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Toename inbraken en winkeldiefstal in Aalsmeer

Lichte stijging criminaliteit
Aalsmeer - Na de daling van het
aantal aangiften in de regio Amsterdam-Amstelland in de periode 2002-2009 (-21 procent) valt er
de laatste paar jaar een lichte stijging van het aantal aangiften in de
regio te constateren. De cijfers van
2010 tonen een toename met 3 procent (een stijging met 2.600 aangiften) en voor 2011 met 1 procent.
Wanneer we de cijfers van Aalsmeer
voor 2011 vergelijken met de totale aangifte cijfers voor 2010 dan is
sprake van een stijging met 5 procent. De cijfers voor Aalsmeer zijn
afkomstig uit de Regionale veiligheidsrapportage. Deze cijfers zijn
overgenomen in de nota Integraal
Veiligheidsbeleid 2012 – 2014, die
donderdag 19 april 2012 in het beraad wordt behandeld. Daaruit komt
naar voren dat de Aalsmeerse stijging wordt veroorzaakt door onder meer een toename van het aantal aangiften inbraken in woningen,
garages, boxen, schuren, de aangifte mishandeling en winkeldiefstal.
Objectieve gegevens over het aantal woninginbraken geven aan dat
het aantal aangiften in de gemeente Aalsmeer van 2009 tot en met
2011 flink toe is genomen. Hetzelfde geldt voor de inbraak uit box,
schuur, garage en tuinhuis in de gemeente Aalsmeer. Voor beide misdrijven geldt dat recente cijfers uitwijzen dat het aantal aangiften weer
daalt, maar het niveau is nog altijd
ver boven dat van 2007. De oorzaak
van de stijging is niet helemaal duidelijk. Wel blijkt er een toename van

(een diversiteit aan) dadergroepen.
De aangiften van diefstal uit en van
motorvoertuigen en diefstal van
(brom/snor)fietsen vertoont een daling in 2008, maar nemen in 2009
weer toe. Het aantal aangiften van
openlijke geweldpleging op personen, mishandeling en bedreiging
laat een wisselend beeld zien. Alle
drie de misdrijven hebben een piek
in 2009. Van 2010 tot en met 2011
vertoont het aantal aangiften van
mishandeling wederom een stijging.
Het is onduidelijk wat de oorzaak is
van zowel de schommelingen als de
pieken.
Huiselijk geweld
Het aantal incidenten van huiselijk geweld in Aalsmeer laat een opvallende stijging zien in vergelijking
met het aantal in 2007. Overigens
wordt naar schatting slechts 10%
van de huiselijk geweldincidenten
daadwerkelijk gemeld bij de politie.
De afgelopen jaren is de overlast
in en rond het winkelcentrum Kudelstaart en in Aalsmeer Oost aanzienlijk geweest. Er was sprake van
geluidsoverlast, het plegen van vernielingen en het achterlaten van
vuil. Ook in andere wijken is, in mindere mate, overlast in de openbare
ruimte ervaren door omwonenden.
Het aantal meldingen van jeugdoverlast vertoont, met uitzondering
van het jaar 2009, een redelijk constant beeld. In het jaar 2010 en 2011
was er één hinderlijke jeugdgroep in
de gemeente Aalsmeer. De aanpak
van jeugdoverlast heeft in Aalsmeer

een hoge prioriteit. Ook als er geen
zogenaamde geprioriteerde jeugdgroepen zijn, worden jongeren die
de fout ingaan aangepakt.
Vandalismemeter is terug
Het aantal aangiften van vandalisme is gedaald van 321 aangiften in
het jaar 2007 tot 247 in 2011. Eind
vorig jaar herintroduceerde de gemeente Aalsmeer de al eerder gebruikte vandalismemeter. Maandelijks is de door vandalisme aangerichte schade aan gemeentelijke goederen en zijn de kosten daarvan gepubliceerd. De ‘bewustwording’ kan hebben bijgedragen in de
daling van het aantal aangiften van
vandalisme.
Het aantal diefstallen en inbraken in
bedrijven of instellingen is de laatste jaren iets gedaald. De inzet rond
de Keurmerk Veilig Ondernemen
projecten kan hiervoor een verklaring zijn. Het aantal winkeldiefstallen kent een behoorlijke stijging in
de periode 2007 tot en met 2011. De
politie merkt dat een toename van
de detailhandel gepaard gaat met
een stijging van het aantal aangiften, waaronder winkeldiefstal.
In Aalsmeer is sprake van een Keurmerk Veilig Ondernemen project in
het centrum van Aalsmeer. Dit succesvol samenwerkingsverband tussen lokale ondernemers, politie,
brandweer en de gemeente heeft in
2011 de derde ster behaald. Dit betekent dat het project opnieuw een
certificaat heeft ontvangen en wordt
gecontinueerd.
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HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

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

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 06-54216222
✆ 0297-341900
✉ VERkoopAAlsmEER@
mEERboDE.Nl

Getuigen van
inbraak gezocht

Spektakel bij ingebruikname
nieuwe tribune RKAV
Aalsmeer - Met voetbalwedstrijden, een loterij en muziek van dj
Kees Markman en zanger Jan Leliveld is een dag feest gevierd bij
RKAV voor de ingebruikname van
de nieuw gebouwde tribune langs
het hoofdveld van de voetbalvereniging. Dankzij hulp van heel veel
inwoners en plaatselijke bedrijven
zijn voldoende gelden bijeen gebracht om een nieuwe tribune te
bouwen nadat de oude tijdens de
jaarwisseling door brand werd verwoest. Onder de tribune lagen ook
alle spullen en spellen opgeslagen
voor het jaarlijkse weekaatje voor
de jeugd tijdens het pinksterweek-

end. En ook deze zijn allen in vlam
opgegaan. Zelfs genoeg financiën
zijn opgehaald om ook deze materialen nieuw aan te kopen. Trots is
het RKAV-bestuur op alle medewerking en met een gezellig en sportief
openingsspektakel werd dank hiervoor uitgesproken. De nieuwe tribune is officieel in gebruik gesteld
door burgemeester Pieter Litjens.
Aan hem de eer om het lint door te
knippen en de nieuwe, overdekte
’zitplek’ voor geopend te verklaren.
Dit gebeurde in een kleurige ambiance. De tribune was versierd met
ballonnen in de kleuren van de
Aalsmeerse vlag: Rood, groen en

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

Tuinverlichting?
www.bosse-elektro.nl

Kijk op onze website.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

zwart. De eerste burger benadrukte
nog eens de saamhorigheid van de
vereniging en alle inwoners. Slechts
drieënhalve maand is RKAV tribuneloos geweest.
Foto: Jaap Maars

Aalsmeer - Op maandag 16 april is
rond half elf in de ochtend ingebroken in een woning aan het Baanvak.
Aan de achterzijde hebben dieven
een raam van het huis geforceerd.
Via de schuifpui hebben de inbrekers de woning weer verlaten. Nog
onbekend is wat de dieven hebben
meegenomen. Er zijn door getuigen
drie mannen in de betreffende tuin
gezien. Een van hen droeg een witte trui met capuchon. En ander had
een fiets bij zich. De politie hoopt
op meer informatie over dit drietal.
Melden kan via 0900-8844.

Zakkenrollerij op Praamplein
Aalsmeer - Op dinsdag 10 april is
tussen twaalf en half een in de middag een zakkenroller actief geweest
op het Praamplein.
Een 73-jarige vrouw uit Kudelstaart

miste plots haar portefeuille. In de
knip zaten bankpassen, een identiteitskaart, een ziekenfondspas, een
taxipas en rond de 130 euro aan
contant geld.

Verleng het plezier

van uw favoriete bank

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

1

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

Bloemen en felicitaties burgemeester

Al 65 jaar gezellig
in huize De Kuijer
Aalsmeer - Feest in huize De Kuijer-Bon! Jaap (87) en zijn vrouw Jans
(90) vierden woensdag 18 april hun
65-jarig huwelijk. Deze mijlpaal ging
uiteraard niet voorbij zonder bezoek
van burgemeester Litjens, die gisteren het jubileumpaar kwam feliciteren met bloemen. Jaap en Jans
wonen in zorgcentrum Aelsmeer in
een benedenwoning alwaar gisterenochtend veel gezelligheid heerste. Naast de burgemeester kwam
ook de voorzitter van ouderenorganisatie OVAK even langs om het
paar een gelukwens te brengen.
Daarnaast natuurlijk bezoek van de
kinderen van het echtpaar. In totaal kreeg het stel, dat oorspronkelijk uit Kudelstaart komt, zeven kinderen. Die zorgden weer voor acht
kleinkinderen en inmiddels is er ook
een achterkleinkind. Hoewel niet alle nazaten gisterenmorgen aan de
taart met koffie zaten, was het op
kamer 9 een gezellige drukte. Gezelligheid loopt als rode draad door
hun leven wat goed blijkt uit het fotoboek, gemaakt voor de gelegenheid door schoondochter Marja.
Boerenbedrijf
Echte mensen-mensen zijn Jaap
en Jans. Een ‘tour’ door het fotoalbum toont feestjes en verjaardagen
met veel bezoek, lachende gezichten en zo te zien opgeruimde karakters bij het paar, dat elkaar 65
jaar geleden het jawoord gaf in de
St Jan kerk aan de Kudelstaartseweg. Voor het Zorgcentrum woonde het paar enige tijd aan de Ma-

dame Curiestraat en daarvoor jarenlang in de Graaf Willemlaan.
Maar het begon allemaal in Vrouwentroost. Zij bewoonden daar een
boerderij. Het was hard werken voor
Jaap die koeien hield en tevens op
het land werkte. Ook Jans hielp
mee, getuige de foto’s. Een bezige
bij want zeven kinderen grootbrengen is geen sinecure. Er was gelukkig ook tijd voor hobby’s. Zo hield
Jans erg van wandelen en zwemmen terwijl Jaap graag naar het
voetbal in Kudelstaart ging kijken.
Via de club (RKDES) leerde hij veel
mensen kennen en werden diverse
vriendschappen gesloten. En als er
ijs lag was hij de koning te rijk want
Jaap was ook actief bij de schaatsclub. Leuk waren de carnavalfeestjes in Kudelstaart. “Elk jaar een andere outfit hoor”, vertelt schoondochter Marja. Een andere foto laat
een grote Amerikaan zien. Naast
Jaap zit Jans. “Dat vond ze prachtig
en Jans ging dan ook even achter
het stuur.” Moeder Jans hield ook
wel van show, de Ron Brandsteder
show welteverstaan. Via de toneelvereniging Kudelstaart figureerde
ze vaak in grote TV-shows. Verder
hield de nu 90-jarige erg van dansen. Dat haar man gek op haar is
blijkt wel uit een foto met een kamer vól rode rozen. “Ja, op elke verjaardag nam pa bossen rode rozen
mee!”
Van het leven houden, je kan er heel
oud meeworden, zo laten Jaap en
Jans zien.
Door Joke van der Zee.

25 april: praat mee over
vliegtuigoverlast van Schiphol
Op woensdag 25 april organiseren de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen
en Uithoorn voor hun inwoners een discussieavond over Schiphol.
Programma
De inloop is vanaf 18.45 uur. Wethouder Ulla Eurich van de gemeente Aalsmeer
zal de avond om 19.15 uur openen. Ook haar collega wethouders Jan Willem Groot
(Amstelveen) en Jeroen Verheijen (Uithoorn) zullen bij deze bijeenkomst aanwezig
zijn. In het eerste uur geeft Hans Alders een korte toelichting op het nieuwe geluidsstelsel en blikt terug op het eerste experimentjaar met dit nieuwe stelsel. Ook
legt Jasper Daans van de Luchtverkeersleiding Nederland uit welke afspraken zijn
gemaakt over de inzet van de verschillende start- en landingsbanen.
De rest van de avond is er volop gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen,
zorgen te uiten en onder leiding van journaliste en voormalig politiek verslaggever
Wouke van Scherrenburg in discussie te gaan.
Waar?
U bent van harte welkom om de avond bij te wonen in:
Crown Business Studio’s Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer
U kunt parkeren in de parkeergarage.
Aanmelden
Wij stellen het zeer op prijs als u uw komst aanmeldt, zodat wij een inschatting kunnen maken van het aantal bezoekers. Meld uw naam en woonplaats bij
info@alderstafel.nl. Als u nu al een vraag heeft aan de heer Alders, dan kunt u die
ook al in de mail zetten.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over de activiteiten van de Alderstafel? Op www.alderstafel.nl
en www.crosnet.nl vindt u allerlei informatie over vertegenwoordigers, afspraken
en geboekte resultaten. Ook op www.bezoekbas.nl en www.aalsmeer.nl/schiphol is
informatie te lezen die voor u als bewoner van belang kan zijn.
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uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
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spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
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en adres, telefoon of e-mailadres.
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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

Aalsmeer - Uitwisselingsorganisatie YFU (Youth for Understanding) is op zoek naar gastvrije gezinnen die hun huis en hart open
willen stellen voor een buitenlandse student. Op 11 en 12 augustus
komen zestig buitenlandse studenten van over de hele wereld naar
Nederland. De studenten, van 15
tot 18 jaar, komen de Nederlandse taal leren en de cultuur ontdekken. Zij volgen één schooljaar regulier onderwijs op een middelbare school en verblijven in een gastgezin. YFU is een non-profit organisatie die al 60 jaar wereldwijd uitwisselingen organiseert voor jongeren. Alle gastgezinnen en studenten

genieten professionele begeleiding.
Een gastgezin kiest op basis van interesses en hobby’s zelf welk gastkind zij willen verwelkomen. Niet alleen gezinnen met oudere kinderen,
maar ook gezinnen met kleine kinderen, eenoudergezinnen of gezinnen zonder kinderen kunnen gastgezin zijn. Nederlandse gastgezinnen krijgen geen financiële vergoeding, maar ontdekken wel vanuit
hun eigen huis een nieuwe cultuur.
De student is zelf verantwoordelijk
voor zak-, kleed- en schoolgeld. Van
gastouders wordt kost en inwoning
gevraagd. Interesse? Neem contact
op met YFU via 0297-264850 of kijk
op http://www.yfu.nl.

Restauratie kerktoren Kudelstaart
succesvol afgerond

Bedankbord sponsors van
het monument Sint Jan
Kudelstaart - De restauratie van
de kerktoren van de Sint Jan is eind
vorig jaar succesvol afgerond. Als
dankbetuiging richting de sponsors
uit het bedrijfsleven en particulieren
die een donatie hebben gegeven, is
er een fraai bord onthuld. Het bord
heeft een mooi plekje gekregen binnen bij de ingang van de kerk. Hierop schitteren de namen van bedrijven en particulieren, die een gulle
gift hebben gedaan.
Overigens waren er ook heel wat
donateurs die er voor kozen om
anoniem te blijven. “De weg naar
de restauratie van de kerktoren was
lang”, zegt kerkbestuurlid Wijnand
Oostveen. Hij was nauw betrokken
bij de restauratie vanuit het bestuur
en was lid van de Stichting Vrienden van het monument Sint Jan, die
opgericht was om het geld voor de
werkzaamheden rond de toren bijeen te brengen. Het Bisdom gaf uit-

eindelijk toestemming voor de restauratie op voorwaarde dat 60%
van de geraamde kosten uit sponsorgelden binnen gehaald zou worden. De overige 40% mocht uit het
eigen vermogen van de kerk in Kudelstaart gehaald worden. Een grote
uitdaging dus, maar onder het motto ‘Laat de toren niet vallen’ werd
een ongekende prestatie geleverd,
want in zo’n vijf maanden tijd heeft
Kudelstaart een bedrag van 174.000
euro bijeen gebracht. Ruim de helft
hiervan is afkomstig van particulieren, wat aangeeft hoe belangrijk
de toren voor de Kudelstaartse gemeenschap is. De toren is dan ook
gezichtsbepalend in het dorp en
voor velen vanaf de Westeinderplassen een belangrijk baken. Wijnand
Oostveen zegt dat Kudelstaart hier
trots op kan zijn, want de toren kan
er weer een flinke tijd tegen.
Door Ilse Zethof

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

ook eens vrijblijvend kijken. Wie het
na twee avonden nog steeds leuk
vindt, kan lid worden. Willen je ouders meer informatie of jij, dan kunnen zij contact opnemen met Ellie via
361819 of Saskia via 569660. Ook
kan gekeken worden op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Vermist:
- Stommeerkade: Grijs-witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks.
Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft
een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
- Rhijnlandsoord: zwarte gecastreerde kat met beetje wit (witte teentjes, witte snorharen). Leeftijd 3 jaar. Klein van stuk, naam Gabbertje.
- Edisonstraat: Kruising Noorse boskat. Zwart-wit. Witte sokken. Heeft
paars halsbandje om.
Gevonden:
- Gaffelstraat: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug. Cypers.
- Ampèrestraat: Katje, zwart met een witte vlek op borst en buik.
- Aalsmeerderweg: Donker grijze cyperse kat.
- Machineweg: Oranje-grijze poes.
- Weteringstraat: Er loopt daar al een paar weken een zwarte Noorse
boskat met zwarte pluimstaart en een opvallend zwart streepje over
de rechterkant van de neus. Van wie is deze kat?
- Snoekbaarsstraat: Zwarte kat met witte pootjes.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

KERKDIENSTEN
Zondag 22 april
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst om 10u. met Arno Post. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst om
10u. Speciale dienst voor kinderen.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Geen diensten meer. Wel bijbelstudieavonden in Seringenhorst,
Parklaan, om de 14 dagen.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten op
zondag om 10 en 16.30u.

huLpdIENsT

bRANdwEER
& pOLITIE

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

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst om 10u. met ds.
Liesbet Geijlvoet. Extra collecte: Ouderenwerk.

OLgA

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

Is uw huisdier
zoek?

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst om 10u. met ds J.G.
Brienen. 16.30u. themadienst met
ds M. Hogenbirk.

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

Bijeenkomst van Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 20 april is
er weer een bijeenkomst van jeugdclub De Zegelkids in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. De
avond begint om 19.00 uur en duurt
tot 20.30 uur. De ingang is achterom.
Iedereen die meer wil leren en weten over postzegels is welkom. Neem
je ruilboek, pincet, loep en catalogus mee als je die hebt. De jeugdleidsters hebben anders wel een catalogus van Nederland te leen. Wie
deze spulletjes meeneemt, verdient
punten en hiermee kunnen later zegels gekocht worden op de jeugdveiling in mei. Tijdens de bijeenkomst
gaan de leden verder naar het zoeken van zegels van ieder Afrikaans
land. Er zijn ook veel postzegelboeken om in te snuffelen en grote dozen vol zegels. Pret maken met postzegels, maar je leert er ook wat van.
Verder komt vrijdagavond 20 april
Klaas Keessen het een en ander vertellen over postzegels van Curaçao.
Van vroeger en van nu. Kom gerust

Gastgezinnen gezocht voor
buitenlandse studenten

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Dienst op zondag 10u. met ds J. van
Popering. Mmv Heilige Boontjes.

Rozen snoeien
in Seringenpark

Kinderkoor in
Lichtbaken

Aalsmeer - De Werkgroep Behoud Seringenpark gaat nu
werkelijk aan de slag. Zaterdagmorgen 21 april om 9.30
uur gaan de rozenstruiken in
het park gesnoeid worden. De
werkgroep hoopt dat vele vrijwilligers komen assisteren.
Aanmelden kan bij Hansje Havinga via 0297-325973 of mail@
hansje.info.
De koffie staat klaar. De gemeente steunt dit project door
onder andere gereedschappen en handschoenen te leveren. Tevens komt wethouder Ad
Verburg deze dag een handje
helpen.

Rijsenhout - Aanstaande zondag 22 april verleent het Oegandees kinderkoor Namugongo Children’s Choir haar medewerking aan
de ochtenddienst in het Lichtbaken
(Ned. Geref. Kerk). Enkele gezinnen uit de gemeente zijn drie maanden lang gastouder van een aantal
van deze kinderen. De meesten zijn
wees en leven in Afrika in het kinderdorp van Kinderhulp Afrika. Het
koor zal Engelse en Oegandese liederen zingen onder begeleiding op
bongo’s. Iedereen is van harte welkom om deze bijzondere dienst
mee te maken. De dienst begint om
10.00 uur. Het adres van het Lichtbaken is Aalsmeerderweg 751.

Kater vermist en
baas gezocht!
Aalsmeer - Sinds 30 maart wordt
kater Tijger vermist. Het dier woont
op de Uiterweg. Tijger is 2 jaar oud,
grijs van kleur, cypers met wit en
heeft een rode band om. Hij heeft
een chip. Wie Tijger heeft gezien
wordt verzocht contact op te nemen
met 06-49295157.
Op het fort in Kudelstaart loopt al
enige tijd een zwart met witte kat
rond. Waar is het baasje van deze
kat?
Wie het dier herkent, wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer via tel. 0297343618.

Kater Tijger is al enige tijd zoek.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag dienst om 10u. met ds E.J. Westerman, Aalsmeer. Organist: W.
Spaargaren. Oost: Oosterkerk in ‘t
Anker, Oosteinderweg. Zondag 10u.
dienst.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag diensten om 10 en
18.30u.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. met spreker Arno v.d. Knaap.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds K. Muller, mmv Namugongo Children’s Choir uit Uganda. 16.30u. ds K. Muller. ‘Rijsenhout
Zingt’ mmv 4Him.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg
Vrijdag 10u. woordcomm. viering in
ZC Aelsmeer met A. Blonk. Zaterdag om 17u. dienst olv parochianen.
Mmv Soli Deo+. Zondag 10.30u.
euch.viering in de Karmelkerk met
karmelieten. Mmv het Karmelkoor.
Om 14u. Poolse dienst in de Karmelkerk. Christoff.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen vieringen.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. F.
Praamsma. 10.30u. Plug & Pray.

Wie herkent deze zwart-witte kat?

Samen Op Weg Kudelstaart

De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. G. vd
Velde-Meijer, De Lier.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag viering 19u. Zondag
10.30u. woordcomm. viering met A.
Blonk. Mmv Kudelkwetters.
Bijbelstudie st. Begra Aalsmeer
Gebouw Heliomare, Zwarteweg 98
Aalsmeer. Maandag 23 april om
20u. met ds. Ab Agtereek.
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.

Naar ziekenhuis
na ongeval

Aalsmeer - Op vrijdag 13 april om
half acht in de ochtend heeft een
eenzijdig ongeval plaatsgevonden
op de Legmeerdijk. Een 60 jarige
bromfietser uit Amstelhoek moest
plots gas terug nemen omdat een
rijder voor hem moest remmen. De
bromfietser kwam hierdoor ongelukkig ten val. Hij is met letsel naar
het VU-ziekenhuis vervoerd.

Quilten bij Oost
Aalsmeer - Op woensdag 25 april
is er van 9.30 tot 11.30 uur inloop en ontmoeting bij de OostInn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan. En deze ochtend
kan er weer meegedaan worden
met het quilten. Iedereen is hartelijk welkom. Voor inlichtingen: 0297325636, 0297-345413 of kijken op
www.oosterkerk.info.

Voorlichting
over snurken
Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland organiseert op woensdag 25
april een voorlichting over snurken.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze presentatie van
Keel, Neus-, en Oor- (KNO-) arts
dr. R.J.A.M. (Rob) van der Hulst. Dit
kan via het formulier op www.ziekenhuisamstelland. De bijeenkomst
start om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van Ziekenhuis Amstelland. De zaal is open vanaf 19.00
uur. Toegang is gratis. Mocht u niet
de beschikking hebben over internet, dan kunt u zich ook telefonisch
aanmelden via 020-755 6313. Gedurende de voorlichtingsbijeenkomst
is er uitgebreid gelegenheid vragen
te stellen. De bijeenkomst wordt
mede georganiseerd door de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland. Stichting Vrienden is opgericht door een aantal tevreden expatiënten en zamelt geld in om extra
wensen van zowel patiënten als medewerkers te vervullen die niet betaald kunnen worden uit het normale ziekenhuisbudget. Eenmalige giften zijn welkom, maar u kunt zich
ook aanmelden als donateur. Kijk
voor meer informatie de website.
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AGENDA

Lachen om de overgang zaterdag

‘Hormonologen’ in Crown
Aalsmeer - Zaterdag 21 april presenteert Crown Theater Aalsmeer:
Hormonologen. In ‘Hormonologen’,
bedacht en geschreven door actrice Yvonne van den Hurk, wordt op
geestige, spannende en uitdagende wijze het onderwerp ‘overgang’
uit de taboesfeer gehaald. Het effect van Hormonologen verspreidde
zich in theaterseizoen 2010-2011 als
een olievlek door het land en maakte de voorstelling tot een ongekend
succes. Meer dan 55.000 mensen herkenden zichzelf, hun moeder, dochter, vriendin en buurvrouw
in deze rake en humorvolle voorstelling. Onvoorspelbare momenten van emotioneel en fysiek ongemak worden herkenbaar neergezet
op het toneel door de sprankelende maar ijzersterke cast met Yvonne
van den Hurk, Nelleke van de Krogt,
Anousha Nzume en Hymke de Vries.
Mannen zijn ook welkom! Aanvang:
20.00 uur.

iNtrmezzo en High Heels
Volgend weekend te zien in het
Crown Theater: Vrijdag 27 april iNtrmzzo – Close II Perfection. iNtrmzzo brengt een hilarische avond absurd vocal comedy. Prettig gestoord
theater met een absurdistische verhaallijn, gebracht door vier vocalisten die hun vak verstaan. De muziek
wordt gebracht op een manier die
uniek is aan iNtrmzzo. In de voorstelling ‘Close II Perfection’ wordt
aangetoond hoe belangrijk het is om
onderling duidelijke afspraken te
maken. iNtrmzzo geeft in deze show
een nieuwe definitie aan het woord
perfectie. Niet gehinderd door welke thema dan ook pakken de mannen alles aan. De Dood of de Gladi-

olen! Aanvang: 20.00 uur. En zaterdag 28 april: High Heels in concert.
In het toneelstuk High Heels in concert met ondermeer Birgit Schuurman draait het om de roerige Amsterdamse levens van vier eigenzinnige vrouwen: Kate, Dorien, Sylvia en Vivian. Terwijl ze lief en leed
met elkaar delen is er altijd nog genoeg te bespreken en op te biechten. Tussen de gesprekken, ongevraagde adviezen, ongezouten meningen en pittige discussies vaak
een lach en soms een traan door
wordt songs die raken en inspireren. Aanvang: 20.00 uur..
3D spektakel
Zondagmiddag 29 april vindt een
groots 3D spektakel plaats in het
Crown theater. Deze productie komt
uit het buitenland en is theater zoals je het nog nooit eerder zag. Voor
iedereen die van moderne techniek
en special effects houdt, is het een
absolute aanrader deze show te bezoeken. Hanoch Rosenn is een virtuoze, fascinerende theaterkunstenaar die je een middag lang weet te
vermaken zonder woorden. Met een
decor dat volledig is gevuld met de
nieuwste LED technologie wordt je
meegenomen op een 3D reis naar
het begin van de 21e eeuw waarin
de mensheid zich geconfronteerd
ziet met grote uitdagingen en onmogelijke situaties. Aanvang: 14.00
uur. Kaarten voor alle voorstellingen
zijn te bestellen via www.crowntheateraalsmeer.nl of telefonisch via
0900-1353. Kaarten kunnen ook een
uur voor aanvang van de voorstellingen aan de zaal van het Crown
Theater aan de Van Cleeffkade gekocht worden.

De trompettiste Saskia Laroo komt zaterdag optreden in Bacchus samen met
haar pianist en levenspartner Warren Byrd.

Favoriete film in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 20 april presenteert cultureel café Bacchus
weer een filmavond. Dit keer wordt
een persoonlijke favoriet van Pierre Tuning getoond. In dit document
wordt de tijdgeest van de jaren zestig en begin zeventig in beeld gebracht. Veertig jaar geleden gold dit
werkje nog als schokkend en X rated. Kom kijken en zie hoe in veertig jaar tijd onze waarden zijn veranderd. Bacchus gaat open om 21.00
uur. Aanvang film 21.30 uur. Entree:
3,50 euro.
Zaterdag Saskia Laroo
Trompettiste Saskia Laroo komt zaterdagavond 21 april weer naar
Bacchus. Ditmaal om haar laatste
cd te presenteren: ‘Two of a Kind
– Tribute to Miles and Monk’. Miles Davis is het startpunt van Saskia geweest, zoals Thelonious Monk

dat was voor haar pianist en levenspartner Warren Byrd. De invloed van
deze jazzgiganten is nog steeds te
horen op deze duo-cd. Daarbij stapt
Saskia gemakkelijk over naar haar
tweede instrument, de contrabas en
Warren blijkt behalve een groot pianist ook een indrukwekkende jazzvocalist te zijn. Het tweetal bereist
de hele wereld om hun muziek te laten horen. Dit jaar gaven ze al concerten in Duitsland, Oekraïne, Panama, Oman en Mexico. Op hun
programma staan nog onder meer:
Malta, de Verenigde Staten, Brazilië,
Montenegro en Zuid-Afrika. Maar
eerst komen ze naar Aalsmeer. Het
KCA jazzconcert in cultureel café
Bacchus aan de Gerberastraat begint op zaterdagavond 21 april om
half tien. Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 0297-360355
en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.

Grindcore Galore met
braadworst in de N201
Aalsmeer - Zaterdag 21 april presenteert de N201: Grindcore Galore.
Liefhebbers kijken er al lang reikhalzend naar uit: eindelijk weer
eens goeie herrie in de Randstad!
In het verleden hebben al heel wat
beruchte grindcore en deathmetal bands het podium van N201 onveilig gemaakt, maar de laatste keer
is alweer een jaar geleden. Veel te
lang , hoog tijd dus voor een feestje met vier bands: Brabantse goregrindgezelligheid met Rompeprop,
een flinke dosis zompige death engrindcore met Hymen Holocaust
en het Duitse trio BFI zorgt overal voor een feestje met hun genadeloze, slam en grindcore. Er is promotiemateriaal in omloop waar nog
te lezen valt dat Kringspiertyfus acte de présence zou geven, maar die
moesten helaas afzeggen wegens

andere verplichtingen. Een waardig opvolger was snel gevonden in
het Overijsselse death en grindcore
collectief Cote d’aver, dus dat probleempje was snel opgelost. Wie
grindcore zegt, roept braadworst,
althans in de N201 vindt men van
wel en daarom worden er gratis
braadworsten uitgedeeld, zodat ook
de innerlijke mens niets tekort komt.
Zodoende kan iedereen er met een
volle maag tegen aan en de kunnen
de haren los voor het podium, zoals
dat hoort! Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor 8 euro bij
alle Primera winkels. Aan de deur is
de entree 10 euro.
Het café van de N201 aan de Zwarteweg gaat zaterdag open vanaf 20.00 uur, de zaal gaat open om
20.30 uur waarna de eerste band
meteen begint.

Back In Time-Good Times
in The Beach zaterdag
Aalsmeer - Oude herinneringen
ophalen, terug denken aan je onbezonnen jeugd. A trip down to memory lane. Op zaterdag 21 april
kan het weer tijdens ‘Back in Time
- Good Times’ in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a. DJ’s en gastheren Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard en Ruud Vismans draaien vanaf de exclusieve
Back in Time-discobar de meest populaire hits uit jouw tijd. In samenwerking met X-treme Show productions worden de daarbij behorende videoclips op een groot vi-

deo scherm vertoont! Verzoeknummers worden graag door de DJ’s
ontvangen. Via de speciale verzoeknummerkaarten kan iedereen weer
zijn of haar muzikale ‘Favoriete Top
3’ invullen en deze inleveren bij de
DJ van dienst. Deze pikt de leukste
suggesties er tussen uit om te draaien! De avond start om 21.00 uur en
iedereen vanaf 25 jaar die gezellig
een avondje plezier wil maken, een
drankje wil komen drinken en/of wil
swingen op de dansvloer is van harte welkom. Mis het niet. Gratis entree!

Wolfen act en het wilde
westen in de Praam
Aalsmeer - Dit weekend in café de Praam de wolfen dance show
op vrijdag en zaterdag kunnen de
bezoekers zich in het wilde westen wanen in de speciaal ingerichte saloon. Het was afgelopen vrijdag weer dringen in de Praam waar
Captain Morgan met zijn team weer
een gezellige avond verzorgde. Er
werd gedanst ,gelachen en de aangeboden drankjes van de morganettes werden met dank ontvangen.
De zaterdagmiddag was ook heel
gezellig met het estafette team van
het handbalteam. De lady’s night
werd jammer genoeg mild bezocht,
maar de aanwezige dames hebben
zich kostelijk vermaakt bij het optreden van de live act .
Vrijdag 21 april staat in het teken
van de wolfen night. Het promotie
team van Eristoff maakt deze vrijdag
zijn opwachting om de gasten haar
producten te laten proeven. En genoten kan worden van een wolfen
act met een viertal danseressen. De
wolfen night begint om 22.00 uur en
de toegang is natuurlijk gratis.
Zaterdagmiddag 22 april is er natuurlijk weer de gezellige estafette
DJ middag met een gezellige gastDJ. De aanvang is rond 17.00 uur en
de middag duurt tot rond 20.00 uur.
De avond staat geheel in het teken van het wilde westen. De praam
word omgetoverd in een gezellige
saloon en de medewerkers van de

praam zullen gekleed gaan als cowboys. Het zou dus leuk zijn als je zaterdagavond ook geheel in stijl gekleed komt naar de Praam. De party begint om 22.00 uur en DJ deze
avond is sheriff Jochem van Leeuwen.
The Red Maddies
Donderdag 26 april vanaf 21.00 uur
presenteert het café in de Zijdstraat
een live optreden van de Aalsmeerse band The Red Maddies. The Red
Maddies is een enthousiaste, jonge
coverband. De zeskoppige formatie, bestaat uit: Madelon Jansen en
Cees Kok als de vocalen, Nick Lommerse en Kevin Tak de gitaristen,
Tobias Thuysman als basgitarist en
Kasper Zandvliet achter de drums.
Het repertoire van de band bestaat
vooral uit een brede selectie moderne en klassieke pop/rock-covers van artiesten als Anouk, Kane,
Skunk Anansie, Beth Hart, Led Zeppelin en vele anderen. Daarnaast
zijn er invloeden van artiesten uit de
alternatieve wereld zoals Liquido en
Coldplay. Verder willen de muzikanten nog wel eens wat extra’s aan de
originele nummers toevoegen. Zo
kunnen overbekende nummers toch
nog een verrassende twist hebben.
Termen als energiek, enthousiasme, herkenbaarheid en kracht staan
centraal in de nummerkeuze. Kom
kijken, luisteren en dansen!

Muziek/Toneel
Vrijdag 20 april:
* Orgelconcert Theo Griekspoor in
Open Hof Kerk, Ophelialaan, 20u.
* Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Wolfenparty in café de Praam,
Zijdstraat vanaf 22u.
* Club Night in Blitzz, Marktstraat
vanaf 22u.
* Friday Nightshift in Oude Veiling,
Marktstraat vanf 22u.
20 en 21 april:
* Muzikale komedie ‘Lichtjes in je
ogen’ door toneelvereniging Kudelstaart in Dorpshuis. Vrijdag en
zaterdag vanaf 20u.
Zaterdag 21 april:
* Toonkunstkoor Aalsmeer brengt
De Messiah in De Bloemhof, Hornweg vanaf 20u.
* Cowboyparty in café de Praam,
Zijdstraat vanaf 22u.
* Komedietheater De Hormonologen
in Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Jazzavond KCA met Saskia Laroo
en Warren Byrd in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Back In Time, discofeest 25+ in
The Beach, Oosteinderweg v/a 21u.
* Club Night in Blitzz, Marktstraat
vanaf 22u.
* Grindcore en metalfeest in N201,
Zwarteweg. Zaal open 20.30u.
Zondag 22 april:
* Bas Kleine en His Harmonicas in
The Shack, Schipholdijk 253 in Oude Meer v/a 15.30u.
Donderdag 26 april:
* Optreden The Red Maddies in café
de Praam, Zijdstraat v/a 21u.
Vrijdag 27 april:
* Hilarische avond met iNtrmzzo in
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Enjoy discoavond De Binding voor
12-15jr. in Bon Ami, 20.30-00u.
* Oranjedisco bij jeugdclub ‘t Gilde,
Kudelstaart van 19 tot 21.30u.
Zaterdag 28 april:
* High Heels in concert in Crown
Theater Aalsmeer. Aanvang: 20u.
Zondag 29 april:
* Sprakeloos, 3D spektakel in Crown
Theater Aalsmeer. Aanvang: 14u.
Exposities
Zaterdag 21 april:
* Crash museum aan Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug open
van 11 tot 16u.
21 en 22 april:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke zaterdag
en zondag open 13 tot 17u.
Tot en met 19 april:
* Frits Vogel 80 jaar, recent werk uit
Bali, in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met
zondag 14-17u.
* Sprookjesportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.

