindig
je meestal met alleen maar ontevreden mensen. Gelukkig lijdt het enthousiasme er niet onder: organisatoren blijven onvermoeibaar bezig
en ik maak me op voor een fantastische zomer”, aldus burgemeester
Pieter Litjens in één van zijn weekblogs. Vast en zeker dat ook de eerste burger van Aalsmeer met zijn
gezin gaat genieten van en op de
mooie Westeinderplassen. Het ontdekken waard!

Jan van Gent: Een unieke
sloep met liefde gemaakt

Nog meer ruimte voor bootjes!

Insteekhavens op Praamplein
Aalsmeer – Het Praamplein heeft een behoorlijke metamorfose ondergaan. Van parkeerplein tot verblijfplaats, met
natuurlijk nog, en meer zelfs, parkeergelegenheid voor auto’s. Rondom het plein zijn woningen gebouwd en er zijn winkels en bedrijven bijgekomen. Ook een heel stuk verbeterd en uitgebreid is de afmeermogelijkheid voor boten. Onlangs
zijn, op de plek van het poeltje waar ook de opstapplaats is voor de Westeinder rondvaart, insteekhavens gerealiseerd.
Niet alleen kleine, maar ook grote boten kunnen hier aanmeren, de vaste wal op en het achterliggende centrum in.

Genieten op eigen eilandje
bij Rekreatiepark Aalsmeer
Aalsmeer - Voor watersporters die
meer willen dan alleen een ligplaats
is Rekreatiepark Aalsmeer een
goed alternatief. Bij Rekreatiepark
Aalsmeer kan namelijk ook een eigen privé graslandje gehuurd worden inclusief een ligplaats voor de
boot. Alle landjes zijn direct per auto bereikbaar en uitgerust met een
elektra- en een wateraansluiting.
Op de landjes mag een bergkist
geplaatst worden en op de landjes op het terrein aan de Uiterweg
214 mag zelfs overnacht worden in
een tent. Alle landjes worden door
het park zelf gemaaid en onderhouden. Genieten, recreëren en heerlijk barbecueën op uw eigen graslandje is toch hét ultieme vakantiegevoel?! Rekreatiepark Aalsmeer is
gevestigd op drie verschillende locaties op de Uiterweg. Eén terrein
is gelegen aan de Ringvaart van
de Haarlemmermeer en de overige
twee percelen grenzen direct aan de
Westeinderplassen. Alle terreinen
zijn aangelegd met veel aandacht
voor groen en natuur. Er is keuze uit
verschillende soorten ligplaatsen,
allen voorzien van water en elektra
en voor de kinderen zijn er speelvoorzieningen aanwezig.
Naast een ligplaats met een graslandje zijn er ook diverse boxen

beschikbaar met diverse afmetingen, dus bijvoorbeeld voor zowel
een sloep van 5 meter tot en met
een groot schip van 15 meter lengte. Voor mensen die hun boot graag
het gehele jaar overdekt willen hebben heeft Rekeatiepark Aalsmeer
diverse botenhuizen beschikbaar.
En voor de kleine bootjes tot circa 4
à 5 meter lengte zijn er diverse jollensteigers aanwezig.
Trekkershutten en eilandjes
Voor watersporters die graag willen varen, maar geen overnachtingsmogelijkheden aan boord hebben, biedt het park ook goede mogelijkheden. Op het terrein gelegen aan de Ringvaart kan men voor
slechts 43 euro per nacht een trekkershut huren, waarin met vier personen kan worden overnacht. Tegen een kleine toeslag kan de boot
er naast liggen, indien gewenst. Alle terreinen zijn uitgerust met goede sanitaire voorzieningen, waaronder douches en een wasserette en
deze voldoen aan de hedendaagse eisen en comfort. Voor de watersporter die echt wil genieten van de
ruimte en de vrijheid zijn er bij Rekreatiepark Aalsmeer ook diverse eilandjes op de Westeinderplassen te
huur, stuk voor stuk gelegen op de

mooiste locaties. Hier kan men zelf
met de boot naar toe varen en er zijn
al eilandjes beschikbaar vanaf 360
euro.
In en uit het water
Indien de boot gedurende de zomer een dag of een paar weken
voor werkzaamheden uit het water moet, zijn hiervoor bij Rekreatiepark Aalsmeer ook diverse mogelijkheden beschikbaar. Ook in de
winter kan de boot bij Rekreatiepark Aalsmeer blijven. Hiervoor zijn
meerdere loodsen beschikbaar. De
boten kunnen binnen gestald worden en er is ruimte om schepen buiten op de wal te plaatsen. Rekreatiepark Aalsmeer is al vele jaren lid
van de HISWA, waardoor cliënten
gegarandeerd gewaarborgd zijn van
kwaliteit en zekerheid.
Nieuwsgierig geworden? Ga dan
eens vrijblijvend langs. Rekreatiepark Aalsmeer is gevestigd op de
Uiterweg, op de nummers 214, 303
en 317. Het havenkantoor is gevestigd op nummer 317 en is bereikbaar via 0297-322113. Contact met
de havenmeester kan opgenomen
worden door 06-54305722 te bellen.
Verdere informatie: www.rekreatieparkaalsmeer.nl

Aalsmeer - Een dagje varen in de
Amsterdamse grachten of genieten
op het water in de Vecht doet men
tegenwoordig in een stijlvolle sloep
met een eigen identiteit.
De karakteristieke sloepen van Jan
van Gent zijn een begrip in de botenwereld.
De Nieuwe Meerbode ging op zoek
naar de drijvende kracht achter dit
merk en ontdekte de magie waarbij
ambacht en innovatie samensmelten. In het riante onderkomen proeven we direct de sfeer van het echte leven. Hier wordt met liefde gebouwd aan een stukje nostalgie. We
ontmoeten René Vos, het gezicht
van Jan van Gent, die vol enthousiasme de plek laat zien waar het
avontuur begint. In de showroom
staan een aantal prachtige modellen waar we meteen al in onze gedachten voortkabbelen op de mooiste binnenwateren van Nederland.
Met aan boord een rieten picknickmand vol lekkernijen en een sprankelend drankje om de dorst te lessen. Dat is pure ontspanning en
het wordt pas echt genieten als deze sloep helemaal gemaakt is aan
de hand van uw wensenlijstje. René Vos heeft vanuit zijn passie een
aantal boten zelf gebouwd en blijkt
dan ook de aangewezen persoon
te zijn om aan het roer te staan van
Jan van Gent. “Dit is hele aparte
wereld waarbij er verschillende liefhebbers zijn van boten en die altijd
maar op zoek zijn gaan naar de perfecte boot. Logisch of juist wonderlijk maar wensen kunnen altijd worden bijgesteld. In de praktijk gebeurt dit dan ook heel erg veel. Afhankelijk van leeftijd, gezinssituatie,
vrije tijd en andere criteria wordt de
zoektocht gestart. Er zijn natuurlijk
heel veel soorten en maten in diverse prijsklasse.
Daarnaast houdt de zoektocht niet
zomaar op. Bijna elke boteneigenaar begint klein en vaart gaande
weg in een steeds grotere boot. Of
juist in een exemplaar met een andere snelheid of uiterlijke kenmerken. Ik herken deze zoektocht en
ik ben zelf daarom een aantal jaar
geleden mijn eigen boot gaan bouwen. Gaandeweg werd het bouwproces continu aangepast omdat ik
steeds weer opnieuw veranderingen
aan bracht om de boot te perfectioneren. Deze ervaring gebruik in mijn
rol als verkoper en ben dan ook heel
gedreven om alle gestelde criteria
van de koper goed in kaart te brengen. Om uiteindelijke de ultieme
sloep te kunnen afleveren. Bij ons is

men vooral op zoek naar een klassieke sloep met comfort, voorzien
van de nieuwste technieken die op
ingenieuze wijze in de boot zijn verwerkt.” Dit merk heeft drie varianten
in een standaard uitvoering naast de
zeer wendbare 6.60, de 8.20 bestaat
er ook een solide 10 meter 35. Alle
drie de modellen zijn zeer comfortabel en maken weinig geluid door de
meervoudig geïsoleerde motorkist.
De kussens op de banken maken
het sfeervol en de open boot zorgt
voor een duidelijk zicht.
Op deze manier wordt het genieten van het uitzicht geoptimaliseerd.
Daarnaast zijn er nog de bijzondere toepassingen en details waarmee de klassieke boot een hele eigen stijl krijgt en voor een andere
manier van varen zorgt. Er zijn bijna ongelimiteerde mogelijkheden
waarbij u bijvoorbeeld de Nederlandse wateren trotseert met een
mat zwarte sloep die eigen golven
afvlakt. Of geeft u liever de voorkeur
aan de kleur donkerblauw met rode of grijze kabelaring en bijpassende kussens met daarop uw merknaam of familiewapen geborduurd.
En laten we de extra’s niet vergeten
waarbij er verschillende opties zijn
op het gebied van sanitair, kookgelegenheid maar ook audio, wifi- of
ipodaansluiting tot aan innovatieve
navigatiesystemen. Er zijn dus diverse mogelijkheden en op de meest
royale uitvoering is zelfs overnachten aangenaam.
Daarnaast hechten ze bij dit merk
bijzonder veel waarde aan veiligheid. Al deze sloepen hebben een
speciale certificering, dit houdt in
dat het schip geschikt is om er mee
te varen op het binnenwater, maar
ook op de kustwateren. De Jan van
Gent 10.35 kan worden uitgevoerd
met een cabin of met een soft top
en een speciaal pakket dat dit schip
geschikt maakt voor het varen op
zee. De oversteek buiten de Nederlandse grenzen kan dus ook gemaakt worden.
Mocht het klimaat omslaan is het
een mooie bijkomstigheid dat eigenaren, Bart heemskerk en Dick
ter Horst tevens eigenaar zijn van
Heemhorst Watersport. Deze combinatie van bedrijven brengt niet alleen de sloepen van Jan van Gent
op de markt maar zorgt ook voor de
winterstalling en het onderhoud van
uw boot. Maar voor het allemaal zover is gaat er een heel proces aan
vooraf waarbij ambacht en innovatie samensmelten. In de werkplaats
in het zelfde pand ofwel in het ma-

gische territorium is een JVG team
aan het werk. Deze groep professionals bestaat uit verschillende botenbouwers en experts met enorm veel
talent.
“Elk jaar worden hier een aantal boten gebouwd met een bepaalde uitstraling en stijl. Deze modellen worden gepresenteerd in de showroom
en op verschillende evenementen
en beurzen zoals de Boot Leeuwarden en de Hiswa .
De overige exemplaren worden op
bestelling gemaakt. Dit is een mooi
proces waarbij ik bijzondere wensen in kaart breng en een adviserende rol heb naar zowel de klant
als de botenbouwers van JVG.” Iedereen werkt hier vanuit zijn eigen
vakgebied aan een nieuwe creatie.
Naast nostalgie en degelijkheid zijn
er technische hoogstandjes die op
zorgvuldige wijze op de boot worden aangebracht. Allemaal hebben ze oog voor detail en dat is heel
kenmerkend voor de afwerking. Het
team zorgt ervoor dat vele innovatieve technieken in de boten worden geïntegreerd en tegelijkertijd is
er mogelijkheid om de sloep een eigen gezicht te geven. De krullen van
de timmerman liggen op de grond
en de geur van hout geeft dat extra
gevoel van ambacht. Het staal ligt
kaarsrecht opgestapeld evenals de
andere benodigdheden om de boot
te maken. Alles gaat hier heel gestructureerd maar dat moet ook in
een organisatie waarbij veiligheid
voorop staat.
“Wij hebben de beste leveranciers
op het gebied van staal, polyester
en hout en eigenlijk alles dat nodig is om een sloep van hoogwaardige kwaliteit te bouwen. Na een intensieve periode van ongeveer vier
maanden wordt de sloep compleet
uitgerust met onder andere een
kussenset, een stijlvolle teakvloer,
een soft top, kabelaring en een
boegschroef. De klant wordt uitgenodigd om de nieuwe aanwinst te
komen bekijken en het allermooiste is als mensen met een glimlach
en de sleutels van hun eigen unieke Jan van Gent opgetogen de deur
uit gaan.”
Deze botenbouwers in het luxe
segment onderscheiden zich in de
markt omdat deze sloepen op een
ambachtelijke manier worden opgebouwd. Hierdoor zijn uiteenlopende
wensen mogelijk en wordt elke Jan
van Gent met liefde gemaakt. Kortom een unieke sloep met een eigen
signatuur.
Door Bo Vrolijk
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Dit jaar wel een podiumplaats?

