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 50,-

kortiNg

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281

Let op!
Het aanleveren van
kopij en advertenties
graag op of voor
woensdag 5 mei
10.00 uur
i.v.m. bevrijdingsdag.

Alcohol op,
rijbewijs kwijt

De nieuwe wethouders, van links naar rechts: Ad Verburg van het CDA, Ulla Eurich van PACT
en Gertjan van der Hoeven van AB.

Aalsmeer heeft collegiaal college!
Aalsmeer - De nieuwe coalitie in
Aalsmeer is een feit. Het CDA, AB
en PACT zijn er uit en hebben, aldus
de omschrijving van Ad Verburg,
een collegiaal college weten te vormen met een evenredige verdeling
van zowel de zware als de sociale
portefeuilles. CDA-er Verburg gaat
samen met Ulla Eurich van PACT
en Gertjan van der Hoeven van AB
in het wethouderspluche plaatsnemen. Drie nieuwe collega’s dus voor
burgemeester Pieter Litjens. De drie
partijen hebben in hun onderhandelingen steeds rekening gehouden
met de onvermijdelijke waarheid dat
de landelijke rijksoverheid de komende jaren fors gaat bezuinigen,
waardoor gemeenten minder te besteden krijgen. Het nieuwe college
moet naar verwachting zo’n 6 miljoen euro minder zien uit te geven
en/of de inkomsten fors laten stijgen. Alle drie hebben in deze hun
verantwoordelijkheid genomen en
het coalitieakkoord betreft dan ook
hoofdzakelijk een routeplan hoe te
komen tot een aanvaardbaar pakket
aan bezuinigingen. Uitgangspunten
in dezen zijn ‘iedereen moet kunnen blijven meedoen’ en ‘de sterkste schouders zullen de zwaarste
lasten dragen’.
Afgeslankte overheid
Verder is gekozen om Aalsmeer
te ontwikkelen naar een regiegemeente ofwel een afgeslankte lokale overheid die zich voortdurend
de vraag stelt of iets wel haar taak
is. Inwoners, bedrijven en instellingen zullen hun verwachtingen over
taken en rollen van de gemeentelijke overheid moeten aanpassen.
‘Veranderen, investeren en bezuinigen: naar een nieuwe balans‘, is
het motto. De heroriëntatie zal tot
augustus dit jaar duren en vindt
plaats op de terreinen basisvoorzieningen, wonen en werken, ambtelijke organisatie en middelen. Daarna
begint het college aan de moeilijke
taak om een flink bezuinigingspakket samen te stellen voor de jaren
na 2012. Politiek en maatschappelijk
draagvlak moet daarbij worden ge-

creëerd door actief de dialoog aan
te gaan met de raad, inwoners, bedrijven en instellingen.
Verantwoordelijk en de knip
De drie partijen hebben een collegiale verdeling gemaakt van de
portefeuilles. Alle drie krijgen grote verantwoordelijkheden, het CDA
bijvoorbeeld economische zaken
en verkeer en vervoer, AB ruimtelijke ordening en wijkgericht werken en PACT wonen en huisvesting
en milieu- en baggerbeleid. En alle drie nemen ook elk hun verantwoording voor sociale portefeuilles.
Het CDA gaat zich hard maken voor
de gezondheidszorg, sociale zaken
en onder andere ouderenbeleid, AB
neemt vrije tijd met sport, cultuur en
vrijwilligerswerk onder haar hoede
en PACT heeft zich het pakket met
onderwijs, jeugdzorg en jeugd- en
jongerenbeleid toebedeeld. Openbare orde en onder andere financiën blijven de portefeuilles van burgemeester Litjens. De knip in de oude N201 vormde het grootste knelpunt in de onderhandelingen, maar
ook wat dit hete hangijzer betreft
zijn afspraken gemaakt. De besluitvorming over de knip is een feit en
wordt geaccepteerd, maar het verloop wordt anders. Voordat de knip
wordt aangebracht, zal de oude
N201 eerst worden afgewaardeerd
tot een tweemaal 1-baans weg en
zal worden bekeken hoe het verkeer
zich in de nieuwe situatie ‘gedraagt’.
Mocht aanleg dan niet langer noodzakelijk blijken, dan hebben de drie
partijen zich naar elkaar verplicht
om het knip-besluit te heroverwegen.
Onderhandelingen muurvast
Over de mislukte onderhandelingen
van het CDA en AB met de VVD zijn
de drie bijna-wethouders eensgezind en, ook, collegiaal. Ad Verburg:
“Het uitgangspunt was een zo breed
mogelijke coalitie vormen. Met de
VVD kwamen we er niet uit, PACT
was bereid om te kijken of een combinatie met het CDA en AB zou kunnen werken.

DE NIEUWE
V.A. € 23.795,-

En het werkt, we waren er best snel
uit. Jammer dat de VVD buiten de
boot valt, maar er is ze geen onrecht
aangedaan.” Gertjan van der Hoeven wil wel iets meer zeggen: “Wij
waren verbaasd over de uitspraken
van de VVD. De onderhandelingen
zaten echt muurvast. We kwamen
er qua portefeuilleverdeling niet uit.
De VVD wilde geen millimeter bewegen. Meer zeg ik niet, de onderhandelingen waren vertrouwelijk.
We hebben nu een goede combinatie, binnen drie weken hebben we in
een goede sfeer kunnen onderhandelen en we zijn er uit gekomen.”
Ulla Eurich van PACT beaamt knikkend de beantwoording van haar
collega’s. En geen Jaap Overbeek
voor het CDA en Ronald Fransen
voor PACT meer achter de bestuurderstafel? Beiden waren ook kandidaat voor het wethouderschap. De
besturen van de partijen hebben
uiteindelijk hun voorkeur uitgesproken voor Ad Verburg en Ulla Eurich. “Ik ben unaniem gekozen, dus
ook Jaap Overbeek heeft op mij gestemd”, aldus Verburg tot slot. Deze beslissing heeft met name te maken met het feit dat de sociale portefeuille van Overbeek nu verdeeld
is over de drie wethouders. Het CDA
gaat nu ook zwaardere taken op
zich nemen. De drie wethouders zijn
overigens absoluut niet nieuw in de
politiek. Alle drie zijn al vele jaren
actief als raadslid. Het nieuwe coalitieakkoord wordt vanavond, donderdag 29 april, in de gemeenteraad
gepresenteerd. Tevens vindt deze
avond de beëdiging van de nieuwe
wethouders plaats.
Door Jacqueline Kristelijn.

Botsing op de
Legmeerdijk
Aalsmeer - Op vrijdag 23 april zijn
rond half een in de middag vier auto’s betrokken geraakt bij een kettingbotsing op de Legmeerdijk. Een
bestelbusje botste door nog onbekende oorzaak op de auto die voor
hem reed. De twee achter hem rijdende automobilisten zagen de botsing te laat en klapten ook op de
twee wagens. Een 39-jarige vrouw
is met nekletsel naar het ziekenhuis
vervoerd. De bestuurder van het
busje, een 48-jarige man uit Ouderkerk aan de Amstel is meegenomen
naar het politiebureau en later op de
dag weer in vrijheid gesteld. De weg
is door de aanrijding enige tijd afgesloten geweest.

Uithoorn - De politie heeft in de
nacht van woensdag 21 op donderdag 22 april rond drie uur een 42-jarige automobilist uit Vinkeveen aangehouden op de Laan van Meerwijk. Op de Zijdelweg zagen agenten de bestuurder slingerend over
de weg rijden. De automobilist is tot
stoppen gemaand en gevraagd een
blaastest af te leggen. Hieruit bleek
dat de Vinkevener teveel alcohol
had gedronken. Op het politiebureau werd een promillage van ruim
1.9 vastgesteld. Het rijbewijs van de
man is ingevorderd en er is procesverbaal opgemaakt.

Veel te doen op
Koninginnedag
Aalsmeer - Oranje kleurt Aalsmeer,
Kudelstaart en Rijsenhout aanstaande vrijdag 30 april weer. De
Koninginnedag biedt ook dit jaar
weer allerlei activiteiten voor kinderen, maar ook voor volwassenen
is van alles te doen, waaronder natuurlijk de verschillende vrijmarkten
bezoeken om alle jeugdige verkopers niet teleur te stellen! Koninginnedag begint in De Oude Veiling in
de Marktstraat en in Bon Ami al op
29 april met resp. een optreden 29
april vanaf 22.00 uur van de band
Gigs van de oud-Aalsmeerder Jaap
Verschoor en Queen’s Night met dj
Roel in de discotheek aan de Dreef
in de Hornmeer vanaf 22.30 uur. In
Rijsenhout begint de Koninginnedag met een optocht vanaf 10.15
uur door het dorp met versierde fietsen, gevolgd door een vrijmarkt, een
disco en een voetbalwedstrijd ter afsluiting. Vrijmarkten worden ook gehouden in Kudelstaart, het Centrum
en in Oost. In Oost wordt de Koninginnedag dit jaar weer groots gevierd met ook een optocht en allerlei spelletjes en doe-dingen waaronder springkussens. En voor wie
minder actief wil zijn. Het terras van
Centennial aan de Oosteinderweg
243 is open en bezoekers worden
getrakteerd op live-muziek van de
Aalsmeerse band De Klught. Op het
Raadhuisplein wordt eveneens flink
uitgepakt. Net als andere jaren gaat
het plein gevuld worden met springkussens, een ballenbak, grabbelkramen en heel veel leuke spelletjes.
Voor wie trek krijgt, staan de snacken snoepkraam klaar. De Koninginnedag wordt met muziek afgesloten
in café Sportzicht met vanaf 19.00
uur dj Zwekko en zangeres Gerdie
of een optreden van John en Merel
in Bacchus in de Gerberastraat vanaf 21.30 uur. Elders in deze krant het
volledige programma op een speciale Koninginnedag-pagina.
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oNDERHouDSCoNTRACT?

SNEAK PREVIEW:

Kijk op onze nieuwe
website of bel ons op!

ZATERDAG 1 MEI 12:00-17:00 UUR
ZONDAG 2 MEI 11:00-16:00 UUR

AALSMEER Oosteinderweg 110 1432 AN
www.kia-aalsmeer.nl

0297 329 911

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5,5 L / 100 km (1 L op 18,2 km) tot 7,5 L / 100 km (1 L op 13,3 km).
De gemiddelde CO2-uitstoot is 147 g/km tot 195 g/km. Vraag naar de voorwaarden.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

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

Honderdste paar in Nederland

Slechtvalkvrouwtje broedt
Aalsmeer - In heel Nederland
wordt uitgekeken naar het honderdste Slechtvalken broedpaar. “Het
zou toch mooi zijn als dit op onze
watertoren zou gebeuren”, laat vogelkenner Herman Scholten weten.
De Slechtvalk is lang als broedvogel
in Nederland weggeweest. In 1990
broedde er voor het eerst weer één
paar, in 2000 tien stuks en daarna liepen de aantallen op tot ruim veertig
in 2007. Ook het aantal Slechtvalken
dat komt overwinteren in Nederland
is toegenomen. Zo heeft Aalsmeer
al zeven of acht jaar overwinteraars
op de Watertoren gehad. Maar, nog
nooit een broedend stel en het ziet
er naar uit dat dit niet meer gaat gebeuren. “Collega-vogelaars beweren dat het voor Slechtvalken te laat
is om nog aan een broedsel te beginnen, zeker voor zo’n jong mannetje. Maar waarom zou het mannetje voor het oudere en meer ervaren vrouwtje jagen en een geplukte
prooi bij haar in de kast brengen?”,
vervolgt Herman. “Ach, misschien
wil ik het te graag.“ Zaterdagmiddag zag de vogelkenner het mannetje arriveren met een witte prooi,
waarschijnlijk een meeuw, en deze
neerleggen bij de nestkast voor het
vrouwtje, dat op haar beurt dit geschenk accepteerde.
Het is overigens wel een stuk stiller rond de watertoren. Heel af en

toe wordt veelal één van de twee
Slechtvalken gezien op de watertoren. Wordt de toren alleen nog gebruikt als locatie om vanuit te gaan
jagen en is het stel verhuisd? Herman was niet overtuigd en heeft
daarom afgelopen dinsdagavond
met twee leden van de Valkenwerkgroep en de wethouder een nestcontrole uitgevoerd. Wat ze hebben
aangetroffen is om te jubelen. Herman vertelt: “Samen met Jan Brouwer en Kees Eigenhuis van de Valkenwerkgroep en wethouder Jaap
Overbeek ben ik naar boven geklommen om door het spionnetje
een blik in de kast te werpen. Mijn
vermoedens bleken juist: Het vrouwtje zit te broeden! Als mijn waarnemingen juist zijn, is het broeden gestart op 21 april. Dit betekent dat de
eieren rond 24 mei uit zullen komen
en dat de jonge Slechtvalken begin
of half juli gaan uitvliegen.” Geweldig nieuws. Er gaan kleine Slechtvalken rond de watertoren vliegen!
Uiteraard blijft de watertoren vanaf
nu tot na het uitvliegen half juli gesloten voor publiek. De Slechtvalken-ouders alsnog storen zou desastreus zijn. Deze beslissing is door
de gemeente genomen. Eén van de
laatste acties van nog wethouder
Jaap Overbeek, die vanavond officieel zijn functie overdraagt aan CDAcollega Ad Verburg.