Open iedere do. t/m zo. 14-17u.
Tot eind april:
* Expositie Aalsmeers Schilders Genootschap in gangen zorgcentrum
Kloosterhof, Clematisstraat.
Diversen.
Donderdag 19 april:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Kienavond Supporters Vereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 20 april:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Zegelkid bijeen in Parochiehuis,
Gerberastraat van 19 tot 20.30u.
Zaterdag 21 april:
* Rozen snoeien in Seringenpark,
Ophelialaan vanaf 9.30u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat van 9.30 tot 16.30u.
* Solextoerrit naar bollenvelden.
Start 10.30u. Kudelstaartseweg 165.
* Kledingbeurs in De Reede, Rijsenhout. Verkoop: 12.30 tot 14u.
* Met huisdier op foto bij Welkoop,
Lakenblekerstraat 24, 10-15u.
Zondag 22 april:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan van 10 tot 13.30u.
Maandag 23 april:
* Bingo-avond bij Viva Aquaria in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3 vanaf 20u.
Dinsdag 24 april:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 25 april:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Vergaderingen
Donderdag 19 april:
* Beraad en Raadsvergadering in
gemeentehuis. Aanvang: 20u.
* Informatie-avond over wijkgericht
werken voor inwoners in burgerzaal,
gemeentehuis, 19.30-20.30u.
Vrijdag 20 april:
* Jaarvergadering SV Omnia in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Dinsdag 24 april:
* Inloopavond toekomstbeeld Uiterweggebied en Westeinderplassen in
gemeentehuis vanaf 20u.
* Klankbordavond CDA over toekomstige koers in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Woensdag 25 april:
* Bewonersbijeenkomst over Schiphol met voorzitter Hans Alders in
Crown Business Studio’s van Cleeffkade. Van 19 tot 22.30u.
Donderdag 26 april:
* Bijeenkomst wijkraad Hornmeer
in buurthuis, Roerdomplaan 3 vanaf 19.30u.

STAGE
MUSIC SHOP
AANRADER:

TIP:

starterspakket

Stemapparaat Boston
BTU-300
voor (bas)gitaar € 18,50

Discolichtset

Koptelefoon

Mondharmonica

(compleet) € 34,95
AANBIEDING:
van 289,- voor

met 4 LED-lampen (+ tas)

NIEUW:

€ 265,00 Samson CH 700

€ 49,95

DÉ VIOOLSPECIALIST

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

Nieuw: Friday Nightshift
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 20
april start het nieuwe concept Friday
Nightshift in de Oude Veiling in de
Marktstraat. Vanaf 22.00 uur worden de lichten gedimd en stappen
de bezoekers binnen in een stijlvolle clubsfeer, die Aalsmeer nog niet
eerder gekend heeft. De nieuwste beats en een relaxte sfeer staan
centraal als je door DJ-duo Veleri
en Manny Moore met een mix van
deephouse en techno het weekend
in wordt geleid.
Iedereen is welkom om een drankje te komen drinken vrijdag tussen
22.00 en 02.00 uur.

Staande ovatie Jan Akkerman
Aalsmeer - Uitverkocht was het niet, het concert van topgitarist Jan Akkerman in het Crown Theater afgelopen zaterdag. De echte fans zaten echter wel
in de stoelen en zullen waarschijnlijk nog lang napraten over het optreden van
de inmiddels 65 jarige topgitarist. Zowel in het eerste als tweede deel werden
nieuwe werken en bekende nummers uit de tijd dat Akkerman deel uit maakte van de succesvolle formatie Focus ten gehore gebracht. Muisstil was het in
de zaal, maar niet nadat de laatste noten van een nummer vielen. Iedere keer
weer brak applaus luid los. En de staande ovatie na afloop leverde het publiek
nog een prachtige toegift op! Tevreden keerde de bezoekers huiswaarts na
deze ‘virtuoze gitaarles’.
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officiële Mededelingen
Maandag 30 april, Koninginnedag,
is het geMeentehuis gesloten

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

geldigheid Kinderbijschrijving paspoort
vervalt Met ingang van 26 juni 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig,
vraag dat aan voor 1 mei 2012. Met ingang van dinsdag 26
juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen
paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar
het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn
dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan,
krijgen rond 15 maart 2012 een brief van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief
ontvangen, lees deze dan goed. In de brieven staat of uw (nu
nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen
document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel
mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen.
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén
eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht
om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te
vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies.
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de
kinderbijschrijving kunt u lezen op www.aalsmeer.nl en www.
paspoortinformatie.nl. Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u de
brief lezen op www.paspoortinformatie.nl
geMeentelijKe belastingen
Met dagtekening 29 februari 2012 zijn de aanslagbiljetten
gemeentelijke belastingen voor het belastingjaar 2012 verzonden. Graag willen wij u erop attenderen dat de vervaldatum voor deze aanslagen 30 april 2012 is. In de week van
14 t/m 18 mei 2012 worden voor de nog openstaande aanslagbedragen aanmaningen verzonden. De kosten van deze
aanmaningen bedragen e 7,00 óf 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!
Bovenstaande geldt niet indien u gebruik maakt van automatische incasso of een individuele betalingsregeling met ons
hebt getroffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de medewerkers van de afdeling financiën van de Gemeente Aalsmeer, tel. 0297-387533 of 387527.
bewoners van de rietlanden denKen Mee over
Kunst in hun wijK
Bewoners van de Rietlanden kunnen meepraten en meedenken over de realisatie van toegepaste kunst in hun wijk. Voorstellen voor inrichting en kunst zijn in te zien op de website
www.Aalsmeer.nl/rietlanden. Of bij balie 5 van het gemeentehuis binnen de openingstijden van afdeling Dienstverlening.
Reageren kan tot 7 mei via het sturen van een email naar
info@aalsmeer.nl t.n.v. Project De Rietlanden, mevrouw Caroline Jansen of schriftelijk naar Gemeente Aalsmeer, Postbus
253,1430 AG Aalsmeer. Voor meer informatie bel gemeente
Aalsmeer 0297-387575 en vraag naar mevrouw Caroline Jansen.
Masterplan vrouwentroost vrijgegeven voor
inspraaK
Van 19 april tot 31 mei ligt het concept Masterplan Vrouwentroost ter inzage op het gemeentehuis. Bewoners en belanghebbenden kunnen in die termijn reageren op de ruimtelijke
visie op (de oever van) Vrouwentroost. De visie levert een
kader voor de integrale herontwikkeling van diverse - waaronder buiten gebruik zijnde- percelen aan de Westeinderplassen
in buurtschap Vrouwentroost. Het Masterplan Vrouwentroost
heeft hiermee de volgende doelen:
- een stedenbouwkundig en landschappelijk kader voor
ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied;
- het toevoegen van een verantwoord aantal woningen in
ruil voor openbaar gebied waarbij behoud van ruimtelijke
kwaliteit een belangrijk uitgangspunt is;
- planologisch de mogelijkheid scheppen om te komen tot
een gefaseerde aanpak op basis van vrijwilligheid.
Het concept Masterplan is in te zien via de website: www.
aalsmeer.nl/vrouwentroost of bij balie 5 van het gemeentehuis binnen de openingstijden van afdeling Dienstverlening.
Belanghebbenden hebben tot 31 mei de tijd om te reageren

op de voorstellen. De reactie kan gegeven worden door het
sturen van een email naar info@aalsmeer.nl t.n.v. Project
vrouwentroost, mevrouw Caroline Jansen of schriftelijk naar
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253,1430 AG Aalsmeer. Voor
meer informatie: gemeente Aalsmeer 0297-387575 en vragen
naar mevrouw Caroline Jansen.
Op maandag 7 mei wordt er een inloop/informatieavond georganiseerd in het Dorpshuis van Kudelstaart, Kudelstaartseweg
239, 1433 GH Kudelstaart. De avond begint om 19.30 uur.
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.

Collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend aan:
- Appco voor het werven van donateurs voor VSO Nederland
van 22 t/m 27 oktober 2012 tussen 13.00 en 21.00 uur.
Datum verzending vergunning: 16 april 2012
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor het houden van:
- een jubileumfeest RKDES van 6 t/m 10 juni 2012 op de
Wim Kandreef;
- spelen en een optocht t.b.v. Koninginnedag op 30 april
2012 in de Irenestraat te Aalsmeer.
Datum verzending vergunning 18 april 2012
Kampeerontheffing
Er is ontheffing verleend voor:
- Het kamperen op het grasveld bij de korfbalvereniging
VZOD aan de Wim Kandreef 2 in Kudelstaart van 25 t/m 28
mei.
Datum verzending vergunning 19 april 2012
Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd
is verleend aan:
- Café Joppe voor 29 op 30 april 2012 tot 03.00 uur;
- Danscafé de Praam voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur;
- Dorpshuis Kudelstaart voor 12 op 13 mei 2012 tot 02.00
uur.
Datum verzending ontheffing: 19 april 2012.
Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Het plaatsen van vier statafels voor café Sportzicht, op 30
april en 12 mei 2012.
Datum verzending vergunning 16 april 2012
Terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend aan de
Sportvereniging van:
- Sportlaan 43A te Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 19 april 2012.
wet algeMene bepalingen oMgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Ampèrestraat 38, het plaatsen van een geluidsscherm;
- Boomgaard 105, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Catharina-Amalialaan 66, het wijzigen van het gebruik;
- Einsteinstraat 79-85, het plaatsen van een winkelwagenstalling;
- Hoofdweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Jupiterstraat 21, het kappen van een boom;
- Korianderhof, het bouwen van een modelwoning;
- Lakenblekerstraat 42, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Molenvlietweg 18B, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 559, het kappen/snoeien van bomen;
- Pontweg 24-24a, het bouwen van een dubbel woonhuis;
- Uiterweg achter 245, het wijzigen van het perceel en het
uitbreiden van vlonders.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 9. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeer Noord-Oost, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Beethovenlaan, Ophelialaan en Praamplein, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Dorpsstraat/Molenpad, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hendrikstraat 40, het kappen van 8 coniferen;
- Molenpad/Zijdstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 77, het kappen van 1 eik;
- Oosteinderweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 154 ws1, het plaatsen van 2 bergingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 19 april 2012.
welstandscoMMissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 0297387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen
2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
balie 5 ( weeK 16)
t/m 19 apr Evenementenvergunning: het plaatsen van twee
springkussens en een tap op Koninginnedag in de
Chrysantenstraat op 30 april 2012;
t/m 20 apr Verkeersbesluit 2012 / 959-M&R;
t/m 25 apr APV Vergunning: 100 jaar Bloemenveiling Aalsmeer;
t/m 26 apr APV vergunning: zomerbraderie 2012;
t/m 26 apr Ontwerp 3e Partiële Herziening Uitwerkingsplan
“Nieuw-Oosteinde 3, deel 1”;
t/m 27 apr Evenementenvergunningen:
Buitenspeeldag,
Graaf Willemlaan en de Proosdijstraat op 13 juni 2012 van 13.00-18.00 uur; Stamboek Zomerbijeenkomst, Kolenhaven, op 26-29 juli 2012; Triathlon Aalsmeer, Hornmeer op 26 augustus 2012
van 05.00-17.00 uur;
t/m 1 mei APV Vergunning: vergunning Oude deurensurfclub;
t/m 7 mei Bewoners van de Rietlanden denken mee over
kunst in hun wijk;
t/m 10 mei Onteigeningsplan “Oosteinderweg/Dorpshaven”;
t/m 10 mei Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers;
t/m 24 mei Evenementenvergunning: Koninginnefeest op 30
april 2012 van 12.30-23.00 uur op het Raadhuisplein;
t/m 24 mei Participatie- en Communicatieaspecten, toekennen namen openbare ruimte;
t/m 29 mei APV, Standplaatsvergunning: Het plaatsen van
vier statafels voor café Sportzicht, op 30 april
en 12 mei 2012; APV, Collectevergunning: Appco voor het werven van donateurs voor VSO Nederland van 22 t/m 27 oktober 2012 tussen 13.00
en 21.00 uur;
t/m 31 mei Masterplan Vrouwentroost vrijgegeven voor inspraak;
t/m 31 mei APV, Evenementenvergunning: een jubileumfeest
RKDES van 6 t/m 10 juni 2012 op de Wim Kandreef; spelen en een optocht t.b.v. Koninginnedag
op 30 april 2012 in de Irenestraat te Aalsmeer;
t/m 1 jun Bekendmaking vaststelling Nota “Globale Cultuurhistorische Analyse (CHA) Gemeente Aalsmeer”.
t/m 1 jun APV, Terrasvergunning: Sportlaan 43A te Aalsmeer;
t/m 1 jun APV, Ontheffing sluitingstijd: Café Joppe voor 29
op 30 april 2012 tot 03.00 uur; Danscafé de Praam
voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur; Dorpshuis
Kudelstaart voor 12 op 13 mei 2012 tot 02.00 uur;
t/m1 jun
APV, kampeerontheffing: Het kamperen op het
grasveld bij de korfbalvereniging VZOD aan de
Wim Kandreef 2 in Kudelstaart van 25 t/m 28 mei;
t/m 5 jul
RVV vergunning: Ontheffing tijdelijk stremmen
Markstraat.

voor Meer inforMatie: www. a als Meer. n l
Klankbordavond CDA over strategie
en toekomst met Janny Bakker
Aalsmeer - Op dinsdagavond
24 april organiseert de afdeling
Aalsmeer en Kudelstaart van het
CDA een klankbordavond over de
toekomstige koers van de partij.
Speciale gastspreker is Janny Bakker, een van de opstellers van het
rapport ‘Kiezen en Verbinden – de
politieke visie vanuit het radicale midden’. Hierover gaan leden van
het CDA en niet-leden vanaf 20.00
uur in discussie in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Iedereen is welkom!
Langs verschillende lijnen werkt het
CDA zowel landelijk als plaatselijk
aan de strategische agenda voor de
toekomst. Eerder dit jaar hield de afdeling Aalsmeer hierover, op 18 januari en op 7 maart, goed bezochte
klankbordavonden met plaatselijke

en landelijke politici. Zo kwam onder
meer Tweede Kamerlid Ad Koppejan
naar Aalsmeer voor een discussie
over ‘Aalsmeer en de 24-uurseconomie’. Op 24 april komt partijcoryfee
Janny Bakker naar Aalsmeer om met
leden en belangstellenden in discussie te gaan over een vernieuwde
koers van het CDA. Het rapport ‘Kiezen en Verbinden – de politieke visie vanuit het radicale midden’ is het
discussiestuk voor de debatavond
op 24 april in Kudelstaart. Het rapport is opgesteld als de agenda voor
het CDA 2025, mede naar aanleiding
van de teleurstellende verkiezingen
in 2010. In Aalsmeer bleef het CDA
tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad weliswaar de grootste
partij, maar landelijk moest een ne-

derlaag worden geïncasseerd. Langs
verschillende wegen werkt de partij met leden aan een nieuwe koers.
Het strategierapport ‘Kiezen en Verbinden’ is een van de onderdelen
hiervan. Dit rapport wordt begin juni
definitief vastgesteld tijdens een landelijk congres. “Wij leveren hiervoor
input, die we mede baseren op de
discussie op 24 april. De plaatselijke politiek weegt dus mee bij de bepaling van de landelijke koers. En zo
moet het omgekeerd ook zijn’’, aldus
voorzitter Hermen de Graaf van het
CDA Aalsmeer. Naast actieve plaatselijke politici als CDA-fractievoorzitter Jaap Overbeek en wethouder Ad
Verburg zijn ook andere geïnteresseerden uitgenodigd om op 24 april
in discussie te gaan met Janny Bakker. Zij is een van de opstellers van
het rapport ‘Kiezen en Verbinden’ en
heeft als wethouder in Huizen ook
een rijke ervaring in de plaatselijke

politiek. Vanaf 19.30 uur op dinsdagavond is het Dorpshuis van Kudelstaart aan de Kudelstaartseweg
239 open voor alle belangstellenden, de klankbordavond begint om
20.00 uur.

Navigatie uit
auto gestolen
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 april is ingebroken in een in de Gouden Regenstraat geparkeerde auto. De
dieven zijn er vandoor gegaan met
de aanwezige audioapparatuur. Ook
is uit het dashboard het navigatiesysteem getrokken. Er is flinke schade. De inbraak heeft tussen half elf
in de avond en half negen ‘s ochtends plaatsgevonden.

CDA-coryfee Janny Bakker, wethouder in Huizen, is een van de sprekers tijdens de klankbordavond op 24 april in het Dorpshuis in Kudelstaart.
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Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - Op zondag 22 april organiseert Vogelvereniging Aalsmeer
weer een grootse vogelbeurs in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De beurs is open van
10.00 tot 13.30 uur. Iedere vogelliefhebber is welkom om vogels te kopen, verkopen te ruilen of rond te
kijken en vragen te stellen over hun
hobby betreffende vogels, voedsel
en huisvesting.
De entree bedraagt 1 euro voor ie-

Zaterdag concert in De Bloemhof

Koninklijk Toonkunstkoor
brengt ‘Messiah’

dereen die komt kijken of kopen. Tevens maken de bezoekers kans op
een leuke attentie via hun entreebewijs. Verkoop van eigen vogels is
gratis, zowel voor leden als bezoekers.
Handelaren zijn aanwezig (alleen
op uitnodiging) met diverse soorten
vogels, zoals tropische vogels, kanaries en kromsnavels en verschillende soorten zaden en zaadmengsels.

Opening Kunstkwekerij
Aalsmeer - Willeke Frima kan tevreden terug kijken op de opening
van haar kunstkwekerij. Zondag 15
april kwamen haar leerlingen en een
groot aantal nieuwsgierigen naar de
Hornweg 96d. De Aalsmeerse kunstenaar Cathy van der Meulen was
één van hen. “Ik ga zeker bij Willeke
de cursus portret tekenen volgen.
Daar kijk ik al zo lang naar uit en
ik heb nu de oplossing dicht bij

huis gevonden.” Willeke Frima geeft
les in tekenen en schilderen naar
de waarneming in de traditie van
het klassieke realisme. Naast eigen werk werden er ook schilderijen van haar zuster Joke Frima geexposeerd. Opvallend was het werk
van Mieke Schaper en Dick Houweling. Voor openingstijden www.willekefrima.nl
Janna van Zon

Kinderkledingbeurs in Reede
Rijsenhout - De jaarlijkse lente en zomer kinderkledingbeurs
wordt aanstaande zaterdag 21
april voor het 25e jaar georganiseerd in dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat. Het betreft de inen verkoop van kinderkleding (vanaf maat 80), speelgoed en kinderbenodigdheden. De inbreng is van
9.00 tot 10.00 uur, de verkoop vindt
vervolgens tussen 12.30 en 14.00

uur plaats en niet verkochte artikelen kunnen van 17.00 tot 17.30 uur
weer opgehaald worden. Alles wat
om 17.30 uur nog niet is opgehaald
gaat zondermeer naar het goede
doel. Er kunnen maximaal 30 kledingartikelen per nummer worden
aangeboden. Speelgoed onbeperkt.
Voor verkoopnummers: Henriëtte,
tel. 345007, Nettie, tel. 0172-508930
of Joke, tel. 323955.

Leerzame oefenavond
Aalsmeer - Bij Welkoop aan de Lakenblekerstraat is afgelopen dinsdagavond een grootschalige trainingsavond gehouden voor hulpverleners. Drie ambulanceteams
namen deel, evenals leden van
AED Westeinder reanimatie en de
EHBO en agenten. Liefst 55 vrijwilligers hebben een traject afgelegd
met wat ze zoal tegen kunnen komen na ongelukken en dan met na-

me bij hartfalen. Bijzonder was de
aanwezigheid van twee inwoners,
die in september vorig jaar en afgelopen januari met succes zijn gereanimeerd. De avond werd besloten met de uitreiking van een politie
schild aan de reanimatieteams als
dank voor hun inzet. Terug gekeken
wordt op een geslaagde en leerzame avond, zoals een deelnemer na
afloop zei: “Veel bijgeleerd.”

Play-In bij
Concertina’s

Uitslag superloterij RKDES
Kudelstaart - Bijna alle loten voor
de jaarlijkse RKDES loterij zijn inmiddels verkocht. De winnende
nummers worden 19 april al door de
notaris getrokken. Dit jaar heeft de
loterij een fantastische prijzenpakket, bestaande uit ondermeer een
vakantie naar Curaçao, een grootbeeld Sony LED 3D TV, een Apple
I-pad met Wi-Fi en 3G, een Nintendo DSI 3D, een Sony E-reader, een
mooie digitale Olympus fotocamera
en onder andere een Archos 8 Gb
MP3 speler. Zondag 22 april omstreeks 17.00 uur worden de prijzen in de kantine van RKDES bekend gemaakt. Uiteraard hoopt de
vereniging op veel bezoekers. In de
rust en na afloop van de wedstrijd
van het eerste elftal tegen DWS kan

Bingoavond bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 23 april
houdt aquariumvereniging Viva
Aquaria haar overbekende bingoavond. De prijzentafel staat weer
barstensvol mooie prijzen. Iedereen
is welkom om een gokje te komen
wagen.
De avond wordt gehouden in buurthuis Hormeer aan de Roerdomplaan
3 en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Meer weten over Viva
Aquaria? Neem dan contact op met
de heer C. Keim via 0297-343854.

aan een beperkt aantal ronden van
het rad van fortuin worden meegedaan. Dat ook daarbij weer leuke
prijzen te winnen zijn spreekt voor
zich. RKDEs rekent 22 april op een
mooie en succesvolle voetbalmiddag, met na afloop een gezellig samenzijn in de kantine aan de Wim
Kandreef.

Kienavond bij
Supporters
Kudelstaart – Vanavond, donderdag 19 april, organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een
kienavond. Veertig fantastische prijzen liggen te wachten op een nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn
kienblaadje vol heeft, mag als eerste een keuze maken uit de vijf fantastische prijzen die in elke ronde te
winnen zijn.
Na vier ronden komt er een pauze
om even te genieten van een kopje koffie of een drankje. Als de acht
ronden gespeeld zijn komt de knaller van deze avond, een superprijs
met een waarde van ongeveer 125
euro. Laat U verrassen deze speciale avond en neem een of meerdere prijzen mee naar huis. U bent
van harte welkom een neem ook uw
buurvrouw, vriendin of een familielid mee. De kienavond in het dorpshuis te Kudelstaart begint om 20.30
uur.

Aalsmeer - Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer voert aanstaande zaterdag 21 april de ‘Messiah’
van Georg Friedrich Handel uit, een
soort klassieke Jesus Christ Superstar. De Messiah is één van de
beroemdste en geliefdste werken
uit de klassieke muziek, maar ook
reeds tijdens zijn leven behoorde
het tot Händels meest gespeelde
werken. De tekst voor de Messiah
werd door Charles Jennens samengesteld uit een groot aantal losse,
korte teksten uit het Oude en het
Nieuwe Testament. Het onderwerp
is de Bijbelse Messias. Het werk is
opgesplitst in drie delen: de profetieën in het Oude Testament; zijn
dood, de opstanding en de hemelvaart; en zijn wederkomst en heerschappij. Händel had slechts 24 dagen nodig om het werk te componeren: van 22 augustus tot 14 september 1741. Al in november van dat
jaar reisde hij naar Dublin. De eerste uitvoering was pas op 13 april
1742 in Dublin, als benefietconcert,
na een extreem strenge winter. Het
stuk was een groot succes, dames
werd verzocht niet in hoepelrok te
komen om meer kaarten te kunnen
verkopen. De opbrengst ging naar
een aantal goede doelen. Een jaar
later werd de Messiah ook in Covent Garden in Londen uitgevoerd.
Nog voor de uitvoering ontstond
een discussie of het stuk wel in een
theater behoorde te worden opge-

Van links naar rechts Rene Verhoeve, Joke vd Berg, Joop de Jong, Wilma
Maarsen, Jaap van Tol, Nella de Jong en Yvonne de Rooij.

Aalsmeerse Harmonie
huldigt 7 jubilarissen
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 14
april gaf Aalsmeers Harmonie een
voorjaarsconcert in de Doopsgezinde Kerk. Tijdens dit concert werden
maar liefst zeven jubilarissen gehuldigd. Familieleden en vrienden van
de jubilarissen waren uitgenodigd
om het concert en de huldiging mee
te maken. Daarnaast was iedereen
welkom bij dit gratis middagconcert. De zaal zat goed dan ook goed
gevuld. Aalsmeers Harmonie opende het concert met Jezus Christ Superstar. Het was dan wel een week
na Pasen, maar de feestdagen lagen nog vers in het geheugen. Op
het programma stonden stukken die
de harmonie in de afgelopen 45 jaar
heeft gespeeld. Er zijn dus diverse
stukken ‘uit de oude doos’ gehaald.
Daar bleken heel mooie stukken
tussen te zitten, zoals The Gadfly
van Shostakovitch en American Folk
Suite. Vervolgens werd Het Dorp van
Wim Sonneveld gespeeld, met twee
solisten op bariton: Heidi Bröker en
Tom Rebel. Daarna was het de beurt
aan Yvonne de Rooij op klarinet, zij
speelde de solo in Klezmagic, een
Joods Klezmerstuk. Hierna was het
aan de voorzitter Wilma van Drunen
om de jubilarissen te huldigen. De
voorzitter is er trots op dat er zo veel
leden zijn die al lang bij de harmonie spelen. En daarom heeft de harmonie besloten elk vijfjarig jubileum van een lid te vieren. Elke jubila-

ris werd kort toegesproken en kreeg
een bos bloemen. Yvonne de Rooij
kreeg een oorkonde voor haar 12,5
jarig jubileum, en dat terwijl zij pas
20 is. Er waren twee jubilarissen die
40 jaar bij de harmonie zitten: Joke
van den Berg en Joop de Jong. Zij
ontvingen tevens een speld van de
KNFM. Vier jubilarissen zijn 45 jaar
lid van de harmonie: Nella de Jong,
Wilma Maarsen, Jaap van Tol en Rene Verhoeve, zij ontvingen een oorkonde van de vereniging. Na deze huldiging vervolgde de harmonie haar concert met het swingende
stuk De Bovenwindse eilanden van
Kees Vlak. Ook swingend was de St.
Lucia Calypso, een stuk dat de harmonie van een van haar leden heeft
gekregen. Het op één na laatste
stuk van het concert was Alte Swing
Kameraden, een oude, bekende
mars die in een nieuw jasje is gestoken. Het concert werd feestelijk
afgesloten met de Hollandse Hits,
een stuk met hits van onder andere
Jan Smit en Marco Borsato. Lijkt het
u ook leuk om mee te spelen met
de harmonie? Aalsmeers Harmonie
is altijd op zoek naar muzikanten, in
het bijzonder slagwerkers. Het volgende optreden van de harmonie is
op 12 mei tijdens de Geraniummarkt
op het Raadhuisplein.
Meer informatie over de harmonie en haar activiteiten: www.
aalsmeersharmonie.nl.

Amstelveen - Accordeonvereniging de Concertina’s organiseert
zaterdag 21 april weer een Play-In
in Ontmoetingscentrum De Meent
aan de Orion 3 in Amstelveen. Deze keer staat de Play-In onder muzikale leiding van de eigen dirigent
Elly Meekel. Zo’n 25 muzikanten van
verschillende verenigingen hebben
zich voor de Play-In opgegeven. Zij
zullen deze dag om 10.00 uur starten met een eerste repetitie. De slotrepetitie vindt om 16.15 uur plaats
en heeft een concertkarakter. De
zaal is open voor publiek. Bezoekers
zijn van harte welkom om naar dit
gratis concert te komen luisteren.
Nadere informatie over het concert
is telefonisch te verkrijgen via 0206472884 of 0297-567362.

Voorjaars- en
boekenmarkt

voerd. “Mijn God, het is een opera”, schijnt een bezoeker te hebben
uitgeroepen. Er komen twee instrumentale delen in voor, maar die zijn
van ondergeschikt belang. Het Hallelujah koor is verreweg het meest
bekende deel van het oratorium.
Toen dit koorgedeelte in 1750 in
Londen werd gezongen was koning
George II zo onder de indruk dat hij
ging staan en, zoals ook nu nog gebruikelijk, als de koning gaat staan,
staan de onderdanen ook. Dit is ook
nu nog steeds het gebruik in Engeland. Mozart heeft in 1789 een bewerking van de Messiah gemaakt.
Hij voegde blazers toe aan het geheel. De uitvoering van aanstaande zaterdag is de Mozart-uitvoering, waarin een werkelijk schitterende solo zit voor bas en trompet.
Het orkest Concerto Barocco begeleidt het koor en de solisten. Het orkest is gespecialiseerd in oude muziek en speelt op instrumenten uit
de periode van Händel of met kopieën ervan. De solisten zijn de sopraan Lauren Armishaw, de altus
Maarten Engeltjes, de tenor Frank
Fritschy en de bas Martijn Sanders.
De algehele leiding is in handen
van Piet Kiel jr. Hoewel hij in 2008
met een indrukwekkend concert afscheid had genomen van het koor,
heeft hij er in toegestemd het koor
te leiden bij dit concert na het onverwachte vertrek van dirigent Michel Berendsen. Piet Kiel jr. heeft
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer
47 jaar geleid en zal nu de uitvoering van de Messiah leiden. Het belooft een bijzondere avond te worden. Het concert zaterdag in De
Bloemhof aan de Hornweg begint
om 20.00 uur. Kaarten kosten 22,50
euro, (65+: 20 euro) en zijn verkrijgbaar bij de leden, aan de zaal en via
de website van het koor: toonkunstkooraalsmeer.nl.

Leimuiden - Op 20 en 21 april
wordt de traditionele voorjaars- en
boekenmarkt gehouden in en rond
Het Kruispunt aan de dr. Stapenseastraat. Er worden onder andere
meubels, speelgoed, elektronica en
allerlei glas- en aardewerk verkocht.
Ook worden weer bloemstukjes gemaakt en verkocht. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd middels de verkoop van slaatjes, broodjes haring en kroket. Vanaf zaterdagmorgen 11.00 uur is er versgebakken vis. Zaterdagmiddag vanaf
14.00 uur draait het rad van avontuur met vele mooie prijzen. De
voorjaars- en boekenmarkt kan vrijdag tussen 14.00 en 21.00 uur bezocht worden, zaterdag zijn bezoekers welkom van 10.00 tot 15.30 uur.

Postzegel(ruil)beurs in het
Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 21
april gaan de deuren van het Parochiehuis in de Gerberastraat weer
om 09.30 uur precies open voor alle postzegelverzamelaars en ruilers.
U kunt een bezoekje brengen bij de
diverse handelaren of zij nog iets
voor u hebben wat u nog mist in
uw verzameling om deze verder uit
te breiden. Ook kunt heerlijk snuffelen in de enorme aantal vijf eurocent stockboeken op de verenigingstafel. Hierin zit vaak heel mooi
materiaal voor een spotprijs. Neem
boek(en) met dubbele zegels mee
als je wilt ruilen. Ook dat kan hier.
Elke maand richt Cor, een van de
ruilbeursmedewerker, een klei-

ne tentoonstelling over een onderwerp in. Deze keer een expositie
van schepen op postzegels met als
klapstuk een prachtig zeilschip, van
circa 150 centimeter, geheel gemaakt van luciferhoutjes.
Een kunstwerk apart en zeker de
moeite waard om alleen hiervoor
eens langs te komen. Ook wordt
weer een verloting gehouden, waar
mooie planten mee te winnen zijn,
en uiteraard staan koffie en thee
voor bezoekers klaar. Er wordt geen
toegang gevraagd. De beurs is open
tot 16.30 uur. Voor meer informatie
kan gekeken worden op de website
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl of bel Cor, tel. 0297-343885 of
Sietze, tel. 0297-340257.

Sonority te gast in Hillegom
Streek - Vrijdag 20 april zingt popkoor Sonority op uitnodiging van
Mannenkoor Cantiflora tijdens het
jaarconcert. Mannenkoor Cantiflora en popkoor Sonority hebben elkaar tijdens de korendag in oktober 2011 in Hillegom ontmoet.
Mannenkoor Cantiflora telt ongeveer 40 leden en zingt naast klassieke, religieuze en Slavische muziek, aria’s uit opera’s, populaire
liederen en barbershop songs. Veel
liederen worden a capella gezongen, andere met pianobegeleiding.