Nieuwe praam voor team
‘De ideale schoonzonen’
Aalsmeer - Bij van Arkel Bouw
leggen ze momenteel de laatste
hand aan de bouw van een nieuwe Praam. Met behulp van tekeningen uit de oude archieven van Koninklijke De Vries Scheepsbouw en
door sponsoring van kapitein en eigenaar Johan van Arkel houdt het
team, genaamd ‘De Ideale Schoonzonen’, ook aankomende Pramenrace de vaart erin. Vanaf 2005 nemen zij deel aan dit jaarlijks terugkerende carnaval op het water. PR
man
Eduard Groeneveld vertelt het verhaal achter zijn team: “Jarenlang keken wij vanaf de kant of boot naar
de Aalsmeerse Pramenrace, maar
Regenboog 114 “DubbelD” met Marc Blees als stuurman vertegenwoordigt de gemeente Aalsmeer

Soort Sneekweek, maar dan in Noord-Holland

omdat wij allen wel van een feestje
houden, besloten we om actief deel
te gaan nemen aan het spektakel.
Hoofdsponsor Johan kon een redelijke Bok bemachtigen waar natuurlijk wel het een en ander aan gerepareerd moest worden, maar dat
is een pramenracer niet onbekend,
toch? Vervolgens werd een Penta motor gezocht en waar ga je dan
naartoe? Precies! Penta Kees op de
Oosteinderweg. Die had net een
mooi motortje uit Zweden in één
van zijn vakanties op de kop weten
te tikken. Nu moest er alleen nog
een naam verzonnen worden. Aangezien wij acht mannen op middelbare leeftijd zijn met onbesproken

gedrag, was dat na enige vergaderingen in café de Praam snel beklonken: ‘De Ideale Schoonzonen’
moest het zijn.” Het begon voor het
team in 2005 meteen al Oranje, het
thema was ‘Één groot volksfeest’.
Sindsdien volbrengen de mannen
ieder jaar netjes de route, maar zij
gaan natuurlijk voor die podiumplaats. Misschien gaat dat met deze nieuwe Praam dan eindelijk een
keer lukken. Het enthousiaste vriendenteam is te volgen via www.deidealeschoonzonen.blogspot.com.
Op deze website staan meerdere foto’s van de Praam in aanbouw en
andere informatie.
Door Miranda Gommans

Op de foto, van links naar rechts: Penningmeester Robert de Boer, Engineer Marcel Meiland, Notulist Roland Hofman,
Stuurman Peter de Vos, Jantje Leo Noordam, Kapitein/eigenaar/voorzitter Johan van Arkel en PR man Eduard Groeneveld. Niet op de foto DJ Peter Meekel.

Welkom bij het Nationaal
Regenboog Evenement
Aalsmeer - De Regenboog is een
oer-Hollandse zeilklasse. Het ontwerp kwam tot stand na een prijsvraag hiertoe door het KVNWV
(thans het KNWV) in 1917 en is van
de hand van de beroemde jachtontwerper G. de Vries Lentsch. Hij tekende een fraai kieljachtje, een echte waterverplaatser van 8 meter lang
met een gewicht van 745 kg. De Regenboog heeft een zg. steil gaffeltuig, een genuafok en een spinnaker en komt daarmee aan een totale zeilvoering van 70 m². Daarmee is “de Boog” licht overtuigd,
wat hem bij weinig wind al een goede aanvangssnelheid geeft om ermee te wedstrijdzeilen. Bij krachtige wind is het spectaculair zeilen
en niet voor niets wordt de Regenboog wel de Koningin van het water
genoemd. Oorspronkelijk bedoeld
om deze houten schepen in allerlei rompkleuren te leveren en daar
komt ook de naam vandaan. De
herkenning van een boog als zeilteken is er nog, maar nu er veel meer
houtsoorten beschikbaar zijn dan
vroeger varen er veel schepen met
een blank gelakte romp, alhoewel
de allernieuwste matzwart is. De
Regenboog is een actieve zeilklasse met een op allerlei fronten aan de
weg timmerende klassenorganisatie (www.regenboogclub.nl). Dominant aanwezig tijdens de Kaagweek
en de Sneekweek met 40 tot 50
deelnemers en daarbij de jaarlijkse teamwedstrijden tussen Holland
en Friesland als grote publiekstrekkers. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat het Nationaal Regenboog
Evenement (NRE), geïnspireerd
door het Friese Skutjesilen, juist in
deze klasse wordt verzeild. Tijdens
het NRE wordt de strijd aangebonden door teams uit 15 verschillende gemeentes en organisaties uit de
Randstad op 5 Hollands-Utrechtse
plassengebieden: de Kager Plassen,
het Braassemermeer, de Westeinder Plassen, de Vinkeveense Plassen en tot slot op de Nieuwkoopse
Plassen. Er zijn inmiddels al teams
uit onder meer Alphen, Woubrugge,
De Kaag, de Braassem, Nieuwkoop
en Aalsmeer. Voor Aalsmeer komt
het team van Marc Blees (stuurman), Joost Houweling (middenman) en Hilbert van Dijk (voordekker) aan de start. Het team zit boordevol ervaring en spirit om te winnen. Marc Blees won vorig jaar in
zijn Regenboog “DubbelD” met zeilnummer 114 de Kaagweek, heeft
ettelijke Nationale Kampioenschap-

pen op zijn naam staan en zeilt in
de top van regatta’s over de wereld.
De 114 is in 1979 gebouwd, in 2007
door de Aalsmeerder Albert Been
gerestaureerd en geldt momenteel
als een snel wedstrijdschip. “Boogzeilen”, aldus Marc, “is spannend.
De top van de Nederlandse wedstrijdzeilers vaart in een Boog. Er is
daardoor een zeer brede top, waarvan je nooit weet wie een evenement op zijn naam zal schrijven. En,
na afloop is het altijd relaxen aan de
wal met sterke napraat. Wat betreft
onze kansen bij het NRE? We gaan
voor een totaalklassering bij de top
3. Maar je weet het nooit. Vooral de
Westeinder, met de Grote Poel een
prachtig meer om wedstrijden te
zeilen, is moeilijk. De steeds weer
nieuwe luchtstroming en draaiingen over het grote wateroppervlak,
maken het voor iedere deelnemer
moeilijk, maar ook fantastisch om
te varen! “
Het NRE is dan ook bedoeld om
een fantastisch jaarlijks evenement te worden, voor zeilers en toeschouwers. Er worden 3 races gevaren, dicht bij de wal van het Surfeiland Vrouwentroost en de watertoren en toeschouwers kunnen de
wedstrijden daar goed volgen.Voor
hen is er ook een zg. track-en-tracing systeem met projectie op grote beeldschermen en tekst en uitleg
door een deskundig speaker. “Na-

tuurlijk”, zegt Joost Kempers, voorzitter van de stichting Walevenement
Aalsmeer, “gaan we er alles aan
doen om er een publieksvriendelijk
evenement van te maken. Er zal ook
aandacht zijn voor de jeugd in zg.
Optimistjes vanaf de jachthaven van
de Watersport Vereniging Aalsmeer;
daarvandaan zullen de deelnemers
ook in flottielje naar het wedstrijdgebied komen. De races zelf worden georganiseerd door de Stichting
Westeinder Zeilwedstrijden, drijvende kracht achter klassenevenementen en kampioenschappen op
de Westeinder. De aantrekkelijkheid
voor een groot publiek bij een evenement als dit is voor onze watersport van groot belang. Het NRE op
zich, de samenwerking daarbij tussen zeilers, gemeente en bedrijfsleven zie ik als een brug om de watersport in Aalsmeer weer meer bekendheid bij een groter publiek te
geven. De stichting Walevenement
Aalsmeer is weliswaar speciaal voor
het NRE in het leven geroepen, maar
ik voorzie tal van andere momenten en evenementen in de toekomst
waarbij we hier actief aan kunnen
werken. Want, niets regelen, is voor
mij geen optie.” Voor alle actuele informatie over het Nationaal Regenboog evenement surf naar www.
nationaalregenboogevenement.nl en
www.walevenementaalsmeer.nl.
Theo van Mierlo

Marc Blees (links) naast een schaalmodel van zijn Regenboog en Joost Kempers van de stichting Walevenement Aalsmeer

Aalsmeer - Wie in Aalsmeer
en omstreken kent Zeilschool
Aalsmeer niet? Al jaren is de Zeilschool het toonbeeld op de Westeinderplassen. Je ziet tot slot altijd
wel een bootje varen met een geel
zeil. Zo zijn vele kinderen, jong volwassenen, maar ook ouderen zeer
geïnteresseerd geraakt in de watersport. Zeilschool Aalsmeer betekent
plezier, leren, ontspanning en gezelligheid in een knusse levendige omgeving. Het team medewerkers bestaat uit een enthousiaste groep instructeurs met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar, die net als de eigenaar Peter de Wit, allemaal gek van
watersport zijn. Zo is de groep continue met elkaar opzoek naar nieuwe zeiluitdagingen. Dit heeft een
mooie vloot opgeleverd. Zeilschool
Aalsmeer vaart in Optimisten, Laser-Pico’s, Randmeren, Flytours, Lasers, Laser-Vago’s, Nacra 570, Ludic,
Starboards en sinds de zomer van
2008 met de O’pen Bic. Dit razend
populaire jeugdbootje is een prima
uitdaging na de Optimist. Nieuw dit
jaar is de kielboot combi. Er kunnen
verschillende bootsoorten uitgeprobeerd worden in één cursus. Als ba-

sis varen de cursisten in de kielboot,
daarnaast een dag surfen, pico zeilen en meevaren op de Catamaran.
Een super gave belevenis. Maar ook
voor het volgen van vaarbewijs cursussen, genieten van een bedrijfsuitje, het geven van een feest in de

prachtige, sfeervolle, romantische
kweekkas met open haard en grote bar is Zeilschool Aalsmeer hét
adres. Voor meer informatie en aanmelding: www.zeilschoolaalsmeer.
nl of bel 0297-320122. Het adres is
Kudelstaartseweg 64.

Op zondag 19 juni op de Westeinderplassen

Surfers 40+ gezocht voor
3e oude deuren surfcup

Vier openbare eilanden voor
recreanten op de Westeinder
Aalsmeer - De Westeinderplassen
heeft honderden, veelal particuliere,
eilandjes. De gemeente Aalsmeer
heeft in totaal vier openbare eilanden in het Westeinderplassengebied. Deze eilanden zijn het Starteiland, Kleine Poelakker, Heerlijkheid
en de Akkers van Ravestein. Daarnaast is er nabij de Oosteinderpoel
aan de Ringvaart, op ongeveer 2 kilometer vanaf de Bosrandbrug, het
zogenaamde
Recreatiesteunpunt
van stichting de Bovenlanden. Deze plek biedt plaats aan ongeveer
tien schepen. De openbare aanlegplaatsen zijn in eerste instantie be-

Zeilschool Aalsmeer al jaren
toonbeeld op de Westeinder

doeld voor dagrecreatie. Toch mag u
gebruik maken van de aanlegplaatsen om in uw boot te overnachten.
U mag maximaal 48 uur aan hetzelfde eiland aanleggen. Overigens
geldt deze 48-uursregeling in het
hele gebied van de West- en Oosteinderplassen.
Boodschappensteigers
Op enkele plaatsen kent Aalsmeer
een regeling om overdag maximaal
twee uur aan te leggen, Boodschappensteigers worden ze genoegd en
de bekendste is bij het Praamplein,
aan de achterzijde van winkelstraat

Zijdstraat. Via de Ringvaart is deze
aanmeermogelijkheid te bereiken.
Met een kleine boot kan ook vanaf
de Kleine Poel door de Brandewijnsloot varen naar het Praamplein gevaren worden. Tevens is het mogelijk om in het centrum van Aalsmeer
af te meren aan de Kolenhaven,
achter watersportvereniging Nieuwe Meer. U kunt hier ook water laden en stroom afnemen en tegen
betaling van liggeld ook overnachten. De derde aanlegsteiger bevindt
zich aan de Pontweg in Oost, de locatie waar al vele jaren het startsein
gegeven wordt voor de pramenrace.