15 Omwonenden geëvacueerd

Brand in flat Kudelstaart
Kudelstaart - In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 april is rond
4.15 uur brand uitgebroken in een
flatwoning aan de Leeghwaterstraat. De bewoners wisten op tijd
hun flat te verlaten. Vijftien omwonenden rondom de brandende woning zijn enige uren geëvacueerd
geweest. De brandweer heeft het
vuur geblust. Er was hevige rookontwikkeling. Hoe de brand is ont-

staan, wordt onderzocht. De woning raakte zwaar beschadigd door
rook-, roet- en waterschade. De bewoners zijn elders ondergebracht.
De flat gaat opgeknapt worden. Er
zijn geen gewonden gevallen. Eén
vrouw is ter plekke onderzocht door
medewerkers van de ambulance,
maar hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden.
Foto: Ronald van Doorn

SERVICELIJN
GEMEENTE
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma.
tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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.

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

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.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u.,
tel: 344094.

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

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

Collectanten gezocht voor
Prins Bernhard Cultuurfonds
Aalsmeer - Over enkele weken
houdt het Prins Bernhard Cultuurfonds, meer bekend onder de naam
Anjerfonds, haar jaarlijkse huisaan-huis collecte. Ook dit jaar organiseert en coördineert de stichting Ondersteuning Verenigingen en
Goede doelen Aalsmeer-Kudelstaart
deze sympathieke collecte. Om de
nieuwe wijken in de gemeente, zoals Nieuw Oosteinde en Rietlanden,
te kunnen bereiken heeft O.V.G.
méér collectanten nodig en doet
een beroep op u of uw vereniging
om zich aan te melden een straat of
wijk te lopen. O.V.G. laat u tijdig weten welke.
In deze tijd dat de gemeente
Aalsmeer haar directe subsidies
aan verenigingen heeft ingetrokken,
kunnen verenigingen en clubs zich
inzetten om zo de clubkas te spek-

Is uw huisdier
zoek?

ken. Het Cultuurfonds geeft een extra impuls, namelijk van het door uw
vereniging opgehaalde collectebedrag vloeit eenderde terug in de eigen verenigingskas. Zoals de naam
al aangeeft, steunt het Anjerfonds
culturele manifestaties, als zang-,
muziek-, ballet-, toneeluitvoeringen,
en dergelijke, maar daarnaast ook in
de aanschaf van instrumenten, muziekstukken, kleding enz. draagt zij
bij! Collectanten kunnen zich aanmelden bij de heer J. Kos, tel. 0626632853, J. Dekkers, tel. 0297325969, D.N. van Leeuwen, tel. 0651094994 of per mail:
info@evenementenkalenderaalsmeer.nl met vermelding hoeveel
collectebussen nodig zijn en waar
deze bezorgd kunnen worden en later weer opgehaald. De collecte is
van 31 mei tot en met 5 juni.

Poes ‘nestelt’ in vogelhuisje
Aalsmeer - “Er is tegenwoordig geen vogel meer te bekennen in ons vogelhuisje in onze tuin in de Freesialaan. Niet zo gek natuurlijk, onze poes heeft
deze zonnige stek ingepikt. Wel een heel markant gezicht”, aldus Annelies
Weij die graag de lezers van de Meerbode op dit tafereel wil trakteren.

Vermist:
- Koolwitjestraat in Aalsmeer, schuwe grote kater. Wit met zwarte
vlekken. Hij heet Billy en is 6 jaar oud. Hij heeft een witte streep
tussen zwarte vlekken op zijn kop.
Gevonden:
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug t.h.v. 315, een rode kater met
witte voetjes en witte bef. Is erg schuw.
- Zwarteweg in Aalsmeer, grote grijs-cyperse kat.
- Bilderdammerweg in Kudelstaart, wildkleurig mannetjes konijn.
- Zijdstraat in Aalsmeer, vermagerde schuwe kat. De kat is bruin/
grijs cypers met een witte bef en één wit voetje.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, bruin cyperse poes.
- Hugo de Vriesstraat in Aalsmeer, zwart/witte kat.
- Zandoogjestraat in Aalsmeer, jonge wit/ rode poes, 5-6 maanden.
Goed tehuis gezocht:
- Noesje, een Perzische schildpad poes van 14 jaar. Kan niet bij andere katten maar wel bij een hond. Zij is gechipt. Bazin opgenomen in verpleeghuis.

Jong katje
zoekt baas

Nationale Herdenking 4 mei
19.45-19.59 uur: Gedichten
leerlingen en toespraak burgemeester.
19.59-20.00 uur: Taptoe signaal.
20.00-20.02 uur: Algemene
stilte.
20.02 uur: Eerste couplet van
het Wilhelmus.
20.03 uur: Loslaten van de vredesduiven door Rick Floor.
20.04 uur: Kranslegging door
de gemeente, de senioren en de
jongeren.
De kransen worden aangegeven
door de scouts van de Scouting
Wiol & Willem Barendsz groep
Aalsmeer.
20.05 uur: Gelegenheid tot het
leggen van bloemen door de familieleden van de gesneuvelden
en door belangstellenden. Muziekstukken van Sursum Corda
en Con Amore.
Rond 20.15 uur: Einde programma. De gemeente verzoekt
iedereen om tijdens de algemene stilte de bezigheden te staken, stil te staan en geluiden te
vermijden.

Herdenking in Rijsenhout
Rijsenhout - Programma dodenherdenking op dinsdag 4
mei:
19.10 uur: Verzamelen Leimuiderdijk bij Monument.
19.15 uur: Muziek door Melomanie.
19.20 uur: Opening door vertegenwoordiger DES.
19.25 uur: Onthulling van nieuwe plaquette met toegevoegde
naam van de heer Boer door Ko
Wies bijgestaan door leerlingen
van de Immanuelschool.
19.30 uur: Muziek door Melomanie.
19.35 uur: Korte Herdenking
voor slachtoffers door dominee
Kor Muller.
19.40 uur: Muziek door Melomanie.
19.45 uur: Gedichten voorlezen

door kinderen van Immanuelschool.
19.59 uur: Last Post door Melomanie.
20.00 uur: 2 Minuten stilte.
20.02 uur: Wilhelmus 2 coupletten.
20.04 uur: Toespraak namens
gemeentebestuur.Daarna kranslegging door gemeentevertegenwoordiger met hulp van de
schoolkinderen.
20.15 uur: Kranslegging door
diverse organisaties.
20.30 uur: Afsluiting.
Parkeren kan op de Leimuiderdijk iets voorbij het monument.
Contactpersoon is Martien Koek
van buurtvereniging DES, tel.
0297-323175 of martienkoek@
quicknet.nl.

Herdenking in Kudelstaart
Aalsmeer - De Dorpsraad organiseert ook dit jaar weer de 4 mei
herdenking bij het monument de
Propellor aan de Schweitzerstraat. De herdenking begint om
19.30 uur. Dit jaar wordt de muziek verzorgd door muziekvereniging Flora onder leiding van
Dick-Jan Veerbeek. Verder werkt
een groep kinderen van Kudelstaartse basisscholen mee en
zal raadslid Richard Buskermolen als afgevaardigde van de gemeente de aanwezigen toespreken.
Het programma:
19.30 uur: Muziek door Flora.

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

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag vg. Rob
Kool.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (Geen opgaven
ontvangen.)
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
drs. J.G. Brienen en 16.30u. themadienst met drs. A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 10u.
met br. Nico Eveleens. Extra collecte: Jubileum 2011.
Dinsdag 4 mei: 19u. oec. herdenkingsdienst met Robbert-Jan van
Duijn.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag 19u. br. M.C. Plomp, Eindhoven.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Dinsdag 4 mei: 19.30u. ds. A. Schultink.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. ds. J. v. Popering.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van

Wie het dier herkent, wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer via tel. 0297343618.

Programma:
18.00 uur: Halfstok hangen van
de vlaggen (deze blijven ook na
de algemene stilte halfstok hangen tot zonsondergang).
19.35–19.45 uur: Muziek van
muziekvereniging Sursum Corda
en Aalsmeers mannenkoor Con
Amore.
19.40 uur: Aankomst stoet: burgemeester, nestor van de gemeenteraad, de seniorenraad namens de ouderen van Aalsmeer,
leerlingen van de Brug en Samen Een namens de jongeren
van Aalsmeer en de familieleden
van de gesneuvelden.
19.45-20.00 uur: Luiden van
alle kerkklokken.

Zondag 2 mei

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, E.J. Westerman,
Aalsmeer. 18.30u. ds. E.J. Westerman. Zangdienst Con Amore.
ds. Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. Zondag. 10u. dienst ds. J. Korf,
Urk.

Aalsmeer - Waar is het baasje van
deze jonge rood met witte kat op
bijgaande foto?
Het dier is door omstanders uit het
water gehaald aan de Zandoogjestraat in Nieuw Oosteinde.

Aalsmeer - In verband met de
Nationale Herdenking van de
gevallenen in de Tweede Wereldoorlog, organiseert de gemeente Aalsmeer een herdenkingsbijeenkomst.
De bijeenkomst start om 19.45
uur bij de gedenksteen voor de
gevallenen bij het gemeentehuis.

KERKDIENSTEN

Borsselenweg 116.
10u. en 18.30u. ds. W. Chr. Hovius,
Apeldoorn.

19.35 uur: Welkomstwoord door
Robert Uytenbogaardt, namens
de Dorpsraad. Voordracht door
leerlingen van de O.B.S. Muziek
door Flora. Voordracht door kinderen uit Kudelstaart. Toespraak
door Richard Buskermolen, afgevaardigde gemeente Aalsmeer.
Muziek door Flora.
19.59 uur: de ‘Last Post’.
20.00 uur: Twee minuten stilte.
Gevolgd door het Wilhelmus en
de kransleggingen.
Na de herdenking is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in het Dorsphuis.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller en 16.30u.
ds. P.A. van Veelen, Den Helder.
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag om 9u. euch.viering met karmelieten. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met M. van
Zoelen. Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch. viering met L. Seeboldt.
Mmv Karmelkoor. Om 14.30u. Poolse dienst.
R.K. vieringen Rijsenhout
(Ontmoetingskerk)
Zaterdag 19u. euch. viering mmv
dames- en herenkoor S.D.G. vg.
past. L. Seeboldt.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
10u. dhr. Chr. Kollewijn, Badhoevedorp.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. R.J. Blaauw.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19u. euch. viering met
Henny Post. Mmv Fiore.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 3 mei, 20u. met past. Bert
Piet.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Astma Fonds
zoekt collectanten
Aalsmeer - Van 17 tot en met 22
mei is de collecteweek van het Astma Fonds. Het Astma Fonds is op
zoek naar nieuwe collectanten. Met
ongeveer 90 minuten lopen leveren collectanten een grote bijdrage aan de toekomst voor mensen
met een chronische longziekte zoals
astma en COPD. Als collectant bepaal je zelf op welke dag en in welke straat of buurt je collecteert. Kijk
op www.grotestappenplan.nl of bel
033-4341287. Elke nieuwe collectant
maakt kans op een gratis weekendje weg, gesponsord door Landal
Green Parks.