Popkoor Sonority zingt hedendaagse popnummers en popklassiekers
en zal onder leiding van dirigent
Rik Henning onder meer Crazy van
G. Barkley, ‘k Heb Je Lief van Paul
de Leeuw en A Night Like This van
Caro Emerald zingen. Het concert
vindt plaats in de Maartenskerk,
Kerkplein 1 in Hillegom.
Kaarten zijn vooraf te bestellen via
info@sonority.nl en kosten 10 euro per stuk, inclusief programmaboekje en consumptie. Aanvang
20.00 uur.
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Speciale Eucharistieviering in Karmelkerk zondag

50 Jarig kloosterjubileum

voor karmeliet Wim Ernst

Aalsmeer - Broeder Wim Ernst viert
zondag 22 april dat hij vijftig jaar Karmeliet bij de Orde van de Berg Karmel is. Tijdens een bijzondere Eucharistieviering in de Karmelkerk aan de
Stommeerweg wordt bij dit bijzondere gouden professiefeest stil gestaan. Tijdens de viering gaan maar
liefst vier mensen voor, waaronder
de broeder zelf. Naast Pastor Henny
Post en Pastor Loek Seeboldt zal ook
Pater Ben Wolbers als Prior Provinciaal aanwezig zijn. Het Karmelkoor
verzorgt de muzikale omlijsting tijdens de viering. De 70-jarige broeder is in het Limburgse Hoensbroek
geboren en op jonge leeftijd heeft hij
de opleiding tot broeder in Boxmeer
gevolgd. Tevens bezocht hij de technische school waar hij metaalbewerking en elektra studeerde en volgde
een opleiding voor financiële administratie. Door dit laatste specialisme is
Wim Ernst veertig jaar geleden naar
het Karmelklooster in Aalsmeer verhuisd. De missieprocuur, het financiele bureau van de Nederlandse Kar-

melieten, was hier toen gevestigd. In
die tijd werden veel kledingpakketten gezonden naar Indonesië en de
Filippijnen en Wim deed hier 12,5
jaar de financiële administratie voor.
Als afscheid mocht hij naar Manila, wat erg veel indruk op hem heeft
gemaakt. “De tegenstellingen tussen arm en rijk zijn daar zo ontzettend groot”, vertelt Wim Ernst. “Wat
ik daar zag heeft veel impact op mijn
leven gehad.” Mede door deze reis
besloot Wim om meer voor de mensheid te willen betekenen en ging zich
inzetten bij Nieuw Unicum in Zandvoort, een zorgaanbieder voor mensen met een lichamelijke beperking.
Daar heeft hij veel praktische dingen
gedaan, waaronder ook een bewonersraad opzetten. “Ik vond dat die
mensen ook het recht moesten krijgen om hun stem te laten horen”, aldus de betrokken broeder.
Toen in 1971 ‘t Kloosterhof in
Aalsmeer werd gebouwd ging Wim
daar aan de slag als administrateur
en in 1984 is hij directeur geworden

van dit zorgcentrum. In de dertig jaar
dat hij daar met veel plezier heeft gewerkt stond hij bekend als ‘luisterend
oor’, die voor iedereen klaar staat. Hij
begeleidde mensen in de laatste fase van hun leven, bemiddelde bij
eventuele conflicten binnen families
en mensen konden hun hart bij hem
luchten. Hij nam altijd de tijd voor iedereen. “Voordeel was dat ’t Kloosterhof op loopafstand van het klooster is, waardoor ik ook buiten werktijd even langs kon wandelen om een
praatje te gaan maken met diegenen
die daar behoefte aan hadden.” Tegen zijn VUT-leeftijd ging er het één
en ander veranderen door fusies
met andere zorgcentra. Dat deed
Wim besluiten om vrijwilligerswerk
te gaan doen voor dak- en thuislozen in Amsterdam. Bij het klooster
van de zusters Augustinessen van St.
Monica in de Warmoesstraat bood
hij zijn hulp aan. De zusters verlenen er dagopvang aan daklozen en
Wim hielp onder andere mee bij het
uitdelen van brood en ’s avonds bij

het zwerverscafé. Hij kan er indrukwekkende verhalen over vertellen.
Via dit werk kwam hij in contact
met het drugspastoraat in Amsterdam, waar hij ook nog steeds werkzaam is. Zij bieden drugsverslaafden
aandacht en geestelijke bijstand. “Ik
wil niemand iets opdringen, maar
wil hen graag helpen bij het zoeken naar de zingeving van hun bestaan.” Weer dat luisterend oor bieden, waar broeder Wim zo goed in
is. De verhalen aanhoren, zonder te
veroordelen. Maar Wim biedt ook
praktische hulp, zoals het meegaan
met boodschappen doen of het regelen van identiteitspapieren. “Het is
erg dankbaar werk en ik heb het geluk gehad dat ik in een goede familie ben geboren en kansen in mijn leven heb gekregen. Waarom dan niet
jezelf in dienst stellen van anderen
die dat nodig hebben?”Naast het vele werk in Amsterdam en de Karmelparochie, waar hij onderdeel uitmaakt van het pastoresteam, is Wim
sinds een half jaar ook bestuurslid in
de landelijke Orde van de Karmelieten. Een bestuursfunctie ambieert hij
eigenlijk niet zo, maar omdat er momenteel veel werkzaamheden zijn,
vindt hij dit toch belangrijk. “Zeker
omdat er besloten is dat wij als Karmelieten de kloosters van Aalsmeer,
Amstelveen en Dordrecht gaan verlaten en de gebouwen gaan verkopen.” Een commissie vanuit de Karmelparochie is aan het onderzoeken
of het haalbaar is om het als parochiegemeenschap over te nemen.
Een spannende tijd dus, maar ondanks dat Wim samen met de andere bewoners het klooster zal gaan
verlaten, blijft hij er rustig onder. Hij
is erg positief gestemd over de ontwikkelingen in de parochie wat hem
goed doet. “Er wordt veel georganiseerd, de belangstelling is groot en
de groep betrokkenen bij de Karmel
groeit nog steeds”, aldus de broeder. “Het kerkbezoek loopt dan misschien wel terug, maar mensen laten
hun betrokkenheid bij de kerk zien
door andere dingen, zoals vrijwilligerswerk of de groep van Christelijke studenten die een dagdeel actief
voor de Amsterdamse kerk is. Daar
ben ik blij om.” Wilt u broeder Wim
Ernst feliciteren en naar zijn verhalen komen luisteren, dan bent u van
harte welkom bij de Eucharistieviering van aanstaande zondag, die om
10.30 uur begint. Na de viering is er
een receptie in het Parochiehuis.
Door Ilse Zethof

Project van 8 maanden nadert voltooiing

Musical ‘Maria’ in Open
Hof Kerk 11 en 12 mei
Aalsmeer - Binnenkort worden
twee opvoeringen van de musical ‘Maria’ gegeven in de Open Hof
Kerk in de Ophelialaan. Later in het
jaar (oktober) volgen twee opvoeringen in Kudelstaart. De organisatie verwacht in totaal meer dan
1000 bezoekers. Dat maakt deze
voorstelling tot één van de grootste Aalsmeerse culturele evenementen. Ruim een jaar geleden bezocht een groepje Aalsmeerders en
Kudelstaarters een workshop waarin de schrijvers Gerard van Midden
en Gerard van Amstel hun nieuwste creatie presenteerden: een musical over Maria (de moeder van Jezus). Er staat niet zo veel in de Bijbel over Maria. Wat zouden de
schrijvers daar van gemaakt hebben? Ze bleken daar een bijzondere vorm voor gekozen te hebben.
Er werd een musicalpakket aangeschaft en de productiegroep in wording ging aan de slag, Teksten werden bestudeerd en liedjes geluisterd. De soms 6-stemmige liedjes
waren prachtig en gevarieerd. Ondanks de ervaringen met eerdere
musicals was dit keer toch echt alles anders. Van het begin af aan was
het duidelijk dat de musical qua organisatie een samenwerkingsverband zou worden tussen de Protestantse Gemeente Aalsmeer en
de Samen Op Weg Gemeente Kudelstaart. Dat kwam ook tot uitdrukking in de productiegroep die werd
gevormd. Ook voor koordirectie en
regie moesten nieuwe krachten gevonden worden, verder moest de
muzikale begeleiding anders en er
werd bedacht om ook licht en geluid

in eigen beheer te doen. Er was dus
werk aan de winkel om alle plekken
in te vullen, maar al gauw werden
er zeer geschikte kandidaten voor
alle onderdelen gevonden. De data
van opvoering werden bepaald en
op de inschrijfavonden in september waren gelijk al zo´n 80 belangstellenden en die hadden er zin in.
De deelnemers kregen allemaal een
musicalboek mee en later een CD
om thuis te oefenen. Op de sportschool, tijdens het wandelen en in
de auto waren ze er mee bezig. De
beginperiode was ook de spannende tijd van de casting: het selecteren van de toneelspelers en solisten.
Daarbij werd gebruik gemaakt van
audities. Er was veel talent en eind
oktober wist iedereen waar hij of zij
aan toe was.
Het verhaal
De manier waarop de schrijvers de
persoon van Maria voor het voetlicht brengen is bijzonder. In een
klein dorp, ergens in Nederland in
de jaren 50, komt op een dag een
reizend theatergezelschap langs.
De groep speelt op verzoek improviserend theater. Sommige toneelspelers spelen dus dat ze acteur zijn. De groep besluit in overleg
met de dorpelingen om het levensverhaal van Maria tot leven te laten
komen in spel en zang. De groep
zal een aantal dagen blijven: overdag praten de vijf acteurs en de regisseur met de dorpelingen om zich
een beeld te vormen van het leven
in het dorp en de persoonlijke levensverhalen. ’s Avonds verwerken
ze die ervaringen in hun spel waar-

bij ze linken leggen met het verhaal
over Maria. De Bijbel geeft verschillende beelden van de persoon Maria. Door de gekozen musicalvorm
kunnen die ook allemaal een plaats
krijgen:
de gehoorzame Maria,
moeder van God, de Maria die opkomt tegen onrecht en de Maria die
verdriet heeft om de dood van haar
zoon Jezus. Er is dan ook niet één
persoon die de hoofdrol van Maria uitbeeldt. Er zijn maar liefst 4 toneelspelers die de verschillende karakters van Maria uitbeelden. Rosan
Verbeek is één van de jongere toneelspelers: “Ik speel de Maria die
net weet dat ze zwanger is. Ik word
uitgejouwd door het dorp. Verder
speel ik de ontmoeting met Elizabeth, de tante van Maria. In mijn rol
word ik kwaad omdat de mensen de
Lofzang van Maria vergeten. Daarin is Maria de sterke vrouw die opkomt tegen onrecht. Ik vind het een
pittige rol, maar mooi om te spelen
en ook solo te zingen.” Martine Sikkema is een zangtalent dat tijdens
de repetities bij afwezigheid van andere solisten moeiteloos hun liedjes
overneemt. Welke Maria beeldt zij
uit? “Ik ben iemand uit het dorp die
ongewenst zwanger is geraakt en
niet verder wil met de vader. Ik word
verliefd op één van de acteurs van
het toneelgezelschap. Om zijn aandacht te trekken ga ik ook de rol van
Maria spelen.” En geheimzinnig: “De
mensen moeten maar komen kijken
hoe dat afloopt.” Henriëtte v.d. Horst
heeft al aan veel musicals meegedaan. “In deze musical speel ik de
Maria van vlak na de geboorte van
Jezus. Het land is dan in rouw omdat Herodes alle pasgeboren zonen
heeft vermoord. In een lied wordt
Maria aangeklaagd en aangeroepen door de bewoners.” Henriette

licht toe: ”Ik heb weinig tekst, maar
probeer zo goed mogelijk een troostende Maria uit te beelden.” Wilma
Schoenmaker speelt de Maria die
intens verdriet heeft als haar zoon
Jezus aan het kruis hangt. Wilma:
“Maria heeft haar leven lang met
een verstild verdriet geleefd. Zij wist
dat haar zoon zou moeten lijden en
sterven.” Het is een indrukwekkende scène in de musical, met het volgens velen mooiste lied: het Stabat
Mater. Er is eigenlijk nog een vijfde Maria, gespeeld door Simone
Koningen, één van de kinderen die
meedoet. “In het stuk woon ik in het
dorp. Ik speel de rol van Maria bij
het Kerstverhaal, omdat in het spel
de acteurs daar geen zin in hebben”,
vertelt ze. “Het is wel spannend dat
ik daarbij solo moet zingen, maar
het gaat goed”, zegt Simone.
Kaartverkoop
Voor de ongeveer 100 deelnemers
aan de musical breekt nu de tijd van
extra repetities en doorlopen aan.
Ze zetten alles op alles om er straks
mooie, indrukwekkende en ontroerende voorstellingen van te maken.
Deze musical zal uitgevoerd worden op vrijdag 11 en zaterdag 12
mei in de Open Hof Kerk. Na de vakantietijd volgen twee opvoeringen
op 5 en 6 oktober in de Spil in Kudelstaart.
Kaarten voor de mei-voorstellingen
kosten 10 euro per stuk (inclusief
consumptie) en zijn te koop bij Dio
drogist Piet van der Zwaard in de
Zijdstraat, The Readshop in de Ophelialaan, op donderdag vanaf 19.30
uur bij ’t Baken in de Sportlaan en
bij Marskramer-Berg in winkelcentrum Kudelstaart. Nadere informatie
op de website http://mariamusicalaalsmeer.nl/.

Een dagje naar Artis met
Dag van je Leven
Aalsmeer - Zondag 15 april heeft
Stichting Dag van je Leven negentien bewoners en twee begeleiders
van Ons Tweede Thuis mee op stap
genomen naar Artis. Met een oude bus van Stichting Veteraan Autobussen Aalsmeer ging het gezelschap
op pad naar de Amsterdamse dierentuin. Ook werden vier rolstoelbussen
van Connexxion ingezet. Daar aangekomen mocht de oude bus gratis
worden geparkeerd en kreeg het bestuur van Dag van je Leven een speciale toegangsprijs voor de groep, waar
ze uiteraard erg dankbaar voor waren. De zon liet zich ondanks het frisse weer gelukkig ook nog af en toe
zien en het werd een bijzondere dag
voor iedereen. Zeker ook voor het
bestuur van de stichting en de buschauffeurs werd het een speciale dag.
Want Dirk Box, Ria Bouwman en Karin Bouwman van Dag van je Leven
mochten samen met Ellis Groothoff
van Ons Tweede Thuis en de chauffeurs de gehandicapten persoonlijk
begeleiden die dag. Rolstoelen duwen
en gehandicapten begeleiden is voor
hen geen dagelijkse kost en heeft veel
impact op hen gehad. “Ik mocht één
persoon in een rolstoel duwen en drie
personen reden met mij mee in hun
elektrische rolstoel”, vertelt bestuurslid Karin. “Dit vond ik een bijzonde-

re ervaring, omdat je hun dankbaarheid van heel dichtbij meemaakt.”
Niet iedereen kon het uiten met woorden, maar door middel van geluiden
en een toetsenbord kon Karin merken dat ze genoten van het uitstapje. Bijzonder vond ze ook dat ze hun
ervaringen met haar wilden delen en
hoe ze hun eigen handicap heel bewust ervaren. “En dat kon soms best
confronterend zijn”, aldus Karin. Voordat de groep weer huiswaarts ging
werd er nog wat gedronken en gegeten, waar de ‘begeleiding voor één
dag’ weer enthousiast bij hielp. Al met
al was het een mooie ervaring voor de
mensen met de verstandelijke beperking, maar zeker ook voor alle andere
mensen die erbij waren die dag. “Deze
dag bracht me toch weer even bij die
keiharde waarheid dat er veel mensen
zijn waarvan hun kind gehandicapt is.
Wat ben ik dankbaar dat ik vier gezonde kinderen heb. Al beseffen ze
zelf vaak niet hoe gelukkig ze moeten
zijn dat ze gezond zijn en alles hebben
wat hun hartje begeert”, besluit Karin.
Het bestuur van Stichting Dag van je
Leven was blij dat ze deze bijzondere dag voor Ons Tweede Thuis mogelijk heeft kunnen maken en zelf dit genieten van heel dichtbij mocht meemaken.
Door Ilse Zethof

Hulleman start met bereiding
en verkoop ambachtelijk ijs
Aalsmeer - Na een intensieve periode van voorbereiden, start bakkerij Hulleman met de bereiding en
verkoop van ambachtelijk ijs. Marco Hulleman: “We wilden er eigenlijk vorig jaar al mee beginnen, maar
in deze zelfde periode van dat jaar
kregen we de mogelijkheid om een
winkel te openen in Nieuw Sloten in
Amsterdam. Deze kans wilden we
niet voorbij laten gaan. En om tegelijkertijd ook het ijs te introduceren
vonden we iets teveel van het goede. Daar vraagt dit product te veel
aandacht voor.” De interesse in ijs
bestond al veel langer. “Zelf ben ik
een echte liefhebber, het neigt misschien wel naar een verslaving. Toen
ik zelf eind jaren tachtig m’n opleiding aan de Vakschool in Wageningen volgde, begon voor ons de zomer als IJssalon Granucci zijn deuren opende. En nu maken we het
zelf”, vertelt Marco trots.
Kwaliteit
In de bakkerij in Aalsmeer is inmiddels een ijskeuken ingericht met
de nieuwste Italiaanse ijsmachines.
IJsbereiders Jordy van Looy, Erik
Romeijn en Marco Hulleman hebben samen de recepturen van het
ijs samengesteld. Deze hebben zij
eerst gekeurd, getest en laten proeven aan een smaakpanel. “Wij hebben natuurlijk goed op de smaak
van het ijs gelet. Maar dat niet alleen. We hebben ook gekeken naar
de structuur van het ijs, de koudebeleving en het smeltgedrag”, aldus Marco Hulleman. “Samen vormen deze eigenschappen de basis voor topkwaliteit ambachtelijk
ijs.” Roomijs maakt Hulleman uitsluitend op basis van verse melk en
verse slagoom. De vruchtensmaken,

ook wel sorbetijs genoemd, worden
gemaakt op waterbasis en bevatten
nul procent vet. Bovendien wordt
het vruchtenijs samengesteld op
basis van vers fruit. Kortom, heerlijk
ijs met een lage caloriewaarde.
Smaken
“Over smaak valt niet te twisten,
zegt men wel eens. ‘Daar zijn wij het
dus niet mee eens”, vervolgt Marco
Hulleman. “Het viel niet mee om het
samen met de ijsbereiders en verkoopmedewerkers een selectie te
maken van de smaken die we onze
klanten willen aanbieden. Maar het
is gelukt hoor! Uiteraard horen hier
de smaken bij die iedereen van ons
mag verwachten, zoals aardbei, banaan en vanille ijs. Maar we zijn ook
heel benieuwd wat onze klanten
vinden van bijvoorbeeld ons yoghurt-bosvruchten-, hazelnoot- en
appeltaartijs.
Uiteraard maken we speciaal voor
de kinderen smurfenijs.” Nu is er
nog wel eens onduidelijkheid over
de smaak vanille. Volgens Marco is
de uitleg eenvoudig. “Wij maken gebruik van echte vanille. Het gebruik
van deze grondstof herken je aan de
aanwezigheid van de zaadjes uit het
vanillestokje in het ijs. Aan fabrieksijs, welke je vaak terugvindt in de
supermarkt, is vaak een vanille aroma toegevoegd. Echte vanille is een
veel duurdere grondstof, maar geeft
ook veruit de beste smaak.” De verkoop van ijs start op woensdag 18
april en vindt plaats in de vestiging
aan het Zijdelwaardplein 67 te Uithoorn. Ter introductie krijgen de
klanten tot en met zaterdag 28 april
het tweede bolletje gratis. De ijsverkopers van Hulleman heten u van
harte welkom.
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Vernieuwde Kruidvat in
Zijdstraat geopend
Aalsmeer - Vorige week dinsdag
heeft Kruidvat haar vernieuwde
winkel in de Zijdstraat 86 geopend.
De vernieuwde winkel biedt klanten het vertrouwde voordeel in een
moderne en zeer toegankelijke winkelomgeving. Door de overzichtelijke en logische presentatie vinden
klanten gemakkelijk hun weg in de
winkel. De winkel behoort tot de
nieuwe generatie Kruidvat-winkels,
waarmee de drogisterijketen zich
nog sterker wil onderscheiden in
de health- & beauty-markt. Het vernieuwde winkelconcept wordt uitgebreid naar alle Kruidvat-winkels.
Winkelmanager Petra de Blieck is
trots op haar vernieuwde winkel. “In
de winkelformule van Kruidvat staat
de klant centraal. Zo is de winkel
erg overzichtelijk en toegankelijk,
uiteraard met het bekende voordeel
en de verrassende aanbiedingen
die klanten van ons zijn gewend. Zij
kunnen bij deze Kruidvat-winkel terecht voor een verrassend en betaalbaar assortiment in een nieuwe
en moderne winkelomgeving. Beleving, uitstraling en toegankelijkheid staan hier centraal. We nodigen iedereen dan ook van harte uit
een kijkje te komen nemen in onze
vernieuwde winkel!” De vernieuw-

de winkel wordt gekenmerkt door
een moderne uitstraling, waarbij
producten en aanbiedingen zo zijn
gepresenteerd dat klanten intuïtief
vinden wat zij zoeken. De logica van
de klant is het uitgangspunt in de
presentatie van producten. Naast
de haarstyling-producten en shampoo staan nu bijvoorbeeld ook de
föhns gepresenteerd. Vernieuwend
is het complete assortiment voor
mannen overzichtelijk bij elkaar
aan het begin van de winkel: varierend van aftershave tot dagcrème.
De babyproducten staan achter in
de winkel, zodat (aanstaande) moeders in alle rust het assortiment
kunnen bekijken. In het hart van de
winkel worden de wekelijkse acties
en aanbiedingen op een toegankelijke wijze gepresenteerd. Kruidvat is met 990 winkels en meer dan
15.000 medewerkers marktleider in
de health- & beautymarkt in Nederland en België. Kruidvat geeft invulling aan haar motto ‘Steeds verrassend, altijd voordelig’ door een ruime keuze te bieden uit een voordelig, gevarieerd en hoogwaardig
aanbod health- & beautyartikelen,
aangevuld met een uitgebreid en
verrassend assortiment branchevreemde producten.

Tijdelijke winkelverkoop en
workshops van Rode Kruis
Aalsmeer - Woensdag 25 april
gaat op veler verzoek om 11.00
uur weer de tijdelijke winkelverkoop van handgemaakte artikelen
van het Rode Kruis Aalsmeer van
start in het pand van Nico Dames
in de Zijdstraat 35. De openingstijden zijn vervolgens van dinsdag tot
en met zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur en de verkoopperiode duurt tot
en met de Geraniummarkt (zaterdag
12 mei). De vrijwilligsters, die normaal gesproken in de weer zijn met
bijvoorbeeld huisbezoek, rolstoelduwen of als gastvrouw bij de soosmiddagen, kruipen nu in de rol van
verkoopster van vele artikelen als
gebreide truien en sokken, kleden,
spreien, kussens, kunstig gemaakte wenskaarten en prachtige sjaals.

Maar, dit jaar is er méér tijdens deze verkoopweken. Want er zijn, voor
kunstminnend Aalsmeer, schilderijen en beschilderde meubels te verkrijgen. De creatieve dames Kitty van Rijn en Manuela Huijsman
bestemmen een deel van hun verkoopopbrengsten voor het Rode Kruis Aalsmeer en zo snijdt het
mes aan twee kanten. Het geeft immers een bezoek aan de winkel een
meerwaarde. Dit is nog niet alles,
want er wordt voor publieksdeelname ook een aantal creatieve workshops georganiseerd door Coby
Nagtegaal, één van de coördinators
van het Rode Kruis. Daarmee is een
bezoek aan de tijdelijke winkel om
een driedubbele reden meer dan de
moeite waard! Iedereen is welkom.

Grote belangstelling voor
de nieuwe Dorcaswinkel
Aalsmeer - Lydia Jansen en Jaap
Mosselman, de mensen die aan de
basis van Dorcas Aalsmeer hebben
gestaan, hebben zaterdag 14 april
om 10.00 uur, onder veel belangstelling, de nieuwe Dorcaswinkel in de
Turfstekerstraat geopend door middel van het doorknippen van een
lint. Het pand is omgetoverd in een
prachtige winkel. En het mag toch
nog best een keer gezegd worden
dat dit alles te danken is aan de tomeloze inzet van heel veel vrijwilligers en de vrijgevigheid van mensen die Dorcas een warm hart toedragen.Zo is de gehele inrichting
geschonken door allerlei bedrijven
die hun eigen aktiviteiten hebben
beëindigd en hun winkelinrichting
graag een tweede leven willen geven. Kosten besparend en milieuvriendelijk! Dat de Dorcaswinkel inmiddels een begrip is geworden in
Aalsmeer mocht blijken uit de grote belangstelling voor de nieuwe
winkel. De parkeerplaats, die toch
groot te noemen is, stond bij deze
gelegenheid helemaal vol, terwijl er
dankzij het mooie weer ook nog velen op de fiets gekomen waren. De
bezoekers waren aangenaam verrast over de grote winkel, de ruime opzet en de keur van artikelen
die zo prachtig opgesteld staan. Natuurlijk waren er ook vragen over
de kosten van het pand en de verbouwing ervan, gaan de prijzen niet

omhoog of blijft er wel genoeg over
voor het goede doel? Deze vragen
waren er ook toen de winkel van
de Zijdstraat naar een veel grotere
winkel aan de Aalsmeerderweg verhuisde. Toen is gebleken dat er veel
meer mensen kwamen en dat er dus
veel meer verkocht werd, zodat de
meerprijs aan huur gemakkelijk kon
worden opgebracht. Het kopen bij
de Dorcaswinkel is een win-win-situatie, want naast het lage aankoop
bedrag voor de klant worden van de
opbrengst projecten van DorcasNederland in Oost-Europa en Afrika
bekostigd. Dat is waar de medewerkers, allen vrijwilligers, het uiteindelijk voor doen, zich inzetten voor de
allerarmsten. De winkel heeft een
keur aan artikelen die steeds wisselen, want het aanbod is afhankelijk van wat er wordt binnengebracht. Misschien heeft u ook nog
wel spullen staan die u nooit meer
gebruikt maar eigenlijk nog te goed
zijn om weg te gooien. Breng ze dan
langs, als dank krijgt u een tegoedbon voor een kopje fairtrade koffie
op het koffieterras in de winkel. U
kunt goederen,ook kleding, inbrengen aan de zijkant (straatkant) van
het pand. De openingstijden van de
winkel blijven als vanouds (net als
de lage prijzen trouwens), op dinsdag, donderdag en zaterdag zijn bezoekers van 10.00 tot 16.00 uur welkom.

Workshops passe-partout snijden

Lancering Van Kouwen
magazine en experience
Regio - Donderdag 29 maart vond
de lancering van de ‘Van Kouwen
Experience’ én het Van Kouwen magazine plaats in de geheel gerenoveerde vestiging van autobedrijf Van
Kouwen aan de Kuiperbergweg 17
in Amsterdam Zuidoost. Genodigden werden ondergedompeld in de
Van Kouwen Experience. Bij binnenkomst over de rode loper bereik je allereerst de bijzonder sfeervolle rood met antraciet gekleurde
receptie. Wat direct opvalt is dat er
dan nog geen auto te bekennen is;
in plaats daarvan word je meegenomen naar een exclusieve ambiance,
met aan de wanden levensgrote historische Italiaanse sfeer beelden van
mensen en auto’s. Onder het genot
van passende Italiaanse hapjes en
drankjes, begeleid door live muziek
belanden zij in de sfeervolle koffie corner met de lekkerste Italiaanse koffie en de historie van Van Kouwen in een tijdslijn geschilderd op
de muur. De Van Kouwen experience omarmde het publiek bij binnenkomst al om hen vervolgens te verrassen in een geheel nieuwe showroom. De eerste uitgave van het Van
Kouwen magazine werd op spectaculaire wijze onthuld door Formule

1-coureur Robert Doornbos. Doornbos kwam het pand binnen geracet
in een gelimiteerde Abarth 595 Ferrari en klom vervolgens het podium op om het exclusieve Van Kouwen magazine samen met eigenaren Theo van Kouwen en Frank
Vaneman te onthullen. Het magazine informeert over auto’s, lifestyle en
mode en biedt ook een kijkje achter
de schermen bij dit bijzondere autobedrijf. Theo van Kouwen, Frank
Vaneman en hun medewerkers komen aan het woord in het Van Kouwen Magazine. Uniek in deze nieuwe vestiging van Van Kouwen is de
Van Kouwen Eperience. In de Italiaans getinte vestiging vindt men de
Italiaanse merken Fiat, Alfa Romeo
en Abarth. Bij de Van Kouwen Eperience draait alles om service van
het hoogste niveau. Van een welkom
in de sfeervolle receptie met volledig
ingerichte espressobar en verkopers
in strak gesneden Italiaans pak, tot
aan het afleveren van uw nieuwe auto in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte onder de showroom. Het
zorgt gegarandeerd voor het ‘wauw’
effect. De Van Kouwen Eperience is
ware beleving die zijn gelijke in de
autowereld niet kent.

Oud in een nieuw jasje!

Het Strandpaviljoen tien jaar
Aalsmeer - Restaurant Het Strandpaviljoen in The Beach aan de Oosteinderweg 347a bestaat deze
maand tien jaar! In het kader van het
10 jarig bestaan is het restaurant in
geheel in een nieuw jasje gestoken. Naast een geheel vernieuwde
menukaart, is de inrichting grondig
aangepakt. Eigenaar Ruud Vismans
vertelt dat het een lang gekoesterde droom is de ruimte van Het
Strandpaviljoen in haar oorspronkelijke staat te herstellen. Door het
verplaatsen van de bar en het creëren van een open keuken komen de
unieke kenmerken als de spanten
en de ramen van het oude veiling
pand goed naar voren. Oude foto’s
van ‘Bloemenlust’ maken het plaatje
compleet. Gastheer René Linthorst
vertelt dat met de nieuwe inrichting,
de aandacht voor de gast en het
contact met keuken nu optimaal is.
Natuurlijk kunnen de kinderen zich
nog steeds vermaken op de indoor
beachvelden. In de weekenden zijn
kidwatches aanwezig die een oogje
in het zeil houden, zodat ouders rustig kunnen genieten in het restaurant. Vanaf 1 mei kan bij mooi weer
ook genoten worden op het zonnige buitenterras met uitzicht op de
outdoor beachvelden. Bij het opstel-

len van de nieuwe menukaart heeft
chef Edwin Hoogeveen samen met
zijn keukencrew een aantal topgerechten uit het verleden weer op de
kaart gezet. Natuurlijk ontbreken
de huisgemarineerde Beach spareribs en de boerenschnitzel niet. Ook
wordt ingespeeld op de festiviteiten rond 100 jaar bloemenveiling
Aalsmeer. Naast de oude foto’s in
het Strandpaviljoen kan tijdens een
bezoek aan het restaurant de gerestaureerde Rozentribune bezichtigd worden. Hier is een leuke expositie over Bloemenveiling Bloemenlust met veel oude foto’s ingericht.
Jubileumactie
In het kader van het 10 jarig bestaan
van het restaurant Het Strandpaviljoen krijgen klanten korting op de
unieke proeverij van nieuwe gerechten op de ‘meter eten’ planken.
Deze actie loopt tot 20 mei. Restaurant Het Strandpaviljoen is van
woensdag tot zondag geopend voor
lunch en diner.
Op maandag en dinsdag is het restaurant op aanvraag open. Reserveren is gewenst: 0297-347444. Surf
voor meer informatie naar www.
beach.nl.

Cubaanse sigarenroller te
gast bij Ridder & Co
Aalsmeer - Onlangs zijn Ridder &
Co naar Cuba gegaan op uitnodiging van Cuba Cigars Benelux. Op
vrijdag 27 april gaat het andersom:
Ridder & Co halen ‘Cuba’ naar Nederland! Uitgenodigd bij Ridder &
Co is Maestro Torcedor Anibal Delgado Gonzalez. Maestro Torcedor is
zijn titel. Sigarenroller is hij van beroep. En om die titel te behalen zijn
er al heel wat sigaren gerold. In de
middag vanaf 15.00 uur kunnen belangstellenden hem ontmoeten in
de Ophelialaan bij Ridder & Co. Hij
zal laten zien hoe een Cubaanse sigaar gerold wordt. Dat sigaren rollen echt heel moeilijk is, hebben
André en Nellie aan den lijve ondervonden, toen zij in Cuba zelf plaats
moesten nemen in de rol-bankjes,

maar dit keer hoeft dat niet. En de
sigaren die deze Maestro maakt,
zijn ook van een veel betere kwaliteit. Iedereen die het leuk vindt dit
eens van naderbij te zien is van harte welkom van 15.00 tot circa 20.00
uur. Er is voldoende ruimte om alles van heel dichtbij te bekijken, en
eventueel vragen te stellen rondom
het rollen van Cubaanse sigaren. In
de avond wordt er ook een drankje
geschonken en natuurlijk wordt een
en ander weer omlijst door heerlijke
Cubaanse muziek. Want ook de muziek speelt een grote rol in Cuba, net
zoals bij Ridder & Co. Al 15 jaar is er
veel Cubaanse muziek te beleven in
deze speciale winkel. Bienvenidos in
een klein stukje Cuba te Aalsmeer!

Aalsmeer - Ludiek in Lijsten organiseert twee avonden in april
met workshops passe-partout snijden. Deze vinden plaats op de donderdagen 26 april en 3 mei, beiden
van 19.00 tot 21.30 uur. De deelnemers werken met een speciale liniaal met snij-kop die eventueel aangeschaft kan worden. Na een korte
uitleg over de functie van het passepartout en over het karton gaan de
cursisten zelf aan de slag. Na eerst
geoefend te hebben, gaan de deel-

nemers een werkje dat zij zelf mogen meebrengen, voorzien van een
zelf gesneden passe-partout. Verdere details volgen na inschrijving.
Aanmelden kan via het contactformulier op de site www.ludiekinlijsten.nl, per mail info@ludiekinlijsten.
nl of telefonisch via 0642362341.
Kosten voor de workshop bedragen
47,50 euro of, inclusief aanschaf van
liniaal en snij-kop, 95 euro. Materiaal, koffie of thee en een versnapering zijn inbegrepen.

Auberge de Ruines de Merle wordt gerund door oud-Aalsmeerder Jan Kinkel.

Auberge des Ruines de Merle

Lente in de Franse Corrèze:
sportief en bourgondisch
Streek – Hoewel je het weer niet op
bestelling kunt krijgen kan met zekerheid worden gezegd dat de lente
in de Franse Corrèze in deze periode
gelijk al bijna zomers is. Lente in de
Corrèze, de streek waar de mooie rivier de Dordogne doorheen stroomt,
is zeer aangenaam. Op 1000 km van
Amsterdam ligt in deze gemoedelijke streek het pittoreske dorpje Saint
Cirgues La Loutre.
Wie van de nog niet zo heel erg toeristische Corrèze wil genieten is van
harte welkom bij het enige pension
van het dorp: Auberge des Ruines
de Merle. Hier vindt u nog de echte Franse gemoedelijkheid. Auberge
des Ruines de Merle wordt gerund
door oud-Aalsmeerder Jan Kinkel
en is een pension dat de sfeer van
de jaren vijftig ademt maar wel van
de gemakken van de moderne tijd is
voorzien. Zo overnacht u in een van
de zes kamers met luxe badkamer,
geniet u van heerlijke streekproduc-

ten en wijn uit de buurt en kunt u
tal van kanten op in de omgeving.
Houdt u van wandelen, fietsen (eigenaar Jan Kinkel is zelf fervent
fietsliefhebber), paardrijden of vissen? Dan is deze authentieke ‘stek’
zeker iets voor u. Wie liever toert
door de omgeving met prachtige
weggetjes komt ook aan zijn trekken. Stuwdammen, lieflijke dorpjes
en ook interessante steden liggen
op u te wachten. Vergeet ook zeker
de Ruines des Merles niet. Een indrukwekkend oud slot dat al honderden jaren het décor vormt in dit
groene gebied.
Auberge des Ruines de Merle heet
zijn gasten van harte welkom en uiteraard vertelt Jan u desgewenst
alles over dit mooie stukje onvervalst Frankrijk. Op het terras of in de
heerlijke tuin, onder het genot van
een koel glas wijn of bier.
Meer informatie?
Kijk op: www.aubergedemerle.com.

Mooie huid bereikbaar voor iedereen

Patricia Huidverbetering:
Innovatie in schoonheid
Rijsenhout - Het grote bord in het
stalen frame aan de Aalsmeerderdijk 545 valt onmiddellijk op als je
langs rijdt: Een fraaie dame tijdens
een schoonheidsbehandeling in een
omgeving van rozenblaadjes. Sinds
een jaar is Patricia Huidverbetering
gevestigd op deze locatie. De salon is weliswaar iets kleiner dan de
ruimte die haar cliënten kennen uit
Aalsmeer, maar bijzonder efficiënt en
stijlvol ingericht. De meesten van hen
hebben hun weg naar Rijsenhout inmiddels gevonden en fietsen graag
een stukje om, om samen met Patricia aan een structurele verbetering
van hun huidconditie te werken. Inderdaad, ‘met’ Patricia. Want, zo legt
Patricia Heemskerk zelf uit: “Het optimale resultaat bereik je samen. Na
de behandeling in de salon houdt
het niet op. Bij mij krijgen de cliënten huiswerk mee! Maar als de samenwerking goed is, zijn de resultaten verbluffend.” Patricia Huidverbetering is al geruime tijd gecertificeerd huidcoach voor het merk Hannah, winnaar van de Beauty Press Innovation Award voor 2012. Hannah is
sinds 1979 een pionier op het gebied
van huidverbetering met haar vernieuwende producten en baanbrekende behandelingen. De bindweefselmassage is hier het meest in het
oog springende voorbeeld van. Met
uitgekiende massagegrepen komt je
huid in topconditie, helemaal op eigen kracht. Zonder chirurgische ingrepen of injectables! “Ouder worden we allemaal en dat willen we ook
erg graag”, zegt Patricia. “Móói oud
worden, dat is de kunst. Een frisse,
gezonde huid die straalt, oogt jeugdig. Met bindweefselmassage stimuleer je de doorbloeding en de celdeling en daardoor de zelfwerkzaamheid van de huid.” De huidstructuur
en teint worden verbeterd, rimpels
worden zachter en zelfs littekenweefsel vermindert. “Regelmaat is belangrijk”, zegt Patricia. “Enkele behandelingen kort achter elkaar leveren
meer op dan af en toe een bezoekje
aan een salon. Dat is tevens de reden
dat ik mijn cliënten leer hoe ze zelf

enkele massagegrepen thuis kunnen
uitvoeren. Door dit regelmatig bij te
houden, gaat je huid zichtbaar stralen. Daarom is Hannah’s credo dan
ook: Geef je huid een kans!” Voor
de behandeling begint, houdt Patricia eerst een intakegesprek. Iedere huid is immers uniek. Eenmaal in
de behandelstoel, bestaat een compleet traject om de huid te verbeteren uit vijf belangrijke stappen: reinigen, peelen (dode huidcellen verwijderen), stimuleren (bindweefselmassage), herstellen (met behulp van de
juiste producten vet- en vochtgehalte van de huid beïnvloeden) en tenslotte beschermen. Patricia Huidverbetering heeft voor iedere huid een
uitgekiende productlijn. Bijvoorbeeld
met een zonbescherming die is ontwikkeld, denkend vanuit het huidtype
in plaats van zonbeschermingsfactor.
Dat is een mooi voorbeeld van de innovatie van Hannah! Patricia’s doel is
niet alleen om de huid van haar cliënten te verzorgen, maar haar zichtbaar
en voelbaar te verbeteren. Een mooie
huid geeft immers zelfvertrouwen, op
elke leeftijd! Wil jij een advies over
jouw huid en hoe je deze kunt verbeteren? Of een behandeling? Kijk
dan op www.patriciahuidverbetering.
eu. Afspraken kun je sinds kort online maken via de website, maar bellen mag natuurlijk ook: 0297-366049.
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Project Parkmeer in de Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
19 april, begint de vergaderavond
van burgemeester, wethouders
en de fracties om 19.30 uur in de
raadskelder van het gemeentehuis
met een bijeenkomst voor inwoners
over wijkgericht werken. Om 20.30
uur wordt vervolgens de trap opgelopen richting raadzaal voor een
bijeenkomst van het Beraad en de
Raad. In het Beraad wordt gesproken over het integraal veiligheidsbeleid voor 2012 tot 2014. Portefeuillehouder is burgemeester Pieter Litjens. Rond 21.00 uur gaat daarna de
Raadsvergadering van start en op
de agenda de nieuwe verordening
Leerlingenvervoer en het startdocument voor het project C60 Parkmeer.
De gronden aan de noordoostelijke
rand van de nieuwbouwwijk NieuwOosteinde, tegenover Vlinderweg
160 tot en met 208, dienen vanwege financieel-economische omstandigheden herontwikkeld te wor-

den. Besloten is om op deze gronden geprojecteerde 16 halfvrijstaande woningen om te draaien en met
de voorgevel op het oosten te oriënteren. Hierdoor kan een betere bezonning van de achtertuinen ontstaan. De ontsluiting van de woningen wordt daarom omgeleegd en
opgeschoven naar de buitenrand
van het plangebied. Op de percelen aan de noord- en de zuidzijde
worden maximaal twee vrijstaande dan wel half vrijstaande woningen toegestaan. Het maximale aantal van twintig woningen blijft ongewijzigd. De woningen worden ontsloten door een weg langs de oostgrens van het plangebied die op
twee plekken via een brug aansluit
op de Vlinderweg. Naar verwachting zal eind 2012 met de bouw van
de halfvrijstaande woningen worden begonnen. De sluiting van deze
openbare vergaderavond is gepland
rond 21.30 uur.