Aalsmeer - In het jaar dat de windsurfsport veertig jaar bestaat, wordt
wederom een oude deuren surfcup
gehouden te Aalsmeer. Op zondag

19 juni vindt de derde editie van dit
sportieve evenement op de Westeinderplassen plaats. Het idee is
ontstaan bij een aantal oud wed-

strijdsurfers, die wel weer eens de
ouderwetse surfsfeer wilde proeven. Onder de deelnemers van de
eerdere edities bevonden zich vele kampioenen, zoals Stephan van
den Berg, de gebroeders Tellier en
Anita Janssen. Ook Joop Nederpelt, de nestor van het windsurfen,
was ‘s avonds aanwezig. Op het water wordt fanatiek gestreden met de
kleurige ouderwetse driehoek zeiltjes, maar na afloop bij de barbecue op het strand wordt gezellig bij
gekletst. De organisatie hoopt dit
jaar op een gemiddeld windkracht,
want de eerste twee wedstrijden
werden gekenmerkt door te weinig en te veel wind. De regels voor
de surfplanken zijn net als de vorige twee edities: De planken dienen
minimaal 25 jaar oud en plat te zijn
en er mogen geen moderne materialen worden gebruikt. Voor de
deelnemers geldt slechts één regel: Ze dienen de leeftijd van 40+
te hebben bereikt. Voor meer informatie, oude foto’s en opgave:
www.oudedeurensurfcup.nl .
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Sportieve activiteiten voor
kinderen in meivakantie
Aalsmeer - De meivakantie is dit
jaar van vrijdag 22 april tot en met
zondag 8 mei. Het personeel van
zwembad De Waterlelie en de sporthallen De Bloemhof en De Proosdijhal gaat weer van alles organiseren
voor de kinderen. In De Bloemhof
en De Proosdijhal kunnen kinderen
van 4 tot en met 12 jaar zich heerlijk komen uitleven tijdens de sport
en spel instuiven. Lekker spelen,
klimmen, rennen, knutselen of tekenen, tafeltennissen en voetballen.
De sport- en spelinstuiven worden
gehouden op woensdag 27 april en
woensdag 4 mei in De Bloemhof
aan de Hornweg en op donderdag
28 april, maandag 2 en donderdag
5 mei in De Proosdijhal in de Einsteinstraat in Kudelstaart. De kinderen zijn van harte welkom van 9.30
tot 12.00 uur. De entree is 2.25 of 4
euro voor een patatje en een glas limonade erbij. Ook ouders zijn natuurlijk van harte welkom.
Extra vrij zwemmen
Ook is in de meivakantie volop gelegenheid om te komen vrijzwemmen in zwembad De Waterlelie. Elke
dag kunnen kinderen komen spelen
en zwemmen in het water met alle
speelmaterialen. Vrijdag 22 april is
het bad al geopend voor vrij zwemmen van 10.00 tot 13.00 uur. Op zaterdag van 13.00 tot 14.30 uur, zondag van 10.00 tot 14.00 uur, maandag en dinsdag van 10.30 tot 14.30

Kortom, een erg leuke en leerzame
ochtend in het Tropenmuseum.”

Amstelveen - Theatergroep Ellen
Smets speelt zaterdag 23 april voor
iedereen vanaf twee jaar de voorstelling ‘Kip, ik heb je’. Boer Teun
woont met haar maatje Suus en
haar dieren in de schuur van een
boerderij. Elke dag is er werk aan
de winkel: een verfje over de vensterbank, de plantjes en de zaadjes
moeten in de grond, het hooi moet
worden omgeschept, varkentje wil
gewassen, koetje wil gemolken en
de kippen willen eten.
‘Kip, ik heb je’ neemt kinderen mee
op een ontdekkingsreis naar het

uur, woensdag van 10.30 tot 15.45
uur, donderdag van 12.00 tot 14.30
uur en vrijdag 10.00 van 13.00 uur.
Rond de klok van 11.00 en 13.30 uur
organiseert het zwembad personeel
leuke spelletjes en wedstrijdjes in
en om het water, dus kom gezellig
meedoen! Het programma voor het
banenbad blijft op deze dagen ongewijzigd. Het zwembad is gesloten
op eerste en tweede paasdag, 24 en
25 april en op Koninginnedag zaterdag 30 april!
Borstcrawlinstuif
De borstcrawl is voor veel kinderen
een lastige slag en wat extra aandacht om de puntjes op de i te zetten is soms nodig. In de meivakantie worden borstcrawlinstuiven gegeven voor kinderen vanaf het paarse of gele lintje tot en met opleiding voor C. Dit geldt voor de kinderen die deelnemen aan de zwemlessen of aan de schoolzwemlessen.
Er wordt een instuif van 2 en een instuif van 3 lessen georganiseerd.
De kinderen die deelnemen aan de
borstcrawlinstuiven mogen blijven
vrij zwemmen tot 14.30 uur (15.45
uur op woensdag). Dit is bij de lesprijs inbegrepen.
Opgeven kan aan de receptie van
het zwembad. Er zijn nog plaatsen
vrij. Meer informatie over alle activiteiten en actuele openingstijden: www.esa-aalsmeer.nl of 0297322022.

Groep 7 van Jozefschool
weet nu alles over China!
Aalsmeer - Groep 7b van de Jozefschool in Aalsmeer is naar het tropenmuseum geweest.
“Het was erg leuk en leerzaam”, vertellen Bart Koekkoek en Maus Poncin. Het tweetal heeft een verslag
geschreven.
“Eerst werden we ingedeeld in groepen. We kregen daarna een rondleiding. Toen werd iedereen naar een
werkplaats gebracht. Bijvoorbeeld
een kamer inrichten, dat heet fengshui, en paraplu’s maken in de paraplufabriek. Er was ook een restaurant: De Draak in de Wolken. Je kon
ook een terracotta pop maken. Ook
kon je leren kalligraferen, dat is Chinees schrijven.
Er was ook een dokterskliniek waar
je massages kon krijgen. We mochten ook van een twee meter hoge
muur springen, dat heet parkour, in
het chinees pakou. Je kon ook kung
fu leren.

‘Kip, ik heb je’ in Poppentheater

Grote Rekendag
Op woensdag 13 april was de
schooldag voor de leerlingen van
de Jozefschool anders dan anders.
De hele school deed namelijk tegelijk aan rekenen, in het kader van De
Grote Rekendag. De Grote Rekendag is een landelijk georganiseerde dag voor alle basisscholen waarop alles in het teken staat van rekenen. Het thema van dit jaar was
‘Weet je het zeker?’. Over redeneren en combineren. Tijdens de negende Grote Rekendag verkenden
de leerlingen allerlei situaties, waarin hen gevraagd werd mogelijkheden te tekenen en te tellen en waar
toeval - op het niveau van de kinderen - een rol speelde. Kinderen onderzochten of spelletjes of situaties
eerlijk zijn of juist niet. Dit soort uitdagende situaties lokten uit tot experimenteren. Ook zijn de leerlingen
op zoek gegaan naar systematiek in
aanvankelijk onoverzichtelijke situaties. Per klas was de invulling van de
dag verschillend.

Afscheid van knutselmoeders
Rijsenhout - Afgelopen woensdag
6 april is in Dorpshuis de Reede de
laatste knutselclub van dit seizoen
gehouden. Het was ook de laatste
middag voor de knutselmoeders Lenie en Kitty. Lenie is al 3 jaar de vaste inval toen plotseling een knutselmoeder opstapte en Kitty vindt het
na 10 jaar ook mooi geweest. Beide moeders hebben met veel plezier de kinderen vanaf 6 jaar week
na week aan het knutselen gezet en
vol trots gingen de kinderen na anderhalf uur met hun knutselwerkje
huiswaarts. Er werd niet alleen geknutseld op de woensdagmiddag,
maar er werd ook druk getimmerd
en gezaagd door kinderen vanaf 8
jaar. Ook vanuit de houthoek gingen
de kinderen met volle handen naar
huis. De ene keer met een bootje, de
andere week met een tafeltje. Alles
naar eigen idee. Maar hoe nu verder, want er is nog geen nieuwe leiding! Aan het begin van dit seizoen

hebben Lenie en Kitty al aangegeven te gaan stoppen. Iedere woensdag vroegen zij weer aan de ouders
die de kinderen brachten of zij niet
mee wilden komen helpen maar
steeds helaas, nee!
Ook zijn affiches opgehangen en
is op de site van Rijsenhout aandacht gevraagd voor de knutselmiddagen, maar geen respons. Het zou
toch heel jammer zijn als de kinderen vanaf 6 jaar medio september
niet meer kunnen knutselen en alleen de houtbewerking vanaf 8 jaar
doorgang zou hebben. Wie wil de
leiding van de knutselclub op zich
nemen? Er wordt iedere woensdag
van 14.00 tot 15.30 uur geknutseld
in De Reede. Tijdens de schoolvakanties blijft de deur dicht. Meer
informatie in het dorpshuis aan de
Schouwstraat.
Lenie en Kitty willen overigens wel
nieuwe leiding helpen opstarten in
het nieuwe seizoen.

Aalsmeer - Ook op kinderboerderij Boerenvreugd wordt uiteraard
aandacht gegeven aan het komende paasfeest. Op tweede paasdag,
maandag 25 april, is er weer het gebruikelijke eieren zoeken. Het zijn
natuurlijk niet de eieren van de eigen kippen. Vrijwilligers van Boerenvreugd verstoppen weer de nodige eieren op het gehele terrein
van de kinderboerderij aan de Beethovenlaan. Zowel ‘gewone’ als gouden eieren gaan verstopt worden.
Voor ieder kind dat een ei vindt, ligt
een leuke attentie klaar. En degenen
die de gouden eieren vinden, krijgen een cadeautje. Het is de bedoeling dat alleen kinderen eieren zoe-

ken, maximaal vijf. Uiteraard moeten de eieren die in nesten liggen
onder de glijbaan en het klompenhok er blijven liggen! Verder is er in
de tentoonstellingsruimte de nodige
informatie te vinden over verleidingen in de dierenwereld. Ook wordt
een leuke kleurplaat uitgedeeld die
ingekleurd kan worden. De activiteiten vinden plaats tussen 10.00
en 12.00 uur. Het hek gaat open om
10.00 uur, maar op is op! Wie zeker eieren wil vinden, wordt geadviseerd op tijd te komen. De toegang
voor de activiteiten is gratis, maar
varken Beer staat weer bij de uitgang te knorren om een donatie in
ontvangst te nemen.

Geslaagd schoolkorfbaltoernooi

Meeste punten Graankorrel
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
16 april is het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi bij VZOD gehouden.
Het was prachtig weer en mede
daardoor werd het een leuk, gezellig en sportief toernooi. Onder begeleiding van de aspiranten B1 van
VZOD beleefden de kinderen van
groep 3 en 4 een leuke ochtend. Het
team 4a van de Graankorrel eindigde als derde, als tweede was dit het
team 4a van de Antoniusschool en
op de eerste plaats stond het team
4a van de OBS Kudelstaart op het
podium met mooie bekers. Ook
mochten alle teams mee strijden in
de strafworpencompetitie. Als winnaar kwam hier uit naar voren team
4b van de Graankorrel. Alle kinderen kregen een medaille en een leuk
presentje mee naar huis. Na een
korte pauze betraden de groepen
5, 6 , 7 en 8 de velden. De kinderen speelden op een sportieve manier vele wedstrijden om uiteindelijk

in de finale te beslissen wie er met
de hoofdprijs naar huis ging.
De eindstand voor de groepen 5/6
was op de derde plaats team 6b van
de Antoniusschool. Op de tweede plaats eindigde team 5a van de
Graankorrel. Het team 6a van de
OBS Kudelstaart eindigde op de
eerste plaats. In de poule van de
groepen 7/8 eindigde team 8b van
de OBS Kudelstaart op de derde
plaats. Op de tweede plaats team
8a van de OBS Kudelstaart en op de
eerste plaats team 7b van de Graankorrel. De winnaars kregen allemaal
een beker.
Bovendien nam de Graankorrel de
Atie Westerdijk Wisseltrofee mee
naar huis, die wordt uitgereikt aan
de school die gemiddeld het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft
behaald. Zowel voor de organisatie als voor de kinderen is het een
geslaagd schoolkorfbaltoernooi geweest.

Groep 8 Samen Een op Texel
Aalsmeer - Groep 8 van basisschool Samen Een is terug van hun
vierdaagse kamp op Texel. Ouders
wachtten hun kinderen afgelopen
vrijdag bij het schoolplein op. Maar
de bus kwam aan zonder de kinderen, die waren op Texel gebleven! Tot
ze uiteindelijk tevoorschijn kwamen
aan de andere kant van de school.
Helemaal blij van de heerlijke dagen
die ze hadden beleefd. Ook al vonden ze het wel eens zwaar, ze hadden alle attracties op het eiland per
fiets bezocht. Naar het strand, mee
met de garnalenboot en naar het
Jutters museum. Op de derde dag

is een speurtocht gefietst, met onderweg vragen over het eiland. De
tocht was 40 kilometer, een hele
prestatie. Ook ‘s avonds activiteiten
met onder andere een speurtocht
door het bos toen het allang donker
was, een heus kampvuur en natuurlijk ter afsluiting een bonte avond.
De kinderen waren als artiesten verkleed en traden voor elkaar en de
leiding op. De laatste dag is nog een
bezoek gebracht aan het plaatsje
Den Burg voor het kopen van wat
souvenirs. “Het was een kamp om
niet te vergeten”, aldus de jongens
en meiden.

Lekker koken met Anne Jet

Eieren zoeken op kinderboerderij

platteland: groeit de appel in de
supermarkt? Hoe ruikt stro? Waar
komt de melk vandaan? Wie was
er eerder, de kip of het ei? Actrice
Ellen Smets als boer Teun en fluitiste Anna La Berge als haar matje Suus brengen de dieren en hun
omgeving op verrassende en humoristische wijze tot leven. Aanvang voorstelling 14.30 uur. Toegangsprijs is 8,50 euro. Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - Afgelopen woensdag hebben 6 jongens en meisjes
in de leeftijd van 10 tot en met 14
jaar hun kookkunsten vertoond aan
hun eigen gasten in de Binding Boven in de Zijdstraat. In zes weken
tijd hebben ze geleerd om soep, tortilla’s, gehaktballen, rijst en aardappels, en nog veel meer klaar te
maken. Dit hebben ze met veel in-

zet en plezier gedaan onder leiding
van Anne Jet van Leeuwen, die deze kookcursus gaf in het kader van
haar maatschappelijke stage. Zowel
bij de BindingBoven als de Bindingjeugcentra in Kudelstaart en Oosteinde worden heel veel activiteiten
voor kinderen georganiseerd. Kijk
op www.debinding.nl voor een overzicht en meer informatie.