Zangdienst in
de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondag 2 mei is
er vanaf 18.30 uur weer een zangdienst in de Dorpskerk in de Kanaalstraat. Telkens blijkt dat de bezoekers graag bekende liederen zingen
en deze staan dan ook op het programma. Ook de medewerking van
koren wordt zeer op prijs gesteld.
In deze zangdienst zal Aalsmeers
mannenkoor Con Amore haar medewerking verlenen. Het mannenkoor is een begrip in de regio en
heeft ook nu weer mooie nummers
uitgezocht om te zingen. Con Amore staat onder leiding van Theo van
der Hoorn en organist en begeleider
is Wim Spaargaren. Voorganger is
dominee E J Westerman.

Genezingsavond
in het Dorpshuis
Kudelstaart - Heeft u, net zoals zoveel mensen, alles al geprobeerd
om genezen te worden van ziekte, depressie, onrust of welk lichamelijk of geestelijk ongemak dan
ook? En heeft het allemaal niet geholpen? God geneest, ook vandaag
nog. Genezing is niet iets van verhalen uit de bijbel toen Jezus Christus op aarde was. Op donderdag 6
mei staat weer een genezingsavond
op het programma. Deze begint om
20.00 uur, is in het Dorpshuis van
Kudelstaart en de toegang is gratis.

Daan wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Op donderdag 22 april is het klaverjassen
gewonnen door Daan Sandee met
5411 punten, gevolgd door Marry
Akse met 5305 punten, derde werd
Henk van Wichen met 5169 punten.
Bij het jokeren wist Janny Lubbert
de hoogste eer te behalen met 120
punten.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.3020.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is
deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.
fractiesPreeKUUr
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 18 mei en
8 juni 2010.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.
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
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl
of klagen@crosinfo.nl.
serVicePUnt BeHeer en
UitVoerinG
ProVincie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl.

oPeninGstiJDen GemeenteHUis ronD
KoninGinneDaG, BeVriJDinGsDaG en
HemelVaartsDaG
Gesloten op vrijdag 30 april i.v.m. Koninginnedag
Gesloten op woensdag 5 mei i.v.m. Bevrijdingsdag,
ook is er geen avondopenstelling deze week.
Gesloten op donderdag 13 en vrijdag 14 mei
i.v.m. Hemelvaartsdag.
oPeninGstiJDen VVV/anwB winKel ronD
KoninGinneDaG, BeVriJDinGsDaG en
HemelVaartsDaG
Gesloten op vrijdag 30 april i.v.m. Koninginnedag
Gesloten op woensdag 5 mei i.v.m. Bevrijdingsdag
Gesloten op donderdag 13 mei i.v.m. Hemelvaartsdag.
GemeenteliJKe BelastinGen
Met dagtekening 28 februari jl. zijn de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen van het belastingjaar 2010 de deur uitgedaan. Op
30 april vervalt de laatste termijn van betaling van deze aanslagen.
In de week van 17 mei 2010 worden voor de nog openstaande aanslagbedragen aanmaningen verzonden. De kosten van deze aanmaningen bedragen ` 6.00 of ` 15.00 (voor verschuldigde bedragen
van ` 454.00 en hoger). Door middel van deze oproep willen wij u
herinneren aan uw eventuele betalingsverplichtingen.
Tijdige betaling bespaart u extra kosten! Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling financiën
van de Gemeente Aalsmeer, tel. 0297-387533 of 387527.
Verkiezingen 2e kamer op 9 juni 2010.
Op 27 april 2010 was de kandidaatstelling voor de verkiezingen van
de 2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de kiezer wordt opgeroepen voor deze verkiezing. Degene die op die datum ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
(GBA) van deze gemeente kan stemmen in Aalsmeer.
Sinds de vorige verkiezingen in maart 2010 is er iets belangrijks gewijzigd! Ook bij de komende verkiezingen geldt de legitimatieplicht.
Bent u echter niet meer in het bezit van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort, Identiteitskaart of rijbewijs), maar u heeft wel een dergelijk legitimatiebewijs wat nog niet langer dan 5 jaar is verlopen op
9 juni aanstaande, dan mag u met dit bewijs toch aan de stemming
deelnemen.
laat uw stem niet verloren gaan!
Volmacht
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent of
vanwege een andere reden niet in de gelegenheid bent om uw stem
uit te brengen? Dan zijn er 2 mogelijkheden om iemand anders uw
stem te laten uitbrengen.
1. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht kunt u uw
stem overdragen aan een andere kiezer. U kunt dat doen door uw
stempas (op de achterkant voorzien van een handtekening) en
een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over te dragen aan
een voor u vertrouwd persoon (de gemachtigde).
2. Kunt u uw volmacht niet (meer) persoonlijk overdragen?
Bijvoorbeeld omdat u op het moment dat de stempas medio mei
op uw deurmat valt, elders verblijft, regel in dat geval van tevoren
schriftelijk een volmacht. Dit kan tot uiterlijk maandag 26 mei
2010. Hiervoor is een formulier bij de afdeling Dienstverlening
verkrijgbaar of te downloaden via de site van de gemeente
(www.aalsmeer.nl onder button: verkiezingen).
Elders stemmen
Indien u wel zelf wilt stemmen, maar uw stem niet in de gemeente
Aalsmeer wilt/kunt uitbrengen, dan moet u een KIEZERSPAS aanvragen. Hiervoor kunt u uiterlijk tot 26 mei 2010 een schriftelijk verzoek indienen door middel van een formulier wat u kunt verkrijgen
bij de afdeling Dienstverlening, of kunt downloaden via de website
www.aalsmeer.nl. Als u in persoon een Kiezerspas aan wilt vragen,
dan kan dit aan de balie bij de afdeling Dienstverlening tot uiterlijk
op 4 juni 2010, 14.00 uur.
Stempas kwijt
Bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u tot uiterlijk 8 juni 2010 14.00
uur verzoeken om afgifte van een nieuw stempas. Dit kan alleen
schriftelijk of in persoon aan de balie van afdeling Burgerzaken aangevraagd worden. Neem daarbij een legitimatiebewijs mee.
Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan in elk
willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt staat het
stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de buurt ligt. Op de
achterzijde van de huis aan huisbiljetten staan alle stembureaus
vermeldt die er in Aalsmeer zijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen
van 3 maart jl. is het aantal stembureaus met 1 uitgebreid . In de
Antoniusschool zal een 2e stembureau worden gevestigd. Hiervoor
heeft er een herindeling van enige straten in Kudelstaart plaatsgevonden waardoor sommige kiezers bij deze verkiezingen worden
opgeroepen in een ander stembureau dan voorheen. Daarnaast is
een van de stembureaus dat gevestigd was in de basisschool “De
Zuidooster”, verplaatst naar de Bibliotheek van gebouw De Mikado.
In deze bibliotheek zijn er dus nu 2 bureaus ondergebracht.
Vragen?
Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezingen geopend
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.00
uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30 uur. Telefoonnummers:
0297387606 en 387640 of via info@aalsmeer.nl.

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.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te
nemen ten behoeve van diverse evenementen, door middel van het
plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor de hieronder
genoemde weg op volgende dag geslotenverklaring en parkeerverboden in te stellen:
• t.bv. Peur um Erin/Trekkershow; Herenweg tussen huisnummers
2D en 31 te Kudelstaart. De ontheffing geldt op 6 juni 2010
tussen 14.00-19.00 uur.
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Dranken Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
• Resto VBA, Legmeerdijk 313.
Datum verzending vergunning: 21 april 2010
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van
de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
• Resto VBA, Legmeerdijk 313.
Datum verzending vergunning: 21 april 2010.
Terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van
de APV de volgende terrasvergunning is verleend:
• Vooges Brood en Banketbakkerij, Poldermeesterweg 3.
Datum verzending vergunning: 27 april 2010.

• 1e J.C. Mensinglaan 6, het vergroten van een balkon;
• Moslaan 22, het plaatsen van 2 dakkapellen.
Verzenddatum bouwvergunningen: 29 april 2010.
ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Mendelstraat 7 te Aalsmeer: Het vergroten van de woning d.m.v.
een aanbouw.
BoUwVerorDeninG
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht 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 maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te verlenen:
• Begoniastraat 21, het verwijderen van asbest.
Dit besluit wordt op 29 april 2010 verzonden.

woninGwet
ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 17

Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving,
balie 6, tel. 0297-387698

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Ampèrestraat 19, het plaatsen van een dakkapel;
• Lisdoddestraat 144, het plaatsen van een overkapping;
• Oosteinderweg 123, het oprichten van een boten showroom.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Kudelstaartseweg naast 40, het bouwen van een woning met
berging.

t/m 30 apr
t/m 6 mei

t/m 14 mei

t/m 26 mei
t/m 28 mei

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 373, Het wijzigen van een kozijn;
• Archimedeslaan 1, het vergroten van de woning;
• Clantstraat 37, het plaatsen van een dakkapel;
• H. Bierlingstraat 8; het plaatsen van een hekwerk.
• Kudelstaartseweg 196, het vergroten van de woning en het
plaatsen van 2 dakkapellen;
• Meervalstraat 11; het plaatsen van twee dakkapellen.
• Zijdstraat 51, het plaatsen van een lichtreclame;
• Zwarteweg 7, het vernieuwen van 2 dakkapellen.
Bouwvergunning 2e fase:
• Machineweg tussen 291 en 299; het bouwen van 2 woningen;
• Mr. Jac. Takkade 40; het bouwen van een bedrijfswoning.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter
inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel.
0297-387698. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam.
recitificatie:
Abusievelijk zijn onderstaande verleende bouwvergunningen die tot
stand zijn gekomen met toepassing van een procedure op 22 april
2010 gepubliceerd onder het kopje “verleende vergunningen”. Deze
omissie wordt hierbij hersteld.

t/m 27 mei
t/m 3 juni
t/m 10 juni
t/m 4 juni
t/m 9 juni

Kapvergunning: Oosteinderweg 563, 1 es;
Kapvergunning: Beatrixstraat – Constatijnstraat,
7x plataan, 5x acer pseudo platanus, 1x prunus
serrulata “kwanzan”; 1x pyrus calleryana
“chanticleer”, 1x salis babyonica “tortuosa”,
1x salix alba, 1x cupressocyparis leylandii, 1x
acer pseudo platanus, 1x ulmus
hollandica, 1x chamaecyparis lawsoniana, 2x thuja
“gelderland”; Kapvergunning:
Kudelstaartseweg 16: 2x es, 2x els.;
Kapvergunning: Bilderdammerweg 120, 3 linden,
1 kastanje en 1 wilg; Kudelstaartseweg 60, 1 wilg;
Linnaeuslaan 26, 1 abies concolor en 1 pinus nigra
nigra.
Terrasvergunning: Hotel Chariot, Oosteinderweg 243;
Kapvergunning: A. H. Blaauwstraat 60, 1
larix, Kapvergunning: Beatrixstraat 51, 1 den;
Molenpad/Dorpsstraat: Elzen: 17 bomen, Berken:
8 bomen, Wilgen: 4 bomen, Kastanjes: 3 bomen,
Cupressocyparis leylandii: 1 boom, Malus: 2 bomen,
Pinus: 1 boom, Metaseqoia glyptostroboides:
1 boom, Kronkel wilg: 2 bomen, Meestammige
kastanje: 2 bomen, Meerstammige els: 1 boom,
Linden: 2 bomen, Fraxinus exelsior
(gewone es)1 boom.
Concept Verordening naamgeving en nummering
Aalsmeer 2010.
Kapvergunning: Uiterweg 77, 1 Larix en 2 st.
coniferen, Kudelstaartseweg 233: 1 linde;
kapvergunning: Herenweg 8, 1 watercypres & 2
berken, Vrouwentroostpad2: 1 Hollandse linde.
Uitwegvergunning: Ambachtsheerweg;
Terrasvergunning: Vooges Brood en Banketbakkerij,
Poldermeesterweg 3.

ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 30 april 2010
• Baanvak 75, het plaatsen van een dakkapel;
• Goudenregenstraat 11, het vergroten van een woning;
inzagetermijn tot vrijdag 7 mei 2010
• Aalsmeerderweg 394, het vergoten van de woning;
inzagetermijn tot vrijdag 20 mei 2010
• Citroenvlinderstraat 1, het plaatsen van een schuur in de
voortuin;
• Clusiusstraat 31, het plaatsen van een berging/schuur;
inzagetermijn tot vrijdag 28 mei 2010
• Goudenregenstraat 23, het vergroten van de woning.
inzagetermijn tot vrijdag 11 juni
• Mendelstraat 7, het vergroten van de woning d.m.v. een
aanbouw.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Kleurrijke Lions Bollentocht
met Aalsmeerse senioren
Aalsmeer - Afgelopen zondag 25
april organiseerde de Lionsclub
Aalsmeer weer haar traditionele
jaarlijkse Bollentocht.
Leden van de Lionsclub reden met
hun auto’s, waaronder een door Auto Maas ter beschikking gestelde
Seat, zo’n 40 Aalsmeerse senioren
langs de bollenvelden die deze ochtend kleurrijk lagen te pronken in
een heerlijk voorjaarszonnetje.
Aan de boulevard
De genodigde dames en heren genoten met volle teugen van het

schitterende schouwspel. Aan de
boulevard van Katwijk werd gepauzeerd en genoot men op het terras
van prima koffie en gebak. Daarna
werd via een andere route de terugreis weer aanvaard.
Traditie
Uit de vele reacties bleek duidelijk
dat dit initiatief door de uitgenodigde senioren weer bijzonder op prijs
werd gesteld.
Een stimulans voor de leden van de
Lionsclub Aalsmeer om deze traditie
voort te zetten.

Huisvrouwenvereniging
naar Drouwener Zand
Rijsenhout - De Huisvrouwenvereniging Rijsenhout gaat woensdag 5
mei een dagje op stap. Het reisdoel
is dit keer het Drouwener Zand, een
prachtig natuurgebied tussen Gasselte en Borger in Drente. In Zwolle wordt een tussenstop gehouden
voor koffie of thee met gebak. Vervolgens rijdt de bus via een mooie
route verder naar het reisdoel. Aangekomen in Drouwen wordt eerst
een warme maaltijd gebruikt. Na
het diner gaan de deelnemers met
de gids op stap.
Tijdens de rondrit wordt de expo-

sitieboerderij ‘Versteend Leven’ bezocht. Kennis kan gemaakt worden
met de wondere wereld van mineralen, fossielen en schelpen. Opgeven voor deze reis kan bij mevrouw
Eijkelenboom, Leimuiderdijk 55, tel.
323716.
De kosten bedragen 41.50 euro voor
leden, niet-leden betalen 46.50 euro. De bus vertrekt 5 mei om 8.30
uur vanaf de Werf en arriveert rond
19.00 uur weer in Rijsenhout. Er
dient bij het opgeven direct betaald
te worden.
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Trots op stichting Nivon Aalsmeer

Natuurvereniging viert
85-jarig bestaan
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 24
april kwam de lokale afdeling van
Nivon Aalsmeer bij elkaar in buurthuis Hornmeer voor het vieren van
een speciaal jubileum. De lokale tak
van Nivon in Aalsmeer bestaat namelijk al 85 jaar. Speciaal voor dit jubileum werden er verschillende activiteiten georganiseerd. Al 85 jaar
lang is het Nivon voor velen een relatie tussen ontwikkeling, ontmoeting met elkaar, reizen, natuur- en
cultuurbeleving in Aalsmeer en omgeving. Het programma van de speciale dag bestond uit vier onderdelen waaruit gekozen kon worden.
De leden van Nivon konden meedoen aan een fietstocht of een wandeltocht. Beide door het Amsterdamse bos. Ook werd de mogelijkheid geboden om in de gymzaal aan
de Roerdomplaan in te haken bij de
werelddansgroep. Wanneer men
niet aan één van de activiteiten mee
kon doen, was er in de zaal van het
verenigingsgebouw een fotoreportage opgezet met prachtige natuuren cultuurbeelden. Voordat dit alles begon werd het woord gegeven
aan wethouder Jaap Overbeek en
de voorzitter van het landelijke Nivon. Allereerst was het woord aan
voorzitter Frank van Itterzon van afdeling Aalsmeer.
Trots op Nivon
Hij zette de leden die al langer dan
zestig jaar lid zijn in het zonnetje.
Vanaf nu hoeven zij dan ook geen
entreegeld meer te betalen om mee
te doen aan de activiteiten van het
Nivon. Hij gaf aan trots te zijn op het
Nivon zoals het nu is. “Samen met
de leden die Nivon hebben verlaten en de fantastische leden die er
tot op de dag van vandaag nog bij
zijn en de vrijwilligers zijn wij geworden wat we nu zijn”. Daarna was het
woord aan wethouder Jaap Overbeek. Hij had onderzoek gedaan
naar de natuurvriendenvereniging
Nivon. “Ik heb nog eens wat research gedaan naar de vereniging
en zag dat Nivon een van oorsprong
socialistische vereniging is. Hierom
vind ik het extra bijzonder dat ik hier

als CDA’er mag staan om een startsein te geven voor deze feestelijke
dag. Voor mij is het van zelfsprekend
dat het Nivon al jaren in Aalsmeer
zit, maar dit schijnt niet zo voor elke gemeente te zijn. Dit maakt mij
trots dat het Nivon in Aalsmeer nu
al 85 jaar zijn bestaansrecht heeft
verworven,” aldus Jaap Overbeek.
In zijn toespraak benadrukte hij ook
dat Nivon in het verleden veel heeft
betekend voor de samenleving. Zo
heeft het Nivon zich jaren hard gemaakt voor de emancipatie van
vrouwen na de Tweede Wereldoorlog. Hij besloot zijn toespraak met
het overhandigen van een cheque
namens de gemeente Aalsmeer.
Vergeten
Danny Brus van het landelijke Nivon nam het over van de wethouder. Ook hij was trots op Nivon als
vereniging. De vereniging heeft op
het moment ongeveer 30.000 leden.
“Hieronder zijn ook een vele jongeren die van de natuur houden,” benadrukt Brus. De vereniging bestaat
nog steeds zonder subsidie van de
staat, dit is in deze tijd bijzonder
te noemen. Na deze zinnen geeft
Brus toe dat hij zijn toespraak wel
voorbereid had, maar dat deze nog
op zijn eettafel ligt. Naast zijn toespraak liggen ook de bos bloemen
die hij mee had moeten nemen. Gelukkig is voorzitter Brus in het bezit
van een creatief stel hersens en is
hij voordat hij aankwam in de Roerdomplaan nog even langs de Hoogvliet geweest. Een mooie bos rode
tulpen wordt uitgereikt aan het bestuur van Nivon Aalsmeer. “Jarigen
krijgen van het landelijke bestuur
ook een geldbedrag toegekend”,
wat verrassend ook nog op de eettafel van Brus lag. Ook hier had hij
een creatieve oplossing voor gevonden. Hierna liepen landelijk voorzitter Danny Brus en wethouder Jaap
Overbeek naar buiten om de slinger te verwijderen en zo het startsein te geven voor een sportieve natuurvriendendag!
Door Kevin Lamers

Op toeter blazen bij Flora
en trommelen bij Sursum
Aalsmeer/Uithoorn - Kunstencentrum De Hint hield afgelopen zaterdag de jaarlijkse open dag en deze
vond onder heel zonnige omstandigheden plaats. Misschien was het
zelfs wel iets te warm, maar toch
mochten vele belangstellenden verwelkomt worden. Kennis kon gemaakt worden met alle cursussen
op het gebied van muziek maken,
dansen en toneel spelen en natuurlijk mocht gitaar gespeeld worden,
achter het drumstel plaats genomen
worden en een blaasinstrument ter
hand genomen worden. Er werden
demonstraties gegeven, uitvoeringen gegeven en in verschillende

stands kon informatie ingewonnen
worden. De open dag was in Uithoorn, maar ook vanuit Aalsmeer
werd acte de presence gegeven.
De Hint werkt wat het cursusaanbod betreft nauw samen met plaatselijke muziekverenigingen en dus
waren Flora en Sursum Corda deze
middag van de partij. Beiden genoten veel belangstelling en begrijpelijk. Wie wil nu niet eens blazen op
een enorme toeter of eens roffelen
op een grote trom? Zowel Flora als
Sursum Corda heten nieuwe leden
van harte welkom. Meer informatie
is te vinden op de websites van beide verenigingen.

STAGE
MUSIC SHOP
/4 lESGITAAr
%55,00

3

GITAArSTArTEr 1
(lESbOEk)
%17,45

ElEkTrISCHE
GITArEn
vAnAf
%115.-

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

Naoorlogse bijzondere rechtspleging

Talk of the Town special
op bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag 5 mei

Optreden zangeres Sandy
Miller in de Praam
Aalsmeer - Op woensdag 5 mei
verzorgt zangeres Sandy Miller een
live optreden in danscafé de Praam
in de Zijdstraat. Vanaf 21.00 uur
neemt deze allround zangeres de
microfoon ter hand. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.
Sandy Miller trakteert de bezoekers
op veelal swingende nummers van
onder andere Jennifer Lopez, Las
Ketchup, Kikki Dee, The Weather
girls, The Isley Brothers, Shakira, Peter Koelewijn, Anouk, René Froger,
Pointer Sisters en André Hazes. De
allround zangeres, die al diverse jaren door heel Nederland optredens

verzorgt, weet met haar ervaring,
enthousiasme en haar vlotte babbel het publiek een hele avond te
vermaken. Als Sandy eenmaal ergens is geweest, is dat meestal niet
de laatste keer. Met haar gevarieerde repertoire van nummers uit de
jaren zeventig tot aan top 40 nummers van nu weet zij zelfs de stijfste
hark op de dansvloer te krijgen. Een
krachtige stem, in combinatie met
haar tomeloze enthousiasme staan
garant voor een swingende avond
entertainment. Kortom: Een meid
met een dijk van een stem Dus, op
naar de Praam op 5 mei!