Aanleg veilige oversteek op
kruising Mijnsherenweg
Kudelstaart - Maandag 23 april
start aannemingsbedrijf Fronik BV
uit Mijdrecht in opdracht van de
gemeente Aalsmeer met de werkzaamheden voor de herinrichting
van de kruising Mijnsherenweg,
Midvoordreef en Zwanebloemweg.
Het verkeer wordt via borden omgeleid. Deze herinrichting is één van
de projecten die in het kader van het
Aalsmeers Verkeer en Vervoersplan
wordt uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van
een veilige oversteekplaats voor
fietsers en voetgangers via een middengeleider (vluchtheuvel) en een
zebrapad. Als eerste wordt een gasleiding verlegd en een andere gasleiding gecontroleerd. Daarna wordt
de kruising aangepast. Naar verwachting zullen de werkzaamheden
vrijdag 1 juni klaar zijn. De aannemer streeft er naar bij de uitvoering
van het werk de overlast tot een minimum te beperken. Automobilisten
en fietsers kunnen echter toch enige hinder ondervinden, omdat zij tijdens de werkzaamheden geen gebruik kunnen maken van de kruising Mijnsherenweg, Midvoordreef

en Zwanebloemweg. De bewoners
van de wijk Proosdij kunnen via de
Hoofdweg de wijk in- en uitrijden.
Bewoners van de Rietlanden kunnen via de Madame Curiestraat de
wijk in- en uitrijden. Voor het doorgaande verkeer wordt een omleidingroute ingesteld. Deze wordt met
borden aangegeven. Ook de bussen
van Connexxion rijden tijdelijk een
andere route. De bus rijdt in twee
richtingen via de Hoofdweg, Daltonstraat, Edisonstraat, Schweitzerstraat en Einsteinstraat. Op de
Hoofdweg komen tijdelijke haltes.
Wie vragen heeft over de uitvoering,
kan contact opnemen met de heer J.
Frijn via 06-55185374. Hij houdt namens de gemeente toezicht op de
werkzaamheden. Wie andere vragen heeft over de herinrichting of
behoefte heeft aan meer informatie, kan contact opnemen met de
heer H. de Jong via 0297–387575
van de gemeente Aalsmeer. De heer
De Jong is bereikbaar op maandag
en donderdag van 9.00 tot12.00 uur.
Ook kunt u voor meer informatie terecht op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Dinsdag inloopavond gemeentehuis

Mening gevraagd toekomst
Uiterweg-Plasoevers
Aalsmeer - Dinsdag 24 april organiseert de gemeente Aalsmeer samen met de klankbordgroep in het
gemeentehuis een inloopavond over
Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers. Het Toekomstbeeld geeft inzicht in de ontwikkelingen die in het
gebied van de Uiterweg en de Plasoevers gewenst zijn. De gemeente wil meewerken aan de verandering van het Uiterweggebied naar
een zeer aantrekkelijk toeristischrecreatief gebied. Deze visie is opgesteld door een klankbordgroep
van belanghouders uit het gebied.
Dit zijn vertegenwoordigers van de
bewoners, de kwekers, de jachthaveneigenaren, de ondernemersvereniging, de watersportverenigingen
en Stichting de Bovenlanden. De
gemeente heeft besloten het Toekomstbeeld in principe te omarmen,
maar wil eerst de mening horen van
alle inwoners. Ook dienen sommige punten nader onderzocht te worden. Daarom is een Notitie opgesteld met de standpunten van de
gemeente. Deze Notitie wordt ook
ter inzage gelegd.
De inloopavond begint om 20.00
uur en de afsluiting is gepland rond
21.30 uur. De avond is vooral belangrijk voor de mensen die in het
gebied wonen dan wel een bedrijf
en/of grondeigendommen hebben
in het gebied. Maar uiteraard is ie-

dereen die belangstelling heeft van
harte welkom.
Procedure
Het Toekomstbeeld Uiterweg Plasoevers ligt met de Notitie Toekomstbeeld van 13 april tot en met
10 mei ter inzage. In deze periode bestaat voor iedereen de gelegenheid om een inspraakreactie in
te dienen bij de gemeente. Vervolgens zal het college de inspraakreacties beantwoorden en zo mogelijk verwerken in het definitieve
stuk. De stukken zijn in te zien bij de
centrale balie in het gemeentehuis
aan het Drie Kolommenplein 1. De
openingstijden van de centrale balie zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 tot 17.00 uur (op
afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 tot 20.00
uur. Schriftelijke reacties kunnen
worden gericht aan burgemeester
en wethouders (postbus 253, 1430
AG Aalsmeer) onder vermelding
van Inspraak Toekomstbeeld Uiterweg. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de heer
Schut, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 0297387631.

Aanleg fietspad tussen Anne
Frankstraat en Robend
Kudelstaart - Maandag 23 april
start
aannemingsbedrijf
Van
Amerongen VOF uit Uithoorn in opdracht van de gemeente Aalsmeer
met de aanleg van een fietspad tussen de Anne Frankstraat en het Robend (parallel aan de Albrechtstraat
aan de overzijde van het water).
Naar verwachting zullen de werkzaamheden vrijdag 1 juni klaar zijn.
De werkzaamheden bestaan uit het
aanleggen van een fietspad naast
het bestaande voetpad en het verplaatsen van een aantal lichtmasten. De aanleg van het fietspad is
één van de projecten die voortvloeien uit het Aalsmeers Verkeer en
Vervoersplan. Hoewel de gemeente en de aannemer er naar streven

om in goede samenwerking met u
de overlast tot een minimum te beperken, zult u mogelijk toch enige
overlast ondervinden van de werkzaamheden. Wie vragen heeft over
de uitvoering, kan contact opnemen
met de heer A. Melchers via 0621409008, die namens de gemeente
toezicht houdt op de werkzaamheden. Wie andere vragen heeft over
de herinrichting of meer informatie
wil, kan contact opnemen met de
heer H. de Jong via 0297–387575)
van de gemeente Aalsmeer. De heer
De Jong is bereikbaar op maandag
en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Ook kunt u voor meer informatie terecht op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

De komedie ‘Lichtjes in je ogen’ is gebaseerd op ‘De Woonboot’ van begin jaren negentig. Het vertelt het verhaal van een man die genoeg heeft van zijn
geëmancipeerde westerse vrouw en besluit een dienstbaarder exemplaar uit
Thailand te halen.

‘Thaise’ schone op toneel
in Dorpshuis Kudelstaart
Aalsmeer - Toneelvereninging Kudelstaart brengt dit voorjaar de muzikale komedie ‘Lichtjes in de ogen’

van Haye van der Heyden. Zaterdag
14 april was de eerste voorstelling,
vorige week zaterdag de tweede en

aanstaande zaterdag volgt de derde
en laatste uitvoering in het Dorpshuis. Het publiek genoot zaterdag jl
zichtbaar van de vreemde en lachwekkende situaties die het gescheiden stel in het verhaal meemaakt
wanneer ze met ‘de exen’ aan tafel gaan. De echtgenoot in kwestie
heeft zijn ex-vrouw ingeruild voor
een Thaise schone die zich nergens
te min voor voelt...
Cor Trommel zorgt voor muzikale
begeleiding met zijn accordeon, ook
de komende voorstelling op zaterdag 21 april. Bijwonen? Toegangskaarten kunt u kopen bij slijterij Gall
en Gall in het winkelcentrum van
Kudelstaart.

Stuntfiets en
bier weg

Aalsmeer - Tussen woensdag 11 en
zaterdag 14 april is uit een schuur
aan de Vlinderweg een stuntfiets
gestolen. De fiets is zwart met wit
van kleur en heeft aan de voor- en
achterzijde steps. Ook zijn de dieven er vandoor gegaan met een krat
bier.

Toegepaste kunst als finishing touch in de wijk

Bewoners van Rietlanden
denken mee over kunst

Kudelstaart - Bewoners van de
Rietlanden kunnen meepraten en
meedenken over de realisatie van
toegepaste kunst in hun wijk. De
voorstellen zijn uitwerkingen van
eerdere suggesties van bewoners.
De bewoners wilden vooral kunst
met een praktische inslag.
Bijvoorbeeld het verfraaien van de
openbare ruimte. De bewoners kunnen nu tot 7 mei reageren op de uitgewerkte voorstellen via de website of schriftelijk aan de gemeente.
De voorstellen en tekeningen zijn in
te zien op de website of op het gemeentehuis. Wethouder Gertjan van
der Hoeven: “Ik vind de voorstellen
voor De Rietlanden inspirerend.
Door deze voorstellen wordt de
openbare ruimte meer één geheel en krijgt het iets extra’s. Ik ben
erg benieuwd wat de bewoners
van de Rietlanden van de voorstellen vinden en hoop op veel reac-

ties.” De voorstellen voor de toegepaste kunst zijn een uitwerking van
de suggesties die de bewoners vorig jaar oktober ingebracht hebben.

Reageren
De uitgewerkte voorstellen gaan
bijvoorbeeld over verschillende ontwerpen voor een steiger in de vijver,
een zitelement in de speeltuin, een
eko eiland in de vijver met daarop
een zogenaamd dierenhotel (kunstzinnig insectenhuis) en kunst die de
naam De Rietlanden zal versterken.
Er zijn ook voorstellen om rietkragen
in de vijver aan te leggen en plantenmatten met lisdodden en zwanebloemen In de Zonnedauwlaan
is het idee om een rij bloesemdragende bomen (bijvoorbeeld peren) te planten. Het idee is om het
bestaande voetbalveldje, op verzoek van veel bewoners, te vergroten. Het blijft wel verscholen tussen

twee groene eilanden. De bewoners
hebben tot 7 mei de tijd om te reageren op de voorstellen. De voorstellen zijn in te zien op de website www. Aalsmeer.nl /rietlanden. De
reactie kan gegeven worden door
het sturen van een email naar info@aalsmeer.nl ten name van Project De Rietlanden, mevrouw Caroline Jansen of schriftelijk naar de
gemeente, Postbus 253,1430 AG
Aalsmeer. Voor meer informatie kan
gebeld worden naar Caroline Jansen via 0297-387575.
Feestelijke afsluiting
Na het reactietermijn volgt via de
website een terugkoppeling wat er
met de reacties gebeurt. In het najaar worden de kunstwerken en de
toevoegingen in openbare ruimte
gerealiseerd. Eind 2012 staat een
feestelijke afsluiting en oplevering
van de wijk gepland.

Wijkoverleg in buurthuis Hornmeer
Aalsmeer - Donderdag 26 april
komt de wijkraad Hornmeer weer
bijeen. De gemeente heeft inwoners
gevraagd mee te denken en te praten over Aalsmeer en hun wijk in het
bijzonder.
Er komt meer participatie bij beleidsvoorstellen van de gemeente
en er komen meer digitale mogelijkheden om wensen en opmerkingen

kenbaar te maken. De wijkraad wil
graag met buurtbewoners van gedachten wisselen wat dat voor de
Hornmeer kan betekenen.
De gebruikelijke vergadering wordt
kort gehouden, zodat bewoners uitgebreid de mogelijkheid hebben
hun mening te geven over de voorstellen van de gemeente. Iedereen

is van harte welkom in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3
vanaf 19.30 uur.
Agenda ontvangen
Later aanschuiven mag overigens
ook. Wie de agenda voor het overleg graag wil ontvangen, kan een
e-mail met het adres sturen naar
wijkraadhornmeer@hotmail.com.

Niet minder overgewicht en veel geluidsoverlast

Inwoners Aalsmeer op goede weg
volgens Gezondheidsmonitor
Aalsmeer - De meeste Aalsmeerders voelen zich gezond, doen relatief gezien veel aan sport en drinken en roken minder dan enkele jaren geleden. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2010 die de GGD
Amsterdam heeft uitgevoerd onder
Aalsmeerders van 19 jaar en ouder. Maar aandachtspunten zijn er
ook. Zo is het aantal mensen met
overgewicht niet gedaald en hebben veel mensen last van geluidshinder door Schiphol. Wethouder
Ad Verburg: “Voor Aalsmeer geldt
hetzelfde als voor Nederland. Het
gaat goed met de volksgezondheid
maar het kan altijd beter. De komende tijd wil ik met name gaan inzetten om de leefstijl van kwetsbare ouderen gezond te houden.” In
het najaar van 2010 heeft de GGD
een gezondheidsmonitor uitgevoerd
in Aalsmeer, Amstelveen, OuderAmstel, Uithoorn en Diemen. In totaal deden 3.817 inwoners mee aan
het onderzoek, waarvan 793 inwoners uit Aalsmeer. Uit het onderzoek
blijkt dat Aalsmeer niet sterk afwijkt
van zijn buurgemeenten als het gaat
om het gebruik van genotmiddelen. De landelijke doelstelling voor
roken (terugdringen tot 20%) is in

Aalsmeer gehaald, het aantal mensen dat ooit cannabis heeft gebruikt
is lager dan in de regio en het overmatig drinken is verminderd. Dat is
gunstig, maar er wordt in Aalsmeer
wel meer gedronken dan in de regio. En ook autorijden onder invloed
van alcohol komt in Aalsmeer vaker
voor dan in de buurgemeenten.

9 Gebreken aan
bromfiets

en is meegenomen naar het bureau.
Vermoed werd dat de bromfiets een
snelheid ver boven het maximale kon bereiken. De brommer bleek
niet alleen opgevoerd. Liefst negen
gebreken zijn vastgesteld. Na technisch onderzoek bleek onder andere dat het motornummer was weg
geveild, de remmen zowel voor als

Aalsmeer - Op woensdag 11 april
om kwart over elf in de ochtend
hebben agenten een bromfietser
op de Dreef aangehouden ter controle. De bestuurder deed erg lastig

Sportdorp Aalsmeer
Uit het onderzoek blijkt tevens dat
Aalsmeerders meer bewegen en
sporten dan gemiddeld (71% van
de mensen beweegt voldoende tegen 57% landelijk). Het percentage
inwoners met overgewicht en diabetes is stabiel, maar overgewicht
komt wel vaak voor. Bijna de helft
van de volwassenen heeft overgewicht en één op de zes 65-plussers
heeft diabetes. Deze getallen wijken echter niet af van het landelijke beeld.
Het percentage eenzame mensen
in Aalsmeer ligt duidelijk lager dan
in de andere regiogemeenten. Toch
zijn er veel 75-plussers die last hebben van eenzaamheid (33%). Ook
blijkt dat ouderen niet altijd de benodigde zorg ontvangen, bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging

of de dagelijkse huishoudelijke taken. In Aalsmeer is het aantal mantelzorgers hoger dan in de andere
gemeenten, maar tegelijkertijd geeft
15% van de mantelzorgers (dat is
omgerekend 500 Aalsmeerders) aan
zich overbelast te voelen. De gang
naar het Wmo-loket om ondersteuning te vragen bij huishoudelijke
of zorgtaken is echter niet vanzelfsprekend: Meer dan de helft van de
65-plussers is niet bekend met het
Wmo-loket. Op dit punt kan nog
veel winst worden behaald.
Geluidshinder
De GGD heeft ook gevraagd naar
geluidshinder en de tevredenheid
van mensen over de eigen woonomgeving. Uit het onderzoek blijkt dat
in Aalsmeer 32% van de inwoners
ernstige geluidshinder ervaart, 24%
van de ondervraagden heeft last van
geluidshinder afkomstig van vliegtuigen.
De GGD doet in haar rapport verschillende aanbevelingen voor het
gemeentelijk
gezondheidsbeleid.
Alle cijfers en adviezen zijn te vinden in de factsheet van Aalsmeer,
die te downloaden is via www.gezond.amsterdam.nl.
achter niet werkten, de bromfiets
een gladde achterband had, de
buddy los zat en de brommer had
geen claxon. Het kentekenbewijs is
ingevorderd. De bestuurder, een 20jarige Kudelstaarter, kan rekenen
op een flinke bekeuring. Ook is proces-verbaal opgemaakt omdat hij
zijn identiteitskaart niet kon tonen.

Bijeenkomst
De Dorper

Aalsmeer - Wijkraad De Dorper
komt maandag 23 april weer bijeen
in gebouw De Binding in de Zijdstraat 53. De bijeenkomst begint om
19.30 uur en buurtgenoten zijn uiteraard van harte welkom. Op de
agenda deze avond onder andere
de herinrichting van het Weteringplantsoen en wijkgericht werken. Er
is ook alle ruimte om zelf ‘dorpse’
onderwerpen aan te kaarten. info:
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Masterplan
Vrouwentroost

Aalsmeer - De gemeente heeft
voor de herontwikkeling van de oever van buurtschap Vrouwentroost
een concept Masterplan Vrouwentroost opgesteld. Het concept Masterplan Vrouwentroost biedt stedenbouwkundige en landschappelijke
randvoorwaarden voor ruimtelijke
ontwikkelingen binnen het plangebied en voegt openbaar gebied met
kwaliteit toe. Het college geeft het
concept Masterplan Vrouwentroost
nu vrij voor inspraak. Inzien en inspreken kan gedurende een periode van zes weken.

Met alcohol op
bromfiets
Aalsmeer - Op vrijdag 13 april om
vier uur in de middag hebben agenten in de Ophelialaan een bromfietser tot stoppen gemaand voor een
controle. Er werd vermoed dat was
gesleuteld aan de constructie. Omdat alcohol werd geroken, is de bestuurder gevraagd te blazen. De
29 jarige in Aalsmeer woonachtige
bromfietser bleek inderdaad teveel
gedronken te hebben. Er werd 430
Ugl gemeten. De 29-jarige heeft een
rijverbod gekregen. Ook is procesverbaal opgemaakt.

Na aanval naar
ziekenhuis

Aalsmeer - Op donderdag 12 april
zijn politie en de ambulance rond
acht uur in de ochtend gealarmeerd
voor een onwel geworden persoon in de Catharina Amalialaan.
De man, een 40-jarige Rotterdammer, bleek een epileptische aanval
te hebben. De man is door de GGD
naar het ziekenhuis gebracht.

Aanhouding ter
ontnuchtering

Aalsmeer - Op donderdag 12 april
om kwart over twaalf in de avond is
hulp van de politie ingeroepen door
een buschauffeur. In de bus was
een dronken man in slaap gevallen en hij was niet wakker te krijgen. Ook werd assistentie gevraagd
voor de vriend van deze slaapkop,
omdat hij zich behoorlijk lastig gedroeg. De mannen van 49 en 31 jaar
zonder vaste woon- of verblijfplaats
zijn aangehouden en ter ontnuchtering meegenomen naar het bureau.

Met hartklachten
naar VU

Aalsmeer - Op maandag 16 april
om kwart over acht in de ochtend
is de politie achter een ambulance met sirene aangereden. De ambulance was opgeroepen voor een
onwel geworden persoon in de
Dorpsstraat. Een 51-jarige man uit
Aalsmeer klaagde over hartklachten. De inwoner is naar het VU-ziekenhuis vervoerd.

Kluizen uit
bedrijf gestolen

Aalsmeer - Tussen vier en vijf uur
in de ochtend van maandag 16 april
is geprobeerd twee kluizen van een
bedrijf aan de Legmeerdijk te openen. De grote kluis hebben de dieven niet open gekregen. De kleinere kluis is van een brandtrap afgegooid. Echter ook toen bleef de deur
dicht. Vervolgens is waarschijnlijk
met een lasapparaat geprobeerd
het slot te openen. Er is door agenten en de beveiliging een sterke
brandlucht geroken. De dieven zijn
er zonder buit vandoor gegaan. Er
wordt onderzoek gedaan.

Fiets uit schuur weg

Aalsmeer - In de nacht van woensdag 11 april is uit een schuur in de
Snoekbaarsstraat een fiets gestolen. De dieven hebben de opslag
open gekregen door het slot open
te boren.
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Jeugdcompetitie mountainbike

Handbal

Tweede plek voor Mauro
Aalsmeer - Na onder andere Assen, Arckel en Burgh Haamstede
deed het ATB circus dit weekend
Breda aan. Na twee derde plaatsen en een vierde stek bij de jongens categorie 1 werd het tijd voor
Aalsmeerder en UWTC-er Mauro
Wuurman om met zijn goede vorm
nog iets verder te komen! Startend
van de tweede rij moest hij een flitsende start maken om als één van
de eerste het veld in te draaien.
Met een geweldige explosie schoot
hij van de zevende plaats als derde het veld in! Dit zorgde ervoor dat
de wedstrijd voor Mauro niet beter
kon beginnen! Het zeer technisch
gestoken parcours was een kolfje
naar zijn hand. Heel gestaag werd
de voorsprong op nummer drie uitgebouwd. De nummer één in koers,
Alex Piso, was echter een klasse
apart! Het was onmogelijk om hem
nog te achterhalen. Met nog één
ronde te gaan was de pijp bij Mauro behoorlijk leeg. Door zijn grote
voorsprong op nummer drie werd

de laatste ronde slechts een formaliteit en haalde hij die dikverdiende tweede plek binnen! Na de podiumceremonie en het ontvangen van
een mooie beker kon Mauro terugkijken op een geslaagde zaterdag!

Atletiek: AV Aalsmeer

Jeugdkampioenschappen tennis
den georganiseerd. De jeugd hoeft
zich dus voor, tussen en na de wedstrijden niet te vervelen. De jeugd
die lid is van de KNLTB is van harte uitgenodigd om zich in te schrijven. Het toernooi wordt ook dit jaar
weer gespeeld in de mei vakantie en
wel van 1 tot en met 4 mei. Er kan
ingeschreven worden in de categorieën tot en met 10, tot en met 12,
tot en met 14 en tot en met 17 jaar
in de enkel en de dubbel. Inschrijven kan via internet op de jeugdsite
van de club www.tcuithoorn.nl of via
www.toernooiklapper.nl Dit kan tot
en met 20 april. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de wedstrijdleiding via email adres openjeugd@tcuithoorn.
nl of rechtstreeks met Bea Becht via
06-15279504. Het tennispark is gelegen in het Libellebos aan de Hollandse Dijk 3 in Uithoorn.

Aalsmeer - Topdrukte afgelopen
zaterdag bij de jaarlijkse schoolatletiekdag. In de jubileumeditie
voor de huidige organisatie (tiende keer) konden er maar liefst een
kleine driehonderd inschrijvingen
genoteerd worden, een record! Tel
daar nog eens zo’n tweehonderd
ouders, opa’s, oma’s en supporters
bij op en zo was het een drukte van
belang. Met name ’s middags was
het erg druk en kon er, mede dankzij een heerlijk voorjaarszonnetje, genoten worden van de sportieve prestaties van de Aalsmeerse jeugd. Zoals ieder jaar was het
bekende recept weer van de plank
gehaald, twee technische nummers, een sprintnummer en als
klapstuk een 600 meter. Uiteraard

waren er weer veel medaillewinnaars (honderdvierenveertig), maar
eigenlijk was iedereen winnaar deze zaterdag gezien het enthousiasme, de enorme inzet en het plezier
van alle kinderen. Mede dankzij de
inzet van circa vijfendertig vrijwilligers kan de organisatie weer terugkijken op een bijna vlekkeloos
verlopen dag. Er wordt nu al weer
uitgekeken naar de volgende editie
in 2013. Vond je de schoolatletiekdag leuk, heb je genoten en zou je
misschien verder kennis willen maken met ‘de moeder aller sporten’?
Kom dan gerust eens langs op een
jeugdtraining. Voor meer informatie hierover kan de website www.
avaalsmeer geraadpleegd worden.

loren ze die met 8-6. Maar, tijdens
de prijsuitreiking bleek dat de mini’s
het hoogste doelsaldo hebben gehaald en dat daarmee de eerste plek
werd behaald!
De prachtige beker werd vol enthousiasme in ontvangst genomen.
Voor alle mini’s was er een teamfoto als aandenken aan het super leuke toernooi. Joris, Sven, Seppe, Dyanne, Nina, Luuk en Joyce hebben
weer de sterren van de hemel gespeeld!

Benthe winnaar fiets bij
ballonnenwedstrijd VVN
gemeente doet heel veel aan verkeersveiligheid voor kinderen. Deze
week is op alle scholen het theoretisch verkeersexamen. Het praktisch
verkeersexamen voor de groepen 7
van de basisscholen vindt in samenwerking met VVN dit jaar op 21, 22
en 23 mei plaats. Hier gaan leerlingen echt rondfietsen en staan overal waarnemers om ze te beoordelen. Aan het eind van het schooljaar
volgt nog een Dode Hoek Fiets Safe
training voor de groepen 8, georganiseerd door gemeente Aalsmeer en
VVN. Hierbij leren leerlingen hoe ze
om moeten gaan met dode hoeken
van vrachtwagens, maar ook fietsen
met een zware boekentas van 10 kilo. Na de schoolvakantie gaan deze
jongens en meiden naar het middelbaar onderwijs, vaak verder weg en
veelal met veel boeken in hun tassen.

Selina Kok zesde op finale
WK Twirlen in Zwitersland
Aalsmeer - Op zaterdag 7 april
heeft Selina Kok deelgenomen aan
de finale van het WK twirlen met het
onderdeel routine 2-Baton in Zwitserland. Ze was als vierde al aan de
beurt om haar routine te laten zien.
Selina presenteerde een prima oefening. Zondermeer vergelijkbaar met
die van haar geduchte tegenstanders uit Amerika.Tot zondag moest

er gewacht worden voor de uitslag
en de prijsuitreiking. De Amerikanen zijn oppermachtig in deze sport,
maar als beste Nederlandse eindigde Selina op de zesde plaats. Een
prestatie van wereldformaat. Bij de
onderdelen rhythmic twirl en 1-baton is Selina elfde en twaalfde geworden. Ook prachtige resultaten
voor Seline en haar trainster Valerie.

Groep 8 van De Hoeksteen
op bezoek in het Achterhuis

Speciale website voor de
jeugd van de brandweer

Aalsmeer - Benthe van Schuppen
uit groep 7 van obs Samen Een heeft
vorige week een fiets in ontvangst
genomen die zij met ballonnenwedstrijd ‘De scholen zijn weer begonnen’ heeft gewonnen. Dit was een
campagne van Veilig Verkeer Nederland (VVN). De ballon van Benthe had van de 285 ballonnen de
langste afstand afgelegd. Hij was
namelijk in Speuld aangekomen,
een dorpje iets voorbij Ermelo. De
ballon heeft 87,1 kilometer gevlogen.
Wethouder Ulla Eurich had al aan
Benthe symbolisch haar prijs uitgereikt onder het toeziend oog van al
haar schoolgenootjes. Zij feliciteerde Benthe met haar prijs en benadrukte in haar toespraak: “Ik vind
het heel belangrijk dat alle leerlingen veilig lopend of fietsend naar
school komen. Dat is veel veiliger
en natuurlijk ook heel gezond.” De

Aalsmeer - De mini’s van handbalvereniging Fiqas Aalsmeer hebben zaterdag 7 april deelgenomen
aan het paastoernooi bij KDO in De
Kwakel. De eerste wedstrijd tegen
de thuisploeg KDO1 werd met 14-4
gewonnen. Dat was alvast een goed
begin en ook de tweede wedstrijd
tegen Havas werd met 12-3 gewonnen. De derde wedstrijd was erg
spannend, maar werd toch met 12
-8 gewonnen. De laatste wedstrijd
was super spannend en helaas ver-

Record aantal deelnemers
bij schoolatletiekdag

Inschrijven tot en met 20 april
Streek - Tennisclub Uithoorn organiseert dit jaar voor de zesde keer
de Open Jeugdkampioenschappen.
Vorig jaar, in de mei vakantie, werden er door jeugdspelers uit de gehele omgeving prachtige partijen
gespeeld op het gezellige en mooi
gelegen tennispark in Uithoorn. De
Open Toernooi Commissie is ook dit
jaar weer enthousiast bezig met de
voorbereidingen voor het toernooi.
Ze willen uiteraard alles weer net zo
soepel en leuk laten verlopen als vorig jaar. Door de geweldige hulp van
sponsoren is het weer mogelijk om
er van alles aan te doen om het de
jeugd deze week naar de zin te maken. Zo zijn er naast de vertrouwde bekers nu ook mooie prijzen voor
de winnaars. Verder staan er diverse computerspellen, een tafeltennistafel, een voetbalspel en zullen er
nog diverse andere activiteiten wor-

Mini’s winnen paastoernooi

Aalsmeer - Sinds gisteren,
woensdag 18 april, is www.brandweerplein.nl dé plek voor de jongere jeugd die geïnteresseerd zijn
in de brandweer en brandveiligheid. Op deze site staan onder
andere filmpjes, spelletjes, kleurplaten en informatie voor spreekbeurten over de brandweer.
Brandweerman Jan is gastheer
van deze site, waarop op speelse wijze antwoord wordt gegeven
op vier hoofdvragen: wat is brand,
hoe ontstaat brand, wat doe je bij
brand, hoe voorkom je brand en

Aalsmeer - In het kader van het geschiedenisproject over de Tweede Wereldoorlog heeft groep 8 van basisschool de Hoeksteen een bezoek gebracht
aan het Achterhuis in Amsterdam. Na een presentatie over Anne Frank mochten de jongens en meiden het Achterhuis, waar Anne Frank twee jaar ondergedoken was, bekijken. Het was een indrukwekkend bezoek. Via de Dam met
het Nationaal Monument is de groep weer terug naar Aalsmeer gegaan.

wat doet de brandweer? Zeker
een kijkje gaan nemen!

Lucky disco bij Binding
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
was het vrijdag de dertiende. Voor
de tieners van de Binding was er
geen ongeluk of pech die dag, want
er was een Lucky Disco bij de Binding Zolder in Kudelstaart! Bij binnenkomst kregen de tieners een
gelukspoppetje zodat het een Lucky avond kon worden. DJ Thomas
draaide de nieuwste hits en daar

Sportvereniging SV Omnia

Flitsende dance battle
Aalsmeer - Afgelopen zondagmiddag 15 april hebben 80 enthousiaste kinderen hun beste dansmoves
laten zien. De dansers dingen mee
voor een plekje in de modeshow
van kinderkleding winkel Teddy’s,
die op 12 mei tijdens de Geraniummarkt wordt gelopen. De battle werd gehouden in bar-dancing
Blitzz in de Marktstraat. Groep voor
groep mochten de meiden hun dans
laten zien. De jury bestond uit Ma-

riëlle Buskermolen, Michel Schnabel en Ingrid van Teddy’s. Dertig kinderen zijn uiteindelijk geselecteerd. Zij mogen nu aanstaande zondag 22 april vanaf 14.30 uur
deelnemen aan de finale battle, opnieuw in Blitzz. Uiteindelijk blijven er
twaalf over die de modeshow mogen gaan lopen. Vind jij dansen ook
leuk? Kom eens voor een proefles.
Meer informatie is te vinden op de
website: www.svomnia.nl.

werd flink op gedanst. Een stroboscoop, laser en rookmachine zorgden
voor een goede sfeer.
En na acht zakken chips, drie zakken spek, twee zakken winegums
en drie zakken zoute stengels konden alle tieners weer door hun ouders worden opgehaald. De Lucky
disco was heel geslaagd!

Doneer € 25 uit het Coöperatiefonds!
…en steun uw favoriete vereniging of stichting!
Lokaal betrokken. Dat is het idee
Van 7 mei 2012 tot en met 8 juni 2012 voert Rabobank Regio Schiphol een speciale actie, de B(l)oeiende Ledenbank-actie. Hierbij maken tien geselecteerde verenigingen en stichtingen
uit de omgeving Aalsmeer en Uithoorn, kans op een donatie uit ons Coöperatiefonds. Wanneer klanten van Rabobank Regio Schiphol nu lid worden, is het ook voor hen mogelijk een stem uit te brengen. Voor elke stem doneert Rabobank Regio Schiphol € 25. Het donatiebedrag kan flink oplopen, elke stem telt dus!

Wie zijn genomineerd?
Aalsmeer: Stichting de Binding, het Oosterbad, de Historische tuin, Stichting de Werkschuit, Stichting de Bovenlanden.
Uithoorn: Voetbalvereniging Legmeervogels, Stichting Thamer Thuis, Stichting de Wissel, tennisvereniging VDO/SE, muziekvereniging Tavenu.
Doneer € 25 aan uw favoriete vereniging of stichting!
Wanneer klanten van Rabobank Regio Schiphol nu lid worden, is het mogelijk ook een stem uit te brengen. Zo levert elk lid een belangrijke bijdrage
aan zijn of haar favoriete doel. Dit is één van de aantrekkelijke kanten van het lidmaatschap van Rabobank Regio Schiphol.

Het lidmaatschap aanvragen kan via www.regioschiphol.rabobank.nl of scan de QR-code.

16-04-12 07:22
Zoons Franklin en Caleb in voorprogramma
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Praat met Alders over Schiphol
Aalsmeer - Aanstaande woensdag
25 april organiseren de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn
een bewonersbijeenkomst over
Schiphol en het nieuwe normenen handhavingsstelsel. In het eerste
uur geeft Hans Alders een korte toelichting op het nieuwe geluidsstelsel
en blikt terug op het eerste experimentjaar met dit nieuwe stelsel. Ook
legt Jasper Daans van de Luchtverkeersleiding Nederland uit welke afspraken zijn gemaakt over de inzet
van de verschillende start- en landingsbanen. De rest van de avond
is er volop gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen, zorgen te
uiten en onder leiding van journaliste en voormalig politiek verslaggever Wouke van Scherrenburg in discussie te gaan met de heren. Vorige
week deed Jan Daalman, woonachtig aan de Uiterweg, een oproep om
vooral niet naar Alders te gaan. Volgens de schrijver wordt het eenrichtingsverkeer. “We gaan echt niet horen dat de leefbaarheid in Aalsmeer
er op vooruit zal gaan. Integendeel,
we gaan horen dat er mee moeten
leven of verhuizen”, aldus Daalman
waarvan door een opmaakfout per
ongeluk de gegevens waren weggevallen.
Voor wie nog wil reageren:
Zijn emailadres is jdaalman@xs4all.

nl. De oproep leverde gelijk weer
een andere ingezonden brief op.
Helaas van een inwoner, die slechts
ondertekend heeft met J.G.O. Toch
een deel uit deze brief: “Wat een
gezemel en gezeur over Schiphol.
Men vergeet zeker dat er duizenden
mensen hun inkomen verdienen.
En dan die herrie. Kom op zeg. Zelf
woon ik ook in Aalsmeer. Ik zie de
vliegtuigen links en rechts komen
of gaan. Geen enkele last. Ik denk
dat tachtig procent van de klagers
van buiten Aalsmeer komen. Echte
Aalsmeerders klagen niet, die weten
wat Schiphol voor onze regio betekend.” Verdeelde meningen dus.
Maar zowel klagers als beste Schiphol-buren zijn welkom op deze bijeenkomst, die woensdag 25 april
van 19.00 tot 22.30 uur gehouden
wordt in de Crown Business Studio’s aan de Van Cleeffkade 15. Inloop vanaf 18.45 uur. Wethouder Ulla Eurich, die de avond om 19.15 uur
zal openen: “Kom naar deze bijeenkomst en laat vooral uw stem horen!” Het wordt op prijs gesteld als
inwoners hun komst melden, zodat een inschatting gemaakt kan
worden van het aantal bezoekers.
Naam en woonplaats kunnen doorgegeven worden via info@alderstafel.nl. Wie nu al een vraag heeft aan
de heer Alders, kan deze reeds via
de mail stellen.

Burgernet nu ook voor
inwoners van Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf vandaag kunnen
Aalsmeerders meedoen aan Burgernet. Deze week ontvangen alle inwoners van Aalsmeer een brief
waarin hen wordt gevraagd zich aan
te melden bij Burgernet. Aanmelden kan via de website www.burgernet.nl. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers,
gemeenten en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving
te vergroten. Het is een telefonisch
netwerk van bewoners en ondernemers in een bepaalde buurt. Via dit
netwerk vraagt de politie met een
sms of een spraakbericht aan de
deelnemers aan Burgernet en aan
hen die woonachtig zijn binnen een
bepaalde afstand, te helpen bij een
zoekactie naar een verdachte, een
voertuig of een vermist persoon.
W
erkwijze
Een Burgernetactie start vanuit de
politiemeldkamer na een melding
van bijvoorbeeld een heterdaad inbraak of een vermist kind. Burgernetdeelnemers krijgen vervolgens

van de politie via hun vaste of mobiele telefoon een spraakbericht of
een sms met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven
persoon of voertuig. Ziet of hoort
een deelnemer iets, dan geeft hij
of zij dit direct door via (0800) 0011
(gratis nummer) dat uitkomt bij de
politiemeldkamer. Agenten die op
dat moment met het incident bezig
zijn, kunnen dan nog gerichter hun
actie vervolgen. Dankzij de inzet van
Burgernet kunnen verdachten worden aangehouden en vermiste personen opgespoord. Deelnemers
krijgen na afloop van de Burgernetactie een bericht over het resultaat van de actie.
Burgerparticipatie
Burgernet is een vorm van participatie die goed past in de uitvoering
van het veiligheidsbeleid van de gemeente Aalsmeer. Burgers kunnen
zo direct bijdragen aan de veiligheid
en dat bevordert het gevoel van veiligheid. Aalsmeer werkt net als andere gemeenten in de regio in Bur-

@RaboSchiphol

Steven Curtis Chapman
in concert bij LEG
Erik Bulder, Wim Vermeulen, Ricardo Overhof, John Kool, Willem Oskam, Gerard
Osterkamp en Arie Camphens ontvangen uit handen van Gert Holtman, Area
Manager After Sales van Renault Nederland, het felbegeerde Cotech-diploma.