RKDES op bezoek bij ADO
Kudelstaart - Sinds enkele jaren
kunnen de pupillen van RKDES zich
inschrijven voor de zogenaamde IS!
training, een extra training op een
10-tal woensdagmiddagen. Deze
training wordt georganiseerd door
IS! sportmanagement MeerSportief,
een organisatie die sportverenigingen, met name in deze omgeving,
ondersteunt en stimuleert.
Aangezien deze organisatie ook actief is bij enkele ‘grote’ voetbalclubs,
was het mogelijk om de deelnemers
aan de iS! training een bijzondere
afsluiting aan te bieden: een bezoek
aan het stadion van ADO Den Haag.
Onderdeel van het bezoek was het
bijwonen van de Eredivisie Dames
wedstrijd tussen ADO en VVV, wat
direct aanleiding was om ook alle dames en meisjesteams van RKDES uit te nodigen. Zo stonden afgelopen donderdag een 50-tal DESsers en hun begeleiding te trappelen voor de hoofdingang van het

Kyocera Stadion. De groep mocht
overal in het stadion rondkijken en
zelfs een klein voetje op het heilige gras zetten. Toch een apart gevoel om in de ADO kleedkamer te
zitten op de plaatsen die normaal
gereserveerd zijn voor grote namen
als Bulykin, Immers en Verhoek. Na
de rondleiding lieten de dames van
ADO Den Haag zich van hun beste
kant zien voor de bezoekers uit Kudelstaart. Ze domineerden de wedstrijd en wisten de dames van VVV
uiteindelijk met een 3-0 nederlaag
naar huis te sturen. Na de wedstrijd
konden de genodigden de sterspeelsters van ADO ook nog in levende lijve ontmoeten.
Handtekeningen werden verzameld
en menigeen ging op de foto met
zijn of haar favoriete speelsters of
met Storky, de mascotte van ADO.
Na deze lange, maar indrukwekkende avond gingen de pupillen en de
meiden naar huis.
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Palmpasen met Jozefschool

Jeugdhandbalnieuws

Jongens A1 FIQAS derde op NK
Aalsmeer - De jongens A1 van FIQAS Aalsmeer namen zaterdag 16
april deel aan het NK zaalhandbal
voor A-jeugd in de Amsterdamse
Sporthallen Zuid.
De Aalsmeerse jongens kwamen
vrij gemakkelijk door de poulewedstrijden en stonden vervolgens in de
kruisfinale tegenover Bevo.
In deze zeer spannende wedstrijd waarin de jongens van Bevo bij rust
al een 13-8 voorsprong hadden genomen – kwam FIQAS Aalsmeer
weliswaar nog sterk terug, maar
dichterbij dan de uiteindelijke 18-16
voor Bevo kwam de ploeg niet.
Zo ging de finale tussen Bevo en
Swift Arnhem, dat in de andere
kruisfinale van Volendam had gewonnen. Swift won de titel, FIQAS
Aalsmeer eindigde als derde van
Nederland.

B1 wint van Aristos
Na een hele week met een grote
smile te hebben rondgelopen (als
Nederlands kampioenen!) moest
er weer buiten gehandbald worden door de jongens B1 van FIQAS. De jongens hadden een week
rust gehad, dus ze hadden wel weer
zin in een potje handbal. Aristos is
een bekende ploeg voor FIQAS. In
het begin van de wedstrijd ging het
gelijk op tot 5-5. Daarna gaven de
Aalsmeerse jongens gas en gingen de rust in met een voorsprong
van 21-10. In de tweede helft werd
er beter verdedigd en liepen ook de
systeempjes weer soepel. De mannen lieten zien waarom zij Nederlands Kampioen waren geworden.
Iedereen zorgde voor een doelpuntje en beide keepers stopten mooie
ballen. Zo won de B1 met ruime cijfers: 44-20.

Toestelturnen, 2e divisie

Fleur, Maryse en Ilse net
niet naar landelijke finale
Aalsmeer - Zaterdag 16 en zondag 17 april zijn de halve finales
voor de landelijke finale toestelturnen 2e divisie geturnd in Twello. Vanuit Aalsmeer en Kudelstaart
deden Fleur Brommer (senior, niveau 3), Maryse van Balen (junior,
niveau 4) en Ilze van de Geest (instap, niveau 8) mee. Zij komen uit
voor SV Pax Haarlemmermeer. Op
zaterdag turnden Fleur en Maryse.
Fleur begon op brug, ze maakte een
mooie handstand op de lage ligger.
Daarna ging ze naar balk waar ze
een stabiele oefening turnde. Hierna naar vloer waar ze een oefening
met mooie series turnde. Als laatste
onderdeel was sprong aan de beurt
waar ze een overslag hele draai
turnde. Maryse begon op balk, waar
ze helaas twee keer vanaf viel. Op
vloer liet ze een oefening met mooie
series en het hoogste moeilijkheids-

niveau van de wedstrijd zien. Daarna sprong, waar ze tot haar grote
verrassing reserve voor de landelijke toestelfinale in mei werd. Bij brug
was ze niet optimaal in conditie en
turnde onder vermogen.
Zondag was het de beurt aan Ilze.
Voor Ilze is dit het eerste wedstrijdseizoen in de 2e divisie. Zij turnde
een hele goede wedstrijd. Bij brug
deed ze een mooie salto af. Het volgende toestel was balk, waar ze
helaas een keer vanaf viel. Met de
vloeroefening maakte ze veel goed,
deze turnde ze zo netjes dat ze een
verdiende 13.350 scoorde! Ook
sprong ging goed.
Helaas zijn de meiden niet door naar
de landelijke finale, slechts 12 van
de 36 turnsters per wedstrijd konden zich plaatsen. Maar ze mogen
trots zijn dat ze op zo’n hoog niveau
turnen!

Voorjaarsclubdag Trix Express
Mijdrecht - De Trix Express Club,
de grootste modelspoorclub van
Nederland, organiseert haar voorjaarsclubdag met thema ‘Mijn eerste Trix Express trein’ op paaszaterdag 23 april in De Meijert aan de
Dr. Van de Haarlaan 6. Bij wie stond
niet dat leuke batterijlokje van Trix
Express aan de wieg van de modelspoorhobby. De bezoekers mogen
hun eerste trein meenemen voor reparatie en als het kan een rondje rijden op één van de vele tafels. Bekende verzamelaars uit Duitsland,
Zwitserland, België, Engeland en
Nederland brengen hun meest geliefde modellen mee. De leden van
de club beantwoorden alle vragen

in een gezellige en vriendschappelijke sfeer. Op de 250 meter aan tafels (nergens zoveel Trix Express bij
elkaar) liggen talloze zolder- en keldervondsten, die wachten op een
nieuwe eigenaar. Het (bijna) professionele reparatieteam brengen treinen tegen kosten van de nergens
anders verkrijgbare onderdelen beslist weer tot leven.
Ook voor kinderen is het leuk, omdat alles zich op tafelhoogte afspeelt. De beurs is geopend van
11.00 tot 16.00 uur en de entree bedraagt voor volwassenen is 4,50 euro, kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen. Informatie:
06–21571565.

Waterpolocompetitie

Oceanus O13a wint laatste
wedstrijd van de Otters
Aalsmeer - De waterpoloërs O13a
van Oceanus hadden hun laatste competitie wedstrijd uit in Bussum tegen de Otters het Gooi. De
coaching werd verzorgd door Paulien Hendrix , die altijd breed inzetbaar is bij de club. Beide coaches
Erwin en Dennis moesten namelijk
zelf een waterpolo wedstrijd spelen.
De wedstrijd begon stroef. Oceanus
kon het doel van de Otters eerst niet
bereiken, maar na een paar goede
doelpogingen stond het toch 0-2
voor Oceanus. Beide gescoord door
Yves-Maurice Vork. In het tweede
partje maakte Fabienne Vork een
prachtige actie door vanuit het achterveld op te zwemmen en mooi af
te ronden: 0-3. De 0-4 kwam door
een mooie combinatie tussen Annebel Hendrix en Bart Sommeling. Annebel passte exact de bal op Bart
zijn hand die gelijk kon uit halen:
0-4.Vanachter uit werd de bal opgespeeld waardoor Mike van Weerdenburg de bal goed kon afronden
en de 0-5 scoorde. Rick ter Reehorst
lag weer geweldig te keepen, de

ene bal na de andere bal haalde hij
met prachtige reflexen uit het doel.
Annebel kwam aan de bal waardoor
Daan Sommeling zich vrij zwom en
de bal retour krijg en heel behendig
scoorde Daan de 0-6 voor Oceanus.
Oceanus kreeg een lastig derde
partje te verduren, het scoren lukte niet, de tegenstander ging feller
spelen en de verdediging met onder andere Marjolein Hoogenboom
en Kai Houdijk moesten vol aan de
bak. Marjolein kreeg haar eerste Ptje waardoor Oceanus met 1 man
minder speelde. Na dat de aanval
was onderschept kwam Marjolein
weer het veld in en kon Yves-Maurice het enige doelpunt in het derde
partje scoren: 0-7. Het laatste partje was fel en pittig waardoor er hectische momenten ontstonden. Toch
wist Oceanus nog twee keer te scoren door Yves-Maurice en werd de
eindstand 0-9. Oceanus behaalt dit
seizoen een goede derde plek in de
competitie, nummer twee had evenveel punten maar een beter doelsaldo.

Aalsmeer - Vrijdag was het traditiegetrouw de dag dat de Sint Josefschool langs kwam in Zorgcentrum
Aelsmeer. Alle kinderen van groep 1
tot en met 5 begonnen de ochtend
op school met in groepjes een Palmpasen stok te maken. De stok werd
versierd met allerlei snoepgoed,
maar vooral met paaseitjes. Nadat
de stokken klaar waren, vertrokken
alle kinderen met de leerkrachten
en hulpmoeders naar de Kerk, waar
de Palmpasen stok werd gezegend
door de pastoor.
De groepen werden daarna gesplitst. Er vertrok een groep naar
zorgcentrum ‘t Kloosterhof en een
groep naar zorgcentrum Aelsmeer.
Er ging ook een groep kinderen naar
het appartementengebouw in de
Gerberastraat. In dit complex wonen
veel ouderen. En aangezien het gebouw vlak bij de school staat, vonden de kinderen het een leuk idee
om deze mensen ook eens te verrassen met een bezoekje. In Zorgcentrum Aelsmeer werden de kinderen al opgewacht door de activiteitenbegeleiders. De kinderen werden in groepjes naar de afdelingen
gebracht, waar ze hun eigen gemaakte stok aan een bewoner van
het huis mochten geven. De meeste
mensen reageerden blij en hadden
al wat snoepgoed voor de kinderen

klaar liggen. Anderen waren er net
niet of zaten buiten van het zonnetje te genieten. Zoals bijvoorbeeld
de 101-jarige mevrouw De Braber,
die voor het huis in de zon zat. Dus
werd de paasstok buiten aan haar
gegeven. Mevrouw Braber was blij
verrast en wilde wel even poseren
voor de foto. Nadat alle paasstokken
afgegeven worden, kregen de kinderen een beker limomade en wat
snoepgoed. Daarna was het tijd om
weer naar school te gaan.

OBS Samen Een wint
BankBattle van Rabobank
Aalsmeer - Op dinsdag 12 april
gingen zeven groepen van verschillende basisscholen in Aalsmeer per
computer de strijd met elkaar aan in
de BankBattle, die uiteindelijk gewonnen is door OBS Samen Een! De
BankBattle is een internetgestuurde quiz voor de groepen 7 van het
basisonderwijs. De groepen worden getoetst op hun parate kennis
en hun computervaardigheden. Op
exact hetzelfde tijdstip starten de
leerlingen met praktijkopdrachten
en het beantwoorden van vragen
over muziek, computers, techniek,
radio, televisie en internet. Na hard
werken kwamen de groepen tot een
geheime BankBattleCode, waarmee
ze de BankBattleKluis konden openen. Door de goede samenwerking

was OBS Samen Een hier de overtuigende winnaar. In één uur en 12
minuten werd de code van de kluis
gekraakt! Om de kinderen alvast te
feliciteren met deze geweldige prestatie, ontvingen de kinderen uit handen van Ilse, medewerkster van Rabobank Regio Schiphol, symbolisch
een cheque. De prijs is niet mis:
stemkastjes, dé manier om het digitaal schoolbord interactief te gebruiken.
De prijs wordt beschikbaar gesteld vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Regio Schiphol. Rabobank Regio Schiphol bedankt alle scholen voor hun deelname! Meer weten over het Rabobank Coöperatiefonds? Kijk op
www.regioschiphol.rabobank.nl

De winnende groep van OBS Samen Een ontvangt cheque van Rabobank Regio Schiphol.