Swingende pianoshow!
Aalsmeer - Ook vanavond, donderdag 29 april, kan in Blitzz in de
Marktstraat weer genoten worden van een oergezellige pianoshow-avond. Het publiek bepaalt de
muziekkeuze, want wat wordt gevraagd, wordt door de muzikanten gespeeld. Vanaf 21.00 uur klinkt

live-muziek vanaf het podium dat
overigens onlangs is voorzien van
een flitsend en passend achterdoek.
Vanwege de Koninginnenacht gaat
de pianoshow extra lang door en
wordt een speciaal tintje aan deze
avond gegeven. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

Aalsmeer - Op woensdag 5 mei,
bevrijdingsdag, vindt in De Oude
Veiling een Talk of the Town special plaats, gewijd aan de naoorlogse, bijzondere rechtspleging. Gast is
ditmaal Sierk Plantinga (1948), archivaris bij het Nationaal Archief.
In het Nationaal Archief (Centraal
Archief Bijzondere Rechtspleging
CABR) worden de stukken bewaard
van de bijzondere rechtspleging, de
processen tegen landverraders, politieke delinquenten, oorlogsmisdadigers, etc. Eind jaren 1940 zijn er vele duizenden processen gevoerd tegen NSB’ers, militairen die in Duitse krijgsdienst traden en collaborateurs. In totaal gaat het om 540.000
dossiers. Er zijn uiteindelijk 64.000

vonnissen uitgesproken. De procureur-fiscaal behandelde 90.000 zaken. Ook vonden na de oorlog zuiveringen plaats in alle mogelijke geledingen van de maatschappij: politie, omroep, etc. Gastheer en journalist Theodore van Houten praat met
Sierk Plantinga over collaboratie,
de Nationaal-Socialistische Beweging en de hele problematiek rond
het ‘landverraad’. Van Houten doet
in het Nationaal archief al jaren onderzoek naar Aalsmeerders die een
dossier kregen, waarop hij zijn nog
te verschijnen boek ‘Een vrij ernstig geval – Aalsmeer en Aalsmeerders in Oorlogstijd’ baseert. Aanvang: 15.30 uur in De Oude Veiling,
Marktstraat, gratis toegang.

Bevrijdingspop met live
King Pelican in Joppe
Aalsmeer - King Pelican is eind
2008 opgericht door vijf bevriende muzikanten uit de omgeving
Aalsmeer en Uithoorn en bestaat uit
zangeres Nicolette Pecht, drummer
Erik Veldkamp, bassiste Kim Veltman, gitarist Sander de Vries en Ruy
Kortbeek op gitaar en zang. Het repertoire van de band bestaat uit zowel alternatieve als pop/rock covers,
van vroeger en nu!
Zo speelt het vijftal nummers van
onder andere Blondie, Cheap Trick,
the Smiths, Krezip, Muse, Placebo
en the Killers. Ondanks het nog korte bestaan van King Pelican heeft

zij al een aantal podia in de buurt
aangedaan, optredens in de Oude
Veiling, Bacchus en de N201 waren
een succes. Live spelen is wat de
bandleden met veel passie en plezier doen, en daarmee het publiek
een fijne en muzikale avond bezorgen!
Aanstaande woensdagavond 5 mei
mogen ze weer, zoals ze zelf zeggen,
lekker muziek maken voor publiek
en wel in café Joppe in de Weteringstraat. De bevrijdingspop-avond
in Joppe is gratis toegankelijk. Iedere muziekliefhebber is van harte welkom.

Muziek/Film/Toneel
Donderdag 29 april:
* Koninginnenacht met band Gigs in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Pianoshow met muziek op verzoek
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
* Koninginnenacht met dj Roel in
Bon Ami, Dreef vanaf 22.30u.
Vrijdag 30 april:
* Optreden Aalsmeerse band De
Klugt bij Centennial, Oosteinderweg
243 van 14 tot 18u.
* Fout Oranjebal met dj Zwekko en
zangeres Gertie in café Sportzicht,
Sportlaan vanaf 18u.
* Van 19 tot 23u. Poserz discoshow
op Raadhuisplein.
* Optreden duo Merel en John in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zaterdag 1 mei:
* Upload cinema ‘Pussy galore’ in
Oude Veiling, Marktstraat, 21.30u.
* Optreden band King Pelican in
Holland Huys, Zijdstraat v/a 21u.
Zondag 2 mei:
* Jubileummatinee 75 jaar Karmelkoor in Karmelkerk, Stommeerweg vanaf 12u.
Woensdag 5 mei:
* Optreden band King Pelican in café Joppe, Weteringstraat.
* Zangeres Sandy Miller in danscafé
de Praam, Zijdstraat v/a 21u.
Vrijdag 7 mei:
* KCA en Cabaal toneelvoorstelling
‘Adres Onbekend’ in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.30u.
Exposities
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 1 mei:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open,11 tot 16u. Nieuwe
expositie ‘Vliegers, Voedsel en Vrijheid’. Tot en met 29 mei.
1 en 2 mei:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
van 13.30 tot 16.30u.
* Huiskamermuseum Janna van Zon
open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag
en zondag van 13 tot 17u.
Vanaf 2 mei:
* Objecten en schilderijen van Jan
Tervoort en Fanny Mazure in galerie

Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Ook
veel glaskunst. Zondag opening 13
tot 17u. Expo. duurt t/m 30 mei.
Tot en met 9 mei:
* Touwsculptures van Sonja Weber
Gilkey en schilderijen van Yolanda
Eveleens in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.-zo. 14-17u.
Diversen
Donderdag 29 april:
* Sjoelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 30 april:
* Koninginnedag met allerlei activiteiten voor kinderen in Centrum,
Oost, Kudelstaart en Rijsenhout. Zie
speciale pagina elders.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 1 mei:
* Koppeltoernooi darten bij Poel’s
Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Start
19.30u.
Maandag 3 mei:
* Speelavond Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Bijeenkomst Postzegelver. in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
Dinsdag 4 mei:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken,
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
Woensdag 5 mei:
* Oost-Inn in Mikado, Cath. Amalialaan van 8.30 tot 12u.
* Talk of the Town special met gast
Sierk Plantinga over Naoorlogse rechtspleging in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 15.30u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat v/a 20u.
Donderdag 6 mei:
* Vriendinnendag bij voetbalvereniging JAU op complex RKAV, Beethovenlaan van 13 tot 15u.
* Kienavond Supportersver. Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20.30u.
Vrijdag 7 mei:
* Supportersvereniging haalt oud
papier op in Kudelstaart v/a 16u.
Zaterdag 8 mei:
* Geraniummarkt op deel Raadhuisplein en Drie Kolommenplein 9-17u.
* Braderie in Zijdstraat, Molenplein
en Kanaalstraat in centrum.
* Nationale Molendag, De Leeuw in
Zijdstraat en Stommeermolen aan
Molenvliet open, 9.30-16.30u.
Vergaderingen
Donderdag 29 april:
* Beraad en Raad in gemeentehuis.
Aanvang: 20u.

Expositie in Het Oude Raadhuis

Weerbarstig touw naast
verfijnde etstechniek
Aalsmeer - Beeldend kunstenaars Sonja Weber Gilkey en Yolanda Eveleens delen een sterke voorliefde voor de natuur en met name
voor het water, symbool van levenskracht. Stichting KCA bracht het
werk van de twee kunstenaars die
hun jeugd in Aalsmeer doorbrachten bijeen in Het Oude Raadhuis
van Aalsmeer. Sonja Weber Gilkey
(Maine USA)speelt met de kunstgeschiedenis en mythologie. Poëtische titels als Hommage A Picasso , Aquarian Woman en Mother
Earth geven haar werk een grote
zeggingskracht. Ze houdt zich bezig
met de kringloop van het leven, met
aspecten van schoonheid en verval.
Sommige beelden komen in eerste
instantie nogal mysterieus en sensueel over, aards ook in hun natuurlijke kleuren. Het grote expressieve vermogen van Sonja Weber kon
zich niet beperken tot een materiaal.
Oude weerbarstige touwsoorten in
wonderlijke knoop en haak technieken worden vermengd met vondsten uit de zee. Spontaan gebruik van
glas, kreeftenkooi, kurk, hout en veren bracht de kunstenares tot ongekende vormen van textiel. De mogelijkheden van touw zijn voor Weber onuitputtelijk; de vorm intrigeert
evenals de structuur die vanuit een
spontane werkwijze is ontstaan. De
verfijnde etsen van Yolanda Eveleens (midden Beemster) ogen als
fabelachtige dromen en werken
als een magneet op het Aalsmeerse publiek. Naast een veertigtal etsen presenteert kunstenares in een
vitrine een verzameling herfstach-

tig materiaal zoals dode vogels, botjes, schedeltjes en verdorde planten. Deze fascinatie voor de natuur
komt in haar etsen tot uiting. Door
onverwachte combinaties van verschillende, nauwkeurig weergegeven elementen, ontstaat een surrealistisch beeld. De hoge kwaliteit
van de werken bewijst dat de ets als
kunstvorm nog springlevend is. U
heeft nog tot en met zondag 9 mei
de kans om dit te zien in Het Oude
Raadhuis in de Dorpstraat. De expositieruimte is gratis toegankelijk en
iedere donderdag tot en met zondag
geopend tussen 14.00 en 17.00 uur.
Tekst en foto: stichting KCA,
Annefie van Itterzon

Sonja Weber Gilkey geeft uitleg bij
haar beelden van touw,

Zaterdag 1 mei in de bovenzaal

‘Pussy Galore’ in Upload
Cinema in Oude Veiling
Aalsmeer - Pussy Galore is het onderwerp van de mei-editie van Upload Cinema Aalsmeer. Aanstaande
zaterdag 1 mei is de tweede filmpresentatie in De Oude Veiling. Je ziet
katten zoals je ze nooit eerder zag.
Pratende-, piano spelende-, buitenaardse-, menselijke-, getekende, getatoeëerde, goddelijke, filmmakende-, knuffelbare, en gewoonweg onweerstaanbare katten. En tot
slot, niet te omzeilen natuurlijk de
bekende Hitler kat. Tinkerbell, de
kunstenares die een handtas maakte van haar eigen kat, was de speciale gast redacteur van deze editie.
UploadCinema en organisatoren Joran van Liempt en Martijn Tol zijn
een samenwerking aangegaan
waarmee per 10 april een vestiging
van de UploadCinema in De Oude

Veiling in Aalsmeer een feit is. Elke
eerste zaterdag van de maand biedt
Upload Cinema in De Oude Veiling
een avondvullend programma van
inspirerende, vermakelijke en soms
verbijsterende inter- netvideo’s. Elke maand gekoppeld aan een speciaal (actueel) thema. Het programma
wordt ‘live’ ingeleid, na afloop is er
ruimte voor discussie. De kwaliteit
van de webvideo’s is doorgaans uitstekend omdat de oorspronkelijke
bestanden die van internet gehaald
worden, een steeds hogere resolutie hebben. Vanaf 21.00 uur verwelkomen presentatoren Martijn en Joran zaterdag belangstellenden in de
bovenzaal van De Oude Veiling in de
Marktstraat De film start om 21.30
uur en de toegang is 5 euro. Deze
avond speciaal op de kaart: Melk!
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Koninginnedag
Activiteiten vrijdag 30 april

Activiteiten donderdag 29 april

Fout Oranjebal Sportzicht

Koninginnenacht met optreden
band Gigs in De Oude Veiling

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
30 april, Koninginnedag, presenteert café Sportzicht de hele avond
muziek. Vanaf 19.00 uur gaat dj
Zwekko weer een geweldige, foute
avond draaien. Hij trakteert op een
fout Oranjebal met liedjes van ABBA, Boney M, Meat Loaf en nog ve-

le anderen. Vanaf 18.00 uur zal allround zangeres Gerdie de sfeer er
al goed in gaan brengen. Zij zal de
hele avond, tussen de muziek van dj
Zwekko door, haar nummers ten gehore brengen. De entree voor deze
avond is gratis. Iedereen is welkom
in café Sportzicht in de Sportlaan.