Hoogste technische niveau
Werknemers Nieuwendijk
Aalsmeer - Zeven medewerkers van
Renault Nieuwendijk hebben het diploma Cotech en Elektromechanic behaald, wat betekent dat ze alle technische trainingen die Renault
Nederland aanbiedt, met goed gevolg hebben doorlopen. Volgens Gerard Osterkamp, een techneut in hart
en nieren, is het een hele kluif om de
technische innovaties van Renault bij
te houden. Gelukkig krijgt hij daarvoor bij Autobedrijf Nieuwendijk
ruimschoots de gelegenheid. Vestigingsmanager Maarten Bouwman
vertelt daarom dat het up-to-date
houden van de benodigde technische kennis bij Nieuwendijk een hoge prioriteit heeft om de Renault-rijders optimaal van dienst te kunnen
zijn. Renault is een technisch zeer innoverend automerk en het ook qua
model zeer aansprekende Renault zit

boordevol met de nieuwste elektronica. Victor Jonk, de After Sales manager van Nieuwendijk: “De hedendaagse technicus zal meer dan de
gemiddelde vakman moeite moeten
doen om bij te blijven in zijn vak. Wij
stellen dan ook al onze medewerkers
in de gelegenheid de trainingen van
de importeur te volgen en stimuleren
dat zelfs zoveel mogelijk.” Gert Holtman van Renault Nederland, die het
diploma aan de heren overhandigde, vult dit aan door te vertellen dat
Renault Nederland technische trainingen aanbiedt op drie technische
niveaus zodat elke technicus, op het
niveau waarop deze werkt, toch optimaal op de hoogte blijft van de technische vernieuwingen. Het Cotechdiploma is echter de bevestiging van
de technische kennis en vaardigheid
op het hoogste niveau.

Spetterfeest druk bezocht
Aalsmeer - Het Spetterfeest op
vrijdag 13 april in zwembad De Waterlelie is druk bezocht. Vooral veel
nieuwe ouders met jonge kinderen
kwamen een kijkje nemen in het
zwembad en meedoen met de grote variatie aan activiteiten. Er werd
veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met een Swimsuitpakje
te zwemmen en aan de themalesjes met de rubberboot in het diepe
deden vele kinderen en ouders mee.

gernet samen met de politie Amsterdam-Amstelland. In de afgelopen periode is een regionale pilot
gehouden in Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam Zuidoost.
De gemeenten Uithoorn en Diemen
starten tegelijk met Aalsmeer met
Burgernet. De overige stadsdelen in
Amsterdam sluiten zich later in 2012
bij Burgernet aan.

Verder was er een onderwaterfotograaf aanwezig en veel kinderen en
ouders doken onder water om een
foto te laten maken. De warme poffertjes die werden geserveerd door
de horeca vonden veel aftrek en de
schalen gingen dan ook helemaal
leeg. Het Spetterfeest is voor herhaling vatbaar en wordt in het najaar
herhaald.
Er kan echter wel elke week gezwommen met jonge kinderen tijdens de baby en peuterlessen op
donderdag en vrijdag. Meer informatie is te vinden op www.esaaalsmeer.nl of u bel 0297-322022.
Van 21 tot en met 28 april wordt de
nationale sportweek gehouden. Ook
in zwembad de Waterlelie vinden in
het kader van deze week diverse activiteiten plaatst, zoals een spelletjes
middag op woensdag 25 april en
een sportactie-ochtend op donderdag 26 april. Meer info: www.esaaalsmeer.nl

Aalsmeerderbrug - Een verhalenverteller, een bijzonder talentvolle songwriter en een artiest die een
indrukwekkende staat van dienst
heeft; het is allemaal van toepassing
op Steven Curtis Chapman. En het
is ook slechts het topje van de ijsberg! De Amerikaanse artiest komt
voor het eerst sinds 15 jaar weer
naar Nederland voor een exclusief
concert waar beperkt plaats is. Het
concert op 26 april (in de Levend
Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug) is met recht een unicum
te noemen. Steven Curtis Chapman heeft in de loop van de jaren
een grote groep fans opgebouwd
maar stond slechts enkele keren in
Nederland op het podium. Bezoekers toen maakten kennis met een
artiest die het wel en wee van zijn
leven deelt in en rond zijn muziek,
en daarom bijzonder geliefd is. Het
concert in Aalsmeerderbrug belooft
een hele speciale avond te worden,

waarin Steven Curtis zijn bekende
hits speelt (waaronder het wereldwijd op bruiloften gespeelde ‘I Will
Be Here’) en de levensverhalen vertelt die er bij horen. Het is bovendien het eerste concert in Europa sinds de zanger zijn nieuwe album ‘Re:Creation’ uitbracht enkele maanden geleden. Op deze CD
deelt Chapman nieuwe songs en
frisse bewerkingen en interpretaties
van zijn oude werk. Dat die muziek
onverminderd populair is, bleek de
afgelopen weken eens te meer toen
van Steven Curtis Chapman maar
liefst acht songs in de Grootnieuwsradio Top 1008 terecht kwamen. De
avond van 26 april wordt des te specialer omdat Chapman als voorprogramma zijn zoons meeneemt (Will
Franklin en Caleb), die samen met
vrienden de nieuwe band ‘Caleb’
hebben gevormd. Het concert op
donderdag 26 april begint om 20.00
uur.

Expositie leerlingen SAKB
Amstelveen - Van september tot
mei wordt er op dinsdag en woensdag bij de SAKB in Amstelveen geaquarelleerd door vele enthousiaste mensen uit onder andere Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer. Zij
doen dit onder begeleiding van Ellen ten Kroode, beeldend kunstenares en inspirerende docente in tekenen en aquarelleren.
De cursisten gaan aanstaand weekend, zaterdag 21 en zondag 22 april,
hun mooiste werk laten zien. De

kleurrijke expositie toont bloemen,
stillevens en landschappen in aquarel. De prachtige, leuke, mooie, sferische, fantasievolle en creatieve
kunstwerken zijn van hoge kwaliteit.
De expositie wordt gehouden in de
aula van Atelier 2005 aan de Weerden Poelmanlaan 4, zowel op zaterdag als op zondag van 12.00 tot
16.00 uur.
Voor meer informatie kan gebeld
worden naar: 020-6411610 of kijk
op www.watercolour.nl
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Pasen op de Jozefschool
Aalsmeer - Donderdag 5 april
stond in het teken van de paasviering en het jaarlijkse paaseieren zoeken op de Jozefschool. Het
thema van de viering was dit jaar
‘Lente en groter groeien’. De leerlingen van groep 1 tot en met 8 vertelden in de Karmelkerk hoe zij in
de lente alles weer opnieuw zien
groeien en bloeien. Van het kleinste zaadje tot de grote reus. Ook de
liedjes die gezongen werden pasten helemaal bij dit thema, met titels als ‘Weet dat de lente komt’

en zelfs balletdansen op ‘Vivaldi’s
Spring’. Later die ochtend was het
tijd om alle versierde paaseieren,
die de leerkrachten voor de leerlingen rondom de school hadden verstopt, te gaan zoeken. Altijd weer
een mooi gezicht; alle leerlingen
van de school die tegelijkertijd de
schoolpleinen afspeuren, op zoek
naar de eieren die voor hun klas
bestemd zijn. Geen ei is er achtergebleven en alle kinderen konden
hierna van genieten van een lang
paasweekeinde.

Bovenbouw De Wegwijzer in
de prijzen op Schoolatletiekdag

De volleybalkampioenen met de beker, van links naar rechts: Ryan, Wessel,
Niels en Gijs.

NH Volleybal voor basisscholen

Oosteinderschool-5 Noord
Hollands kampioen!
Aalsmeer - Op 11 april is het
Noord-Hollands
kampioenschap
volleybal voor basisscholen gehouden in sporthal de Flint in Bovenkarspel. Wessel Vollebregt, Gijs Hockx,
Niels Lekkerkerk en Ryan van der
Neut van groep 5 van de Oosteinderschool mochten aan dit evenement deelnemen omdat ze op 11 februari het regionale kampioenschap
in Kudelstaart hadden gewonnen.
Nadat de jongens eerst een zinvolle training van Frits van der Zee van
Oradi gekregen hadden en thuis
ook flink geoefend hadden, gingen ze 11 april vol goede moed naar
het noorden. De eerste wedstrijd
was tegen Octopus uit Hoofddorp.
De eerste 5 minuten gingen gelijk
op en er werd maar niet gescoord.
Uiteindelijk was de eerste helft 1-1.
De coaches Malous en Corine en
de supporters Jayson en Lynn vonden het heel spannend. De tweede
helft kwamen de jongens er duidelijk beter in en werd de eindscore
3-1. Blij met de eerste overwinning
en helemaal warm geworden, konden ze lekker even uitrusten. Maar
na 20 minuten moesten ze alweer
tegen een ander team, namelijk de

Hoeksteen uit Hoorn. Ook dit was
een moeilijke tegenstander. De eerste helft eindigde met een spannende 3-2 overwinning. De tweede helft
ging beter, dat werd 3-0. Dus een
totaalscore van 4 punten! Er werden stiekem al wat blikken geworpen naar de mooie bekers, maar er
moest nog een wedstrijd gespeeld
worden. Deze was tegen de Vlindertuin uit Heerhugowaard. Het was te
merken dat de vier leerlingen van de
Oosteinderschool er goed in zaten.
Ze wisselden goed van plek, keken
steeds beter naar een leeg plekje
bij de tegenstander en het liep allemaal erg vloeiend. Dit was ook wel
in de eindscore te zien met een 6-1
en 5-2 overwinning! Weer 4 punten
binnen. Nou, dit moest wel een eerste prijs betekenen. En inderdaad de
jongens zijn Noord-Hollands kampioen geworden!
Vol blijdschap en heel tevreden met
de grootste beker gingen de jongens weer naar huis. Wessel, Gijs,
Niels en Ryan gaan nu weer hard
trainen, want 9 juni aanstaande
wacht het Nederlands kampioenschap en hier wil het viertal uiteraard ook graag hoog eindigen!

Ambulance bij Zuidooster
Aalsmeer - In het kader van de
EHBO lessen in groep 8 van OBS
de Zuidooster stond er dinsdag 17
april een ambulance van de VZA bij
de Bloemhof. Er werd aan de kinderen uitgelegd wat het belang is
van het (juist) alarmeren en wie je
nodig hebt voor wat voor ongeval.
Hierna mochten de kinderen uitgebreid vragen stellen die beantwoord
werden door de chauffeur of de verpleegkundige. Toen alle vragen beantwoord waren, begon het praktijk gedeelte van de les. De ambulance ging open, de brancard werd
naar buiten getrokken, zodat iedereen van de klas uitgebreid in de ambulance kon kijken. Er werd bij een
leerling een hartfilmpje gemaakt,

bloeddruk en het zuurstofgehalte gemeten. Alles was goed dus
ze kon gelukkig na de les gewoon
weer naar huis. Hierna werd een
gebroken been behandeld met een
spalk en mocht een leerling plaats
nemen op een harde plank en werd
er een nekkraag omgedaan (dat zat
niet echt lekker). Toen kwam het
spannende gedeelte, de klas mocht
voor in de ambulance zitten en de
werking van alle knopjes werd uitgelegd, ook ging even de sirene en
de blauwe lampen aan. Het was het
een zeer interessante en leerzame
les. Simone en Mario van de Ambulance Amsterdam zijn door de leerlingen hartelijk bedankt voor de leuke en leerzame demonstratie.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was de schoolatletiekdag op het
terrein van AVA. Er was bij de bovenbouw een kleine delegatie van
De Wegwijzer aanwezig. Zij lieten wel van zich horen. Op de onderdelen verspringen, balwerpen,
60 meter en 600 meter hardlopen
werd met de kinderen van de andere Aalsmeerse scholen fanatiek gesport. Jay Blanker uit groep 6 van de
Wegwijzer was bij de bovenbouw
de grote verrassing van de dag. Hij

won twee keer goud en één keer
zilver. Bij de 600 meter had hij een
zeer overtuigende voorsprong op
de nummer twee. Andere podiumplaatsen voor de Wegwijzer waren
voor Sterre Visser, Iris Engel, Anouk
Ramdjanamsingh, Jesper-Paul van
Dam en Daniël Giacon, allemaal
uit groep 7. Volgend jaar hoopt de
basisschool met meer kinderen uit
groep 6, 7 en 8 van de Wegwijzer
aanwezig te zijn op dit goed georganiseerde evenement.

Leerlingen OBS Kudelstaart bij
kunstles in het Oude Raadhuis

Van links naar rechts: Beau, Kim, Roy, Justin en Dylan.

2e Plaats en aanmoedigingsprijs
voor Briljant op NK Goochelen!
Aalsmeer - Op zondag 15 april vond
het Nederlands Kampioenschap
Goochelen plaats in Studio Gala te
Meppel. The crew van Briljant, bestaande uit Roy (goochelaar), Justin (clown Oki Doki) en Dylan Huiskens (muziek en techniek), Beau Sol
(assistent) en Kim Nederstigt (assistente), heeft de laatste maanden extra hard geoefend en hier en
daar de show geperfectioneerd. Op
zaterdag 14 april was bijna de hele crew met familie en materiaal al
vertrokken richting Meppel om in
een hotel te verblijven. Kim voegde
zich ’s morgens bij de groep. In Studio Gala werd de show middels een
doorloop op het toneel doorgenomen, zodat de technici en het licht
ook helemaal in orde waren. Rond
half 12 arriveerde een cameraploeg
van het jeugdjournaal met presentatrice Milouska Meulens. Na de junioren close-up optredens was het
tijd voor een lunch en een interview voor het jeugdjournaal. Daarna snel omkleden en voorbereiden
voor de show, die om 15.00 uur gepland stond. Dag presentator Jasper Oberon praatte het geheel gezellig aan elkaar, en kondigde Briljant als eerste act aan. De opening
met de Cristal Box was echt spectaculair, en clown Oki Doki zorgde ook
weer voor een spontane lach bij het
publiek. Na de goochel trucs en andere illusies, werd er afgesloten met

de metamorfose met als klap op de
vuurpijl het confetti kanon. Heel verrassend dook Roy op bij de jurytafel,
maar hoe was hij nu van het toneel
ontsnapt?! De jury was zeer onder
de indruk van de show. Na de show
was er even tijd om de concurrentie te bekijken, ook erg leuk om te
zien. Daarna nog een gastoptreden
van Gert Piet, een tombola en dan
eindelijk, het spannendste van de
dag: de prijsuitreiking. De deelnemers mochten van een echte showbizz trap aflopen en een plaatsje op
het podium nemen. Voorzitter John
Anders van de jury nam het woord
en de president van de Nederlandse Magische Unie overhandigde de
bekers plus oorkonde. De spanning steeg, uiteindelijk werd Briljant tweede. Tevens mochten ze ook
de aanmoedigingsprijs ‘Arie Brouwer en Co Voerman’ in ontvangst
nemen, als aanstormend talent. Het
was ook voor het eerst dat ze aan
zo’n junioren concours deelnamen,
dus echt een hele knappe prestatie. Met twee bekers keerde de crew
van Briljant richting Aalsmeer. Op
naar de volgende magische uitdaging! Voor meer informatie kan gekeken worden op de website www.
royhuiskens.com en het filmpje van
het jeugdjournaal is te bekijken via
de volgende link http://jeugdjournaal.nl/item/362844-magic-dave13-en-roy-12-in-actie.html.

Blazersklas verzorgt optreden
Aalsmeer - Donderdag 26 april
geven de kinderen van de buitenschoolse opvang Solidoe de Dolfijn (voorheen kinderhof Aalsmeer)
een optreden! De afgelopen tien
weken hebben vijf jongens en
meiden geoefend op verschillende blaasinstrumenten. In samen-

werking met kunstencentrum de
Hint is geoefend op onder andere dwarsfluit, trompet en trombone. Het resultaat laat de blazersklas graag horen. Het optreden in
de opvang in de Baccarastraat begint om 17.30 uur. Iedere belangstellende is welkom.

Schoolkorfbaltoernooi bij VZOD
Kudelstaart - Zaterdag 21 april
wordt bij VZOD op het complex
aan de Wim Kandreef het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi weer
georganiseerd. De basisscholen
van Aalsmeer en Kudelstaart zijn
weer uitgenodigd voor een gezellig dagje korfbal. Er hebben zich
dit jaar maar liefst 30 teams opgegeven waaronder diverse basisscholen. De teams van de on-

derbouw mogen het tegen elkaar
opnemen in een toernooitje op
het grasveld. ’s Middags is het tijd
voor de bovenbouw, zij gaan een
competitie spelen op de kunstgrasvelden. Ook ouders zijn deze dag natuurlijk van harte uitgenodigd. Organisator VZOD hoopt
dat de kinderen er een leuke, gezellige maar bovenal sportieve
dag van maken!

Aalsmeer - Groep 5 en 6 van de
OBS Kudelstaart bezocht afgelopen dinsdag het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat voor een kunstles.
Kunstcoördinator Annefie van Itterzon nam de geïnteresseerde leerlingen mee naar de Kinderkunstzolder en liet verschillende mooie
schilderijen zien, gemaakt door kinderen over de hele wereld. Daarna ging iedereen in een kring om
haar heen zitten en begon ze een
kunstgesprek. Voor velen was het
de eerste keer dat ze in een museum kwamen en ze leerde de kinderen naar schilderijen te kijken. Tot 29
april zijn er schilderijen van Frits Vogel tentoongesteld en deze 80-jarige kunstenaar met een indrukwekkende staat van dienst werd uitvoerig met de OBS-leerlingen besproken. Ook een aantal van zijn olieverfschilderijen met veel kleur en
expressie kwam uitvoerig aan bod.
Kinderen mochten aangeven wat ze
in de schilderijen zagen, wat voor
naam ze eraan zouden geven en
wat voor emotie een schilderij opriep. Annefie liet een paradijsvogelbloem zien en ze liet de leerlingen
uitleggen wat voor gelijkenissen deze bloem met de schilderijen heeft.
Leuk was het om te horen waar de
kinderen allemaal mee kwamen
en ze waren allemaal onder de indruk van de kleurrijke doeken van
deze gerenommeerde schilder, die
momenteel op Bali woont. Annefie
haalde ook nog even aan dat Frits

Vogel ook veel voor Aalsmeer heeft
betekend, want hij was jaren ontwerper van het bloemencorso. Toen
was het tijd geworden dat de kinderen zelf aan de slag gingen met papier en wascokrijt. De mooiste creaties kwamen eruit. Sommigen werkten heel precies en klein en anderen durfden het groter aan te pakken met felle grote vlakken en strepen. Er waren zelfs leerlingen bij
die de abstracte hoek op waren gegaan, wat volgens Annefie bijzonder is op deze leeftijd. De leerkracht
werd ter afsluiting gevraagd wat opviel aan de verschillende tekeningen, want de manier van tekenen en
schilderen kan heel veel over een
kind zeggen. Alle tekeningen van
de Aalsmeerse scholen doen mee
aan een prijsvraag speciaal voor het
100-jarige bestaan van de bloemenveiling in Aalsmeer. In samenwerking met het gemeentebestuur levert de Stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer (KCA) een bijdrage aan
de kunstzinnige vorming van basisschoolleerlingen in Aalsmeer en Kudelstaart. Dit doel was zeker bereikt,
want de OBS Kudelstaart was tevreden over het bezoek en ging met
enthousiaste kinderen terug naar
school, die op een leuke wijze naar
kunst hebben leren kijken. Meer informatie over de kunstlessen voor
scholen is te vinden op www.kunstencultuuraalsmeer.nl.
Door Ilse Zethof

2e katern

Het Stokkeland biedt kleine boten de mogelijkheid om in het centrum aan te
meren. Het park is opgesierd met beelden en onder andere een picknicktafel.

Op het Praamplein wacht recreanten een lange aanlegsteiger, zowel kleine als
grote boten kunnen hier ‘geparkeerd’ worden. Plantenbakken zijn reeds langs
de waterkant geplaatst, evenals bankjes en prullenbakken.

Realisatie stroom- en watervoorziening op Praamplein

Met de boot naar centrum
Aalsmeer - Wie per boot boodschappen wil doen of wil gaan
shoppen in het centrum heeft diverse locaties om aan te meren. Boodschappensteigers noemt de gemeente ze zelfs en dit heeft te maken dat maximaal twee uur aangelegd mag worden. Het Stokkeland is
een mogelijkheid voor kleine vaartuigen om de touwen vast te knopen
en het centrum in te gaan. Het Stokkeland verder ontdekken is overigens een aanrader. Het Stokkeland
is het grootste en mooiste groene park in het centrum, opgesierd
met beelden en zitbankjes en zelfs
een picknicktafel voor recreanten.
Grotere boten kunnen via de Ringvaart het centrum bezoeken. Bij het
Praamplein wacht een nieuwe en

lange aanlegsteiger. Na een grondige renovatie, klaar voor gebruik.
Langs de waterkant zijn plantenbakken en prullenbakken geplaatst.
Stroom en water
Verder gaat een stroom- en watervoorzieningen gerealiseerd worden bij de passantenhaven aan
het Praamplein. Afgelopen dinsdag
is hierover een besluit genomen.
Burgemeester en wethouders geven hiermee gehoor aan de door de
raad aangenomen motie om voor de
start van het nieuwe watersportseizoen hier elektriciteit en water aan
te leggen. In de lentenota wordt aan
de raad voorgesteld hiervoor een
bedrag beschikbaar te stellen van
30.000 euro. Het is de verwachting

dat midden mei wordt gestart met
de uitvoering. De uitvoering zal één
á twee weken duren.
Ook heel nabij het centrum bevindt
zich de Kolenhaven. Ook deze plek
is zo´n drie jaar geleden in een geheel vernieuwd jasje gestoken. Een
prachtige, rustieke plek om de boot,
zowel grote als kleine exemplaren, te stallen. Aan het einde, nabij het pontje naar watersportvereniging Nieuwe Meer, staan bankjes waar vanaf alle watersport-activiteiten heerlijk bekeken kunnen
worden. Bij de Kolenhaven aan de
Stationsweg is het mogelijk om water te tappen en stroom af te nemen.
Tegen betaling van liggeld kan hier
ook overnacht worden.

Dieven op
Poel in kraag
gevat
Aalsmeer - Op donderdag 12
april kreeg de politie een melding van een getuige die had
gezien dat twee mannen in
bootjes eilandjes opstapten
en spullen meenamen. Er kon
een duidelijke omschrijving
van het tweetal gegeven worden. Op zondag 15 april wilden de mannen opnieuw op inbrekerspad. Opnieuw werd dit
gezien en is de politie gealarmeerd. De buurtregisseur was
snel ter plaatse en heeft de
twee aangehouden. Het gaat
om twee broers van 25 en 27
jaar uit Hoofddorp. Ze hebben
de diefstallen bekend. In ieder geval zijn al een vouwfiets
en een pikhaak terug naar de
rechtmatige eigenaars.

Kajuitboot
weg!
Aalsmeer - Op zondag 15 april
is tussen negen uur in de ochtend en drie uur ‘s middags een
kajuitboot gestolen uit het water naast de Pontweg. De boot
is 3,5 meter lang en is voorzien van een 8pk Yamaha buitenboordmotor. ‘Babillon’ is de
naam van de witte kajuitboot
met zwarte onderzijde. In de
boot staan twee blauwe bankjes. De boot gezien? De politie,
en natuurlijk de eigenaar, horen het graag: 0900-8844.

“Doe maar gewoon en doe je ding”

Rock en jazz op 2e Plaspop
Aalsmeer - Rock van de Hucksters, jazz van Katelijne van Otterloo en covers van de Aalsmeerse
bands The Mood, Mad & Music en
Ten Beers After zijn vaste ingrediënten van de tweede editie van Plaspop 2012. De Dippers gaan door,
het succes van vorig jaar dwingt bijna tot herhaling en hier wordt gehoor aan gegeven. Opnieuw is gekozen voor de eerste zaterdag in juli. Op zaterdag 7 juli presenteren de
Dippers weer dit waterspektakel op
de Westeinderplassen. Het succes
van vorig jaar heeft er al toe geleid
dat het aantal locaties van optredens wordt uitgebreid van vier naar
zes en gekozen is om de verschillende plekken verder van elkaar af
te maken. Verder wordt er sterk aan
gedacht om in de Westeinderdijksloot 1 richting in te stellen. Maximaal drie optredens kunnen bijgewoond worden. Het is dus aan de
bezoekers waar zij willen gaan kijken en luisteren. Verdeeldheid op
de plas in positieve zin. Want als het
werkelijk dubbel zo druk wordt, is
het zaak om keuzes aan te bieden.
Overigens wordt de bezoekers meer
tijd gegund om van locatie naar locatie te varen. Vijfendertig minuten
hebben de Dippers uitgerekend. Elke act laat om 21.00, om 22.00 en
om 23.00 uur vijfentwintig minuten
van zich horen. Zelf de slotact verzorgen, zien de Dippers dit keer niet

zitten. “Vorig jaar was te veel rennen en vliegen.” Voor het slotoptreden vanaf ongeveer 23.30 uur gaan
de Hucksters zorg dragen.

heid aan het evenement middels affiches, flyers en, nieuw, een routekaart met de locaties van de optredens.

Geen bandjesavond op water
Om te voorkomen dat het een soort
bandjesavond op het water wordt,
hoopt de organisatie op een gevarieerde deelname. Niet alleen livebands, maar ook theater, toneel en
koormuziek. En wat dit laatste betreft, worden de Dippers op hun
wenken bediend. Popkoor Sonority
en het Amstel Gospelkoor hebben
belangstelling getoond en vooralsnog ziet het er naar uit dat beide koren voor de gewenste variatie gaan
zorgen. Ook de trommelaars van de
Djembee band hebben enthousiast
op de oproep gereageerd, maar deze zesde en laatste deelnemers is
nog niet officieel ingeschreven. Het
ongehoorde succes van de eerste
editie is overigens voor de Dippers
geen reden om een en ander anders
aan te pakken. Doe maar gewoon
en doe je ding, is weer het motto.
De bands en koren moeten zoveel
mogelijk zelf regelen. Of, zoals door
de heren tijdens de presentatieavond werd gezegd: “Iedereen moet
z’n eigen broek ophouden.“ De kas
van de Dippers is nog steeds leeg.
De organisatie wil wel bemiddelen bij het vinden van platte schuiten en aggregaten en geeft bekend-

“Hou het gezellig”
Plaspop 2012 is dus weer: Stap in
je boot, kom kijken, neem je eigen
drankjes mee en geniet. Ga niet
over de scheef, met vernielingen is
niemand gebaat. “Hou het gezellig”,
is de oproep van de Dippers, die in
deze ook hopen dat het publiek elkaar als nodig terecht wijst. Zaterdag 7 juli is, net als vorig jaar, de
enige dag van plaatsvinden. Mocht
het slecht weer zijn met regen en
onweer wordt op de dag zelf het
sein op rood, liefst natuurlijk toch
op groen, gezet. Verplaatsen is geen
optie. Niet door kunnen gaan vanwege slecht weer, is volgend jaar
een nieuwe kans. De verschillende
locaties zijn nog niet ingedeeld, alhoewel wel vast staat dat Katelijne
van Otterloo met haar band speelt
in de tuin bij het Poeltje van Meijer nabij de Stommeerweg en Ten
Beers After muziek gaat maken nabij schuilhaven De Grote Brug. De
acht mans/vrouw formatie presenteert op Plaspop overigens haar
nieuwe cd en deze aanschaffen is
deze avond mogelijk. Geld meenemen dus! Volledig self supporting
is de nieuwe Aalsmeerse band The
Mood, Mad & Music. Hun eiland na-

De Kolenhaven voor Nieuwe Meer. Een prachtige, rustieke plek voor booteigenaren om aan te meren. De plek is voorzien van bankjes, water en stroom.

bij schuilhaven De Kwakel ligt op de
route. De zeven heren zien het nieuwe waterspektakel evenement als
een uitstekende gelegenheid om uit
de kast (van de oefenruimte) te komen.
Proefvaren met Lions Ophelia
Zaterdag 7 juli wordt het overigens niet alleen ‘s avonds druk op
de Westeinderplassen. Overdag
presenteren de Lions Ophelia een
nieuw evenement: Proefvaren. Culinair varen naar zes restaurants
en locaties op eilanden alwaar genoten kan worden van allerlei lekkernijen. De deelnemers worden
middels een speur- en puzzeltocht
op de schoonheid van de Plas gewezen. Het Proefvaren is van half
vier tot rond half acht. Het evenement wordt door de Lions Ophelia
georganiseerd voor een goed doel.
Wie instapt, steunt liefst twee goede doelen. De Lions sparen voor de
aanschaf van de geluidsinstallatie in
ouderentehuis ‘t Kloosterhof en willen een bijdrage storten op de rekening van stichting De Hoogvlieger,
die zieke kinderen een onbezorgd
dagje in de lucht geeft. De goede doelen actie van de Lions hebben tot slot de Dippers aan het denken gezet.
Op de presentatieavond vorige week woensdag is besloten om
ook gelden bijeen te gaan sprokkelen voor een goed doel. Dus niet alleen geld meenemen voor de nieuwe cd van Ten Beers After, maar
ook munten (biljetten waaien misschien weg) om te kunnen deponeren in de goede doelen bussen bij
de verschillende locaties van Plaspop 2012!
Door Jacqueline Kristelijn

Vijf dagen zeilsensatie in de Randstad

Jaap Bont lost startschot
Regenboog evenement
Aalsmeer - Gedeputeerde Jaap
Bond van de provincie Noord-Holland verricht vrijdag 6 juli de opening van de zeilwedstrijden in
Aalsmeer. Op deze derde wedstrijddag van het Nationaal Regenboog
Evenement 2012 wordt er gezeild op
de Westeinderplassen. Naast Jaap
Bond zullen de commissaris van
de Koningin in de provincie ZuidHolland, de heer J. Franssen, en de
commissaris van de Koningin in de
provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen, in hun provincie het startschot lossen. Het Nationaal Regenboog Evenement is de zeilsensatie van de Randstad waar gedurende vijf dagen midden in het Groene
Hart op vijf Hollandse- en Utrechtse plassen in drie provincies recreatie, watersport en gezelligheid

hand in hand gaan. De oer-Hollandse zeilklasse de Regenboog neemt
de inwoners van de Randstad mee
op tournee langs authentieke dorpen, boeiende meren en rustieke
fiets- wandel- en kanoroutes. En
terwijl op het water een spannende zeilcompetitie plaatsvindt waar
de zeilers dagelijks strijden om de
zilveren Regenboog, staat de kade
vol van activiteiten en evenementen voor de inwoners en toeristen.
Het Nationaal Regenboog Evenement opent op 3 juli in Leiden. De
wedstrijden worden gehouden van
woensdag 4 tot en met zondag 8 juli
op de Kaag, Braassemermeer, Westeinderplassen, Vinkeveense Plassen
en Nieuwkoopse Plassen. Zie voor
meer informatie www.nationaalregenboogevenement.nl

dringend behoefte aan meer accommodatie. Er werd een nieuw
clubhuis gebouwd, met een clubzaal, kleedkamers, een zeilenbergplaats en een uitzichttoren. Architect Dick Greiner, zelf lid, ontwierp
het nieuwe gebouw, in een combinatie van twee stijlen: de Amsterdamse School en het Functionalisme. Door de jaren heen is er veel
aan veranderd: de houten gevels
aan de havenkant werden met zinkplaten bekleed, de clubzaal werd
verbreed en het interieur anders ingedeeld. Maar dat was voor de Gemeente geen beletsel om het karakteristieke bouwwerk in de jaren 70
op de monumentenlijst te plaatsen.
Ook de haven is voortdurend uitgebreid en groeide van de oorspronkelijke 25 ligplaatsen naar de huidige 200. Daarbuiten zijn er nu op de
wal plaatsen voor de kleinere openboten en een stelling voor de Optimisten (jeugdboten) aan de Brandewijnsloot.

Super, gezonde club met bijna 600 leden

Watersportvereniging Nieuwe
Meer viert 100-jarig bestaan!
Aalsmeer - Toen vroeg in de twintigste eeuw de watersport explosief
begon te groeien, werden in onze
regio een zestal watersportverenigingen opgericht. Een daarvan was
de Zeil- en Roeivereniging Nieuwe
Meer, die op 10 mei 1912 het licht
zag. De club was gevestigd aan het
gelijknamige water in Amsterdam
en startte met twaalf leden en twee
donateurs.
Boot huren
De watersport was inmiddels bereikbaar geworden voor lieden
met een wat minder goed gevulde
beurs. Dat was mede te danken aan
de schuitenverhuurders, die mogelijkheden boden tot het huren van
klein(er)e boten als sloepen, tjotters
en boeiers. Aan het Nieuwe Meer
was dat bijvoorbeeld het verhuurbedrijf van Roelof Dragt, waar veel
Nieuwe Meerders klant waren. De
zeilers hadden al vroeg de uitgestrektheid en de sfeer van de Westeinderplassen ontdekt, die veel mogelijkheden boden. Vanaf 1913 werden door de Nieuwe Meer onderlinge zeilwedstrijden op de Westeinder gehouden en in 1915 de eerste nationale wedstrijd. Inmiddels
had Dragt zijn bedrijf naar Aalsmeer
verhuisd en was er een spoorwegverbinding tussen Amsterdam

en Aalsmeer tot stand gekomen.
Dat waren voor de Z.&R.V. Nieuwe Meer, die het gesleep (letterlijk) met boten tussen Amsterdam
en Aalsmeer moe was, goede redenen daar ook op zoek te gaan naar
een geschikte locatie. Die werd gevonden tegenover het nieuwe treinstation aan de Stommeerweg, waar
de golfbrekende strekdam voor de
kolenhaven kon worden gepacht. In
1916 werd de eerste paal geslagen
voor de jachthaven, twee jaar la-

ter gevolgd door de bouw van een
bescheiden clubhuis. Zo had het
‘Boeiervolk’, zoals de Aalsmeerders
ons noemden zich, als eerste jachtclub aan de oevers van de Westeinder gevestigd. De naam Nieuwe Meer werd gehandhaafd en ook
qua leden zou het lange tijd een
Amsterdamse club blijven.
Karakteristiek clubhuis
De vereniging groeide in rap tempo en een jaar of acht later was er

Zwembad uitdagend en leuk voor iedereen

Voordelig kennismaken met
sporten in De Waterlelie

Aalsmeer - Sporten in zwembad
De Waterlelie is leuk, uitdagend en
voor iedereen. In de maand april
krijgen nieuwe klanten de kans om
extra voordeling kennis te maken
met de vele sportmogelijkheden die
het zwembad biedt. Sporten in het
water biedt vele voordelen, zoals
veel bewegingsvrijheid, werken met
weerstanden en geen belasting van
rug en gewrichten.

Nationale Sportweek
Voor nieuwe klanten is het mogelijk
om tijdens de Nationale Sportweek
van 21 tot en met 28 april een kennismakingspas te kopen, waarop
men zes keer kan komen sporten.
De nieuwe klant heeft zo de mogelijkheid om in de diverse sportgroepen een les mee te doen. Er is een
ruime keuze aan mogelijkheden
en voor iedereen wat wils. Zo kan
men kiezen voor Aquajogging, Jog
& Gym, Aquasport en Borstcrawlles voor volwassenen. Genoeg keuze dus voor iedereen die wil sporten
in het water en aan conditie, spieren en figuur wil werken. Alle lessen
worden gegeven door enthousiaste
medewerkers van De Waterlelie, die
de klant en zijn/haar sportwensen
centraal stellen in de les. De kennismakingspas kost slechts 30 euro

per persoon en is geldig tot en met
30 juni dit jaar.
Snorkelen voor volwassenen
Wanneer men de kennismakingspas heeft opgemaakt is het mogelijk om een Aquasportpas te kopen.
Met een Aquasportpas van De Waterlelie kan men sporten wanneer
men wilt en kiest men zelf aan welke sportgroep men meedoet. Deze pas is zelfs een jaar geldig, dus
wanneer men door omstandigheden een keer niet kan komen spor-

ten, blijft de les op de kaart staan.
Op woensdag 23 mei start De Waterlelie met een korte cursus Snorkelen voor volwassenen. In deze cursus van vijf lessen leert men
de kneepjes van het zwemmen met
duikbril, snorkel en zwemvliezen. De
lessen worden gegeven op woensdag van 18.45 tot 19.30 uur. Er is
plaats voor veertien personen en de
cursus gaat door bij minimaal tien
deelnemers. Opgeven kan vanaf heden via m.meijer@esa-aalsmeer.nl
of 0297-322022.