RKDES F2 is kampioen!
Kudelstaart - Er was op het sportpark van RKDES Kudelstaart zaterdag 17 april sprake van spanning,
geluk, drama, sensatie, tranen, blijdschap, bloemen, bekers, patat en limonade. De F2 van RKDES kon die
dag tegen de F2 van DCG uit Amsterdam namelijk officieus kampioen van de 2e klasse voorjaarscompetitie worden!
Er waren bleke smoeltjes en nerveuze leiders vooraf in de kleedkamer. De opstelling en tactiek werd
uitgebreid doorgenomen en daarna:
op naar het veld. Binnen enkele minuten stond RKDES al met 1-0 voor.
DCG maakte daarna al snel weer
gelijk: 1-1. Maar RKDES liet aan
duidelijkheid niet te wensen over en

scoorde 2-1 en 3-1. Door dat DCG
voor rust nog een keer scoorde was
de ruststand 4-2. De tweede helft
werd zenuwslopend: 4-3, 5-3 en
weer 5-4. Of toch niet? De scheidsrechter keurde het vierde doelpunt
van DCG af, maar DCG scoorde later toch nogmaals. RKDES won uiteindelijk met 5-4. Het kampioenschap is officieus binnen en het
feest kon beginnen! Het kampioenschap is officieus, omdat met nog
één wedstrijd te spelen AFC uit Amsterdam gelijk kan komen in punten.
Die wedstrijd moet dan met 27 doelpunten verschil gewonnen worden
van: RKDES. De F2 bestaat uit Tim,
Tarik, Tibbe, Roy, Tim, Daan, Amir,
Vico en Brad.

Jeugdhandbaltoernooi met Pasen
Aalsmeer - Op zaterdag 23 en zondag 24 april, in het Paasweekend,
voor de twaalfde keer het jaarlijkse jeugdhandbaltoernooi om de Jac.
Stammes Cup georganiseerd. Het
deelnemersveld zou je het ‘neusje
van de zalm uit handballand’ kunnen
noemen, want nagenoeg de gehele, landelijke jeugdtop is aanwezig,
aangevuld met een aantal selectieteams (Zuid-Holland, Midden-Nederland en Noord-Holland-Noord)
én met een internationaal karakter,
want er zijn aanmeldingen binnen
uit Denemarken, Duitsland en België! In totaal hebben zich 54 teams
aangemeld die over de 6 categorien zijn verdeeld: dames A, heren A,
dames B, heren B, dames C en he-

ren C. Gezien het aantal aanmeldingen wordt er gespeeld op vier locaties: in de Bloemhof in Aalsmeer, de
Proosdijhal in Kudelstaart, de Scheg
in Uithoorn en de Fanny BlankersKoen hal in Hoofddorp. Het toernooi begint op de zaterdag om 8.30
uur en loopt door tot ongeveer 18.00
uur. De zondag staat in het teken
van de winnaarsrondes, verliezersrondes en natuurlijk de finale-wedstrijden. De finales vinden op zondag plaats in de Bloemhof vanaf
18.00 uur (Dames C-jeugd) en worden afgesloten met de finale Heren
A-jeugd om 21.00 uur. Direct na de
finales vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats onder leiding van burgemeester Pieter Litjens.

SV Omnia 2000 Wedstrijdturnen

Ilonca Jongkind rayonkampioene!
Aalsmeer - Op zondag 17 april
werd de finale van de rayonwedstrijden toestelturnen in de lagere divisies gehouden in de Wethouder Verheyhal in Amsterdam-Oost.
Van SV Omnia 2000 hadden zeven
turnsters zich hiervoor geplaatst via
de voorwedstrijd van het rayon Amsterdam. In de categorie pupillen 1,
niveau 12 turnden ‘s morgens onder leiding van Gerda Kockelkorn
drie turnsters: Renée Keijzer , Nicky
Daalman en Eline van Lenthe.
Renée werd vijftiende. Nicky begon haar wedstrijd op de evenwichtsbalk en viel bij een sprong
op een nare manier van de balk.
Ze toonde echter een hele goede
wedstrijdmentaliteit,want ze maakte haar oefening af, ging daarna bij
de EHBO ijs op haar been doen en
wilde toch de andere drie toestellen ook turnen! Het was dan ook
heel knap dat Nicky op de achtste
plaats eindigde. Eline leverde de
beste prestatie door op de tweede
plaats te eindigen en won dus zilver!
In de categorie pre-instap, niveau
12 turnden ’s middags onder leiding
van Anneke Nap en Ilse Vergoossen
, vier turnsters: Anouk Dekkers, Isa
Verzeilberg, Noor Tetteroo en Ilonca Jongkind. Alle vier zijn ze in september 2010 begonnen bij de trainingsgroep voor het wedstrijdtur-

nen. Anouk leverde op de eerste
drie toestellen een goede prestatie,
maar bij het laatste toestel de evenwichtsbalk viel ze helaas twee keer
van de balk en eindigde daardoor
op de negende plaats. De prijsuitreiking werd een waar Omnia-feestje! Isa Verzeilberg werd derde en
won brons; Noor Tetteroo eindigde
op de tweede plaats en won zilver
en Ilonca Jongkind mocht heel verdiend de gouden medaille in ontvangst nemen en mag zich dus rayonkampioene 2011 noemen. In het
volgende wedstrijdseizoen gaan
Anouk, Isa, Noor en Ilonca zeker uitkomen in de 5e divisie!
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Nacompetitie handbal

Drie nominaties voor Paralympics

Aalsmeer - ‘De eerste klap is een
daalder waard’, zullen we maar zeggen en wat waren de dames van FIQAS Aalsmeer blij met deze “dreun
“, die ze afgelopen zaterdag in de
eerste wedstrijd van de nacompetitie (om promotie naar de eredivisie) hebben uitgedeeld aan Olympia uit Hengelo. Er is natuurlijk nog
een lange weg te gaan (nog 5 wedstrijden) maar met de inzet en het
gedreven spel van afgelopen zaterdagavond kunnen de Aalsmeerse dames heel ver komen. Van
het begin af aan dicteerde FIQAS
Aalsmeer namelijk het spel met bij
vlagen speelde de ploeg voortreffelijk handbal. De vonken vlogen er
vanaf met in de hoofdrol, zonder iemand anders tekort te doen: Yessica v.d. Kroon en keepster Michelle
Atema. Met Tessa de Graaf als “coming” speaker, met aan haar zijde
Sharelle Maarse (geblesseerd en
toch je steentje bijdragen!) kreeg de
wedstrijd helemaal een sfeervol tintje. Het was een, in het eerste bedrijf
nog gelijk opgaande strijd, met een
ruststand van 10-7.
Maar die ontaardde in de tweede helft in een complete ‘walk
over’. Kreeg Olympia vlak na rust
nog even het gevoel erbij te horen door het verschil terug te brengen op twee punten, vanaf dat moment heerste het Aalsmeerse collectief en bezorgde de dames van
FIQAS Aalsmeer de gasten uit Hengelo een hele ‘lange’ terugreis. Met

Aalsmeer - Paralympisch zwemkampioene Mirjam de Koning heeft
weer een snel staaltje zwemmen laten zien. Deze keer in Sheffield in
Engeland waar zij de 50, 100 en 400
meter freestyle zwom. Voordat Mirjam de wedstrijden ging zwemmen,
is ze drie weken op trainingskamp
op Cyprus geweest met het Nederlands Paralympisch zwemteam. In
de ochtend was de eerste afstand in
de serie de 50 meter freestyle. Mirjam kwam uit op een tijd van 0.35.93
en dit leverde haar een finale plaats
op. ‘s Middags stond de finale van
deze afstand op het programma. De
50 meter legde Mirjam af in een onbekende tijd, omdat de tijdwaarneming het niet deed. Dit is voor een
zwemmer het ergste wat gebeuren
kan. Je hebt tot slotte alles gegeven
wat je in je hebt. Omdat de tijd geldt
voor de wereldranglijst werd besloten de finale de volgende dag over
te zwemmen. Omdat deze dag ook
de 100 meter freestyle op het programma stond, wachtte Mirjam een
zware klus. Maar, het resultaat was
verbluffend. Mirjam heeft haar eigen wereldrecord verbeterd. Haar
nieuwe wereldrecord is een tijd van
0.35.06, terwijl haar oude wereldrecord op 0.35.60 stond. Mirjam staat
dus nog steeds op de eerste plaats

Dames FIQAS delen eerste klap uit!
de uiteindelijke 26-15 eindstand op
de teller was de staande ovatie van
het publiek een terecht slot voor deze mooie handbalavond.
Dinsdagavond
wacht
FIQAS
Aalsmeer meteen al een uitwedstrijd bij Forholte uit: altijd lastig,
maar met dezelfde inzet, beleving
én de steun van het publiek, kunnen deze meiden onder leiding van
Menno de Klerk en Jolanda Tier
het Aalsmeerse handbalvolk de komende weken nog in hogere sferen
brengen!
Verlies dames bij Foreholte
Drie dagen na de winst op Olympia
verging het de Aalsmeerse dames
een stuk minder goed. In de uitwedstrijd bij Foreholte, dat op het laatste moment de plaats van Internos
mocht innemen in de nacompetitie – keek FIQAS Aalsmeer bij rust
al tegen een 10-19 achterstand aan.
De Aalsmeerse dames hebben het
vaak lastig tegen Foreholte en wisten in de eerste helft ook deze keer
niet goed raad met de offensieve
dekking van de tegenstander. Na
rust ging dat een stuk beter, al was
de ploeg niet bij machte het verschil
kleiner te maken. Zo won Foreholte uiteindelijk met 29-20 en neemt
nu de leiding in de nacompetitie. FIQAS Aalsmeer en Bentelo volgen –
met nog vier speelrondes te gaan –
op twee punten.
De eerstvolgende wedstrijd is overigens pas op zaterdag 7 mei.

Voetbal

RKAV oppermachtig tegen SVIJ
Aalsmeer - Een oppermachtig
RKAV heeft SVIJ over de knie gelegd. Op alle fronten heersten de
mannen van Henry Egberts. Vanaf het begin was het al te merken
dat SVIJ geen hoge ogen zou gooien. RKAV echter speelt de laatste
weken of het kampioenschap ervan afhangt. Stapje voor stapje stijgt
de ploeg in het klassement. Met
nog drie wedstrijden te gaan kan er
nog heel wat gebeuren. Al in de vijfde minuut haalde Rody Springintveld verwoestend uit en liet de doelman van SVIJ kansloos: 1-0. Even
later was het Robert van Leeuwen
die de gehele achterhoede van SVIJ
zijn hielen liet zien en daarna ook de
doelman: 2-0. Dat Barry Springintveld ook in een stijgende vorm verkeerd liet hij weer blijken. In de twintigste minuut legde hij drie verdedigers in de luren, maar zijn inzet kon
maar ternauwernood door de doelman van SVIJ gekeerd worden. Ook
het opbouwende spel van middenvelder Toine Groot was van een prima gehalte, met zijn loopvermogen
was hij overal te vinden waar nodig was. Wie ook met de week beter gaat spelen, is Steven Boere, sa-

men met Rody Springintveld vormen
ze een koppel dat moeilijk te bestrijden is. Vlak voor rust werd Robert
van Leeuwen onreglementair neergelegd wat een strafschop voor
RKAV betekende, die door Erik Jansen onberispelijk werd ingeschoten:
3-0. Na de rust was het eigenlijk opnieuw éénrichting verkeer. SVIJ probeerde het wel, maar al was er een
kans dan was er daar altijd nog Van
Halm. In de zeventigste minuut was
het Robert van Leeuwen die een
niet te missen kans kreeg en RKAV
op 4-0 zette. Daar was het nog niet
meegedaan. RKAV bleef aandringen en deze moeite werd beloond.
In de vijf en zeventigste minuut
stond daar de prachtige 5-0 op het
scoringsbord. Het was jammer dat
vlak voor tijd de scheidsrechter een
overtreding niet zag, waarvoor wel
werd gevlagd door de grensrechter van RKAV. SVIJ kreeg een strafschop en benutte deze ook: 5-1.
Maar RKAV heeft weer drie punten
toegevoegd aan het saldo en stijgt
in de competitielijst. Komende zondag is RKAV vrij.
Theo Nagtegaal

STG VZOD naar bollenvelden
Kudelstaart - Zaterdag 16 april is
de toerversie van de Amstel Gold
Race verreden. Een stuk of 10 leden
van de schaatstrainingsgroep VZOD
vertrok al vroeg uit Kudelstaart om
de 165 kilometer lange toertocht te
volbrengen.
Een aantal andere leden, die elke
zaterdagmiddag een tocht door het
Groene Hart rijden, had het plan opgevat om naar de bollenvelden te
gaan. Later bleek dat zij niet de eni-

Wereldrecord Mirjam de Koning

gen waren die dit idee hadden opgepikt. Het was superdruk, vanwege
het befaamde bollencorso van Lisse
naar Haarlem. De groep fietsers had
op de binnenwegen niet zo heel veel
last van het vele verkeer. Wel is volop genoten van de velden met tulpen en hyacinten.
Reden voor de schaatstrainingsgroep om de komende weken nog
diverse routes door de Bollenstreek
te gaan rijden.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Uitslag van
RKDES-loterij

Aalsmeer - De OVAK houdt op
woensdag 27 april weer een soosmiddag. Vanaf 14.00 uur kunnen
liefhebbers in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat klaverjassen
en pandoeren. Het klaverjassen tijdens de soos op 13 april is gewonnen door mevrouw Spring in ’t Veld
met 5400 punten, gevolgd door Antoon van Rijn met 5258 en Anton
van de Polder met 5143 punten. Bij
het pandoeren behaalde Jan van de
Meer de hoogste eer met 680 punten. Op twee eindigde Tom Verlaan
met 640 punten.