Optocht, vrijmarkt en disco
voor jeugd in Rijsenhout

Koninginnedagfeest met band
De Klugt in Centennial
Aalsmeer - Op vrijdag 30 april
op Koninginnedag is het feest in
Aalsmeer-Oost met een geweldig
optreden van de Aalsmeerse band
De Klugt bij Centennial. Het feestelijk optreden van de band is bij mooi
weer buiten op het nieuwe terras,
anders natuurlijk binnen, en vindt
tussen 14.00 en 18.00 uur plaats. De
Klught is een no-nonsense coverband met een voorkeur voor de zestiger jaren. Dat is niet verwonderlijk, want de meeste bandleden hebben in die periode de basis gelegd
voor hun muzikale carrière. Ook hun
roots hebben ze gemeen.
Allen zijn geboren in het Farregat,
ofwel Aalsmeer Oost. Zanger Gerard van den Broek en sologitarist
Dick Offerman en iets later bassist
Jan Ratterman speelden hun eerste songs in de bloemenschuur bij
Gerard thuis. Onder de naam The
Sounds werd veelvuldig opgetreden
in Aalsmeer en Amstelveen. In diezelfde periode ontstond ook de band
Daytimes, met een wat ruiger imago.
Daarin ook drummer Wim van Tol.
In deze roerige sixties wisselde de
Sounds vaak van samenstelling en
ook nog van naam. Onder de naam
Denigration en met een ijverige manager werden veel podia in de provincie aangedaan. Korte tijd maakte
ook de later zo succesvolle zangeres Jody Pijper deel uit van de band.
Eind zestiger jaren was de koek
echter op en werd de stekker er uit
getrokken. Het was Dick Offerman
die in 1997 Gerard en Jan overhaalde om weer muziek te gaan maken.

Gerard en Dick hadden thuis nog
wel eens de gitaar opgepakt maar
Jan had bijna 30 jaar geen noot gespeeld. Kort daarna sloot Wim van
Tol zich bij de groep aan. Lekker
spelen met elkaar, maar voor publiek spelen? Nee daar hadden ze
geen zin meer in. Inmiddels zijn we
12 jaar en ongeveer 140 optredens
verder. In 1998 werd de band versterkt met Wil Straathof. Wil had
nooit eerder in een band gespeeld.
Mondharmonica spelen kon hij al,
maar daar kwamen al snel keyboard
en accordeon bij. De Klught is nu
een in Aalsmeer bekende band met
een trouw eigen publiek. Het repertoire is grotendeels vernieuwd, maar
de jaren zestig zijn nog steeds favoriet bij band en publiek. De Rolling
Stones, Van Morrison, Chuck Berry, Elvis Presley, De Dijk, Normaal en
Joe Cocker staan elk optreden op
de setlist. Het eigen nummer ‘Stik
de Moord’ uit de tijd van de Sounds
wordt alleen op verzoek gespeeld,
ofwel bijna altijd.
Wijnproeverij en haring
Overige activiteiten in Centennial:
Zondag 16 mei vanaf 15.00 uur een
wijnproeverij waar bij de rosé extra aandacht zal krijgen en zaterdag 12 juni is het vlaggetjesdag
en wordt ‘s middags rond borreltijd een haringproeverij georganiseerd. Centennial is gevestigd naast
hotel Chariot op de Oosteinderweg
243 en is telefonisch bereikbaar via
0297-388144. Voor meer informatie:
www.centennial.nu.

Rijsenhout - Stichting dorpshuis de
Reede presenteert op Koninginnendag, vrijdag 30 april, weer een actief programma voor met name alle jeugdige inwoners van het dorp.
De dag begint om 10.00 uur met het
hijsen van de vlag en het zingen van
het volkslied op de Werf. Om 10.15
uur start vervolgens de optocht met
versierde fietsen door het dorp. Om
11.00 uur arriveert de stoet weer bij
de Werf en worden de deelnemers
getrakteerd op limonade en popcorn. Voor volwassenen staat gratis
koffie of thee klaar.
Gelijk begint dan ook de vrijmarkt
voor de winkels en mogen jongens
en meisjes hun speelgoed en andere spulletjes te koop aanbieden.

Er wordt een terras ingericht, er zal
muziek klinken en voor de kinderen
is er de mogelijkheid zich uit te leven op een springkussen. Om 12.00
uur start in het dorpshuis aan de
Schouwstraat een gezellige kinderdisco en worden er allerlei spelletjes gedaan. Om 15.30 uur stopt de
disco en is de vrijmarkt ten einde.
Bij voetbalvereniging SCW krijgt het
koninginnefeest vanaf 15.00 uur een
vervolg met onder andere een voetbalwedstrijd. De dag wordt besloten
met een oranjeborrel.
Natuurlijk wordt op mooi weer gerekend, maar mocht het regenen dan
wordt geprobeerd zoveel mogelijk
onderdelen naar het dorpshuis te
verplaatsen.

coast, (Ierse) folk, country en bluegrass. De gebruikte akoestische instrumenten verlenen aan het repertoire van de band een eigen karakteristiek en markant geluid. Kortom:
Pure muziek, ongekunsteld, smaakvol en enthousiast vertolkt door een
stelletje rasmuzikanten! Gigs bestaat
uit Gerard Bouman op zang, viool,
mandoline en gitaar, Hans Dijksterhuis op zang, gitaar en bluesharp.
Johan Korringa op zang en bas en
Jaap Verschoor op zang, gitaar en
mandoline.
Het optreden in De Oude Veiling in
de Marktstraat begint rond 22.00
uur en de toegang is gratis.

Koninginnenacht met dj Roel

Queen’s Night in Bon Ami
Aalsmeer - Zoals ieder jaar hoef je
niet ver van huis om Koninginnenacht groots te vieren. Bon Ami aan
de Dreef opent haar deuren voor
alle oranje-feestgangers. De grote
zaal van de discotheek wordt weer
volkomen oranje gekleurd en natuurlijk doen de medewerkers hier
gezellig aan mee. De welbekende
dj Roel zal menig hit draaien om het

publiek alvast in de stemming van
Koninginnedag te laten komen. Heb
jij en jouw vrienden zin in een swingende Koninginnenacht? Kom dan
aanstaande donderdagavond 29
april naar discotheek Bon Ami voor
deze swingende Queens Night. De
aanvang is 22.30 uur en de entree
is natuurlijk gratis. Voor informatie:
www.bonami.nl.

Vrijmarkt in winkelcentrum
Kudelstaart- Dit jaar zal de koninginnedagvrijmarkt plaatsvinden
in en om het winkelcentrum Kudelstaart, en niet zoals gewend op
de Kudelstaartseweg. Door de vele activiteiten die De Pretpeurders
organiseren kwamen zij mankracht
tekort en heeft winkelcentrum Ku-

delstaart de organisatie overgenomen. Kinderen die hun ‘overbodige’
spulletjes willen verkopen, zijn vanaf de ochtend van harte welkom in
het winkelcentrum Kudelstaart. Wel
wordt gevraagd de overgebleven
koopwaar weer mee te nemen, zodat het winkelcentrum netjes blijft.

Spelletjes en Poserz op Raadhuisplein

Vrijmarkt kids in centrum
Aalsmeer - In het centrum wordt
vrijdag 30 april weer groots feest gevierd met vanaf 12.30 uur voor alle
kinderen allerlei gratis spelletjes en
doe-dingen op het Raadhuisplein.
Onder andere is er sumo-worstelen,
eendje vissen, zijn er springkussens
en nog veel meer. Een gratis glaasje
limonade kan getapt worden uit de
limo-clown. Het feest op het Raadhuisplein duurt tot 18.00 uur. Daarna is het plein van 19.00 tot 23.00
uur voor de ‘groten’ met een gezellige oranje Poserz-party.
Echter ook de vrijmarkt staat natuurlijk overdag op het programma.
Aangeraden wordt al vroeg in de
ochtend een plaatsje te gaan zoeken, want de vrijmarkt in de Zijdstraat is bijzonder populair bij deel-

Koninginnedag, Bacchus da Musica

John en Merel in Bacchus
Aalsmeer - Merel en John gaan op
vrijdag 30 april tijdens de maandelijkse Bacchus da Musica optreden
in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Wat ooit begon als een
grap, heeft inmiddels al de nodige
voeten in de aarde om als een serieus muziek duo door te gaan. John
op gitaar en Merel op zang brengen
een diverse collectie bekende en
minder bekende nummers, gegrepen uit overwegend de popmuziek.

Aalsmeer - Op Koninginnenacht,
donderdag 29 april, vindt in De Oude Veiling een gezellig en muzikaal feestje plaats met een optreden van de band Gigs. De band, met
oud-Aalsmeerder Jaap Verschoor,
bestaat uit vier multi-instrumentalisten, die ook op het gebied van
meerstemmige zang hun mannetje
staan. De leden van de band hebben ieder voor zich jarenlange muzikale ervaring opgedaan in diverse
muziekstijlen.
Deze verschillende muzikale achtergronden leveren binnen Gigs een
verrassende combinatie op van onder andere pop, rock & roll, west-

Na inmiddels een aantal geslaagde optredens blijft het duo hun repertoire uitbreiden en zoeken naar
nieuwe uitdagingen. John en Merel bieden ook tijdens deze speciale oranje-avond een afwisselend
optreden, vol bekende en onbekende hoogstandjes uit de popmuziek. Bacchus da Musica begint om
21.30 uur, zaal open vanaf 21.00 uur,
en de toegangsprijs bedraagt: Uw/
jouw gift!

Vrijmarkt, optocht en spelletjes

Knallend oranjefeest voor
kids bij ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op vrijdag 30 april organiseert buurtvereniging Oostend
een knallend oranjefeest voor kinderen in en rond buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Op
heel veel attributen en spelletjes
worden de jeugdige bewoners van
deze wijk getrakteerd. Dankzij een
groot aantal sponsors kan de organisatie groots uitpakken met onder
andere springkussens, een stormbaan, een bananenrace en nog veel
meer. Uiteraard wordt ook een optocht gehouden en mogen alle jongens en meisjes spulletjes verkopen
tijdens de vrijmarkt vanaf 9.30 uur
in de ochtend. Om 11.15 uur start
de optocht met muziek met hope-

lijk veel feestelijk geklede kinderen
vanaf brede school De Mikado in de
Catharina Amalialaan. De stoet gaan
vervolgens door de wijk en eindigt
bij Het Middelpunt, alwaar om 12.15
uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Vanaf 12.30 uur kunnen allerlei spelletjes gedaan worden en mogen de kinderen dansen en springen op de springkussens en alle
andere attributen uitproberen. Ook
draait deze dag enkele malen het
rad van fortuin. Van 16.45 tot 20.00
uur is er muziek. Uiteraard zijn deze
dag hapjes en drankjes voor groot
en klein verkrijgbaar. Oostend hoopt
op een knotsgezellige feestdag, die
overigens duurt tot 20.00 uur.

nemers en, evenzo belangrijk, bij kopers! Veelal wordt voetje voor voetje langs de kramen en kleedjes gelopen, op zoek naar een goed boek,
een leuk spelletje en spulletjes om
de verzameling compleet te maken.
Want voor de vrijmarkt op Koninginnedag worden niet alleen de kinderkamers opgeruimd, maar wordt
ook tussen ‘oude’ goederen van ouders gezocht om maar een zo gevarieerd aanbod te kunnen presenteren. Wie niets te koop heeft, zijn of
haar speelgoed nog gebruikt, kan
muziek gaan maken om een zakcentje te verdienen. Ook dit gebeurt
de laatste jaren steeds meer. Dus,
stem je gitaar, poets je fluit schoon
en ga optreden in de Zijdstraat. Altijd gezellig een muziekje er bij!
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recensie

Zaterdag opening nieuwe expositie

Epoxy en fascinerende verfhuid
in Galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Op zondag 2 mei van
13.00 tot 17.00 uur opent Galerie Sous-Terre haar nieuwe expositie met objecten en schilderijen van
Jan Tervoort en Fanny Mazure. Iedereen is van harte welkom om onder het genot van een hapje en een
drankje deze opening bij te wonen.
De voorbezichtiging is zaterdag 1
mei. De expositie loopt tot en met
zondag 30 mei.
Jan Tervoort noemt zich epoxykunstenaar. Hij heeft de laatste vijftien
jaar geheel eigen technieken ontwikkeld. Hij gebruikt geen kwasten
of mes, maar bekers waarmee hij
gepigmenteerde giethars in lagen
over aluminium platen giet. Waarna het uithardt als glas. In zijn vrije
werk maakt hij wandobjecten met
een heel eigen beeldtaal die tegen
het Imaginary Realism aanligt. Het
zijn mensfiguren die op het eerste
gezicht angst aanjagen, maar als je
er meer tijd voor neemt eerder zelf
angstig en kwetsbaar blijken te zijn.
Daarnaast gebruikt hij zijn bijzondere technieken voor toegepaste
kunst, waaronder exclusieve tafels,
deuren en kasten.
De schilderijen van Fanny Mazure
zijn bijna abstract maar met verwijzingen naar oude culturen, schrifttekens, architectuur, tuinen of landschappen. De inspiratie vond zij tijdens haar vele reizen naar Japan,
China, Tibet, Nepal en Egypte. Toch
is voor haar uiteindelijk de verfhuid
het belangrijkst, daar zit veel techniek in voor bijzondere effecten.