Het clubhuis vormt het zenuwcentrum van de Nieuwe Meer. Daar is
het havenkantoor en de vergaderruimte voor bestuur, commissies en
werkgroepen. Ledenvergaderingen,
prijsuitreikingen, feesten en andere bijeenkomsten worden gehouden in de grote zaal. In deze gezellige ruimte kan tijdens het vaarseizoen ook worden gegeten, want de
Nieuwe Meer heeft een eigen restaurantservice. Verder vinden de leden elkaar aan de bar of aan tafel
voor een kop koffie of een glas van
het een of ander. Er wordt ook wel
gezamenlijk tv gekeken, bijvoorbeeld wanneer Oranje voetbalt. En
na het varen is het bij zonnig weer
goed toeven op het terras.
Wedstrijden en toertochten
Voor de zeilers worden er onderlinge wedstrijden gehouden, die
meetellen voor de jaarlijkse wisselprijzen. Speciaal voor de openboten is er een vrijdagavondcompetitie, waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen. In het voorjaar maken zowel de zeilers als de motorbootvaarders een meerdaagse toertocht. Ook voor de sloepen is er een
tocht van een of twee dagen. Een
nachtwedstrijd (voor zeil- en motorboten) en een puzzelvaartocht ontbreken ook nooit op het programma. Bij WV Nieuwe Meer maakt het
niet veel uit op wat voor een boot
je vaart, want iedereen gaat om met
iedereen en velerlei activiteiten worden gezamenlijk gedaan. Ook wordt
er samen geklust, want elke winter
is er een ploeg vrijwilligers die veel
tijd steekt in het onderhoudswerk
van de havenfaciliteiten en het gebouw. Dat alles zorgt voor een grote
saamhorigheid.
Jong geleerd
Het wel en wee van de jeugdige zeilers is toevertrouwd aan de Jeugd
Zeilcommissie. Deze draagt zorg
voor de zeilinstructie van de allerjongsten, voor lessen in boot- en
zeiltechniek voor de wat oudere
jeugd en voor de opleiding van eigen instructeurs en begeleiders. In
2009 is het landelijk CWO-diplomasysteem ingevoerd. Gekwalificeerde jeugdtrainers leiden nu op
voor CWO-diploma’s. Daarbij wordt
door ‘walouders’ specifieke ondersteuning geleverd. Er wordt gevaren in Optimisten, Lasers en RS-Feva’s, waarvan er recent enkele door
de vereniging zijn aangekocht. Behalve het clubkampioenschap zijn
er onderlinge wedstrijden en – samen met andere clubs in de regio
– de Combi-serie. De jeugd heeft
zijn eigen onderkomen, het Jeugdhonk, waar zij muziek (lawaai) kunnen maken zonder dat zij de oudere leden voor de voeten lopen. Buiten het zeilen is er nog het jaarlijkse, meestal tweedaagse, Jeugdevenement.
Kettinggerammel
De bezoeker van het haventerrein
die niet per boot komt, moet gebruik maken van het zelf te bedienen pontje. Dit kettingpontje is als
het ware een mascotte voor de vereniging. Het is, vervloekt en geprezen, al vele duizenden malen
heen en weer gevaren. In 1952 zei
de toenmalige burgemeester van
Aalsmeer bij de veertigste verjaardag van de club: “Wanneer wij de
rammelende ketting van het pontje
horen, weten wij: zij zijn er gelukkig
weer! Dat is een teken dat u in onze
gemeente altijd welkom bent. Moge de ketting het symbool zijn van
de band tussen de vereniging en
de inwoners van Aalsmeer.” En nu
heeft WV Nieuwe Meer de 100 jaar
bereikt. Het is een supergezonde,
bloeiende club met bijna 600 leden.
Dat wordt van 3 tot 10 juni groots
gevierd met allerlei feestelijkheden
en een (voor het publiek toegankelijke) tentoonstelling in de Watertoren. Ook het jubileumboek ’t Boeiervolk zal dan verkrijgbaar zijn. Meer
informatie op de website: www.wvnieuwemeer.nl.
Door Daan Schiff

Innovatief jongerenproject

Watertoren onderdeel van
‘Operatie Noord-Holland’
Aalsmeer - Het Prins Bernhard
Cultuurfonds Noord-Holland start
komende maanden met een innovatief jongerenproject: ‘Operatie Noord-Holland’. Op zondag 13
mei vindt de eerste uitvoering van
het project Operatie Noord-Holland
plaats in de Kuiperij van de Zaanse
Schans in Zaandam. Met Operatie
Noord-Holland wil het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
jongeren stimuleren om hun kunstzinnige talenten te ontwikkelen en
ze kennis te laten maken met de geschiedenis van Noord-Holland. Eens
in de paar jaar verstrekt het Prins
Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland een opdracht voor een cultureel project, hiermee wil het fonds
zelf een actieve bijdrage leveren aan
het stimuleren van nieuwe initiatieven. Geïnspireerd op het landelijk
bekende project Kunstbende krijgen getalenteerde jongeren de mogelijkheid om samen met kunstenaars op een unieke erfgoedlocatie
in Noord-Holland een bijzonder podium te creëren met een verrassende einduitvoering. Onder begeleiding van een coach en een beken-

de professional, krijgen de deelnemers drie dagen om iets neer te zetten. Verschillende disciplines gaan
samenwerken. Denk aan taal en
dans of mode en beeldende kunst.
Vier bijzondere erfgoedlocaties in
Noord-Holland zijn de inspiratiebron voor de deelnemers en de professionals om tot een eindproduct
te komen. Het evenement stimuleert
een duurzame relatie tussen jongeren en kunstenaars en de erfgoedlocatie als podium.
De locaties zijn de Kuiperij, Zaanse Schans in Zaandam (uitvoering
zondag 13 mei), Fort Westoever in
Den Helder (uitvoering donderdag
17 mei), Broekerveiling in Broek op
Langedijk (uitvoering zondag 3 juni) en de Watertoren in Aalsmeer
(uitvoering zondag 1 juli). De ervaringen en inspiratie die de vier uitvoeringen op locatie opleveren, komen samen in één eindproductie,
gevormd op het Young Art Festival.
Vervolgens reist deze eindproductie
langs een aantal festivals in NoordHolland. Meer informatie op de site
www.operatienoordholland.nl.

Haven startpunt van vele activiteiten

Zeilen voor alle leeftijden
bij Watersport Vereniging
Aalsmeer - Het uitzicht op het balkon van het clubgebouw is niet alleen prachtig, maar ook heel levendig. Over de fraaie haven heen
de Kleine Poel met een afwisseling
van zeilen, motorboten en een paar
jachten voor anker in de luwte van
het Bos van Topsvoort. Het haventerrein is keurig aangelegd: Vrijwel
overal nieuwe hardhouten steigers,
moderne botenhuizen, het clubhuis nieuw in de verf en een klassieke vlaggenmast waarlangs veel
Optimisten gestald, inclusief twaalf
verenigingsbootjes. “Er zit vele uren
vrijwilligerswerk in van onze leden”, legt voorzitter Herman van der
Meyden uit. “En het resultaat mag
er zijn. Onze haven is het startpunt
voor veel activiteiten op het water.”
En dat gebeurt daar aan de Uiterweg bij de Aalsmeerse Watersport
Vereniging volop. “Jeugdzeilen is
één van onze pijlers binnen onze
activiteiten”, verhaalt Herman. “Wij
hebben een eigen jeugdzeilcommissie. Die bestaat geheel uit leden en vrijwilligers, waaronder gediplomeerde opleiders. Zij geven
les volgens het landelijk erkende
CWO-systeem, waardoor diploma’s
en dus de vaardigheid op zich overal erkend en herkenbaar zijn. De
vereniging heeft twaalf eigen Optimisten, alsmede diverse begeleidings- en rescueboten. En eens per
jaar organiseren wij samen met de
Watersport Vereniging De Nieuwe
Meer het Combi weekend voor de
jeugd. Dan zijn er in de Optimist en
de Splash zo’n 150 deelnemers op
het water. Met na afloop een grootse barbecue voor jeugd en ouders,
die wordt afgesloten met een bingo,
waarbij allerlei nautische prijzen zijn
te winnen.” Dat klinkt naar meer en
dat is er ook. Bij de vereniging zetelt
ook de Stichting Westeinder Zeilwedstrijden. Deze samenwerking
van Amsterdamse en Aalsmeer-

se watersportverenigingen organiseert jaarlijks zeilwedstrijden voor
de nationale eenheidsklassen. Traditiegetrouw wordt het seizoen geopend met de wedstrijden rond Pasen in de Drakenklasse, waarvoor
altijd een grote opkomst is. Vaste
gasten bij de klassenevenementen
zijn de Flying Dutchman, de Contender en ook de Vrijheid, het naoorlogse ontwerp uit 1946, die weer
springlevend is. “Daarnaast organiseren wij zelf de woensdagavondwedstrijden, een initiatief van de
laatste tien jaar. Als het een beetje
mooi weer is, hebben we inmiddels
meer dan dertig deelnemers; over
het seizoen heen zijn er zo rond de
honderd aanmeldingen. Het leuke
van de woensdagavondwedstrijden
is, dat het de week op een ontspannen manier door midden breekt. En
deelname is voor een breed publiek
mogelijk. Vereisten zijn onder meer,
dat het schip goed in orde is en
schipper en bemanning goede ervaring hebben met zeilen, met basiskennis van wedstrijdzeilen en de
regels daarbij.
Er wordt gezeild onder tijd en daarbij heeft elke deelnemer een SWcorrectiefactor, waardoor op gecorrigeerde tijd iedereen kan winnen.
Alles zeilt mee: Draak, Centaur, Ojol, Laser, 16M², Kajuitzeiljacht, FD,
you name it. En na afloop altijd gezelligheid in het clubhuis.”
Herman van der Meyden zijn inspirerende woorden nodigen uit
om er meer van te weten en aansluiting te vinden. Om mee te varen
met de motorboottocht, mee te zeilen met een IJsselmeertocht of mee
te helpen en eten bij een ‘leden koken voor leden’-maaltijd in het gezellige clubhuis. En om lid te worden
van deze actieve watersportvereniging. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op www.wvaalsmeer.
nl en www.stichtingwzw.nl.

‘Dag van je Leven’ neemt gehandicapten het water op

Booteigenaren gezocht voor
botendag op de Westeinder
Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven organiseert haar jaarlijkse
botendag op zaterdag 16 juni, waarvoor lichamelijk en/of verstandelijk
gehandicapten uit onze regio worden uitgenodigd. In samenwerking
met Stichting Ons Tweede Thuis en
jachthaven Kempers 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. 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, stijgt dit aantal ieder
jaar ook. Daarom hoopt de organi-

satie dat het ook dit jaar weer lukt
om minimaal 60 boten bij elkaar te
krijgen. Het evenement wordt voor
de negende keer georganiseerd en
het belooft weer een groots spektakel te worden met muziek en veel
gezelligheid. Want voor en na het
varen is er altijd leuke muziek in de
loods op het jachthaventerrein van
Kempers Princessepaviljoen. Vele
polonaises worden er altijd gelopen.
Heeft u een boot en wilt u 16 juni tussen 10.30 uur en 13.00 uur
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 of stuur een email naar
info@dagvanjeleven.org of bel met
06-12393458.
Activiteiten en wensen
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.

Inschrijven voor zwemlessen mogelijk

Vergadering Het Oosterbad
Aalsmeer - Op vrijdag 20 april om
20.00 uur houdt zwemvereniging
Het Oosterbad haar jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering wordt
gehouden in The Beach aan de
Oosteinderweg 247. Alle leden zijn
van harte welkom. De koffie is gratis en er voor iedereen ligt een leu-

ke attentie klaar om mee naar huis
te nemen. Onder andere wordt deze
avond een bestuursverkiezing gehouden. Aftredend en herkiesbaar
zijn Dirk Piet en Annelies van der
Schaft. Aftredend en niet herkiesbaar is Richard Engel. Het bestuur
stelt voor Emily Boom te benoemen.

Ook worden deze avond de nieuwe
zwembadmedewerkers voorgesteld.
De vergadering wordt besloten met
het vaststellen van het programma
en de tarieven voor 2012. In de pauze en na de vergadering is er gelegenheid om in te schrijven voor het
nieuwe lesseizoen.

Kom zondag kennis maken met de zeilwereld

Introductiedag bij Zeilschool
Aalsmeer trots op professionele vuurwerkshow

In september weer vuurwerk
op de Westeinderplassen!
Aalsmeer - Het vuurwerk zal ook
dit jaar weer op het water knallen. Net als in vorige jaren zal op
de Westeinder Plassen bij de Watertoren de populaire vuurwerkshow plaatsvinden. Op zaterdagavond 1 september zal het zover
zijn. De voorbereidingen voor het
vuurwerk zijn reeds begonnen. Organisator Mike (Multi) van der Laarse is druk bezig om de benodigde
sponsoren voor het vuurwerk te vinden. Mike: “In een tijd waarin iedereen over crisis praat, is het geweldig dat er meteen weer bedrijven
klaar staan om een financiële bijdrage te geven. Dat toont wel aan
dat dit vuurwerk leeft in ons dorp.”
Het vuurwerk is inmiddels een vast
onderdeel geworden van het programma van jaarlijkse evenementen
in Aalsmeer. Het is gebruikelijk dat
het vuurwerk na de verlichte botenshow op de eerste zaterdag in september de avond op spectaculaire
manier afsluit. Zowel vanaf de boten op het water, als vanaf de oever
is het vuurwerk voor iedereen te bewonderen. In de week erna brandt
de feestweek los en vindt de pramenrace plaats.

een. Heel veel mensen genieten er
van. Ik ben er trots op dat we dit aan
alle Aalsmeerders kunnen aanbieden.” Het Aalsmeerse vuurwerk is
één van de grotere vuurwerk evenementen in het land. Frits Pen is al
enkele jaren verantwoordelijk voor
het ontwerp en de uitvoering van
het Aalsmeerse vuurwerk. Hij is als
vakman gespecialiseerd in grotere
vuurwerkshows.

Sponsoring
In voorgaande jaren was er een
speciale ontvangst voor de sponsoren bij de Watertoren. Hoe het er dit
jaar precies gaat uit zien is nog niet
bekend, maar ook nu zullen zij een
bijzondere behandeling krijgen. Bedrijven of personen die geïnteresseerd zijn om te sponsoren, kunnen
contact opnemen met Mike (Multi)
van der Laarse via 06-53823719.

Organisator Mike (Multi) van der Laarse is er trots op de vuurwerkshow aan
te kunnen bieden aan inwoners.

Bent u al klaar voor de zomer?

Voor gas, propaan en meer
naar de firma Zethof

Ruime parkeergelegenheid
Rond de winkel van Zethof aan de
Kudelstaartseweg 117-119 bevindt
zich een ruime parkeergelegenheid,
zodat klanten ook langs kunnen komen met de camper of de caravan.
Voor grootverbruikers levert Zethof
ook gas op locatie. Op het vullen en
bijvullen van de gasflessen kan gewacht worden. Alleen voor het gas

dat wordt bijgevuld, hoeft afgerekend te worden. Zethof heeft ook
een zeer groot assortiment fitting
materialen geschikt voor propaan
en butaangas, van drukregelaars tot
gasslang, van knelkoppeling tot het
persen van slangen. Mensen uit de
regio en ver daarbuiten komen naar
Zethof voor net dat ene bijzondere,
nergens anders verkrijgbare, verloopje of koppeling.
Barbecues en accessoires
Zethof verkoopt verder ook de betere gas en houtskool barbecues.
Broil King is een Canadees merk dat
ook daadwerkelijk in Canada geproduceerd wordt. Het is een barbecue
van gegoten aluminium en is een
topmerk dat al ruim zestig jaar barbecues maakt. De kwaliteit is heel
hoog en de prijs is zeer gunstig. Big
Green Egg is dé houtskool barbecue vanuit Amerika. Een onovertroffen keramische barbecue die daarnaast als pizza- en broodoven te gebruiken is. Vele topkoks hebben er
zelf een in hun keuken staan. De eigenaar van Zethof Olie- en Gashandel heeft een ruim horeca verleden
en kan heel goed adviseren over de
vele mogelijkheden op de barbe-

cue. De barbecues worden desgewenst in elkaar gezet en thuisbezorgd. Uiteraard heeft Zethof eveneens allerlei barbecue benodigdheden in de verkoop, of het nu gaat
om een rookbox met hicory houtsnippers, een goede tang of speciale saus, Zethof is het juiste adres.
Zethof heeft eveneens bijzondere
tuinhaarden in het assortiment. Deze geven meer warmte dan de traditionele ‘paddestoel terrasheaters’ en
leveren een bijdrage aan de gezelligheid op het terras.
Daglichtpanelen
Zethof heeft sinds vorig jaar ook
daglichtpanelen in haar assortiment
opgenomen. Tegenwoordig zijn deze
panelen zo goed dat niet meer gesproken hoeft te worden over zonnepanelen, daglicht is voldoende. De daglichtpanelen zijn in verschillende maten en sterktes verkrijgbaar. Klaar bent voor de zomer?
Weet echter dat u ook in de winter
terecht kunt bij Zethof voor diverse soorten gas. En voor het nakijken
en reparatie van de meest gangbare
kachels, maar ook bijzondere merken staat Zethof voor u klaar. Zethof
is een klein laagdrempelig bedrijf
waar altijd tijd wordt genomen voor
de klanten. Een goed advies en service staan hoog in het vaandel. Zethof heet eenieder welkom in de winkel aan de Kudelstaartseweg 117119, in de fortbocht van Kudelstaart.
Voor informatie: 0297-326097 of kijk
op www.zethofgasvulstation.nl.

voor zowel jong als oud in alle bootsoorten gegeven.
Aan gevorderde zeilers wordt deze dag les gegeven
in de Open Bic of Laser Pico. Als ouder ook eens
kennis maken met het zeilen? Dat kan! Ook voor volwassenen wordt een speciale introductie zeildag verzorgd. Een super gave belevenis om kennis te maken
met het samenspel tussen mens, water en wind in
een levendige, warme omgeving aan de oevers van
de Westeinderplassen. Voor de ouders is er ’s middags een rondvaart in een luxe sloep om de verrichtingen van de kinderen ook van dichtbij te zien.
Ga voor meer informatie naar de website, www.zeilschoolaalsmeer.nl, en meld je alvast aan! Zeilschool
Aalsmeer is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 64
en is telefonisch bereikbaar via 0297-320122.

Bruisende werf aan de Leidsche Vaart

Vedette Jachtbouw start
nieuwe jaar voortvarend!
Ter Aar - Er gaat dit jaar heel wat
gebeuren bij Vedette Jachtbouw. Zo
introduceren zij dit jaar de Vedette
cabin van maar liefst 12 meter. Ook
komt er een snelvarende aluminium
cabin genaamd ‘Performer 32’ ontworpen door Vripack en last but not
least, is Vedette Jachtbouw verhuisd
van Uithoorn naar Ter Aar.

Trots op
Mike: “Het vuurwerk is voor ieder-

Kudelstaart - De firma Zethof Olieen Gashandel (anno 1902) is ooit
begonnen met het rondbrengen van
blikjes huisbrandolie in de regio. In
het begin ging dit nog met de hondenkar, later kwam het paard en wagen en weer later met een tankauto.
Nadat Nederland werd aangesloten
op het aardgasnetwerk was het gedaan met de huisbrandolie. Zethof is
zich toen op propaan en butaangas
gaan richten. Zethof is inmiddels de
regionale leverancier van propaangas en aanverwante artikelen. Naast
het vullen en bijvullen van gasflessen, is Zethof ook het adres voor het
wisselen van de propaanflessen 10.5
kg, 18 kg, 33 kg, Campingaz 901,
904 en 907. Ook kan men hier terecht voor heftruckgas en overige
propaantanks.

Aalsmeer - Zeilschool Aalsmeer betekent plezier, leren, ontspanning en gezelligheid in een knusse, levendige omgeving. Het team bestaat uit een enthousiaste groep instructeurs met een gemiddelde leeftijd
van 23 jaar, die net als eigenaar Peter de Wit, allemaal
gek zijn van watersport. Met de uitgebreide vloot van
vele bootsoorten zijn er lesmogelijkheden voor alle
leeftijden! Onder andere wordt gevaren met Optimisten, Open Bic’s, Laser Pico’s, Ludic, Kielboten, Lasers
en Laser Vago’s. Voor de wat meer gevorderden maken de 29er en Catamaran, een Nacra 570, deel uit
van de vloot! Aanstaande zondag 22 april organiseert
Zeilschool Aalsmeer een introductiedag! Een uitgelezen kans om eens kennis te maken met de zeilwereld
en de zeilschool. Voor slechts 27,50 euro kan in een
dag vol gezelligheid, spel en plezier kennis gemaakt
worden met het zeilen. De introductielessen worden

Ondanks dat Vedette Jachtbouw inmiddels tot één van de Nederlandse gerenommeerde werven behoort,
verlaat deze werf haar no nonsens
attitude niet. Je voelt je snel op je
gemak bij deze werf. Niet alleen
omdat de mensen aardig zijn, maar
vooral omdat je inhoudelijk over een
boot kunt praten. Want al associëren de meeste mensen, terecht, varen met lekker warm weer, er komt
toch heel wat kijken om ook daadwerkelijk zorgeloos te kunnen genieten op het water. Uiteindelijk is
een schip een ingewikkelde samenstelling van techniek. Alle technische disciplines komen voor. Een
jachtbouwer moet dan ook echt
goed weten wat hij doet. Dat ze bij
deze werf weten wat ze doen, dat is
inmiddels wel gebleken. Het leuke
is hier nog eens dat Hans van Veen,
eigenaar van Vedette Jachtbouw,
dat ook nog zeer beeldend en begrijpelijk kan vertellen ook.
Open dag
Gestaag worden de Vedettes groter en groter, tegelijkertijd blijven
ook de kleinere modellen alle aandacht houden. De Vedette 8.30 is
recent geheel gerestyled. Het casco heeft meer rondingen, sportiever
windscherm, het schip is in het geheel 35 centimeter breder met bredere gangboorden, bredere kuip en
meer ruimte binnen tot gevolg. De
afwerking is van een zelfde hoogwaardige kwaliteit, zoals u dat van
de Vedettes gewend bent. Dit voorjaar gaan de eerste Vedette cabin
schepen van maar liefst 12 meter
te water. Een imposant schip! Maar
dat is niet het enige dit jaar bij deze bruisende werf. In maart zijn zij
verhuisd naar een heel nieuw bedrijfspand, drie keer zo groot als het

oude pand. Maar nog steeds binnen proportie. Hans en Marion van
Veen, die samen de dagelijkse leiding hebben, weten inmiddels als
geen ander hoe je efficiënt en effectief schepen bouwt. De ‘beide
beentjes op de vloer’ mentaliteit is
ook in dit nieuwe pand merkbaar.
Over de indeling van de nieuwe hal
is overduidelijk goed nagedacht.
Onder andere een bovenloopkraan
met een overspanning van 20 meter
maakt het mogelijk om zeer efficiënt
te werken. Het pittoreske water, de
Leidsche Vaart in Ter Aar, voor de
deur geeft overigens nog een legio
aan mogelijkheden die zij u kunnen
bieden. Grote en kleine refit projecten bijvoorbeeld. Of hermotorisering, nieuwe boeg- of hekschroef,
nieuwe of aangepaste betimmering, schilderwerk, alles is mogelijk.
Op zaterdag 2 juni organiseert Vedette Jachtbouw een open dag van
11.00 tot 16.00 uur. Een prima gelegenheid als u deze werf eens vrijblijvend wilt bezoeken.
Elektrisch varen in ontwikkeling
Vedette komt dit jaar ook nog met
een snelvarend aluminium cabin
op de markt. Dit schip is qua concept niet veel anders dan de Vedette cabin, echter met een heel andere rompvorm. Vedette Jachtbouw
is, speciaal voor dit specifieke project, een samenwerking aangegaan

met Vripack. De inmiddels uitgevoerde testen met het prototype zijn
zeer veel belovend. Het schip heeft
een lengte van 9,5 meter, breedte
3,2 meter en een waterverplaatsing
van circa 4.200 kg. De voortstuwing
betreft standaard een Nanni 200
Pk sterke common-rail dieselmotor
met vaste schroefas aandrijving. De
cabin herbergt een kombuis, toiletruimte, rond zitgedeelte met slaapmogelijkheid en is geheel compleet,
ofwel inclusief boegschroef, verwarming, flatscreen tv, gps plotter, omvormer, etc. Een aluminium schip
vraagt om een heel specifieke elektrische installatie en de techniek ten
behoeve van de voortstuwing dient
vanzelfsprekend, zoals u van Vedette gewend bent, zeer betrouwbaar te worden uitgevoerd. Ook dit
schip is bijzonder stil geworden. Vedette Jachtbouw is van mening dat
dit duidelijk andere concept ook om
een andere naam vraagt: ‘Performer 32’. Wel zult u zondermeer Vedette ‘trekjes’ aan het schip kunnen
ontdekken. Overigens nog een zeer
gunstige bijkomstigheid van een
schip met geringe waterverplaatsing is de toepassing van het hybride en/of elektrisch varen. Dit laatste is ook bij deze werf volop in ontwikkeling.
Nieuw adres: Vedette Jachtbouw:
Smidskade 18 in Ter Aar, telefoon
0172-600495.

Jan van Gent: Begrip op Nederlandse sloepenmarkt

Heemhorst en Jan van
Gent samen onder één dak

Spektakel op het water 16 juni voor de jeugd

Junior Pramenrace wordt
één groot (reis)avontuur!
Aalsmeer - Het belooft een fantastische dag te worden op zaterdag 16 juni aanstaande bij alweer
de zevende Junior Pramenrace.
Maar voordat het zover is, vindt op
zaterdag 9 juni de sportdag plaats
bij jachthaven Stenhuis aan het einde van de Uiterweg. Zoals inmiddels
wel bekend, is het thema ‘Ik ga op
reis…’. Op de deelnemende pramen
zullen waarschijnlijk vele koffers,
tenten, caravans en veel vakantie
vierende deelnemers meevaren om
mee te dingen naar die fel begeerde hoofdprijs!
Net zo als vorig jaar zijn ook dit
jaar weer de scholen en verenigingen uitgenodigd deel te nemen om
mee te varen. Van deze uitnodiging
wordt dankbaar gebruik gemaakt,
vele scholen hebben zich inmiddels
al opgegeven. Dankzij meevarende vrijwillige captains kunnen veel
kinderen kennismaken met dit echte Aalsmeerse spektakel. Maar let
op! De inschrijving voor scholen en
verenigingen sluit op 30 april aanstaande. Dus wilt u uw school, klas,
voetbalelftal of fitnessclub opgeven
voor de Juniorrace dan is haastige spoed altijd goed! De organisatie heeft een beperkt aantal pramen

kelen. Op de Oosteinderweg 123c127 bevinden zich onder andere de
stalling- en onderhoudsfaciliteiten,
showroom van watersportbedrijf
Heemhorst en de showroom van
Jan van Gent.
Rubberboten en motoren
Veel watersporters wensen één
adres waar alle kennis is gebundeld. In de showroom van Heemhorst Watersport is een keur aan
rubberboten en buitenboordmotoren te vinden. De tentoongestelde
rubberboten zijn van het formaat
2.40 tot 7.10 meter van onder andere de merken Zodiac, Brig Grand en
Scanner en de buitenboordmotoren van de merken Honda en Mercury variëren van 2,5 tot liefst 300
pk. Tevens zijn producten als waterskies en toebehoren en een variatie aan banden om achter de boot te
hangen ruim vertegenwoordigd in
de showroom. Bij Heemhorst Watersport en Jan van Gent zijn fabricage, totaal onderhoud aan zowel die-

Voor het ultieme vakantiegevoel

Genieten op een eiland van
Rekreatiepark Aalsmeer

met Penta en kapitein beschikbaar
en ook hier geldt wie het eerst komt
het eerst maalt. Opgeven kan via
het inschrijfformulier welke is opgestuurd of door een inschrijfformulier te downloaden via onze website www.junior.pramenrace.nl. Aanmeldingen kunnen worden gemaild
naar:
esther-juniorpramenrace@
hotmail.com

Record aantal deelnemers
Ook de inschrijvingen van de ‘harde
kern’ van de vaste Junior Pramenracers gaat boven verwachting. Inmiddels zijn er al vele inschrijvingen
binnengekomen en stevent de deelnemerslijst af op een record!
De ‘eigen’ Juniorracers kunnen zich
overigens nog inschrijven tot eind
mei.

Winterklus van drie maanden aan Italiaans wereldjacht

Unieke samenwerking tijdens
opknappen ‘Nuovo Pensiero’
Aalsmeer - Meer dan twintig
Aalsmeerse
watersportbedrijven
werkten samen aan een grote winterklus de afgelopen drie maanden. In de winter aan de boot werken? Terwijl die in het ijs ingevroren ligt? Bij Jachthaven Dragt is,
dankzij hun nimmer aflatende gastvrijheid, de hele winter hard gewerkt aan de Nuovo Pensiero. Een
jacht van wereldklasse uit 1974, gebouwd in Italië en ooit nog eigendom geweest van Bjørn Borg. Nu eigendom van een Nederlandse eigenaar die verliefd op haar geworden
is en een begin heeft gemaakt om
alle achterstallig onderhoud weg
te werken. Nog voordat zeilmaker
Van der Spruyt de wintertent klaar
heeft, wordt een doorwerktent over
de boot aangebracht door de firma
Multiwrap.
Met de verwarming er bij is het
goed werken onder de droge tent.
Mark Koopmans Jachtservice sleutelt de halve machinekamer uit en
in elkaar om de door Hydrosta hydrauliek ontwikkelde aanpassingen in te passen in het bestaande
systeem. Later bijgestaan door Jos
Persoon en Jan Gladon, waarbij op
de achtergrond Rob Krul en Machinefabriek Ter Aar de onderdelen leveren. Zo is ook Watersportservice
Dragt een trouwe leverancier van
fittingen, slangen en andere onderdelen, terwijl ze onder andere
de periodieke service van alle reddingsmiddelen verzorgen. Ondertussen worden de teak dekken en
grote delen van het interieur onder
handen genomen door scheepstimmermannen Herman de Groot, Peter Schotman (a Mano), en Jelle Hamers. Zelfs wordt Gemini Teakdekken uit Enkhuizen ‘ingevlogen’ om
mee te helpen. De hoofdmotor krijgt
een zeer grote beurt en een nieuwe buizenkoeler waarvoor de mannen van Pon-Cat wel vijf dagen zoet
zijn in de motorruimte. De hulpmotor en generatorsets worden gerevi-

Aalsmeer - Een Jan van Gent is
een opvallende watervogel. Bij de
naam Jan van Gent zullen watersporters echter eerder denken aan
de bekende sloepen van Nederlandse makelij. De overeenkomst is
dat zowel sloep als vogel bijzondere
eigenschappen bezitten. Onder andere het vermogen tot indrukwekkende prestaties en een grote betrouwbaarheid. Jan van Gent is al
jaren een begrip op de Nederlandse sloepenmarkt. Reeds honderden schepen hebben hun weg gevonden naar watersporters in Nederland en ver daarbuiten. Jan van
Gent sloepen, van 6.60 tot 10.35
meter, staan bekend om hun duurzaamheid, perfecte afwerking, vaareigenschappen en hoge restwaarde
wanneer de eigenaar aan een groter
model toe is. Twee jaar geleden is
Jan van Gent verhuisd naar de huidige, nieuwe locatie op de Oosteinderweg 123c. Dankzij de verhuizing
heeft het merk een krachtige impuls
gekregen om zich verder te ontwik-

seerd door Heemhorst uit Aalsmeer.
Om alle nieuwe systemen te kunnen
inschakelen en een nieuwe omvormer te plaatsen is Tim Tiekstra van
Tiekstra Scheepselektro ingehuurd.
Hij maakt tevens een mooie aansturing van de nieuwe trollingklep op
de keerkoppeling, die uitgevoerd
wordt met een traploos geregelde
servo via een zelf geprogrammeerde minicomputer. Paraat brandbeveiliging zorgt er voor dat de CO2
installatie opnieuw gevuld wordt en
ze plaatsen gelijk alle blussers aan
boord. Poolster neemt de koelcompressoren en de airco voor zijn rekening. Voor alle verf en overige
toebehoren werd ook dankbaar samengewerkt met R&S en Heeren
en Meijer. Laswerk aan het dek en
huiddoorvoeren werd deels op locatie en deels op de eigen helling van
Jan Kok in Leimuiden uitgevoerd.
Nadat eind maart de plastic wintertent was weggehaald,is de romp
opgepoetst en gepolijst door Autonieuw. In het eigen bedrijf van de
eigenaar zijn verder nog de brandbluspomp en alle verwarmingsventilatoren gereviseerd. Kosten nog
moeite zijn gespaard, zo is zelfs het
ruitje van de barometer vernieuwd.

Aalsmeer - Voor de 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 hebben een
elektra- en een wateraansluiting
en alle terreinen zijn uitgerust met
goede sanitaire voorzieningen. Op
de landjes mag een bergkist geplaatst worden en op de landjes op
het terrein Uiterweg 214 mag zelfs
overnacht worden in een tent. Alle
landjes worden door het park zelf
gemaaid en onderhouden. Genie-

ten, recreëren en heerlijk de barbecue aan op uw eigen graslandje voor het ultieme vakantiegevoel!
Maar, ook voor wie ‘gewoon’ een
ligplaats zoekt in een box of in een
overdekt botenhuis is bij Rekreatiepark Aalsmeer aan het juiste adres.
Rekreatiepark Aalsmeer is gevestigd op drie verschillende locaties
aan 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.

Irritatie over niet kennen regels

Hard varen is grootste
ergernis op het water!
Aalsmeer - Het vrijetijdsseizoen
staat alweer voor de deur, de periode waarin veel Nederlanders op vakantie gaan of eropuit trekken met
caravan, boot of motor. Uit onderzoek blijkt dat bootbezitters te maken krijgen met heel wat opstartperikelen tijdens de eerste vaartochten. Alhoewel mensen het leuk
vinden om weer voor het eerst het
water op te gaan (zo’n 20% van de

bootbezitters zegt zelfs kriebels in
de buik te hebben), zijn er ook flink
wat zaken waar men zich aan ergert
onderweg. Zo irriteert men zich op
het water het meest aan hard varen
(44%), het niet kennen van de regels van andere bootbezitters (39%)
en aan afval dat overboord is gegooid (32%). Daarnaast zijn er ook
de nodige beheersingsperikelen.
Bootbezitters verwachten de meeste

sel- (volwaardig Yanmar dealer) als
benzinemotoren, poetsen, reparatie,
stalling en voorraadmagazijn op één
adres te vinden. De fantastische beleving van onbezorgd watersporten
ligt dus binnen handbereik bij deze bedrijven.
Stalling en onderhoud
De moderne stalling- en onderhoudsfaciliteiten van Heemhorst
Watersport hebben een capaciteit
voor honderden schepen. Meer weten, geïnteresseerd in een (nieuwe) sloep? U wordt van harte welkom geheten in de showroom aan
de Oosteinderweg 123c. Eerst meer
weten? Heemhorst Watersport is
telefonisch bereikbaar via 0297381313 en laat via www.heemhorstwatersport.nl eenieder alvast uitgebreid kennis maken. JVG Watersport BV krijgt u aan de lijn door
0297-381481 te bellen. Op de site
www.janvangent.nl kunnen onder
andere alvast verschillende sloepen
bekeken worden.

Voor de watersporters die echt wil
genieten van de ruimte en de vrijheid kunnen via Rekreatiepark
Aalsmeer ook eilandjes op de Westeinderplassen huren, stuk voor stuk
gelegen op de mooiste locaties. Hier
kan men zelf met de boot naar toe
varen. Er zijn al eilandjes beschikbaar vanaf 350 euro per seizoen.
Rekreatiepark Aalsmeer is ook al
vele jaren lid van de HISWA, waardoor watersporters tevens gewaarborgd zijn voor kwaliteit en zekerheid. Nieuwsgierig geworden? Ga
gerust eens langs en vraag naar de
diverse ‘lentekriebel’-aanbiedingen!
Rekreatiepark Aalsmeer is gevestigd aan de Uiterweg op de nummers 214, 303 en 317. Op het perceel op nummer 317 is het havenkantoor te vinden. De havenmeester
is bereikbaar via 06-54305722, het
kantoor via 0297-322113. Alvast genieten kan via de informatieve website www.rekreatieparkaalsmeer.nl.

moeite met af- en aanmeren (12%).
Bij ruim een derde van de bootstellen blijken ook partners een bron
van irritatie. Kapitein en stuurpartner kibbelen vooral over wanneer
ze gaan varen en waarheen (15%).
Maar er wordt ook over geld geruzied: vijf keer zoveel mannen als
vrouwen ergeren zich aan hun partner omdat deze zeurt dat er teveel
geld wordt uitgegeven aan de boot.
Tips voor een succesvolle start van
het vrijetijdsseizoen: Voorkom ergernissen onderling. Gedraag je sociaal en houd rekening met anderen. En: Vrije tijd is schaars, daar
moet je van genieten. Je voorkomt
ongelukken door niet te gehaast op
pad te gaan.

Het schip ingevroren in het ijs met de
‘doorwerktent’ er op.
De hele motorruimte is opnieuw geschilderd en voor allerhande werk
konden de initiatiefnemers altijd
een beroep doen op Richard en
Mathus, twee jongens die al tijden
met Mark Koopmans samenwerken.
De naamborden en lichtkasten zijn
gerenoveerd door Aldert Been. Hij
staat garant voor ouderwets vakmanschap.
Er is in krap drie maanden een ongelooflijke berg werk verzet in een
vlekkeloze samenwerking tussen al
deze bedrijven, onder het toeziend
oog van projectleider Jur den Hamer (jur@bootkeuren.nl), expert
pleziervaartuigen en technisch manager van het schip.

Het schip ‘Nuovo Pensiero’ weer in volle glorie.

Veel te doen en te zien deze zomer!