Kudelstaart - Afgelopen zondag
zijn de winnaars bekend gemaakt
van de superloterij van RKDES. De
reis naar de Malediven is gewonnen
door Thea Buskermolen en sinds afgelopen weekend prijkt in de huiskamer van Jolanda van Tol een lcd
televisie. Nog enkele prijzen liggen
op winnaars te wachten. Wie heeft
nummer 2861 en wie nummer 414?
Respectievelijk een Ipad en een
puzzel willen graag uitgereikt worden. De prijzen kunnen door de
winnaars opgehaald worden bij Eppo aan de Herenweg 36.

Arnold komt handen tekort voor zijn gewonnen prijzen.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

Arnold Sluys wint dartavond
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
is de dertiende dartavond van het
seizoen van Poel’s Eye gespeeld in
het Dorpshuis van Kudelstaart. De
speelavond leverde de tiende verschillende winnaar af. Alleen Danny
Zorn (drie keer) en Jonny Nijs (twee
keer) wonnen meerdere avonden.
Van de overige winnaars wonnen
Ilona Bak, Tim van de Poel en Wim
Mink voor het eerst ooit een speelavond. De dertiende speelavond
zou echter wéér een nieuwe winnaar opleveren: Arnold Sluys. Na
een knappe overwinning op Gerard
van de Weyden eerder op de avond
was de laatste sta in de weg Ilona.
De keer dat Ilona de speelavond
won had zij Arnold in de halve finale
verslagen. Arnold nam dus met succes revanche. De beslissende score in de finale was een hoogstandje, 108 met zes keer 18; tripel, single
en double 18 (in dartstermen ook
wel shanghai 18 genoemd) Overigens was dat niet de hoogste uitgooi van de avond. Er werd namelijk ook een 110, van Rick Fransen,
en 112 genoteerd. De laatste uitgooi
was toch weer van Arnold Sluys. De
speelavond overwinning was al reden tot dikke tevredenheid, maar
hiermee zette hij de slagroom op de
taart. Het was dus de eerste speelavond overwinning ooit voor Arnold.
Wel won hij in het verleden twee
keer de Sconeronde. De Sconeronde ging op de afgelopen avond echter voor de tweede keer dit seizoen
naar Gerard van de Weijden. Overi-

gens won Gerard dit seizoen ook al
de winnaarronde. Albert Geleijn was
de verliezende finalist. Andere darters die een eervolle vermelding verdienden waren Erik Jan Geelkerken,
Angelique Maarse (beide in de halve finale van de winnaarronde) en
Hans Lok (halve finale van de Sconeronde).
Paaskoppeltoernooi
Komende zaterdag is het traditionele paaskoppeltoernooi. Een koppeltoernooi is altijd weer een gezellig
toernooi. De sfeer is toch net even
anders. De zaal is met vier man aan
het dartbord toch anders gevuld.
Ook wachten weer prachtig gevulde manden van de Albert Heijn op
de winnaars te wachten. Hier weten Joost Breedijk en Nick van de
Linden alles van, zij wonnen vorig jaar en in 2008. Ook Benno van
Rijn en Bas Aupers wonnen twee
keer (2007 en 2009). Er zijn echter
meerdere gegadigden voor de overwinning.Vooral Danny Zorn en Rene Kruit willen nu wel eens winnen.
Zij werden al eens tweede en derde,
terwijl Danny tussendoor met Roy
de Jong ook al eens tweede werd.
Er zijn natuurlijk meerdere goede
koppels. Uiteraard is er ook nog een
verliezerronde, dus al met al is het
de bedoeling dat iedereen het naar
zijn zin heeft. Het koppeltoernooi is
aanstaande zaterdag, 23 april. De
inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname kost vier euro per koppel en
de minimum leeftijd is 15 jaar.

P.V. De Telegraaf

Duif Van Duren het snelst!
Aalsmeer - Afgelopen weekend
stond de vitessevlucht vanuit Strombeek op het programma. Het weer
op de vluchtlijn was redelijk tot
goed. De duiven trokken zich weinig
aan van de soms wat nevelige lucht.
Ze vielen bij sommige liefhebbers
met bosjes uit de lucht. De snelste
duif was deze week van John van
Duren. Het beestje ontwikkelde een
gemiddelde snelheid van ruim 91 kilometer per uur en landde met een
sierlijke boog op het hok aan de Van
Hattumweg. De volledige uitslag:
1. J. v. Duren. 2. G. v.d. Bergen. 3.
Comb. v. Leeuwen-v. Grieken. 4. D.
Baars. 5. M. de Block. 6. A. v.d. Wie.

7. Comb. Wiersma en Zn. 8. J. v. Dijk.
9. Th. v.d. Wie. 10. J. en P. Spook. 11.
A. Kok. 12. J. Vijfhuizen. 13. J. Kluinhaar en dr. 14. P. v.d. Meyden. 15.
Comb. v. Ackooy. 16. S. Vonk. 17. J.
Nijenhuis. 18. H. Spaargaren. 19. C.
v. Vliet. 20. J. v. Ackooy.
Tussenstand ploegenklassement
1. Bos-E markt
1158 pnt
2. A.A. Sloopwerken
1124 pnt
3. Bosman Kassenbouw 1029 pnt
4. C. v. Vliet Holding
978 pnt
5. Oerlemans Confectie
816 pnt
Aanstaande zaterdag staat de wedvlucht Nijvel voor de deur. De vooruitzichten zijn zomers, dus: ‘Lekker
bruin in eigen tuin’.

Nacompetitie handbal

FIQAS had punt verdiend!
Aalsmeer - Tijdens de eerste ontmoeting tussen beide ploegen in
de nacompetitie, een paar weken
geleden in Aalsmeer, was FIQAS
Aalsmeer als (verrassende) winnaar
uit de bus gekomen. Bij de return in
Geleen gingen de Limburg Lions er
afgelopen zaterdag 16 april uiteindelijk met de winst vandoor. Het was
alleen jammer dat de partij, na een
zeer spannend verloop, zo’n bizarre ontknoping kreeg. Aanvankelijk
namen de Limburgers het initiatief
en kwamen na een klein kwartier
in de eerste helft op een 6-2 voorsprong. De Aalsmeerders – met een
uitblinkende Jeffrey Groeneveld in
het doel – wisten echter terug te komen en de marge te verkleinen en
zo gingen beide ploegen rusten bij
een 11-9 tussenstand.
Na de pauze was het FIQAS
Aalsmeer dat steeds beter in de
wedstrijd kwam en het heft in handen nam: via 13-15 werd het 1618 met nog een minuut of zeven
te spelen. “Wat we onszelf achteraf
kunnen verwijten is dat we het verschil toen niet naar drie hebben gebracht”, zei trainer/coach René Romeijn na afloop.
“Maar op dat moment werd er even
niet goed afgerond. Was dat wel gebeurd, dan was er misschien niets
aan de hand geweest.” Nu wisten de
Lions echter toch nog terug te komen en zelfs weer een voorsprong

te nemen: 19-18. Maar Ruud Neeft
schoot twee minuten voor tijd de
gelijkmaker binnen: 19-19. In de
aanval die volgde misten de Limburgers een kans en vervolgens kwam
FIQAS Aalsmeer in balbezit. En wat
er in die laatste minuut precies gebeurd is, zal wel altijd een welles/
nietes blijven. Volgens Romeijn probeerde hij een time out aan te vragen, maar de waarnemers vonden
dat hij daarmee te lang twijfelde en
voelden zich uitgedaagd. Ze legden
de wedstrijd stil, gaven Romeijn een
gele kaart en Limburg Lions de bal.
Die wisten er in de laatste seconden nog een vrij worp uit te slepen
die promp leidde tot de 20-19. “Ontzettend zuur”, vond Robin Boomhouwer na afloop, “want een gelijkspel was zeker terecht geweest. Wij
dachten ook dat de tijd al om was
en hadden nooit meer op die vrije
bal gerekend.” Desondanks bleef hij
wel positief: “Er zijn nog vier wedstrijden te gaan en er is nog niets
verloren”. Enige nadeel is wel dat FIQAS Aalsmeer inmiddels twee punten achter staat op de Lions en het
behalen van de finaleplaats niet
meer in eigen hand heeft. Komende zaterdag 23 april wacht een ontmoeting met Quintus, een ploeg
waar de Aalsmeerders nog een appeltje mee te schillen hebben.
De wedstrijd in de Bloemhof begint
om 20.30 uur.

op de wereld ranglijst. Na de 50 meter stond de 100 meter freestyle
voor Mirjam op het programma. Met
de tijd 1.18.18 wist Mirjam weer een
finale plaats te veroveren. En deze
finale Mirjam in een tijd van 1.16.68,
twee seconde onder het Nederlands
record. De volgende dag wachtte
de 400 meter freestyle. In deze serie heeft Mirjam een goede tijd van
5.48.58 neergezet, weer goed voor
een finale plaats. Een paar weken
eerder op de swimcup heeft Mirjam
nog een 5.51 gezwommen. In de finale knalde Mirjam naar een tijd van
5.42.13, één seconde boven haar tijd
die ze heeft gezwommen op de Paralympics 2008 in Beijing. Met genoemde resultaten heeft Mirjam
zich op drie afstanden genomineerd
voor de Paralympics 2012, die van
29 augustus tot 9 september gehouden worden in Londen. Mirjam
gaat deze maand nog de Internationale Duits Open kampioenschappen zwemmen en daarna gelijk in
Drachten een trainingstage van een
week volgen.
Daarna volgt nog de NK in Eindhoven en direct daarop aansluitend
een trainingsstage in Malaga en
dan staan de Europese kampioenschappen voor de deur, die van 3 tot
11 juli gehouden worden in Berlijn.

Voetbal

Overtuigende overwinning RKDES
Kudelstaart - Voor de Kudelstaarters is het doel uitzicht houden op
de nacompetite. RKDES heeft nog
zicht op deze competitie, het kan
nog periodekampioen worden, maar
ook de stand van de ranglijst is belangrijk. Een derde of vierde plaats
kan recht geven op de felbegeerde nacompetitie. RKDES moest
dan wel winnen van het Amsterdamse DWS. De geschiedenis leert
dat in de heenwedstrijd in het carnavalsweekend RKDES in Amsterdam kansloos verloor met 3-0. Dit
weekend stond de thuiswedstrijd op
het programma tegen ‘concurrent’
DWS, maar nu werd er overtuigend
gewonnen met 5-2. RKDES startte flistend. Met verzorgd en overtuigend voetbal werd het Amsterdamse DWS vanaf het begin onder
druk gezet. Binnen 5 minuten kreeg
het team van Rob Wever uit corners een aantal goede kansen. In de
10e minuut zette de goed spelende
Robin van de Steeg op links goed
door, zijn voorzet kwam bij de ook
nu weer sterk spelende Roald Pothuizen terecht. Helaas was DWSkeeper Hadci Cinton een sta-in-deweg. In de 19e minuut was het wel
raak. Ook nu zorgde een goed genomen corner van Edwin van Maris
voor gevaar. Roald Pothuizen stond
op de goede plek, RKDES op een
1-0 verdiende voorsprong. RKDES
begon wat slordiger te spelen en
DWS kreeg zowaar een aantal kansen. Maar een perfect uitgespeelde
aanval, opgezet door Edwin van Maris, kwam voor de voeten van Gijs
Lentjes. De laatstgenoemde speler haalde verwoestend uit en RKDES stond op een comfortabele 2-0

voorsprong. In de slotfase scoorde Roald Pothuizen nog een zuiver
doelpunt op aangeven van Edwin
van Maris, maar de veelvuldig vlaggende grensrechter van DWS zag
er buitenspel in. Daardoor werd de
ruststand op 2-0 bepaald. Ook de
tweede helft speelde de Kudelstaarters met veel overtuiging. Dat resulteerde in de 51e minuut weer in een
doelpunt. Een uitstekende steekpas
van Najib Taki, kwam voor de voeten van Roald Pothuizen. Pothuizen bevestigde zijn groeiende vorm
en zette RKDES op een beslissende 3-0 voorsprong. Nadat Najib Taki in de 59e minuut nog op de vuisten van DWS-keeper Hadei Cinton schoot, was het in de 66e minuut wel raak. Roald Pothuizen bediende vanaf rechts Gijs Lentjes op
maat, ook nu scoorde Lentjes fraai
door de bal in de verste hoek te
plaatsen, met zijn tweede doelpunt
stond er 4-0 op het scorebord. RKDES bleef de aanval zoeken en dat
resulteerde in de 70e minuut in nog
een doelpunt.Roy Enthoven bracht
Roald Pothuizen in het zestienmetergebied in stelling. Echter werd
Pothuizen onregelmentair gevloerd.
Scheidsrechter Sombroek kon niets
anders doen dan de bal op de strafschopstip te leggen. Voor Mounhir
Ghannoen een uitgelezen kans RKDES op een 5-0 voorsprong te zetten. In de slotfase nam RKDES wat
gas terug, dat gaf DWS de kans nog
tweemaal te scoren, 5-2, wat ook de
eindstand werd. Tweede paasdag,
maandag 25 april, staat vanaf 14.00
uur de thuiswedstrijd tegen CTO ’70
uit Duivendrecht op het programma.
Ad Verburg

Seizoensopening
Midgetgolfbaan

Wedstrijden
veldvoetbal

Aalsmeer - Op tweede paasdag, maandag 25 april, is de
traditionele seizoensopening
van de midgetgolfbaan aan de
Beethovenlaan. Om 10.00 uur
gaat de poort open en kunnen bezoekers met stick en bal
langs de achttien holes. Voor
iedere bezoeker ligt een leuke
paasattentie klaar. Volwassenen betalen 3,50 euro per omloop, jongeren tot en met 12
jaar 3 euro. Voor meer informatie kan gebeld worden naar
0297-340433.