Toonkunstkoor Aalsmeer trakteert op
krachtige en authentieke Schöpfung

Zij zegt daarover: “Je moet met je
ogen in een schilderij op reis kunnen gaan en steeds nieuwe details
ontdekken.”
Glaskunst
Naast het werk van bovenstaande
kunstenaars is er een grote stockexpositie van dertig gerenommeerde glaskunstenaars. Vaste bezoekers van Galerie Sous-Terre weten
inmiddels dat de galerie sinds anderhalf jaar een enorm mooie collectie glaskunst heeft opgebouwd.
De liefhebbers van modern glas weten de galerie dan ook in groten getale te vinden. Er is werk te zien van
de meeste kunstenaars die de afgelopen tijd geëxposeerd hebben, onder meer van Katrin Maurer, Mieke
Groot, Andrej Jakab, Jan Frydrych,
Richard Price, Winnie Teschmacher,
Bernard Heesen en Bibi Smit.
Informatie over de galerie en
de kunstenaars is te vinden op
www.galerie-sous-terre.nl. Iedereen die op de hoogte wil blijven van
nieuwe exposities en overige activiteiten van de galerie kan zich via deze website opgeven voor de nieuwsbrief. Op www.kunstwebwinkel.com
is de collectie van de galerie te bekijken en te bestellen.
Galerie Sous-Terre aan de Kudelstaartseweg, tegenover de watertoren, is het hele jaar open op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur en op afspraak. Telefoon: 0297364400
E-mail: info@galerie-sous-terre.nl.

Wandobject in epoxy van Jan Tervoort.

Acht jubilarissen bij ACOV
Aalsmeer - Op de jaarvergadering
van Aalsmeers Christelijke Oratoriumvereniging (ACOV) zijn maar
liefst acht jubilarissen gehuldigd.
Bep Hoogendoorn, Gerrie van Heuvelen, Riet Middelkoop en Geeske
Hazenberg zijn alle vier al veertig
jaar lid. Liefst vijftig jaar bij het koor
zitten Ine Reijenga en Arie Groenenberg en Judith Vreken zelfs 60 jaar.
Het langst lid is Geertje Piet, nu al
65 jaar.
De leden zijn in het zonnetje gezet

met bloemen en een oorkonde en
hartelijk gefeliciteerd door voorzitter
Annet de Jong.
De ACOV is druk bezig met het instuderen van het voorjaarsconcert
dat op zaterdag 29 mei om 20.00 uur
in de Karmelkerk zal worden uitgevoerd. Onder de titel ‘Salut Printemps’ zullen korte werken van verschillende componisten worden gezongen onder leiding van dirigent
Herman Paardekooper.
Voor meer informatie: www.acov.nl.

Voor derde keer te gast bij Endemol

Bewoners Ons Tweede Thuis
in studio’s van ‘Goede Tijden’
Aalsmeer - Endemol Nederland
heeft in samenwerking met Stichting
Dag van je Leven zeven mensen met
een verstandelijke beperking afgelopen vrijdag een paar onvergetelijke uurtjes bezorgd. Samen met hun
begeleiders mochten de bewoners
van woonvoorziening De Koningsstraat en De Spil Kudelstaart een
bezoek brengen aan de studio’s van
Endemol Nederland voor een Goede Tijden Slechte Tijden rondleiding.
De fans werden ontvangen met een
drankje en iets lekkers, waarna ze
uitleg kregen over wat Endemol Nederland zoal doet in medialand, en
dat is heel erg veel. Daarna werd er
gelachen om een aantal Goede Tijden Slechte Tijden bloopers, die van
een video getoond werden. En dan
eindelijk begon de rondleiding. Via
de grote studio, waar onder andere Miljoenenjacht wordt opgenomen, en de Goede Tijden Slechte
Tijden rekwisietenafdeling, kwamen
de gasten bij de sets van hun favoriete soap. Bij hoge uitzondering
mochten ze een aantal studio’s bezoeken, waar ze konden wandelen
door de eetzaal van Hotel De Rozenboom, het huis van Rik en Danny de Jong en het huis van de familie Huygens. Na de indrukwekkende rondleiding werden ze ver-

rast met een lekkere lunch. Maar de
verrassing werd nog groter toen er
verschillende acteurs en actrices de
kamer binnen wandelden. Zo kwamen Marly van der Velden (Nina),
Caroline de Bruijn (Janine), Everon Jackson Hooi (Bing), Erik de Vogel (Ludo) en Inge Schrama (Sjors)
een handje geven en handtekeningen uitdelen. Iedereen kon vragen
stellen, al waren sommigen wel een
beetje overrompeld door het in het
echt zien van de beroemdheden.
Tevreden ging de groep weer op
huis aan, nadat ze verblijd waren
met een tas met leuke Endemol en
Goede Tijden Slechte Tijden spulletjes. Het bestuur van Stichting Dag
van je Leven is zeer verheugd dat
Endemol Nederland al drie keer
heeft meegewerkt droomwensen uit
te laten komen. Endemol Nederland
krijgt veel verzoeken voor een kijkje achter de schermen en daarom
is het zeer uniek dat een aantal Ons
Tweede Thuis bewoners deze kans
hebben gekregen. Helaas vertrekt
Endemol binnenkort uit Aalsmeer
en was het de laatste keer dat Stichting Dag van je Leven dit kon worden aangeboden. De fans werden
zeer gastvrij en enthousiast ontvangen en hebben echt de dag van hun
leven gehad.

Tentoonstelling WO II in
bibliotheek Amstelveen
Amstelveen - Dinsdag 13 april
heeft burgemeester Jan van Zanen
een tentoonstelling over de Tweede
Wereldoorlog geopend in de bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein.
De tentoonstelling is tweeledig. Eén
deel is ingericht door de Vereniging
Historisch Amstelveen en gaat over
Amstelveen in de bezettingstijd en
rond de bevrijding. Het andere deel
heeft als thema ‘Jongeren toen en
nu’ en is ingericht door cursisten
vmbo-tl van het ROC Nova College
onder leiding van Ank Engel, docent
geschiedenis. De tentoonstelling is
een idee van Joods Maatschappelijk Werk en Joods Historisch Museum en is een uitbreiding van het
brievenproject, waar cursisten Nederlands vmbo-tl van het ROC No-

va College aan hebben meegedaan.
Bij het brievenproject schrijven jongeren met joodse ouderen. De ouderen waren bereid over hun ervaringen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog te vertellen en vragen
van de jongeren te beantwoorden.
De ouderen stelden op hun beurt
vragen over de school, toekomstverwachtingen en vrijetijdsbestedingen
van de cursisten. De brieven zijn gebundeld en in een kleine oplage gedrukt voor de deelnemers van het
project en de genodigden bij de
opening van de tentoonstelling.
De tentoonstelling is tot 30 april tijdens de openingstijden van de bibliotheek voor het publiek te bezichtigen, zie www.amstellandbibliotheken.nl.

Jubileummatinee Karmelkoor
Aalsmeer - Met een klein concert
viert het Karmelkoor van de RK Karmelparochie op zondag 2 mei haar
75-jarig bestaan. In 1935 werd het
koor opgericht onder de naam Sint
Caecilia. Veel kerkkoren heetten zo,
omdat St. Caecilia patrones is van
de muziek, in het bijzonder van het
orgel. Het koor bestond toen uit alleen heren die met Latijnse gezangen de zondagsdiensten ondersteunden. Ook Gregoriaans hoorde daarbij. In de jaren zestig werden
ook dames lid van het koor. In diezelfde tijd liet ook het Nederlandstalige kerklied meer en meer van zich
horen. Een aantal dirigenten en organisten bewees door de jaren heen
hun diensten.
Er werden oratoria ingestudeerd,
concerten gegeven en deelgenomen aan koordagen. Naast het aloude Latijn en het Nederlands behoren Engels, Frans, Duits en door
de inbreng van de huidige dirigent
ook Russisch tot het repertoire. Dat
wil het Karmelkoor, zoals het dames- en herenkoor zich nu noemt,
graag laten horen. Te beluisteren
zijn onder andere het Hallelujah
van G.F. Händel en Veni Jesu van L.
Cherubini. Dirigent is René Domen

en organist Nico van Geijlswijk. Voor
een muzikaal intermezzo op trompet
zorgen Kees en Inge de Bree. Het
matinée begint om 12.00 uur in de
parochiekerk aan de Stommeerweg
en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis.
Voorafgaand wordt het jubileum
herdacht in een feestelijke dienst
om 10.30 uur met voorganger pastor Loek Seeboldt, die zelf ook aan
aantal jaren dirigent was van het
Karmelkoor. Na de dienst is er koffie
en volgt om 12.00 uur het concert.
U bent voor beide van harte uitgenodigd.

Kienavond bij
de Supporters
Vereniging
Kudelstaart- Donderdagavond 6
mei organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een kienavond
met vele mooie prijzen. 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. Dus ook
voor u deze avond de kans om één
of meerdere prijzen mee naar huis
te nemen. Kom ook gezellig kienen
in het dorpshuis te Kudelstaart. De
aanvang is 20.30 uur.

Feesten met de Straatband
Aalsmeer - Voor mensen met een
beperking moeten er vaak flinke
hobbels genomen worden voor een
avondje uit. “Waar ga ik heen? Kan
ik er wel in met mijn rolstoel? Zijn
er aangepaste toiletten? Afhankelijk
van vervoer wat wel of niet op tijd
rijdt? Eventuele begeleiding? Persoonlijke verzorging!” Zo maar een
paar aspecten van de vele extra zaken waar mensen met een beperking aan moeten denken om een
avondje uit te gaan.
Om dit alles wat makkelijker te maken, organiseren Malou de Vries,
Marit Dhondt, Geranne Hoogendoorn en René Spaargeren al een
aantal jaren op vrijwillige basis feesten voor deze mensen. In hun werk
als activiteitenbegeleider komen zij
dagelijks in aanraking met de beperkingen en verlangens van de
mensen met een lichamelijke handicap. Na het organiseren van fees-

ten in verschillende thema’s en onder de muzikale leiding van dj Jan
was het dit keer gelukt om een live
band binnen te krijgen. Op zaterdag 24 april was het thema rock ’n
roll en speelde de Aalsmeerse ‘Als
je maar van de Straatband’ de hele avond kosteloos bekende nummers van Anouk, Nena, Jo Cocker,
The Trammps en vele anderen. Als
opwarmer en in de pauze van de
band draaide dj Jan heerlijke rock ’n
roll nummers. Bij zowel de band als
de dj gingen de voetjes van de vloer
en werd er volop gedanst. Dit alles
gebeurd in een veilige aangepaste omgeving waar iedereen zichzelf
kan zijn: Heliomare aan de Zwarteweg. Er wordt al weer reikhalzend
uitgekeken naar het volgende feest.
Een tuinfeest met barbecue, misschien? Themafeesten als film, multi-culti of weer een live band behoren tot de mogelijkheden.