Beleef Aalsmeer op en
rond de Westeinderplassen
Aalsmeer - Het vaar- en toeristenseizoen gaat weer van start. Dit betekent dat er veel te doen en te beleven is in Aalsmeer, met name op en
rond het water. Beleef Aalsmeer initieert verschillende promotie-activiteiten om bezoekers naar Aalsmeer
te trekken. In mei gaat bijvoorbeeld
de campagne ‘Beleef Aalsmeer in
de Zomer’ van start. Een onderdeel van de campagne is een prijsvraag en een mooie brochure, waarin alle highlights van Aalsmeer ge-

noemd zijn. Op www.beleefaalsmeer.
nl staat een overzicht van evenementen en activiteiten. En er zijn leuke
arrangementen en voordeelbonnen
te vinden. Wat dacht u van 50 procent korting op een bezoek aan FloraHolland? Aalsmeer is prachtig gelegen aan de Westeinderplassen. Dit
bijzondere natuur- en watersportgebied met zijn vele jachthavens en
seringenakkers behoort tot het Hollands-Utrechts Plassengebied. De
Westeinderplassen zijn te bezoeken

met een rondvaart die vertrekt vanaf het Praamplein in het centrum
van het dorp. Of u kunt natuurlijk
zelf een boot huren om op verkenning te gaan. Van 4 tot en met 8 juli vindt voor de tweede keer het Nationaal Regenboogevenement plaats.
Dit is het zeilevenement op de Hollandse en Utrechtse Plassen. Op 6 juli wordt er op de Westeinderplassen
in Aalsmeer gestreden.
Unieke belevenis
Tip: Beleef Aalsmeer Arrangement:
combineer meerdere bezienswaardigheden. Breng een bezoek aan:
Bloemenveiling FloraHolland, de Historische Tuin en sluit af met een vaartocht georganiseerd door de Westeinder Rondvaart. U betaalt maar
13,50 euro per persoon voor deze
unieke belevenis!

Al vijftig jaar een begrip in verzekeringen

Met Verbeek altijd juiste koers
Aalsmeer - Bij Verbeek Advies
vaart u altijd de juiste koers! Dat is
de slogan van verzekeringspecialist
Erik Verbeek. Goed bedacht, want
net als het logo verwijst dit naar de
naam, de Westeinder en naar één
van de specialiteiten van het assurantiekantoor: advies en verkoop
van bootverzekeringen. De Westeinderplaspolis is hier een uniek voorbeeld van en is speciaal ontwikkeld
voor ligplaatshouders aan de Westeinderplassen. Maar Verbeek Advies doet natuurlijk nog veel meer
op het gebied van schadeverzekeringen.
Dat Verbeek een begrip is op het
gebied van verzekeringen is zeker.
Vader Jaap Verbeek is ruim vijftig
jaar geleden begonnen met verzekeringen. Toen nog onder de naam

Assurantiekantoor J.H. Verbeek en
vanuit de eigen woning. “Eigenlijk
had hij niet eens een kantoor, want
hij ging bij al zijn klanten op de fiets
langs om te adviseren en verkopen”,
legt opvolger en zoon Erik uit. Later is de naam veranderd in Verbeek
Verzekeringen en om met de tijd en
ontwikkelingen mee te gaan, heeft
Erik de naam tien jaar geleden veranderd in het huidige Verbeek Advies. “In feite is de aanpak van mijn
vader niet eens zo veranderd”, vervolgt Erik. “Toen stond persoonlijke
aandacht en service al hoog in het
vaandel en dat draag ik ook uit. Ik
ken mijn klanten persoonlijk en niemand is een nummer.”
Het kantoor van Verbeek Advies bevindt zich in een prachtig pand dat
dienst heeft gedaan als oude bloe-

menschuur bij een voormalige kwekerij op de Uiterweg 317. De kwekerij is verdwenen en nu is het Rekreatiepark Aalsmeer, dat ook eigendom
is van de Verbeek familie. Het kantoor is heel ruim, want vader Verbeek had personeel in dienst, terwijl
Erik als ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) werkt. Alle administratie heeft hij uit handen gegeven
aan de Van Kampen Groep (VKG)
in Hoorn. “Dit bevalt me zeer goed,
want zo kan ik me volledig richten
op de verzekeringen en heb niet alle rompslomp eromheen. En ik heb
in feite een flinke vraagbaak achter
de hand, want VKG heeft zo’n honderd mensen in dienst die veel expertise hebben op het gebied van
verzekeringen.”
Verbeek Advies kijkt altijd goed naar
de persoonlijke wensen en omstandigheden van de klant en bepaalt in
overleg welke polis het beste past.
Er kan een keuze gemaakt worden uit vele honderden financiële
producten van verschillende maatschappijen en omdat Verbeek Advies niet gebonden is aan één bepaalde organisatie, kan de onaf-

hankelijk adviseur goed adviseren.
Erik heeft veel kennis en ervaring en
schoolt zich regelmatig bij met verschillende cursussen. “Mensen zien
soms door de bomen het bos niet
meer in verzekeringsland en daar
help ik graag bij. Ook als mensen
schade hebben, hoeven ze zich niet
druk te maken om de hele afhandeling hiervan. Dat regel ik allemaal
voor ze. In feite ben ik 24 uur per
dag bereikbaar voor mijn klanten.”
Erik Verbeek is met name gespecialiseerd in schadeverzekeringen
en op het gebied van pensioen, hypotheken en inkomensverzekeringen werkt hij samen met Mark Vis
van kantoor De Financiële Vis in
Mijdrecht. Deze bundeling van kennis en ervaring werkt voor beide heren prima en de klanten krijgen gericht advies.
Aalsmeersgezinpakket
Naast de prima polissen die verkocht worden, heeft Verbeek Advies nog een bijzonder product, het
Aalsmeergezinspakket. Met deze voordelige pakketverzekering,
die speciaal is afgestemd op het
Aalsmeerse postcodegebied, kunnen gezinnen zich eenvoudig verzekeren tegen de meest voorkomende zaken, zoals inboedel, woonhuis,
auto, gezinsongevallen, rechtsbijstand, aansprakelijkheid en reisverzekering. Meer informatie is te vinden op www.verbeekadvies.nl

Trots op Westeinderplassen
Trots zijn Aalsmeerders op hun Westeinderplassen en begrijpelijk. Het is zomers altijd heerlijk toeven op, in en rond het water van de Poel. Langs de
Stommeerweg zijn diverse bankjes en recreatie-tafels om plaats te nemen en
bijvoorbeeld te genieten van al het spektakel op het water.

Ook Kudelstaart heeft een prachtige recreatieplek, de loswal langs de Herenweg met bankjes, een aanlegsteiger en mogelijkheden om te zwemmen. En
nieuwsgierige eenden, die veelal komen kijken of de bezoekers nog wat te
eten bij zich hebben…

Kilometers rvs staaldraad in tuigerij

Bij ‘Furian’ alles op maat
Zwemmen en zonnen bij
Surfeiland Vrouwentroost
Aalsmeer - Surfeiland Vrouwentroost aan de Kudelstaartseweg is
te bereiken over het land en via het
water. Via het surfstrand kan dat alleen met boten zonder motor, in verband met de veiligheid van zwemmers. Dit geldt ook voor zeilboten
met een buitenboordmotor, zelfs als
de motor uitstaat.

Het Surfeiland is in 2009 helemaal
opnieuw ingericht met nieuwe parkeerplaatsen, een groot zwemstrand met afzetting in het water
en een speeltoestel in de vorm van
een piratenboot. In 2010 is daar het
Westeinder Paviljoen geopend hier
zijn ook een aantal aanlegplaatsen
gemaakt voor boten.

Aalsmeer - Furian is niet alleen een
jachthaven aan de Uiterweg 197.
Natuurlijk vaar je zo vanuit de haven
de Westeinderplassen op en is alle
accommodatie aanwezig. Toiletten,
wastafels, warme douches en ruime
parkeer gelegenheid. En mooie ligplaatsen met privé land. Maar ook in
de grote werkruimte bruist het van
de activiteiten. Frans van Mierlo, eigenaar en havenmeester, is daar zes
dagen per week te vinden voor twee
specialiteiten op watersport gebied.
Zeilmakerij en (scheeps)tuigerij. In
de zeilmakerij is alles op gebied van
tenten, bootkappen, zeilhuiken, wintertenten en sprayhoods te krijgen.
Maar ook een snelle reparatie van
een kapotte rits, raam of versleten
stiksel wordt vakkundig uitgevoerd.

Eén van de oudste Yamaha dealers van Nederland

Hellas: Al 30 jaar vertrouwde
gezicht in de watersport
Aalsmeer - Hellas Watersport is al
30 jaar een vertrouwd gezicht in de
watersport. Toen Jannis Loumpranos 32 jaar geleden besloot voor
zichzelf te beginnen, werd hij dea-

ler van Yamaha buitenboordmotoren en importeur van A. Hellas boten uit Griekenland. Zijn zoon Stymon begon op 15 jarige leeftijd zijn
vader te helpen met het onderhoud

van motoren. Het bedrijf bleef groeien en betrok in 1995 het karaktaristieke pand, prachtig gelegen aan
de Ringvaart en vlakbij de Westeinderplassen. De juiste plek, want het
mooie houten puntenpand straalt
het karakter en de warmte uit die
zo kenmerkend zijn voor de familie Loumpranos. Sinds 2003 runt
Stymon het bedrijf, samen met zijn
vrouw Miranda. Hellas Watersport
is één van de oudste Yamaha dealers van Nederland. Het assortiment
is groot, modellen zijn snel leverbaar
en natuurlijk bent u ook voor het onderhoud van de buitenboord motoren in goede handen.
Bootstoelen en Biminitops
De familie Loumpranos heeft een
Griekse achtergrond en doet natuurlijk veel zaken met het vaderland. Zo komen alle bootstoelen en

In de tuigerij draait alles om roest
vast staal. Alle soorten staaldraad
zijn aanwezig. Stug of soepel, van
2 tot 8 millimeter is voorradig. Ook
speciaal geplastificeerd draad voor
bootrailing is er in 6 en 7 millimeter.
Er zijn meer dan 50 onderdelen aanwezig om aan het draad te walsen
voor een verstaging, mastval, stuurkabel, railing, trailerdraad of bijvoorbeeld een bootslot.
“Maar, ook in de tuin of in huis
wordt vaker rvs draad gebruikt. En
wij maken dit precies naar wens”,
vertelt Frans. Een bezoek aan Jachthaven Furian laat alle mogelijkheden zien en dit kan van maandag tot
en met zaterdag. Eerst bellen mag
ook: 0297-326086.

De vissteiger aan de Stommeerweg met uitzicht op de watertoren. Vissen mag
in Aalsmeer, echter alleen met een vispas en wie een hengeltje uit wil gooien in de Westeinderplassen mag dit alleen doen met een vispas van hengelsportvereniging Vislust. De hengelsportvereniging heeft haar eigen voorschriften voor het vissen in Aalsmeer! Secretaris is de heer Pieterse, telefoon 0297322198. Voor algemene informatie: www.vispas.nl.

biminitops uit Griekenland. Voor elke boot is een breed programma
stoelen en biminitops leverbaar, op
maat gemaakt en in vele kleuren en
soorten bekleding. Op bootstoelen.
nl en op bootbimini.nl is alles overzichtelijk terug te vinden.
Sloepen specialist
Hellas Watersport heeft zich in
de afgelopen jaren ontwikkeld tot
een echte sloepenspecialist Zo levert Hellas Watersport de exclusieve aluminium sloepen van Steelfish, zeer luxe polyester motorsloepen onder de eigen naam Hellas,
maar ook de zeer scherp geprijsde outboard-sloepen van Crescent
en Oud Huyzer. Onlangs is er een
nieuw vlaggenschip bij gekomen:
Hellas Watersport is sinds 2012 importeur van het Griekse kwaliteitsmerk Poseidon. Een zeer compleet
programma dus, met voor elk budget de juiste sloep.
Maar er is meer. Prachtige, onbreekbare serviezen bijvoorbeeld. Of exclusieve dekens en kussens voor op
de boot. Loop dus gerust eens binnen, want er voor gedegen advies,
kwaliteit, vakbekwaamheid, service
en trouw bent u bij Hellas Watersport aan het juiste adres.

Ook dit jaar weer aanwezig, de grauwganzen langs de oever van de Westeinderplassen. Door maatregelen van Schiphol weliswaar in veel mindere mate,
maar het stel op bijgaande foto wist toch wel voor nakomelingen te zorgen.

Eilandjes en mooie
natuur ontdekken

Varen op de
Westeinder

Aalsmeer - De Westeinderplassen heeft honderden -veelal particuliere- eilandjes. De gemeente Aalsmeer heeft in totaal vier openbare eilanden in het Westeinderplassengebied.
De eilanden zijn: 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
gelegen van Stichting de Bovenlanden. Deze
plek biedt plaats aan ongeveer 10 schepen.
De openbare aanlegplaatsen zijn in eerste instantie bedoeld 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.
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Wedstrijden Veldvoetbal

Voetbal zondag klasse 3c

RKDES stelt tegen AGB teleur
Kudelstaart - De twee titel kandidaten in de klasse 3c, RKDES en AGB,
speelden afgelopen zondag tegen elkaar. AGB begon met 1 punt voorsprong aan deze wedstrijd, met nog 4
wedstrijden te gaan. Veel Kudelstaarters waren naar sportpark Ookmeer
gekomen, maar zij dropen helaas na
90 minuten teleurgesteld met een 1-0
verlies af. Teleurstellend was zeker
niet alleen de 1-0 verlies, maar ook het
spel van de plaatselijke trots. Niet 1
echte kans heeft RKDES kunnen creeren, terwijl AGB toch ook niet al te
best speelde. RKDES speelde verdedigender dan gewend en dat ging ten
kosten van de ondersteuning aan de

aanvallers. Veel te vaak werd de lange
bal gebruikt. Ook AGB bakte er weinig
van, maar de ploeg oogde wel meer
als een collectief team. 1-0 Werd het
na een uur. Via een vrije trap wist een
AGB-er de bal binnen te koppen. Keeper Wilbert Klijmij zat er net naast. Helaas liepen na deze treffer de temperaturen van enkele jongens van RKDES
wat hoog op, want Steef Hoogwerf
Kroon liep tegen twee gele, dus rode
kaart, aan en Mark Schut is door een
gele kaart nu ook volgende week geschorst. Zondag speelt RKDES thuis
aan de Wim Kandreef tegen DWS.
Eppo

P.V. de Telegraaf

Winst voor duif Van Duren
Aalsmeer - Op zaterdag 14 april
is door 449 duiven van P.V. de Telegraaf deelgenomen aan de wedvlucht Duffel. Ondanks het frisse
weer werd het een goede vlucht. Bij
een kalme Noordenwind haalde de
snelste duif toch een snelheid van
78 km per uur. De vroegste duif viel
deze week bij John van Duren. Aan
zijn staart sleurde hij een compleet
peleton achter zich aan. Het oude
spoorhuid stond bijkans te schudden van zoveel geweld. Zo krijg je
de concurrentie wel stil!
De volledige uitslag:
1
J. van Duren
2
Comb. v. Leeuwen v. Grieken
3
C. v. Vliet
4
D. Baars
5
G. v.d. Bergen
6
J. v. Dijk
7
A. v.d. Wie
8
M. de Block

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Comb. v. Ackooy
A. Kok
J en P Meijden
P. v.d. Meijden
Comb. Wiersma
J. Kluinhaar en dr.
J. Vijfhuizen
H. Spaargaren
Th. v.d .Wie
J. v. Ackooy

De tussenstand in het ploegenkassement is als volgt:

1
2
3
4
5

A.A. Sloopwerken
Bosman Kassenbouw
Amb. Bakker v. Leeuwen
C. van Vliet
Oerleman Confectie

1137 pnt
1101 pnt
1067 pnt
903 pnt
664 pnt

Komend weekend wordt de derder Vitesse vlucht gevlogen, waarschijnlijk vanuit Nijvel. Dit blijft nog
even een verrassing voor de duiven
en hun baasjes.

Dartcompetitie Poel’s Eye

Geen last Peter van Laarse
van ongeluk op vrijdag 13e
Kudelstaart- Afgelopen vrijdag
de 13e, welke toevallig ook de 13e
speelavond van dit seizoen bleek te
zijn, vonden de darters die op deze dag geen zwarte katers waren
tegengekomen hun weg naar het
dorpshuis. Dit waren er drieënveertig en zo kon iedereen precies met
vier man per poule op alle borden terecht. In de B-winnaars finale stonden dit keer Nick Weiland en Ronald
Baars tegenover elkaar. Ook dit keer
sloot Nick winnend af. In de B-verliezers finale moesten Martin Bax en
Martijn Vos het onderling uit maken
wie er niet of wel met lege handen
naar huis zou gaan. Ondanks dat er
tijdens de prijsuitreiking nog wat onduidelijkheid over bleek te zijn, was
het toch Martin Bax die zich één van
de winnaars van de avond mocht
noemen. In de A-verliezers finale
stonden Peter van de Laarse en Huib
Gootjes tegenover elkaar. Beide heren hadden meer geluk dan ongeluk.
Niet alleen omdat ze de finale heb-

ben weten te behalen, maar ook omdat Peter deze avond werd uitgeloot
voor de triple pot en Huib Gootjes
aan het einde van de avond winnaar
van de mysterie out werd. Uiteindelijk dubbel geluk voor Peter, want hij
pakte ook nog de winst. In de A-winnaars finale bereikte Ed Suhoka deze
door in de halve finale de in vorm zijnde Albert Geleijn af te stoppen waar
Davey Monsees dit deed tegen Tjitte Miedema. Uiteindelijk was het Davey die de beslissende leg als eerste wist te finishen. Hiermee won hij
zijn tweede speelavond van dit seizoen en versterkt hiermee zijn nummer één positie, op de voet gevolgd
door René Kruit die deze speelavond
de hoogste finish van 138 wist uit
te gooien. De eerstvolgende speelavond duurt nog even, eerst vind er
op zaterdag 28 april een blindkoppel toernooi plaats waar ook wereldkampioen Christian Kist aan mee zal
doen! Voor meer informatie www.
poelseye.nl.

Huldiging wereldkampioen
schaatsen Bob de Jong
Leimuiden - Op zaterdag 21 april
wordt wereldkampioen 10 kilometer schaatsen Bob de Jong gehuldigd. Deze huldiging vindt plaats op
het Dorpsplein in Leimuiden en begint om 16.00 uur. Bob de Jong werd
dit seizoen niet alleen wereldkampioen op de 10 kilometer, ook behaalde hij zilver op de 5 kilometer bij de
wereldkampioenschappen in Thialf, won hij de wereldbeker op zowel
de 5 als de 10 kilometer en won hij
de Oscar Mathisen Award. De Leimuidense IJsclub Nut & Vermaak
is trots op zijn succesvolle lid Bob
de Jong en nodigt eenieder uit om
aansluitend aan de opening van de

sportweek van de gemeente Kaag
en Braassem Bob de Jong te huldigen voor de geweldige schaatsprestaties in het afgelopen seizoen. De
huldiging sluit aan bij de openingsmanifestatie Nationale Sportweek,
dat begint om 14.00 uur met een
presentatie van diverse sportverenigingen op het Dorpsplein in Leimuiden. Onder andere worden demonstraties gegeven door de twirlgroep, gymnastiekvereniging en
tennisclub. Ook aanwezig deze middag: Scouting ’63, springkussen en
spelletjesplein en Peter Blaazer, die
fietst voor de Alpe d’HuZes. De middag duurt tot 17.30 uur.

Zaterdag 21april
AALSMEER

RKDES E7 – Vlug en Vaardig E3
KDO E5 - RKDES E8
RKDES F1 – Swift F2
Roda’23 F3 - RKDES F2
Roda’23 F5 - RKDES F3
RKDES F4 – Volewijckers F2
Legm.vogels F9 - RKDES F5
RKDES F6 – Roda’23 F9
RKDES F7 – Ouderkerk F7
RKDES F8 – NFC/Brommer F4
ZSGO/WMS F5 - RKDES F9

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

Dames

11.00 u
12.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
13.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u

Meisjes

RKDES DA.1 – Muiden DA.1
RKDES DA.2 – Altius DA.1

13.00 u
13.00 u

Castricum 1 - Aalsmeer 1
EDO 2 - Aalsmeer 4
Aalsmeer 5 – TABA 5
Aalsm/RKAV.Vet.1 – Arsenal Vet.1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Baarn DA.1

14.30 u

R.K.A.V.

RKAV MA.1 – HBC MA.1

Wedstrijdzeilen

Team Bakker overall winnaar
Voorjaarsserie Drakenklasse
Aalsmeer - Met de Finale-series het afgelopen weekend zijn
de voorjaarswedstrijden in de Drakenklasse afgesloten. Zaterdag
met weinig wind. Zondag nam de
wind toe tot een dikke kracht 5 uit
noordelijke richtingen, waardoor
er dwars over de Grote Poel geen
grote golven werden opgebouwd.
Wedstrijdleider John Borsboom kon
er niettemin een prachtige baan
voor uitleggen met een lang kruisrak. Zelden waren de Drakenzeilers
zo snel bij de bovenboei. Hoog aan
de wind en met veel vaart gingen
de eersten binnen 9 minuten rond
boei 1. Het leverde schitterend zeilen op voor deelnemers en organisatie op een verder nog lege Westeinder. Reinier Wissenraet uit Muiden voer de meest constante serie
van 2, 3, 2, 1 en 6 en kon zelfs de
laatste race voor gezien houden om
het Finale Weekend te winnen voor
Jan Bakker uit Aalsmeer met een
serie van 1, 6, (9), 5, 1 en 4 , die op
zijn beurt de Engelsman Tim Tavinor naar een derde plaats verwees.
Voor het totaalklassement over de

drie voorjaarsweekends stond Ben
van Cauwenbergh uit België met
3 punten voorsprong op het team
van Bakker in het tussenklassement nog eerste. Maar Van Cauwenbergh miste zijn kans om totaalwinnaar te worden in de laatste race met een elfde plaats. In totaal noteerde hij 3 eerste plaatsen,
Bakker werd 7 keer eerste en de terecht totaalwinnaar. André du Pon
uit Aalsmeer pakte de derde totaalplaats, vooral door snel zeilen in de
laatste races met een tweede en afsluitende eerste plaats. De organiserende Stichting Westeinder Zeilwedstrijden op het water en de Watersport Vereniging Aalsmeer op de
wal kunnen met de enthousiaste en
dankbare Drakenzeilers terugzien
op een zeer geslaagde serie. Surf
voor meer informatie en prachtige
foto’s naar www.stichtingwzw.nl.
De zeilwedstrijden op de Westeinder worden in het weekend van 28
en 29 april voortgezet met een evenement voor de Splash Klasse.
Theo van Mierlo

Persoonlijke records atleten
Aalsmeer - Op zondag 1 april
begon voor de junioren van AV
Aalsmeer het baanseizoen in Alphen aan de Rijn. Corné Timmer,
C-junior, liep naar een prachtige
tweede plaats op de 1000 meter in
een nieuw persoonlijk record van
3.02.34 minuten. Evert Bunschoten, uitkomend bij de jongens Bjunioren, nam deel aan de 800 meter. Evert werd vierde met een persoonlijk record van 2.18.99 minuten. Op vrijdagavond 13 april namen Evert Bunschoten en Corné

Timmer deel aan een wedstrijd van
AV Zaanland te Zaandam. Evert
Bunschoten, uitkomend bij de jongens junioren B, liep een uitstekende 400 meter.
Hij werd tweede met een tijd van
56.47 seconden, wat een persoonlijk record is voor Evert. Corné Timmer, C-junior, liep bij de iets oudere B-junioren mee op de 3000 meter. Corné won deze afstand bij de
B-junioren met een persoonlijk record van 10.20.45 minuten.

12.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

J.A.United A2 – SCW A2
Swift B1 - J.A.United B1
J.A.United B2 – HBC B3
Zwanenburg C2 - J.A.United C2
J.A.United C3 – Hoofddorp C8
Hoofddorp C9 - J.A.United C4

14.30 u
11.30 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u
13.00 u

Pupillen
Zeeburgia D2 - J.A.United D1
NFC/Brommer D1 - J.A.United D2
J.A.United D3 – United/DAVO D1
J.A.United D4 – SVIJ D3
J.A.United D5 – Hoofddorp D11
J.A.United E1 – AF E8
J.A.United E2 – GeuzenM’meer E1
J.A.United E3 – Sloterdijk E2
J.A.United E4 – UNO E4
J.A.United E5 – Pancratius E7
United/DAVO E2 - J.A.United E6
Arsenal E4 - J.A.United E7
Alliance”22 E6 - J.A.United E8
NFC/Brommer E3 - J.A.United E9
HBC E9 - J.A.United E10
Sp.Martinus F1 - J.A.United F1
Swift F3 - J.A.United F2
Bl.Wit.A’dam F2 - J.A.United F3
J.A.United F4 – TosActief F1
VVC F5 - J.A.United F5
J.A.United F6G – Badhoevedorp F1
TOG F4 - J.A.United F7G
J.A.United F8 – Ouderkerk F8
J.A.United F9 – Badhoevedorp F3
J.A.United F10 – Arsenal F3
SDZ F12M - J.A.United F11
J.A.United F12 – TABA F2

13.00 u
10.30 u
11.15 u
11.15 u
11.15 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
10.00 u
10.00 u
14.30 u
10.45 u
9.00 u
11.45 u
10.15 u
9.00 u
9.00 u
8.30 u
9.00 u
9.00 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u
13.00 u
11.15 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – SVIJ MB.1
14.30 u
SDZ MC.1 - J.A.United MC.1
13.15 u
KDO MC.1 - J.A.United MC.2
12.30 u
HBC MD.1 - J.A.United MD.1
9.00 u
J.A.United ME.1 – Onze Gazellen ME.1 9.30 u
Kadoelen ME 4 - J.A.United ME.2
9.00 u

Zwanenburg MC.2 - RKDES MC.1 12.00 u
UNO ME.2 - RKDES ME.1
13.00 u

S.C.W
Fortius 1 - SCW 1
SCW 3 – Argon 6
SCW 4 – Pancratius 2
SDW Vet.1 - SCW Vet.1
Arsenal Vet.3 - SCW Vet.2
Bloemendaal Vet.2 - SCW Vet.3

Pupillen

11.00 u
11.30 u
10.00 u
11.00 u
10.15 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u

14.30 u
14.00 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u
14.45 u

Junioren
J.A.United A2 - SCW A2
Allance’22 C3 - SCW C1
Hillegom C3 - SCW C2

14.30 u
9.30 u
13.00 u

Pupillen
SCW D1 – Bl.Wit.A’dam D2
VVC D7 - SCW D2
SCW E1 – Legm.vogels E6
Hoofddorp E8 - SCW E2
IJburg AFC E6 - SCW E3
SCW F1 – Pancratius F2
SCW F2 – Arsenal F2
Amstelveen F4 - SCW F3
Legm.vogels F13 - SCW F4
Diemen F11 - SCW F5M

9.00 u
12.00 u
9.00 u
9.00 u
12.00 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
13.00 u
11.30 u

Meisjes
Roda’23 MC.2 - SCW MC.1
SCW MD.1 – DEM MD.1

12.00 u
11.00 u

Zondag 22 april
R.K.A.V.
Swift 1 - RKAV 1
AFC 6 - RKAV 3
RKAV 4 – KDO 4
RKAV 5 – Swift 10
Abcoude 7 - RKAV 6
DCG 4 - RKAV 7

14.30 u
11.45 u
11.30 u
14.00 u
14.30 u
11.30 u

Dames
RKAV DA.1 – Sp.Martinus DA.1

11.30 u

R.K.D.E.S
RKDES 1 – DWS 1
Legm.vogels 3 - RKDES 5
RKDES 6 – Abcoude 8

R.K.D.E.S
RKDES D1 – Sp.Martinus D1
RKAVIC D1 - RKDES D2
Hoofdddorp D12 - RKDES D3
RKDES E1 – WV-HEDW E3
VVA/Spartaan E3 - RKDES E2
RKDES E3 – Swift E4
RKDES E5 – ZuidoostUnited E3
GeuzenM’meer E9 -RKDES E6

Meisjes

14.00 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Roda’23 A2
RKDES A2 – DSS A4
Diemen B2 - RKDES B1
RKDES C2 – Nw.Sloten C3
AFC C8 - RKDES C3
Foto: Jaap Maars

12.00 u
12.00 u
10.00 u
12.00 u
9.00 u

B1 pakt de draad weer op
Aalsmeer - Het veldseizoen is alweer bijna op de helft en de meiden B1 van FIQAS Aalsmeer hebben
na een top Jac Stammes toernooi waarbij 5 van de 7 wedstrijden werden gewonnen - de buitenschoenen
weer uit de kast gehaald. Zondag 15
april ging de reis naar Purmerend
om daar tegen de plaatselijke trots
Vido te spelen. Het werd een leuke
wedstrijd van twee ploegen die verzorgd handbal spelen en ondanks
dat op het asfalt niet alle technieken
uit de kast gehaald kunnen worden,
zaten er toch weer voldoende combinaties in die het publiek de handen op elkaar deed krijgen. Met nog
twee wedstrijden te gaan staat de
B1 dan ongeslagen bovenaan, dus
het kampioenschap komt in zicht!
Iedereen die deze talenten dit seizoen nog een keer in deze samenstelling wil zien, is bij deze van harte welkom op zondag 22 april bij de
Bloemhof, waar hun laatste thuiswedstrijd tegen de B1 van Westsite om 11.00 uur begint.
Zondagmorgen 15 april stonden de

jongens C4 van FIQAS Aalsmeer al
vroeg (9 uur) op de parkeerplaats
van de Bloemhof voor hun uitwedstrijd bij Nijenrodes C1. Ze hadden
al eerder gespeeld tegen dit team
met de C3 en toen maar nipt gewonnen, dus deze mannen stonden dan ook voor een leuke uitdaging. FIQAS Aalsmeer kreeg redelijk
wat kansen, maar de goed keepende doelman stond een voorsprong
in de weg. Ook Nijenrodes liet het
er niet bij zitten en zocht ook de
aanval. Tot ieders verrassing ging de
C4 de rust in met slechts een kleine
achterstand: 2–1. Na de rust was het
spelbeeld hetzelfde, alleen was Nijenrodes nu iets trefzekerder en zo
kwam er een eindstand van 7–2 op
het bord. Ondanks het kleine verlies was het voor de C4 eigenlijk een
overwinning, want de coach van de
tegenstander kwam even langs en
meldde dat hij meer genoten had
van het spel van FIQAS Aalsmeer
dan van zijn eigen team. En met dit
compliment was de C4 het verlies
bijna direct vergeten.

Wethouder van der Hoeven:
“Aalsmeerders zijn sportief”
Aalsmeer -Vorige week is de gratis krant ‘Sport in Aalsmeer’ huis aan
huis verspreid. Dit tot genoegen van
Gertjan van der Hoeven, wethouder
Sport: “Aalsmeerders en Kudelstaarters doen bovengemiddeld veel aan
sport en ze doen dat vaak in clubverband. Wist u dat bijna 100% van de
Aalsmeerse kinderen tussen de 6 en
12 jaar aan sport doet? Aalsmeerders
zijn erg sportief maar toch willen we
door middel van de sportkrant aandacht vragen voor bepaalde groepen
sporters. Zo besteedt de krant aandacht aan sporten voor mensen met
een beperking en aan sporten voor
senioren tussen de 60 en 70 jaar. Op
zaterdag 21 april kunnen Kudelstaartse senioren meedoen aan een fittest waaraan een beweegprogramma is gekoppeld.” Veel verenigingen

in Aalsmeer en Kudelstaart hebben
voor de lokale sportweek, die van 21
tot 28 april plaatsvindt, speciale activiteiten ontwikkeld. Zo kent iedereen
het schoolkorfbaltoernooi van VZOD.
Ook gaan een heleboel schoolkinderen in Aalsmeer en Kudelstaart proberen het wereldrecord touwtjespringen
te verbeteren. Ze doen dat samen met
de anderen scholen in Noord-Holland en Utrecht. Kijk voor het complete programma op de website van
de gemeente www.aalsmeer.nl. Heeft
u geen sportkrant ontvangen omdat
u bijvoorbeeld een nee/ja of nee/nee
sticker op uw brievenbus heeft, dan
kunt u de krant gratis ophalen bij het
gemeentehuis, de bibliotheek en de
lokale sportwinkels. Ook is de krant
digitaal in te zien op de website van
de gemeente www.aalsmeer.nl.

Oradi zoekt volleybalsters
Aalsmeer - Het damesteam van
volleybalvereniging Omnia/ Oradi
zoekt voor het nieuwe seizoen leuke dames en meiden die met een
bal overweg kunnen. Heb jij interesse? Dan ben je van harte welkom
om met de leden kennis te komen
maken. Iedere donderdag wordt er
lekker fanatiek getraind van 20.30
uur tot 22.00 uur in de Proosdijhal
Kudelstaart. Na afloop van de training is er gelegenheid om nog even
gezellig een drankje te drinken sa-

men met het herenteam. De trainingen gaan nog door tot half juni. De
dames spelen in de 2e klasse. De
thuiswedstrijden speelt het damesteam op maandagavond vanaf 19.45
uur in de Bloemhof aan de Hornweg. De uitwedstrijden vinden ook
op doordeweekse avonden plaats in
verschillende sporthallen in de regio.
Voor meer informatie: www.svomnia.nl of mail naar volleybal@svomnia.nl.

pagina 32

Nieuwe Meerbode - 19 april 2012

Turnen SV Omnia 2000

Guoxin Verhoef direct naar
Districtskampioenschappen!

Basketbal Vereniging Aalsmeer

Team U12 Mixed kampioen!
Aalsmeer - Zondag 15 april moest
er alleen nog even van het team
van Early Bird in Purmerend gewonnen of gelijk gespeeld te worden door de U12 Mixed van Basketbal Vereniging Aalsmeer om
kampioen in de poule te worden.
Al om 9 uur ‘s morgens togen de
spelers en speelsters met hun ouders en familieleden naar Purmerend om daar om precies 10.00 uur
aan de mogelijke kampioenswedstrijd te beginnen.
Al na 30 seconden scoorde Jeroen het eerste punt. De eerste periode liep Aalsmeer al meteen uit
naar 2-10. De jongens en meisjes
van Aalsmeer hadden er, aangemoedigd door de fans op de tribune, heel veel zin in want de score liep elke periode hoger op. Alle
teamleden scoorden één of meerdere punten. De topscorer van de
kampioenswedstrijd was Rody, die
maar liefst zes keer de bal in de
basket wist te krijgen. Maar Dex,
Jeroen en Sterre konden er ook
wat van, want zij scoorden ieder
vijf keer. Marein trof drie keer raak
(waarvan een driepunter) en Rick,
Max en Tessa kregen één keer de
handen op elkaar omdat zij scoor-

den. De kersverse interim coach
Bart Heemskerk, die het coachen
heeft overgenomen van Georgina
(die door vertrek naar het buitenland het seizoen niet kon afmaken)
wist zijn team goed neer te zetten,
zodat steeds een sterk team in het
veld stond.
Weliswaar ging er af en toe ook
wel wat mis en kon de tegenpartij eveneens tot scoren komen,
maar het verschil was te groot om
in te lopen. De Aalsmeerders sloten de wedstrijd af met een duidelijke overwinning van 22-54. Na
het laatste fluitsignaal stormden
de fans het veld op om het kampioensteam te feliciteren en mee te
nemen naar de kantine van Early
Bird om daar de bloemen en zelfs
een beker te overhandigen. Voordat het team uitgelaten en blij naar
huis ging werd nog snel even een
foto gemaakt met daarop de gelukkige jongens en meisjes en hun
coach Bart. Volgend jaar zal het
team sterkere tegenstanders krijgen, omdat ze dan in een andere poule moeten spelen, maar deze trofee hebben ze alvast binnen!
“Volgend jaar gaan we er weer
voor”, aldus de reactie van deze
kampioenen.

Aalsmeer - Op zaterdag 14 april
vond de regiofinale van de 4e divisie plaats in Hoorn. SV Omnia
2000 werd hier vertegenwoordigd
door twee turnsters, Noa Sangers
en Guoxin Verhoef, die beiden werden begeleid door trainster Anneke Nap. Door zeer goede prestaties
in het vorige seizoen waren Noa en
Guoxin verplicht om te promoveren
van de vijfde naar de vierde divisie.
Dit betekende dat ze beiden een niveau moesten overslaan. Noa ging
van niveau 11 naar 9 en Guoxin van
niveau 10 naar 8. Best pittig maar
wel een uitdaging. Beide turnsters
hadden zich via de rayonwedstrijden en de halve finale van de regio
geplaatst voor deze finale in Hoorn.
Dus al een hele prestatie op zich.
Noa turnde bij de pupillen 1 een
goede wedstrijd met slechts bij de
balk even pech bij de afsprong; ze
turnde de hele oefening zonder eraf
te vallen en viel helaas bij de salto
voorover na haar landing terug. Dit
kost natuurlijk een hele punt en in
een zo’n sterk deelnemersveld zak
je dan een aantal plaatsen.
Het is heel knap dat Noa zo ver ge-

komen is. Ze eindigde als 33e met
45,10 punten. Guoxin Verhoef turnde in de categorie pupillen 2 ook
een hele goede wedstrijd. In haar
vloeroefening turnde Guoxin voor
het eerst een dubbel-flick-flack!
Guoxin eindigde op de 13e plaats
met 48,20 punten. Met deze prestatie heeft Guoxin zich geplaatst voor
de districtskampioenschappen die
op 2 juni gehouden worden in Amsterdam. Bijzonder is het wel om al
in het eerste jaar vierde divisie de
districtskampioenschappen te bereiken. Op zondag 15 april turnde Anne van der Laan onder begeleiding van Gerda Kockelkorn in
de rayonfinale in de zevende divisie
in Amsterdam-Oost. Zij wist haar
8e plaats, die ze in de voorronde
bij de pupillen 2 niveau 11 gehaald
had, te behouden. De wedstrijdturnsters van SV Omnia 2000 kijken nu
uit naar de finale van de onderlinge competitie, die op donderdag 26
april gehouden wordt in de gymzaal in de Baccarastraat. De eerste
wedstrijd begint om 16.30 uur en de
tweede wedstrijd om 18.45 uur. Publiek is van harte welkom!