Zaterdag 23 april
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Zandvoort 1
CSW 2 - Aalsmeer 2
Swift 4 - Aalsmeer 3
S.C.W.
SCW 1 – ABN AMRO 1
CSW 3 - SCW 2

17.00 u
12.00 u
15.00 u
14.30 u
14.00 u

Maandag 25 april (2e paasdag)
R.K.D.E.S.
RKDES 1 – CTO’70 1
AALSMEER
Amstelveen 1 – Aalsmeer 1
SCW
RKAVIC 1 – SCW 1

14.00 u
16.30 u
14.00 u

Voetbaltoernooi RKDES
om Ladies Cup zaterdag
Kudelstaart - Zaterdag 23 april
wordt de tiende editie van het voetbaltoernooi om de Ladies Cup door
RKDES georganiseerd op het sportpark aan de Wim Kandreef. Ook dit
jaar heeft de toernooicommissie er
van alles aan gedaan om er een
groots, sportief en gezellig evenement van te maken.
Er zal worden gestreden in vier
poules voor elftallen en twee poules voor zeventallen. Veel van de
deelnemende clubs zullen tijdens
dit toernooi onbekende tegenstan-

ders tegenkomen, vaak uit een andere competities. Deelnemende
vereniging zijn onder andere CSW,
Quick Boys, Alkmania, VV Leiden,
Altior, KDO, Alliance ’22, Focus ’07
en Sporting Martinus. Het toernooi
kent een ochtendprogramma met
een E, D en C poule en tijdens het
middagprogramma komen de B, A
en dames in actie. Heb je interesse
om bij RKDES te komen voetballen?
Dan is zaterdag een mooie gelegenheid om met de vereniging kennis te
komen maken.
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Rebecca Rommerts naar
NK ritmische gymnastiek
Kudelstaart - Zaterdag 16 april
vond in Hendrik Ido Ambacht de
plaatsingswedstrijd (halve finale)
Ritmische Gymnastiek voor de categorieën 1B (16 jaar en ouder) en
2B (13, 14 en 15-jarigen) plaats. Een
belangrijke wedstrijd, want op deze
wedstrijd wordt de landelijke sportieve strijd gestreden om een plaats
te bemachtigen bij de eerst tien, wat

betekent dat je deel mag gaan nemen aan het Nederlands Kampioenschap. Rebecca Rommerts, vorig seizoen Nederlands Kampioene in categorie 2B, heeft zich als
1e-jaars 1B gymnaste via de twee
voorwedstrijden weten te plaatsen
voor deze plaatsingswedstrijd door
op de eerste wedstrijd als 6e en op
de tweede wedstrijd zelfs als 4e te
eindigen. Voor Rebecca stond in de
eerste ronde de oefening met hoepel op het programma.
Deze heel goed uitgevoerde oefening werd door de jury beoordeeld
met een 3e score. In de tweede ronde moest Rebecca haar oefening
met knotsen laten zien. Deze oefening, welke Rebecca normaliter ook
goed af gaat, was helaas niet één
van de betere.
De derde ronde was het voor Rebecca tijd voor haar lintoefening.
Dit materiaal doet zij dit seizoen eigenlijk pas voor het eerst. Ondanks
dat liet zij toch met dit materiaal een
goede oefening zien.
Uiteindelijk wist Rebecca toch nog
op een 10e plaats te eindigen, hetgeen inhoud dat zij dus ook dit jaar
weer deel mag gaan nemen aan het
Nederlands Kampioenschap welke wordt gehouden in het weekend van 25 en 26 juni in Sporthallen
Zuid te Amsterdam.

Schakers AAS 2 kampioen!
Aalsmeer - Het tweede team van
schaakclub AAS heeft het kampioenschap van de promotieklasse van de Leidse schaakbond veroverd. Door een 6-2 overwinning op
het eerste team van De Zwarte Pion
uit Lisse kwam AAS 2 op hetzelfde
aantal matchpunten als LSG 5, AAS
2 heeft echter 34,5 bordpunt verzameld over het hele seizoen tegen 32
voor LSG 5 en dat is het eerste tiebreak criterium. AAS 2 heeft hiermee het recht verworven om volgend seizoen twee teams in de landelijke competitie uit te laten komen. De wedstrijd van AAS 2 werd
gespeeld na de wedstrijd van LSG 5,
dus de Azen wisten waar ze aan toe
waren. LSG had een nipte overwinning geboekt (4,5 – 3,5 op Leiderdorp 2), hierdoor was de minimale
overwinning van 4,5 – 3,5 ook genoeg voor AAS 2. Boudewijn Eijsvogel opende de score met een solide
en correcte remise. Olaf Cliteur ging
voor de aanval door het centrum en
wist de wedstrijd te winnen. Willem
Moene verdubbelde de voorsprong.
Simon Groot speelde een puike partij. Een leuke slotcombinatie leverde een stuk en de partij op. Het volgende halfje werd gescoord door
Cheryl Looijer. In de opening verloor ze een pion door een standaard
trucje, maar in het midden- en eindspel vocht ze stug terug. In het toreneindspel kwam ze sterk de zwarte stelling binnen waardoor de pion
werd teruggewonnen en het verdere eindspel zich binnen de remise
marge bevond. Het remise aanbod

werd dan ook geaccepteerd. Ben de
Leur scoorde het vijfde en beslissende punt. Peter Poncin had een
solide voordeeltje uit de opening
en wist dit tot in het eindspel goed
vast te houden. Weer een punt voor
AAS. Willem Hensbergen was in het
middenspel de zwaktes in de witte stelling aan het masseren maar
erg makkelijk was het niet om vorderingen te maken. Net voor de tijdcontrole (in lichte tijdnood) gaf hij
echter pardoes een kwaliteit weg.
Het eindspel was daarna nog niet
echt makkelijk gewonnen maar wit
wist uiteindelijk wel de zwarte stelling binnen te komen en een vrijpion te creëren. Willem kon de nederlaag niet meer voorkomen maar de
match was al binnen. De 6-2 eindstand was dan ook ruim voldoende
voor het kampioenschap. Topscoorder in dit team werd Willem Moene met 6,5 punt uit 7 partijen, terwijl ook Ben de Leur (4,5 uit 7) en
Boudewijn Eijsvogel (4 uit 7) erg
degelijk scoorden. De consistentie op de middelste borden (Peter
Poncin (3,5 uit 4), Willem Hensbergen (3,5 uit 7), Olaf Cliteur (3,5 uit
7) en Simon Groot (3 uit 4)) hadden
een groot aandeel in het kampioenschap. Schaakclub AAS schaakt van
begin september tot eind mei op de
vrijdagavond in de Doopsgezinde
kerk in de Zijdstraat. Training en les
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00
uur, daarna volgt de competitie tot
01.00 uur. Voor informatie: 0297324459 of 0297-268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org.

Het kampioensteam van AAS 2, vlnr: Bob Feis (captain), Willem Moene, Dirk
Goes, Ben de Leur, Peter Poncin, Cheryl Looijer, Simon Groot, Olaf Cliteur en
Boudewijn Eijsvogel.

Voetbal zaterdag

Aalsmeer morele winnaar
in wedstrijd tegen AFC

Bovenste rij van links naar rechts: Maaike, Solenne, Ramona, Yosra en Imca.
Onder van links naar rechts: Eefke, Lara en Amber.

Twirlen SV Omnia

Promotie voor Solenne
Aalsmeer - Zondag 10 april namen zeven solisten en een duo deel
aan de wedstrijden in sportcentrum
Oudenrijn in Vleuten-de Meern. Bij
het onderdeel 1 baton beet Solenne Köhler het spits af en kwam uit in
de preteen intermediate en behaalde 72,1 punten.
Daarna was Eefke van der Luit aan
de beurt en zij kwam uit in de categorie preteen beginner en haalde
66,8 punten. Yosra Abdelrazek en
Imca Pape kwamen beide uit in de
categorie junior beginner. Yosra behaalde 64,4 punten en Imca mocht
een zilveren medaille in ontvangst
nemen met maar liefst 68,3 punten.
Hierna volgde het onderdeel 2 baton waarbij Solenne in de categorie preteen beginner uitkwam en zij
liet een mooie routine zien. Solenne stond bij dit onderdeel pas voor
de tweede maal op vloer. Zij werd
beloond met 70,7 punten en dit was
goed voor de eerste plaats. Solenne
maakt nu promotie naar de categorie intermediate!
Bij het onderdeel duo twirling in de
catagorie preteen beginner kwamen Amber Glebbeek en Eefke van
der Luit op de vloer. Zij behaalden
een mooi puntentotaal van 65,3. Bij
het onderdeel Super-X-Strut vertegenwoordigde Imca Pape SV Omnia
2000 in de categorie junioren beginner en behaalde met haar routine de eerste plaats met maar liefst
67,1 punten. De tweede gouden medaille deze dag.
Bij het onderdeel basicstrut kwam
de voor deze dag jongste deelneemster van SV Omnia 2000 aan de
beurt, Lara Abdelrazek. Zij kwam uit
in de categorie peewee en behaalde

een mooie 7,0. Tot slot nog vier solisten, die hun dance twirl lieten zien.
Amber Glebbeek en Ramona Ezink
waren concurrenten van elkaar in
de preteen beginner categorie.
Amber behaalde met haar routine
64,2 punten en Ramona eindigde op
de tweede plaats met 68,5 punten.
Solenne behaalde in de categorie
preteen intermediate 77,2 punten en
kwam hiermee op de derde plaats.
Als laatste twirlde Yosra haar routine. Tijdens haar show stopte plots
de muziek door een stekker die uit
de apparatuur gelopen werd. Yosra
moest haar routine opnieuw starten
wat toch zeker extra spanning geeft.
Zij behaalde toch 65,7 punten.
Maaike de Lange, de trainster van
de meiden keerde met de zeven
twirlsters weer huiswaarts na een
zeer geslaagde dag, met promotie, twee gouden, twee zilveren, één
bronzen medaille en ook weer plaatsingspunten voor het NK op zak.
Selina Kok was samen met coach
Valerie Leliveld naar Sporthal de
Steupel in Nieuwkoop afgereisd
om daar SV Omnia 2000 te vertegenwoordigen. Ze heeft meegedaan aan de onderdelen 1-baton:
72,9 punten, 2-baton: 68,3 punten,
basicstrut: 8,3 punten en rhythmic
twirl: 76,6 punten. Bij elk onderdeel behaalde ze een mooie eerste
plaats, dus goud! Bij twee onderdelen behaalde ze zelfs plaatsingspunten voor het NK.
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden met de
Productgroep Coördinatoren Sandra Kok of Linda Nederstigt via email: twirlen@svomnia.nl.

Nu inschrijven voor 26e
Stratentoernooi bij RKDES
Kudelstaart - Zondag 29 mei wordt
voor de 26e keer in de historie het
Stratentoernooi georganiseerd. Het
toernooi vindt plaats op sportpark
Calslagen, het onderkomen van
voetbalvereniging RKDES te Kudelstaart. Het toernooi staat ook dit
jaar weer in het teken van sportiviteit en gezelligheid. Mede daarom
is de Fair Playcup misschien wel de
belangrijkste prijs.
Op de velden van RKDES aan de
Wim Kandreef wordt om 9.30 uur
afgetrapt. Voor de muzikale bege-

leiding draagt DJ Jan Springintveld deze dag zorg. De wedstrijden
staan onder leiding van de diverse
scheidsrechters en ook dit jaar zijn
de gebruikelijke reglementen van
toepassing. Eén van de belangrijkste regels is dat er verplicht dames
in de teams aanwezig moeten zijn.
Het aanmeldingsformulier is te vinden in het clubblad van Rkdes ‘de
Treffer’ en op de website van Rkdes
www.rkdes.nl.
Inschrijven is mogelijk tot en met
maandag 2 mei, 21.00 uur.

Els en Reinder winnaars 5
kilometer-baanloop bij AVA

Sjoelcompetitie
in De Reede

Kaartavond bij
BV Hornmeer

Rijsenhout - De volgende speelavond van Sjoelclub Rijsenhout
is vanavond, donderdag 21 april,
in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. Leden en sjoelliefhebbers zijn vanaf 20.00 uur van
harte welkom. Het sjoelen op 7 april
is in de hoofdklasse gewonnen door
Dirkjan Baardse met 1917 en Jan
Joore met 1897 punten, in klasse A
door Til Vermeer met 1743 en Arnold
van der Linden met 1725 punten, in
klasse B door Janny van der Laarse met 1690 en Leo van Faassen
met 1636 punten, in klasse C door
Femmy Korte met 1537 en Char Kuite met 1573 punten en in klasse D
door Martje de Graaf met 1533 en
Joke Eijkhoff met 1525 punten.

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
22 april is er weer enkel kaarten in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De zaal is open vanaf
19.30 uur. Om 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld.
Zowel leden van buurtvereniging
Hornmeer als kaartliefhebbers zijn
van harte welkom. Het koppelkaarten op 15 april is
gewonnen door Miep Bloemen en
Krijna Verhoef met 5610 punten, gevolgd door Piet van Zuiverden en
Japie Combee met 5443 punten en
Wil er Horst en Ans Doeswijk met
5178 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan
Henk Siecker en Antoon van Rijn
met 3377 punten.

Aalsmeer - Op woensdag 13 april
trok de Florimex 5 kilometer baanloop 49 belangstellende lopers en
loopsters die even na 20.00 uur werden weggeschoten door starter Gerard van Looy.
Het was lekker loopweer (windstil)
op de baan van Atletiek Vereniging
Aalsmeer. Vele deelnemers liepen in
korte broek en scoorden een goede eindtijd. Vooraf kreeg iedereen
bij het inschrijven in de kantine van
AVA, een chip uitgereikt. Deze chip
moest men vastmaken aan de veter in de schoen. Hiermee kan zowel de eindtijd als alle rondetijden
worden geregistreerd. Deze tussentijden zijn na te kijken op de website: www.avaalsmeer.nl.
De uitslagen bij de dames waren
ditmaal als volgt: Els Raap 21:21,
Marjan van Ginkel 22:13, Mirjam Colijn 22:49, Reini Verbruggen
28:29, Bianca Verhoef 31:07 minuut.
En bij de heren: Reinder de Jonge 17:34, Robert Schrauwen 17:42,
Frans Woerden 18:13, Johan Neve 18:18, Brent Pieterse 18:37, Gillis Visser 19:13, Fred Scholte 19:17,
Lucas Keijzer 19:22, Joris Kerkhof
19:24, Stijn Brommer 19:28, Martin Heruer 19:36, John Celie 19:40,
Jan Mulder 19:42, Sjaak van der Linden 19:48, Michel Vollebregt 20:11,
Dirk Jan Broekema 20:22, Fred van
Rossum 20:37, Henny Buijing 20:45,
Frank Veugen 21:08, Toon Ligtenberg 21:10, Matthijs van der Pol

21:39, Arthur van Langen 21:43, Jos
Snel 21:54, Mark Pieterse 21:57, Rene Spitteler 21:58, Cedar Spaargaren 22:13, Peter van Wouwe 22:14,
Arnold van Velthoven 22:25, Roel
Hagen 22:42, Marvin Chin 22:48,
Reinier van Oene 22:50, Philip Verkooij 22:59, Jos Cornelissen 23:17,
Jordi Verhoef 23:24, Marten Verbruggen 23:25, Rob Geurtsen 23:30,
Anton Schuurman 23:33, Ruud van
den Helder 24:38, Wim Roozendaal
25:43, Piet de Boer 26:11, Sepp Nick
26:47, Cock van der Pol 29:30, Gerrit van der Steeg 32:21, Jaap Koning
(uitgevallen). De volgende 5 kilometer baanloop aan de Sportlaan 43a
is op woensdag 11 mei, aanvang
20.00 uur.

Vrij bridgen in
gebouw Irene
Aalsmeer - Vanaf 27 april organiseert bridgeclub Onder Ons elke
woensdagavond vrij bridgen in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Om
19.30 uur worden de kaarten verdeeld. Inschrijven kan tot uiterlijk
19.20 uur in verband met de indeling. De kosten bedragen 4 euro per
paar en met een beetje geluk gaat u
misschien wel met een plantje naar
huis. Op 4 mei wordt in verband met
de Dodenherdenking niet gekaart.

Aalsmeer - VVAalsmeer heeft afgelopen zaterdag 16 april zestig minuten gedomineerd tegen AFC in
Amsterdam, maar het 1–1 gelijk spel
na afloop gaf veel voldoening. Vooraf werd tegen deze wedstrijd opgekeken. Niet alleen heeft AFC een
technisch en tactisch goed team,
maar er werd uit tegen AFC de laatste jaren niet meer gewonnen. Wil
Aalsmeer mee blijven doen voor een
periode titel dan mocht niet verloren worden.
Aalsmeer begon met Dion Bogaard
en Tim Millenaar in de basis voor
Stefan v.d. Dussen en Dirk Jan v.d.
Meer. Salih Yildiz werd in de eerste
5 minuten drie maal met een overtreding van de bal gezet. Ook Ilker
Yildiz liep een paar maal bij zijn tegenstander weg. Voor het doel gekomen ontbrak het aan mazzel en
ook aan doelgerichtheid om het de
doelman van AFC moeilijk te maken. Bij AFC waren het vooral de
drie spitsen Yama Hashami, Thomas Heemskerk en Souffian Ben
Abdeslan, die constant switchend
de aandacht van de Aalsmeer defensie opeisten. Na 8 minuten ebde
het aanvallende spel van Aalsmeer
weg en werd het vooral een middenveld gevecht, waarin AFC iets
sterker acteerde. Een kans in de 12e
minuut van Souffian Ben Abdeslan
ging maar net voor langs. Er werd
onsamenhangend gevoetbald in deze periode.
Zoals in de 15e minuut toen Yama
Hashemi vrij voor Sander Bakker rakelings over schoot. Aalsmeer had
pech toen in de 16e minuut Harmen
Colijn de bal tegen zijn hand werd
geschoten.
Scheidsrechter Jean Paul Jager oordeelde een penalty, die door Yama
Hashemi goed werd ingeschoten,
1–0 voor AFC. Uit een ingooi van Dion Bogaard in de 26e minuut werd
de inzet van Ilker Yildiz maar net van
de doellijn gehaald. Aalsmeer werd

na de 1–0 achterstand sterker en de
achterhoede van AFC bleek niet het
sterkste onderdeel van het team te
zijn. Bij counters van AFC in de 38e
en 41e minuut moest Sander Bakker op schoten van Yama Hashemi
en Thomas Heemskerk handelend
optreden, maar beide keren was hij
de winnaar. Salih Yildiz kreeg in de
42e minuut de beste kans voor de
gelijkmaker. Keeper Peter v.d. Linden redde uitstekend.
De laatste kans in de 45e minuut
kwam uit een corner van Aalsmeer.
De kopbal van Peter Neuvel werd
ook een prooi voor de doelman.
Al met al was Aalsmeer niet kansloos en was er nog van alles mogelijk in het vervolg.
Aalsmeer begon met dezelfde opstelling de tweede helft. De eerste
kans kwam voor Tim Millenaar in
de 55e minuut, maar het schot ging
voor langs. Uit een corner van Thomas Harte in de 66e minuut kreeg
Burak Sitil een uitgelezen kans om
te scoren, maar zijn kopbal miste
het effect. Aalsmeer hield de druk er
goed op, maar moest toch attent zijn
op de counters van AFC. Aalsmeer
miste de kracht om het overwicht te
forceren. Het maakte AFC achterin
wel knap lastig.
In de 80e minuut leverde de vele aanvallen eindelijk gerechtigheid
op. Een kopbal van Thomas Harte
ging over de verdedigers in de bovenhoek, 1–1. Uit een voorzet van
Ilker Yildiz in de 83e minuut schiet
Salih Yildiz met een volley hard over.
Ook bij Aalsmeer ging uit een corner de bal via de lat naast het doel.
Het bleef bij de 1–1 stand en gezien over de gehele wedstrijd was
Aalsmeer de morele winnaar en
blijft het op alle fronten meedoen
voor een periodetitel.
Zaterdag 23 april speelt Aalsmeer
thuis aan de Dreef tegen Zandvoort.
Aanvang wedstrijd 17.00 uur.
Jack van Muijden

Tafeltenniscompetitie

Kampioen Bloemenlust 1
sluit seizoen overtuigend af
Aalsmeer - Met de titel al op zak
heeft kampioen Bloemenlust 1 zijn
sportieve plicht gedaan tegen hekkensluiter en degradant Bloemenkwartier 1. Brian v.d. Heuvel, Jeroen Hensel en Ed Couwenberg sloten het succesvolle seizoen af met
een afgetekende 10-0 overwinning
en een eindscore van 78 punten uit
10 wedstrijden (van totaal 100 te
halen punten). Na een debuutseizoen met een score van bijna 60%
deed Jeroen het in zijn tweede seizoen alweer veel beter met bijna
88% winstpartijen. Brian bleef zelfs
voor de tweede achtereenvolgende
keer ongeslagen in de derde klasse en het wordt dus hoog tijd voor
de heren om zich samen met teamgenoten Ed Couwenberg en Hervé
Pantegnies te gaan bewijzen in de
tweede klasse.
Voor Bloemenlust 2 is het nog onzeker of het eerste seizoen in de
derde klasse een vervolg gaat krijgen. De slotwedstrijd in Uithoorn tegen VDO/SE 2 liep uit op een teleurstellende en ook iets geflatteerde 9-1 nederlaag. Vladimir Javornik wist in de allerlaatste partij nog
de Aalsmeerse eer te redden, maar
ook daarvoor waren er kansen. Vladimir had zich al eerder in een partij pas met 11-8 in de vijfde game
gewonnen gegeven en ook Johan
Berk en Frans Ravesteijn bleven in
diverse games dicht in de buurt van
de Uithoornse gastheren. De stand
12-10 verscheen opvallend vaak op
het wedstrijdformulier en zelfs 17-15
kon genoteerd worden. In het dubbelspel hadden Frans en Johan zelfs
een lichte voorsprong aan het eind
van de beslissende vijfde game,
maar mede door pech ging de partij
alsnog verloren.
Met een keurige 7-3 overwinning
op het hoger geklasseerde Amstelveen 4 heeft Bloemenlust 3 het sei-

zoen goed afgesloten. Ton de Hollander, Wim v.d. Aardweg en Irene Gerritsma tekenden ieder voor
twee enkelspelzeges, maar één
Amstelvener bleek te sterk voor de
drie Aalsmeerders. In een spannende wedstrijd wisten Ton en Wim
het dubbelspel met 11-9 in de vijfde game naar zich toe te trekken.
Ook volgend seizoen komt dit team,
waar ook Horst Krassen, Peter Velleman en Willem Visser toe behoren,
in de vijfde klasse uit. In een regelrecht degradatieduel was het voor
Bloemenlust 4 zaak om ten minste vier punten te scoren om zo het
Hoofddorpse HTC 16 voor te blijven en niet zelf te degraderen. Philippe Monnier, Danny Knol en Rob
Faber moesten deze klus in Hoofddorp zien te klaren en ze begonnen wat moeizaam. Danny en Philippe wonnen wel hun eerste partijen, maar simpel ging het niet. Rob
verloor vervolgens en dat was de
opmaat voor een periode waarin de
spelers van Bloemenlust 4 krampachtig gingen spelen en HTC haar
kans rook. Nog drie partijen gingen
op rij verloren! Eerst het dubbelspel
door Danny en Philippe, in de enige partij van de avond die vijf games
vergde. Daarna verloor Danny onverwacht ruim en redde Rob het
in zijn tweede partij ook niet. Philippe haalde daarna zwoegend en
in vier games toch het derde punt
binnen voor Bloemenlust. Nog één
punt was nodig en het was aan Rob
om dat te doen. Tot grote opluchting van zijn teamgenoten lukte het
hem om het beslissende vierde punt
te maken. Bevrijd van de druk hadden Philippe en vervolgens Danny
geen problemen meer om hun laatste partijen te winnen. Met deze 4-6
overwinning handhaaft Bloemenlust
zich dus in de zesde klasse ten koste van HTC 16.

Kampioensteam Bloemenlust 1 met van links naar rechts: Jeroen Hensel, Ed
Couwenberg en Brian v.d. Heuvel. Op de foto ontbreekt Hervé Pantegnies.