Noa Sangers (links) en Guoxin Verhoef.

De jongste vijf deelnemers van
Oceanus zwommen in het 25 meter bad terwijl de oudere vijf zwemmers een tijd neer mochten zetten in
het 50 meter bad. Alle deelnemers
hadden zelf gekozen welke afstanden ze wilden zwemmen. Amber
Celie, Anouk Hilgers, Jane Sommeling, Finn Vos en Thomas Weening
starten in het 25-meter bad. Thomas
Weening wist de eerste plaats te bemachtigen op de 50 meter rugslag.
Tegelijkertijd zwommen in het
50-meter bad de andere zwemmers

hun race. Lianne Bouwmeester, Giulia Corsi, Lulu-May Verbeek, Ruben van Vierzen en Dennis Weening
deden hun uiterste best. Dennis
Weening plaatste zich voor de finale
van de 100 meter vrije slag en wist
in de finale de Pietercup te veroveren! Verder was er ook nog een eerste plaats voor Ruben van Vierzen
op de 100 meter vlinderslag. Zondag 15 april zwom de jeugd Speedo
deel 5 in Aalsmeer. Ook hier weer
veel persoonlijke records.
Een grote verbetering op de 200
meter wisselslag was er voor Roan van Bakel. Amber Bellaart zwom
een mooi persoonlijk record op de
400 meter vrije slag na een tijdje geblesseerd te zijn geweest. Ook Sebastiaan van der Born en Olaf van
der Zwaard boekten grote winst.

Op de Solex naar de bollen
Aalsmeer - In Kudelstaart start
op zaterdag 21 april een solextoertocht naar de bollenvelden. De Solexvrienden uit De Kwakel en Kudelstaart organiseren hiermee hun
tweede tocht in 2012.
Naar verwachting zullen zo’n dertig
oude solexen de 70 kilometer lange rit gaan ondernemen. De tocht
gaat door mooie natuurgebieden
en doorkruist het bollengebied in
en rond Hillegom en Lisse op allerlei manieren. Ook nu heeft de tocht
weer een open karakter. Dit betekent dat iedereen die een solex

heeft mee kan doen. Voor technische mankementen zijn er een fietspomp en een sleuteltje ‘9’ aanwezig.
En als niets meer lukt, is er zelfs een
volgwagen met reserve solexen beschikbaar.
De start en aankomst is dit keer bij
Joop en Ria van Leeuwen aan de
Kudelstaartseweg 165. Om 9.30 uur
staat de koffie klaar en om 10.30 uur
worden de solexen gestart. Rond
16.00 uur is de finish ook weer bij
Joop en Ria. En dan begint de evaluatie, uiteraard onder het genot van
een hapje en een drankje. Voor informatie: 06-54321665

Aalsmeer - Zaterdag 14 april stond
de volgende turnwedstrijd voor Divisie 4 op het programma. Drie
turnsters van Fit hadden zich geplaatst voor de finale regiokampioenschap Noord-Holland in Hoorn
en konden zich met deze wedstrijd
proberen te plaatsen voor de laatste wedstrijd van het seizoen: het
districtskampioenschap Mid-West.
In ronde twee was Madelon de Koning aan de beurt, uitkomend in categorie junioren.

Madelon veel last van. Toch liet zij
goede overslagen zien, al was de
jury erg streng. Madelon scoorde
een 10.70. Op de brug scoorde zij
netjes een 11.10. Op balk turnde de
Aalsmeerse stabiel tot een 11.15.
Op vloer tot slot haalde Madelon
het hoogste cijfer van de wedstrijd
op dit onderdeel binnen, een 12.25.
Madelon wist met haar presentatie de derde plaats te behalen met
een puntentotaal van totaal 45.20.
De turnster stroomt door dit fantastische resultaat automatisch door
naar het district kampioenschap op
2 juni.

Voetbalwedstrijd tegen AmstelveenHeemraad

Zevenklapper voor Aalsmeer

Mooie overwinningen
voor Bloemenlust 1 en 3

Aalsmeer - Op zaterdag 14 april
gingen tien zwemmers van Oceanus van start in Eindhoven. De wedstrijd is een onderdeel van de Swimcup Eindhoven. Op zaterdagmiddag
was de jeugd aan de beurt.

Derde plaats voor Madelon

Zij begon op sprong. Helaas was de
aanloopbaan heel kort en hier had

Tafeltenniscompetitie

Oceanus jeugd succesvol op
Pietercup in Eindhoven!

Turnen regiokampioenschap

Aalsmeer - Op vrijdag 13 april
speelde Bloemenlust 1 zonder de
geblesseerde Jeroen Hensel in
Amsterdam tegen het op de vijfde
plaats staande US 9. Het plan was
om minimaal gelijk te spelen, zodat de 8 punten voorsprong op US
in tact zou blijven en zodoende degradatie vrijwel zeker ontlopen kon
worden. Brian van de Heuvel begon
uitstekend door met 7-11 en twee
maal 5-11 het eerste punt binnen te
halen.
Hervé Pantegnies zorgde voor het
tweede punt door de spannende
vijfde game met 8-11 naar zich toe
te trekken. Ed Couwenberg moest
daarna aantreden tegen de sterkste speler van US, en verloor helaas
met 11-7,12-10 en 11-2. Het sterke en nog steeds ongeslagen koppel Brian en Hervé wonnen wederom overtuigend hun dubbelspel met
2-11, 4-11 en 6-11 wat de tegenpartij deed opmerken dat er in ieder geval progressie in hun spel zat.
Tussenstand 1-3 en alles verliep dus
volgens plan. Brian bracht de stand
op 1-4 door zijn tweede partij dik te
winnen (3-11, 8-11, 3-11). Ed kwam
in zijn tweede partij op een 4-10
voorsprong in de beslissende vijfde game en dus matchpunt. Waarna de tegenstander nog tot 9-10 terug wist te komen voordat Ed met
9-11 toch nog het vijfde punt voor
Bloemenlust binnen sloeg. Hervé
moest vervolgens aantreden tegen
de sterkste US-er en ook hij kwam
te kort: 11-9, 12-10 en 11-7. Ed zijn
laatste partij werd weer een vijfde
game, waarbij hij deze keer de tegenstander bij 2-10 niet meer liet
terugkomen; met 2-11 won hij zijn
tweede wedstrijd van de avond en
bracht daarmee de tussenstand
op een mooie 2-6 voorsprong. Bri-

an liet vervolgens de kopman van
US kansloos, maar bij Hervé ging in
zijn laatste partij het kaarsje uit; hij
verloor na twee games voorsprong
toch nog in vijven. Einduitslag 3-7
voor Bloemenlust 1 en de 8 punten
voorsprong dus uitgebouwd naar
12 punten. Handhaving in de tweede klasse is hiermee definitief verzekerd en zelfs de derde plaats kan
nog vastgehouden worden.
Race kampioenschap
Voor Bloemenlust 2 is met een 1-9
nederlaag tegen directe concurrent
HTC het doek definitief gevallen in
de derde klasse. Johan Berk wist
zijn eerste partij nog in winst om te
zetten, maar helaas bleef het daarbij. Hoewel het in drie wedstrijden
met een beslissende vijfde game
maar heel weinig scheelde. Vladimir
Javornik verloor met 13-15 in de vijfde game, Bart Spaargaren met 9-11
en ook de tweede wedstrijd van Johan was bijzonder spannend (118, 14-16, 11-6, 11-13, 10-12). Met
een 6-4 overwinning op medekoploper Amstelveen 4 is Bloemenlust
3 nog altijd volop in de race om het
kampioenschap in de vijfde klasse.
Irene Gerritsma en Peter Velleman
wonnen twee maal en Horst Krassen voegde daar één zege aan toe.
Vijf partijen gingen in de maximale vijf games; drie daarvan eindigden in het voordeel van Bloemenlust, waaronder het dubbelspel door
Horst en Peter. Inmiddels is Patrios
4 door een 7-3 overwinning op Diemen 4 op gelijke hoogte gekomen
met Bloemenlust 3 (56 punten) en
Amstelveen 3 zit hen nog op de hielen (54 punten). In de laatste en allesbeslissende speelronde moet
Bloemenlust 3 het opnemen tegen
hekkensluiter Rijsenhout.

Autosport

Maximale score Jeffrey
Rademaker tijdens races
Aalsmeer - Jeffrey Rademaker
heeft onder zeer moeilijke omstandigheden op Circuit Park Zandvoort
een dubbelslag geslagen door tijdens de traditionele Paasraces bei-

de wedstrijden in de Formido Swift
Cup op zijn naam te schrijven. Kim
van den Berg zag een sterk optreden beloond met twee keer een
tweede plaats, terwijl de pas 16-ja-

Aalsmeer - Aalsmeer heeft afgelopen zaterdag tegen AmstelveenHeenraad zijn grootste overwinning
tot nu toe behaald: 7-0. Aalsmeer
nog zonder Burak Sitil en Tim Millenaar, liet zich in de eerste minuten verrassen door Amstelveen, dat
leuk aanvallend spel op de goed
bespeelbare grasmat legde. Al in
de 2e minuut kreeg Marthijn Mak
een kans, maar vrij voor Ray Smidt
schoot hij naast. Na tweemaal een
dubieus vlagsignaal van de assistent
scheidsrechter van Amstelveen ging
de goed fluitende G. A. Smith uit
Hoorn meer op lijn fluiten. Voor de
ruim 200 toeschouwers bepaalde
Aalsmeer het verdere verloop van
de wedstrijd. Het was de aanvallend
sterke middenvelder Vincent Krabbendam van Aalsmeer die in de 8e
minuut Calvin Koster met een steekpass bediende. Deze joeg de bal
buiten bereik van doelman Roy de
Looze in de kruising en maakte zo
zijn eerste doelpunt in de reeks van
vier in deze wedstrijd, 1–0. De weer
zeer actieve Peter Neuvel knalde in
de 10e minuut tegen keeper de Looze. Amstelveen deed wat het kon,
vechtend tegen degradatie en zonder aanvoerder Michel Grethe. Alleen nummer 7 Timboelrij en nummer 9 Marthijn Mak stichtten soms
verwarring achterin bij Aalsmeer,
waar Jeffrey Blikslager weer een
hoofdrol opeiste, zowel aanvallend
als verdedigend. In de 23e minuut
eiste Salih Yildiz weer alle aandacht
op. Drie man passerend schoot hij
met een curf richting kruising, maar
de doelman tikte de bal gestrekt
uit de hoek. Peter Neuvel kreeg in
de 25e minuut de kans om de score te verhogen. Vanaf 25 meter zonder keeper en spelers in de buurt
schoot hij op een leeg doel, maar
de bal was te zacht en Jurrit Wilhelmus kon de bal nog op de doellijn
onderscheppen. Aalsmeer creëerde
veel kansen, maar ging daar luchtig
mee om. Zo een kans deed zich voor
in de 33e minuut toen Calvin Koster zijn tegenstander eruit liep. Eenmaal voor de doelman dacht hij te
veel na en daardoor maaide hij over
de bal. Salih Yildiz was een plaaggeest voor Jurrit Wilhelmus. En had
na 20 minuten al een paar maal uitzicht op een gele kaart. Scheidsrechter Smith was tolerant en hield
de kaart op zak. Ook een kopbal van
Calvin Koster in de 40e minuut uit
een corner van Peter Neuvel werd
van de doellijn gehaald. Toch was
het Calvin Koster die in de 43e mi-

nuut de bal die de doelman niet onder controle had, er als de kippen
bij en schoot de bal onder de goalie door in het net, 2–0. Een terechte uitslag op dat moment. Aalsmeer
maakte het zichzelf nog moeilijk in
de laatste 2 minuten voor de rust.
Eerst Dirk Jan van der Meer met
een te zachte terugspeelbal, maar
Marthijn Mak schoot in het zijnet
en vervolgens na geklungel achterin, maar doelman Ray Smidt tikte de bal tegen de lat. Toen was het
teatime. 45e minuut wissel: Lucien
Fraenk voor de geblesseerde Dirk
Jan van der Meer. Uit een precisiepass van Calvin Koster kwam Lucien Fraenk direct na rust alleen
voor de keeper, maar scoorde niet.
Uit een steekpass van Calvin Koster (man op the match) schoot Salih
Yildiz vrij voor de Looze hoog over.
50e minuut wissel: Bart de Jong
voor de geblesseerde Thomas Harte. Uit aangeven van Lucien Fraenk besloot Salih Yildiz in de 54e minuut een rush vanaf het middenvel
met een knal langs de kansloze de
Looze, 3–0. De pogingen van Amstelveen strandden voortijdig op het
middenveld en Aalsmeer freewheelde in de tweede helft naar een grote score. Uit een pass van Vincent
Krabbendam schoot Peter Neuvel in
de loop na 58 minuten de 4–0 binnen. Bij een misverstand achterin bij
Aalsmeer in de 65e minuut rolde de
bal maar net voorlang. 68e minuut
wissel: Lennart Eberharter voor Salih Yildiz. Het laatste kansje van Amstelveen kwam in de 72e minuut,
maar uit een corner schoot Timboelrij net naast. De wedstrijd sudderde
voort en Aalsmeer liet de touwtjes
wat vieren. Op aangeven van Vincent Krabbendam in de 80e minuut
kreeg Calvin Koster de kans zijn derde doelpunt te maken. In tweede instantie knalde hij raak, 6–0. In de
88e minuut werd een schot van Lennart Eberharten nog van de doellijn
gehaald. In de 89e minuut scoorde Calvin Koster zijn vierde doelpunt. Op het middenveld veroverde
hij de bal en stoomde linea recta op
richting doel Amstelveen. Daar omspeelde hij eerst doelman de Looze
en scoorde beheerst, 7–0. Waarna
scheidsrechter G.A. Smith voor het
einde floot en Aalsmeer aanstaande zaterdag 21 april met vertrouwen
aan de klus tegen Castricum kan
beginnen. Aanvang wedstrijd 14.30
uur, locatie Sportpark Noord End,
De Bloemen 71 A Castricum.
Jack van Muijden

rige debutant Tommy van Erp met
twee derde plaatsen meteen tot het
podium wist door te dringen. Met
de maximale score van 44 punten
heeft Jeffrey Rademaker zijn kandidatuur gesteld voor de Formido
Swift Cup-titel van 2012.

startte beide wedstrijden vanaf pole
positie en had daar een groot voordeel van. Ook reed ik in beide races
de snelste ronden en dat levert ook
weer punten op.” Rademaker was
tevreden over de races.
“Het was ontzettend zwaar en heel
nat. In het Scheivlak was ik de auto bijna kwijt maar bleef gelukkig
op de baan”. De volgende races
zijn met Pinksteren tijdens de Profile pinkster races op Circuit park
Zandvoort.

De tweedejaars Swift-piloot maakte onder de uiterst moeilijke omstandigheden uitstekend gebruik
van zijn vorig seizoen opgedane ervaring en pakte de volle punten.”Ik
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Atletiekvereniging Aalsmeer

Els en Jan snelsten op
5 kilometer baanloop
Aalsmeer - De Florimex 5 kilometer
baanloop, die elke tweede woensdag van de maand gehouden wordt
bij Atletiek Vereniging Aalsmeer,
trok voor de maand april 36 deelnemers/sters. De opkomst was beduidend lager dan men gewend is op
het complex met de mooie tartan atletiekbaan. De deelnemers werden
vorige week woensdag om precies
20.00 uur weggeschoten door starter Gerard van Looij. De uitslagen bij
de dames waren ditmaal als volgt:
Els Raap 21:46, Mirjam Colijn 24:20,
Sharon Nieuwstadt 29:06, Laura van
Wingerden 30:14 en Conja Rietdijk
in 35:03 minuut.
De heren scoorden de volgende tijden: Jan Berkhout 16:45, Theo van
Rossum 18:54, Fred Scholte 19:28,

Mark Baas 19:36, Frans Woerden
19:38, Johan Baas 19:57, Dik van
der Stelt 20:34, Hugo van der Plas
21:06, Elroy Baas 21:13, John Celie 21:20, Marco Fais 21:42, Kees
Hoek 21:57, Michel Ganzevles 21:59,
Jos Snel 22:36, Fred den Hertog
22:55, Arnold Velthoven 23:01, Rien
de Wolff 23:39, Cedar Spaargaren
23:59, Marcel Zonnevelt 24:17, Rob
Wienke 24:18, Ron Wijnands 24:54,
Nico Brugman 25:00, Piet Rietdijk 25:29, Mathijs v/d Pol 25:43,
Piet de Boer 26:28, Wim Rozendaal
26:39, Cock v/d Pol 28:08, Jasper
Vlieger 29:22, Eric Wahl 29:23, Simon Vlieger 29:23 en Gerrit van der
Steeg in 38:06 minuut. De volgende
5 kilometer baanloop bij AVA is op
woensdag 9 mei, aanvang 20.00 uur
aan de Sportlaan 43a.

Nacompetitie handbal

Heren Aalsmeer veilig!
Aalsmeer - Met nog één wedstrijd
te gaan in de nacompetitie zijn de
mannen van FIQAS Aalsmeer ook
volgend seizoen verzekerd van een
plaats in de eredivisie. Niet dat iemand daar vooraf aan had getwijfeld, maar... het moest nog wel gebeuren.
Zaterdag moesten de Aalsmeerders naar Den Haag voor een uitwedstrijd bij het al gedegradeerde
Hellas. De wedstrijd in de Bloemhof
was een paar weken eerder ruim
gewonnen met 28-19, maar dit keer
ging het een stuk minder makkelijk.
Want hoewel er voor Hellas niets
meer op het spel stond, was de
ploeg duidelijk niet plan zich bij
voorbaat neer te leggen bij opnieuw
een nederlaag. De thuisploeg ging
dan ook furieus van start en nam
een 3-1 voorsprong. Het spel was
in de beginfase wel wat rommelig,
want door beide ploegen werd nogal slordig gespeeld. Veel schoten
van FIQAS Aalsmeer gingen ook net
naast of over en het doel en zo was
de stand na een klein kwartier spelen pas 4-3.
Daarna ging het beter lopen bij FIQAS Aalsmeer en kwamen de mannen ook aan de leiding. Maar veel
groter dan drie werd de marge ook
niet en zo ging de rust in bij een

9-12 stand. Na de pauze werd het
kijkspel er niet beter op. Het werd
eerst nog wel 9-13, maar daarna
werd opnieuw te onnauwkeurig gespeeld en dus ook veel balverlies
geleden.
Hierdoor kon Hellas niet alleen bijblijven, maar zelfs op voorsprong
komen. FIQAS Aalsmeer bleef achter de feiten aanlopen, maar wist
uiteindelijk nog wel een gelijkspel te behalen: 22-22. Daarmee is
de ploeg veilig. Want met nog één
wedstrijd te gaan is een plaats bij de
eerste twee zeker gesteld. Om ook
winnaar in de poule te worden moet
FIQAS Aalsmeer minimaal één punt
halen uit de laatste competitiewedstrijd (dinsdag 17 april thuis tegen
HA R&O).
Die ploeg moet echter nog wel aan
de bak om plaats drie (en dus een
play off met de algeheel periodekampioen uit de Eerste Divisie om
de laatste plek in de eredivisie) te
ontlopen. AHV Swift kán namelijk
ook nog tweede worden als het zelf
van Hellas wint en de Rotterdammers verliezen.
Daarbij moet dan nog wel aan het
doelsaldo gewerkt worden, want het
verschil tussen Swift en HA R&O is
weliswaar niet onoverkomelijk maar
nog wel zeven doelpunten in Rotterdams voordeel.

Wedstrijdleider Rene de Jong overhandigt beker aan Adrie Voorn.

Dammen Kunst en Genoegen

Adrie Voorn weer kampioen
De Kwakel - Met twee damavonden te gaan waren er drie dammers
over voor de titel van de Kwakelse
damclub. Leo Hoogervorst had van
dit trio het zwaarste programma, hij
moest nog tegen de beide overige
kandidaten Wim Keessen en Adrie
Voorn. Leo had daarbij de zware taak
om deze topdammers te verslaan. In
zijn eerste partij tegen Wim nam Leo

daarvoor te veel risico, Leo plaatste
een schijf te ver naar voren waar Wim
dankbaar gebruik van maakte. Door
uiteindelijk een niet te verdedigen
combinatie moest Leo zijn hoofd buigen voor Wim. Adrie verloor in deze
ronde een belangrijk punt aan Gerrit van der Steeg die zich deze avond
als een leeuw verdedigde. Dit resultaat betekende dat Adrie in de slot-

Veldkorfbalcompetitie

VZOD zet achtervolging in
Kudelstaart - In KNKV klasse 3G
staat VZOD uit Kudelstaart nog
wel onderaan, maar afgelopen zaterdag leek het keerpunt bereikt. In
de uitwedstrijd tegen DKV won het
team van Frits Visser overtuigend
met 4-14. De achtervolging lijkt ingezet. Van meet af aan liet VZOD er
geen gras over groeien. Deze wedstrijd moest gewonnen worden wil
men nog kans maken op handhaving. Het degradatiespook dreef de
ploeg uit Kudelstaart tot het uiterste. Een opvallende rol was daarbij
weggelegd voor Josine Verburg. Ze
was nogal getergd doordat ze eerder die dag als coach van de B1 door
de scheidsrechter van het veld werd
gestuurd om onverklaarbare redenen. Het gevoel onrechtvaardig be-

handeld te zijn, maakte dat ze zich in
deze wedstrijd moest laten gelden.
Ze zou zich in positieve zin enorm
afreageren door maar liefst zes keer
te scoren. VZOD startte voortvarend.
Binnen twee minuten liet de getergde Verburg al 0-2 aantekenen op het
scorebord. De eerste uit een vrije bal
en de tweede uit een kansje. Na elf
minuten was het Willem Mast die via
een kansje 0-3 scoorde. Ook daar
waren toen de teugels los, want een
minuut later benutte hij zijn volgende kans al weer. Hij bracht zijn team
daarmee op een riante 0-4 voorsprong. Het gat was geslagen, de
muren geslecht, en nu was het zaak
dit vast te houden en uit te breiden.
Dat lukte ook nadat DKV eerst nog
iets terug deed. De 1-4 bleek voor

Bart Verheul en Josine Verburg werken aan grootse overwinning.

Waterpolocompetitie

Oceanus GO15 op weg
naar ‘t kampioenschap
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
waren de dames en heren van het
gemengd onder 15 jaar waterpoloteam van De Snippen uit Amstelveen op bezoek bij Oceanus. Oceanus opende het eerste partje direct
met een snelle aanval. De voorzet
van Kai Houdijk bereikte de vrijliggende Sohrab Shirzad die de openingscore maakte: 1-0. Kort hierop kreeg Sofie van der Ven een vijf
meter bal (penalty) mee doordat
haar tegenstander iets te enthousiast verdedigde. Sofie bracht de score op 2-0.
Bij aanvang van het tweede partje ging Oceanus wederom gelijk
voor balbezit. De verdediging van
de Snippen werd goed opengetrokken door Rowdy Wies en Marjolein Hoogenboom. Hierdoor kon Kai
vrijwel ongestoord opzwemmen en
de 3-0 plaatsen. Al snel na dit doelpunt, wist Oceanus weer balbezit te
krijgen en dit keer lag Marjolein in
een goed schotpositie. Helaas ging
het schot over. Sofie wist in een
man meer situatie de bal naar Kai te
gooien, die de 4-0 op het bord zette.
De tegenaanval van de Snippen
werd gehouden door Rick ter Reehorst, die de bal direct aanspeelde op de diep liggende Marjolein.
Zij wist deze mooie kans direct om

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
25 april vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 11 april is gewonnen door Tom Verlaan met 5240
punten, gevolgd door Nico Maarse
met 4998, Mien Winters met 4841
en Jan Alderden met 4808 punten.

te zetten in 5-0. In het derde partje
bleek dat de Snippen duidelijk gebrand waren op een doelpunt. En
ze kwamen tot drie keer toe ook
zeer dichtbij, maar helaas ging alle drie de keren de bal over. Oceanus maakte wel gebruik van haar
kansen. Sofie wist op aangifte van
Aniek de 6-0 er in te knallen.
Maar niet alle doelpogingen lukken. Zowel Sohrab als Rowdy gooiden de bal op de lat van de Snippen. Een vrij bal, wegens een overtreding op Noortje, kwam via Marjolein bij Sorhab: 7-0. Daarna liet
Oceanus zich even uitspelen door
de Snippen, die dit wisten te verzilveren in 7-1. Ook het vierde partje startte Oceanus sterk. Fabiënne veroverde de bal, zwom snel
op en gooide naar Sofie die de 8-1
op het scorebord wist te brengen.
En dit was nog niet de eindstand.
Via Aniek kwam de bal bij Sohrab,
die 9-1 liet aantekenen. Na een
fel gevecht om de bal kwam deze via mooi samenspel van Sofie
naar Noortje bij Sohrab aan: 10-1.
Dan wat consternatie, maar Fabiënne bleef alert en maakte de 11-1.
Een razendsnelle tegenaanval van
de Snippen bracht Oceanus even in
verwarring.
De Snippen profiteren goed en
brengen de stand op 11-2. Maar de
grootse verrassing van deze wedstrijd kwam van keeper Rick. In de
laatste zes seconden van de wedstrijd wist hij de bal vanaf eigen
doellijn met een leep stuiterballetje
achter de keeper van de Snippen te
werpen. Eindstand 12-2. Zondag 29
april om 18.15 uur speelt Gemengd
Onder 15 haar laatste wedstrijd
van dit seizoen tegen De Amstel
in het Veenweidebad in Mijdrecht.
Oceanus heeft een voorsprong van
‘slechts’ drie punten op het op de
tweede plaats staande DJK-ZAR.
Winst op De Amstel zal het kampioenschap opleveren. Dus komt allen aanmoedigen.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Op dinsdag 10 april
is weer een gezellige en strijdbare speelavond gehouden bij bridgeclub Strijd en Vriendschap.
Er is gekaart in drie groepen.
Groep A:
1. André Lanser en Joris vd Zwaard 62.14
2. Jan en Krijnie Joore
57.50
3. Juul en Matje Wentzel
57.14
4. Jan en Jaap Geleijn
52.14

5. Pieter en Erna Jongkind
6. Françoise Daudel en Tilly Eveleens
7. Theo Blom en Ko van Es
8. H Pothuizen en Martyin vd Laarse
9. Gerard Vermeer en Jan Oor
10. Wil Groot en Trudy Stokkel

Groep B:
1. Jan van Ginkel en Trees de Jong
2. Joke Delfos en Alex Pannekoek
3. Jan en Mien Korenwinder
4. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet
5. Piet van Hoek en Coby Blom
6. Anny van Buyten en Tiny Neij
7. Guus en Mieke van Neijenhof

51.07
49,64
49.29
46.43
45.71
44.29

56,79
54.29
53.93
52.50
51.07
50,71
50.36

Voetbal zondag

Cadeautje RKAV voor F.C.
Aalsmeer - Een ogenblik van onachtzaamheid was er voor nodig
om de winst naar Amsterdam te laten gaan. Waar een gelijk spel op zijn
plaats was geweest, gingen de bezoekers met de winst naar huis. Veel
had de wedstrijd RKAV tegen F.C.
Amsterdam afgelopen zondag niet
om het lijf.
De perioden titels zijn praktisch al
vergeven, het kampioenschap gaat
naar Geinburg, dat fier aan kop
gaat. Het was de eerste twintig minuten een op en neer gaande wedstrijd, kansen voor beide teams zaten er niet in. De zeer snelle mannen van F.C. Amsterdam kwamen tot
het strafschop gebied, maar dan was
hun kruit ook al verschoten. Er wa-

ren nogal wat overtredingen, waar de
zeer zwak acterende scheidsrechter
totaal niet tegen op trad.
En daar maakten de bezoekers gebruik van, ook het eens zijn met de
leiding stond hoog in het vaandel. Na
twintig minuten was het Robert van
Loon die de kans kreeg om RKAV op
voorsprong te zetten. Maar hij kwam
net iets te kort om zijn doel poging af
te ronden.
Het was wel een teken aan de wand
dat er misschien meer in zat en RKAV
de punten in eigen huis kon houden.
Maar zo eenvoudig zou het allemaal
niet gaan, even later was het F.C. Amsterdam dat heel dicht bij de 0-1 was,
maar ook hier faalde de ploeg, men
was te gehaast. Na de rust was het

ronde van Leo moest winnen om nog
op gelijke hoogte met Wim te komen.
Als dit zou lukken, dan kreeg Adrie
de titel alsnog toegewezen op basis van meer weerstandpunten. Deze
keer ging Leo ook weer onvervaard
van start, bij winst zou Leo zilver grijpen. Maar de aanval is niet altijd de
beste verdediging, Adrie dwong Leo
tot noodsprongen. Ook nu was een
combinatie niet meer te pareren en
kon Leo weer zijn hoofd in de schoot
werpen. Het werd nog treuriger voor
Leo, omdat Piet Terlouw het brons
voor zijn neus wegkaapte. Gevochten als een leeuw, zoals een Leo betaamd, maar met lege handen blijven zitten. Overwinnaar Adrie Voorn.
Al 45 jaar lid en voor de 25e maal
kampioen van K&G, een unicum bij
deze 84 jarige club. De prijzen werden na de jaarvergadering verdeeld,
Wim Keessen viel daarbij meerdere
malen in de prijzen. Wim wist het bekertoernooi te winnen, de Th Voornprijs van het 1e team en de topscoorderprijs van de gehele 1e klasse, een
zeer sterk seizoen van Wim die nipt
naast de titel greep. Leo Hoogervorst
bleef niet geheel met lege handen
hij won de topscoorderprijs van het
2e team.
De aanmoedigingsprijs ging naar
Haye Berger en de laatste prijs zal
op maandag vergeven worden als de
dammers het seizoen met het sneldamkampioenschap in ’t Fort De
Kwakel afsluiten.
VZOD een aanzet om de doelpuntenmachine weer op volle toeren te
laten draaien. Doelpunten van Josine Verburg en Anika van Os, beide van afstand, waren hier getuige
van en bepaalden de stand op 1-6.
Onderbroken door een kleine stuiptrekking van DKV (2-6) denderden
de Kudelstaarters door tot aan de
theepauze. Door een benutte strafworp van Bart Verheul en een mooie
omdraaibal van Josine Verburg werd
de rust met een 2-8 stand ingegaan.
En na de rust? Gewoon in het zelfde
tempo door. Klasse zoals VZOD dit
vasthield na de onderbreking. Van
verslapping was geen sprake. De
Kudelstaarters scoorden vier keer
op rij voordat DKV pas weer van zich
liet spreken. Doelpunten aan VZOD
zijde werden daarbij eerst gescoord
door respectievelijk Eric Spaargaren
en Wouter Vermeulen, beide middels
een doorloopbal. In het andere aanvalsvak namen Bart Verheul en Nils
van Os de doelpunten voor hun rekening, gevolgd door een opleving
van DKV.
De thuisploeg scoorde voor het
eerst en het laatst in deze wedstrijd twee keer op rij en brachten
de stand daarmee op 4-12. Het slotakkoord was echter weer voor de
overtuigende blauw-zwarte brigade
uit Kudelstaart. De getergde Josine
Verburg zat namelijk nog vol adrenaline en scoorde in de laatste vijf
minuten nog twee keer van afstand.
Eindstand 4-14. De volgende wedstrijd is op zaterdag 28 april thuis in
Kudelstaart aan de Wim Kandreef.
Tegenstander is dan het altijd lastige
Oranje Nassau uit Amsterdam. De
andere uitslagen van 14 april: Velocitas 3-VZOD 2 7-5, KVS 6-VZOD
3 21-5, VZOD A1-EKVA A2 13-5,
Ados B1-VZOD B1 13-13, VZOD C1Blauw-Wit C1 6-2, VZOD D1-Rapid
D1 3-4, EKVA D3-VZOD D2 6-4, Reflex D1-VZOD D2 5-1, AW.DTV E1VZOD E1 2-1, VZOD E2-Purmer E1
6-1, VZOD F1-Atlantis F2 2-6.
8. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
50,00
9. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 47.14
10. Nelly Mul en Marry Tulp
45,00

Groep C:
1. Martha en Theo Teunen
2. Gerrit en Coby van Leeuwen
3. Frits Blommestijn en H v Mastwijk
4. Piet Vis en Oege de Jong
5. An Joore en Mien van der Laarse
6. Miep en Wim Bakker
7. Henny vd Laarse en Els Vermeer
8. Rina en Laurens Veldt
9. Klaas Maarse en Adri Otto
10. Alie en Hein Bosman

61.07
59,64
58,57
56.43
52,50
48,93
47,14
45,71
44.29
43.93

Van Halm die RKAV met heel veel
bravoure van een achterstand wist af
te houden. Maar het was even later
wel 0-1, letterlijk en figuurlijk, RKAV
stond erbij en keek erna. Een ingeschoten bal, door F.C. Amsterdam,
werd door iedereen bij RKAV nagekeken totdat hij in het doel verdween.
Grote vreugde bij de bezoekers voor
dit cadeautje. Toch ging RKAV niet
bij de pakken neer zitten. Er kwamen
meer goed lopende aanvallen op
het F.C. Amsterdam doel. Met Fabian Waayman en Barry Springintveld
voorop werd de vijandelijke vesting
onder vuur genomen. RKAV kwam
beter en beter in de wedstrijd en dat
terwijl de spelers van F.C. Amsterdam
er juist volledig conditioneel volledig
doorheen waren. Met kunst en vliegwerk wisten de Amsterdammers toch
men de drie punten veilig te stellen.
RKAV moest met 0-1 verlies genoegen nemen.
Theo Nagtegaal

Jan wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis.
Klaverjassen en jokeren staan op
het programma. Er is ook gelegenheid voor rummicub en hartenjagen.
Op donderdag 12 april is het klaverjassen gewonnen door Jan Weij met
5487 punten, gevolgd door An Uiterwaal met 5469 punten en Cobie
van der Meer met 4887 punten. Bij
het jokeren behaalde Jaap Weij de
hoogste eer met 53 punten. Belangstelling voor deze gezellige middag?
De ouderensoos is van 13.30 tot
16.30 uur. Voor inlichtingen kan gebeld worden naar mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis.
Ook zin om te klaverjassen? Iedereen is van harte welkom. Het kaarten begint om 20.00 uur. Op 11 april
is er goed en hoog gescoord. Bert
van der Jagt is eerste geworden met
maar liefst 6105 punten, Jaap Stevens eindigde op de tweede plaats
met 5829 punten en Peter van der
Bunt op drie met 5576 punten de
derde plaats. De poedelprijs is uitgereikt aan Jan Springintveld met
3633 punten.

Dartcompetitie
in ’t Middelpunt
Aalsmeer - Na een week niet gedart te hebben was het voor de
meeste even inkomen. Maar de
dartpijlen kwamen toch wel weer in
de dubbels om uit te gooien. Hierdoor behaalde Tibor Hogervorst de
eerste plaats. Sebastiaan Dolk werd
tweede en op drie eindigde Kees de
Lange. De volgende dartavond is op
24 april in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat en begint om 20.00
uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open.
Dartliefhebbers zijn van harte welkom.

Speelavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 24 april
houdt buurvereniging Ons Genoegen voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma. Er
wordt gekaart in Ons Tweede Thuis
aan de Hortensialaan vanaf 19.30
uur. Om 19.00 uur gaat de zaal open
en staan koffie en thee klaar. Het
klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door mevrouw
E. Vergeer met 5766 punten, gevolgd door mevrouw A. Luyken met
5436 punten en de heer F. Karemaker met 5249 punten. De beste rummicupper was mevrouw N. Brandt
met 10 punten.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 20
april is er weer gewoon kaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Om 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld. Vanaf 19.30 uur is de zaal
open en staan koffie en thee voor
de klaverjassers klaar. Het koppelkaarten op 13 april is gewonnen
door Paul Schouten en Thijs Fokker
met 5324 punten, gevolgd door Piet
van Zuiverden en Antoon van de
Polder met 5248 en Corrie en Piet
Straathof met 5159 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Essy van Es
en Marja van ’t Schip.

Zaalvoetbal in
de Bloemhof
Aalsmeer - De zaalvoetbal competitie van de ZABO Aalsmeer wordt
zaterdag 21 april weer voortgezet.
Om 19.00 uur begint Schijf Grondboringen aan het duel tegen SC Rijsenhout. Om 19.45 uur is de aftrap
van Sportcafé de Midi’s tegen Amsec Beveiliging. Om 20.30 uur start
Choekie’s Hairsalon tegen LEMO/
Piller en om 21.20 uur tenslotte is er
als afsluiter de partij tussen LEMO
Gaat Los en Accon-AVM. Er wordt
gespeeld in sporthal de Bloemhof
aan de Hornweg. Publiek is van harte welkom en de toegang tot de tribunes van de sportzaal is gratis.