Aalsmeer - De aangepaste zaal
(vloerbedekking met de harde
kant boven, afgedekte reclameborden, de juiste verlichting, compliment voor beheerder en architect)
was behoorlijk bezet toen de dirigent van het Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer, Michel Berendsen,
met een forte inzet het concert in
De Bloemhof afgelopen zaterdag
opende. Gelijk viel de aparte klank
op van het orkest, Il Concerto Barocco. Spelend op barokke instrumenten, die veel meer recht doen
aan de muziek van Joseph Haydn.
Een fortepiano, sierlijk bespeeld
door Stephen Taylor, completeerde
het originele instrumentarium. Vanuit de oerchaos wordt de schepping
in zes dagen verwoord en muzikaal
vertaald. Iedere dag wordt afgesloten met een prachtig koorwerk. En
die stonden als een huis! De ouverture, zonder cadensen aan het einde van de frasen, en het eerste begin (Im Anfange schuf Gott Himmel
und Erde) zetten de toon voor het
hele concert: Vlot, met kracht waar
nodig en met grote intensiteit gebracht. Bassolist Martijn Sanders leverde daaraan een forse bijdrage.
Muisstil luisterde het publiek. Een
bijzonder aspect was dat de recitatieven, die een nieuwe scheppingsdag inleiden, vooraf gegaan werden door een korte improvisatie op
de pianoforte. Samen met de celliste omspeelden zij de recitatieven
heel sierlijk. Vanwege het goddelijke licht vluchten de helse geesten,
afgebeten en woedend vertolkt door
het koor. Wat een kracht spoot uit
de honderd zangers/essen!
Deze delen werden door het koor
uit het hoofd gezongen. Bravo! Zo
krijgt een concert extra glans: Perfecte samenwerking in dynamiek
en transparantie en duidelijke dictie. Daarna leefde het orkest zich uit
in de schepping van het firmament:
Storm, regen, bliksem en donder, gevolgd door een parelende sopraansolo. Voortreffelijk vertolkt door de
soliste Caroline Stam. De solisttenor,
André Post, zong zijn recitatieven en
aria’s op een betrouwbare, ingeleefde manier. En vooral in de delen
waar zij gedrieën zongen bleek hun
professionaliteit. Een voortreffelijk
trio. Muzikale natuurschilderingen
volgen. Dieren en mensen worden
tot leven gewekt. Tot in detail schrijft
Haydn voor hoe dit verklankt moet
worden: Nachtegaal en leeuwerik
op de traverso (houten dwarsfluit),
verliefde tortelduifjes op de fagotten
(gelach in de zaal), vissen, paarden,

koeien en zelfs de kruipende aardworm. Toen de insecten aan bod waren speelden de violisten tegen de
kam om hun specifieke vleugelgeluid na te bootsen. Een andere markante plek is de lage, sterk gespeelde toon door fagot, bastrombone
en contrafagot: Nun scheint in vollem Glanze der Himmel. Orkest en
dirigent hadden er zichtbaar schik
in. Ieder spande zich in om de verklanking van alle details die Haydn
voorschrijft goed over het voetlicht
te brengen. En dat lukte wonderwel
prima. Terwijl amateurkoren en ook
de dirigent maar zeer beperkte tijd
hebben om met solisten en orkest
tot een eenheid te komen. Voor het
koor en (een deel van) de toehoorders was daartoe twee weken van
tevoren een openbare repetitie georganiseerd in de Dorpskerk. De dirigent gaf daarbij een uitleg over het
totale werk en vestigde de aandacht
op allerlei details. Dat zal het luistergenot van velen verhoogd hebben.
Een initiatief dat navolging verdient.
Er zijn natuurlijk nog vele andere
hoogtepunten te vermelden. Maar
zeker is dat de aanwezigen dat optimaal beleefd hebben. Hemelse sferen in de goddelijke Schöpfung. Een
groot compliment aan het Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer dat het
aandurft om in deze tijden van teruglopende financiële middelen de
Aalsmeerse gemeenschap te trakteren op een kostbare en hoogstaande muzikale avond. Hulde aan de
jonge dirigent, die het geheel met
vaste hand in goede banen leidde.
Op 11 september 2011 zal het koor
een speciaal voor deze historische
datum gecomponeerd Requiem
ten gehore brengen van de Noorse
componist Iver Kleive. Een Nederlandse première. Heel benieuwd!
JAB

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 12 mei
staat de volgende OVAK-soos op
het programma. Plaats van samenkomst is het Parochiehuis aan
de Gerberastraat en de aanvang is
14.00 uur. Kaartliefhebbers zijn welkom. Het kaarten op 21 april is gewonnen door Dirk Tromp met 5919
punten, gevolgd door Rinus Buskermolen met 5836 en Daan Sandee
met 5267 punten.

Bijeenkomst Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandag 3 mei
houdt de Postzegelvereniging alweer haar laatste verenigingsavond
van dit winterseizoen. Het belooft
een echte postzegelavond te worden. Na de opening wordt gestart
met de traditionele veiling van series en losse zegels, gevolgd door
een veiling van albums en diversen.
De voorzitter omschreef het als een
veiling van boeken, boekjes, koffiebussen, ijsemmers, voordrukalbums, insteekboeken en veel meer.
Het bezichtigen van al dit moois is
mogelijk vanaf 19.00 uur.
De leden van de Postzegelvereniging komen bijeen in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. De
avond begint om 20.00 uur maar u
bent vanaf 19.00 uur van harte welkom om bij te praten en de veilingkavels te bezichtigen. De volgende

verenigingsavond is op maandag
6 september. Meer informatie is te
vinden op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Verzamelaars zijn zoekers
De leden van een postzegelvereniging zijn verzamelaars en dus zoekers. Het bestuur van Postzegelvereniging Aalsmeer is ook zoekende.
Niet alleen naar nieuwe leden (die
zijn natuurlijk meer dan welkom),
maar naar leden, mensen, die het
team, het bestuur willen versterken.
Traditiegetrouw wordt om de 5 jaar
een tentoonstelling georganiseerd
in Aalsmeer. Het organiseren van
een dergelijk evenement vraagt veel
tijd en voorbereiding. En niet te vergeten, het kost geld. Wie helpt zoeken naar dat geld voor de tentoonstelling in 2012?

Spetterende leerlingenconcerten
Kudelstaart - Op zaterdagmiddag
24 april hebben veertig leerlingen
van muziekschool Spelenderwijs in
twee spetterende concerten laten
horen wat ze in het afgelopen jaar
allemaal geleerd hebben. Het publiek genoot zichtbaar van de concerten die drie kwartier duurden. De
kinderen werden beloond met een
luid applaus.
De rode draad van de concerten
was een nieuwe televisiezender:
TV Spelenderwijs, en daarin kwamen de meest uiteenlopende programma’s aan bod. De cimbaalleer-

lingen brachten onder andere het
liedje Pippi Langkous ten gehore, en de kinderen op de keyboards
hadden veel succes met ‘The circle of life’ uit de film de Leeuwenkoning. De zing en swinggroepen
zongen met veel enthousiasme het
lied ‘Lachen is gezond’ van de laatste kinderen voor kinderen-cd. Beide concerten werden afgesloten
met een gezamenlijke uitvoering
van ‘the yellow submarine’ van The
Beatles, wat veel bijval kreeg van
het publiek. Voor meer informatie:
www.muziekschoolspelenderwijs.nl.
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Moederdagactie Groei & Bloei

Kinderen uit Wit-Rusland
zijn weer naar huis!

Bloemen voor Els Bader
Aalsmeer - Zoals elk jaar is Groei &
Bloei afdeling Aalsmeer en omstreken weer op zoek geweest naar iemand die in aanmerking komt voor
het bijzondere Moederdagboeket.
Els Bader uit Kudelstaart is genomineerd. Als vrijwilligster is Els al vele
jaren actief. Zo stond zij mede aan
de wieg van de in Aalsmeer goedlopende Wereldwinkel, zij zwemt
met een lichamelijk gehandicapte en helpt als bezoekster mensen

voor de Zonnebloem. Ook in Ursula in Nieuwveen zijn ze heel blij met
haar belangeloze inzet. Ook vakantieweken voor moeders met kinderen begeleidt Els en de Kudelstaartse was voor Vluchtelingenwerk actief. Een terechte kandidate voor dit
bijzondere boeket. Tijdens de Geraniummart op 8 mei zullen de bloemen om 11.00 uur in de stand van
Groei & Bloei aan Els worden uitgereikt door Miekje Hoffscholte.

Startbijeenkomst Pre Ride
Aalsmeer - Op dinsdag 27 april is
FloraHolland Aalsmeer gestart met
de voorbereiding op de Pre Ride for
the Roses 2010. Tijdens een startbijeenkomst werd de vrachtwagen van
Team Aalsmeer gepresenteerd. Deze oplegger van J. van de Put is door
de firma Van Riemsdijk van een
passende Pre Ride-opdruk voorzien
en rijdt het hele jaar door Nederland. Na de bijeenkomst startten de
teamleden hun voorbereiding op de
Pre Ride for the Roses 2010 officieel
met een trainingsrit van 50 kilometer door Aalsmeer en omgeving. Het
team bestaat uit bloemen- en planteninkopers, kwekers, veilingmedewerkers en anderen uit de sierteelt
in en om Aalsmeer. Sponsoren kan
door een bedrag over te maken op
bankrekeningnummer 135.336.112
ten name van PV Ride for the Roses. Op dinsdag 31 augustus orga-

niseert FloraHolland Aalsmeer een
benefietveiling. Een bijdrage leveren
aan de veiling kan door contact op
te nemen met Marjan Sprenkels via
marjansprenkels@floraholland.nl.
De Nederlandse sierteeltsector ondersteunt de Ride for the Roses dit
jaar voor de negende keer met een
Pre Ride. Wielrenners uit de sierteeltsector rijden de fietstocht traditioneel één dag voor de Ride for
the Roses.
Met deze sponsortocht wordt geld
ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Vanaf alle bloemenveilinglocaties in Nederland rijden op 4
september door de sector gesponsorde wielrenners naar FloraHolland
Venlo. Venlo is op 5 september de
startplaats van de ‘echte’ Ride for
the Roses.
Meer informatie is verkrijgbaar via
www.ridefortheroses.nl.

Herdenkingsdienst in dorp
Aalsmeer - Op dinsdag 4 mei wordt
in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat
de jaarlijkse herdenkingsdienst ter
gelegenheid van Dodenherdenking
gehouden.
Deze samenkomst is een initiatief
van het Aalsmeerse Beraad van Kerken en is voorbereid door de liturgiegroep van het Beraad. De heer Robbert-Jan van Duyn uit Kudelstaart

zal in deze dienst voorgaan en mevrouw Marina Broere begeleidt het
geheel op orgel. De samenkomst
begint om 19.00 uur en de liturgiegroep nodigt u van harte uit hierbij
aanwezig te zijn.
De dienst zal ongeveer drie kwartier duren, zodat men de gelegenheid heeft de officiële plechtigheid
op het Raadhuisplein om 20.00 uur
bij te wonen.

“Ik heb altijd stilgestaan bij 4 en 5 mei, bij de dodenherdenking en de bevrijding, om je te beseffen dat vrijheid niet gewoon is en niet vanzelfsprekend.”
Dat zei mevrouw Janny Joosten-Lammers afgelopen zaterdag 24 april tijdens
de opening van de tijdelijke tentoonstelling over de Meidagen 1940, de voedseldropping operaties boven Nederland in 1945 en de bevrijding in het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45.

Collectie vlieger Jacob van
Zuijlen in Crash museum
Aalsmeerderbrug - Janny Joosten-Lammers heeft afgelopen zaterdag 24 april de tijdelijke tentoonstelling over de meidagen 1940, de
voedseldropping operaties boven
Nederland in 1945 en de bevrijding
in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 geopend.
Mevrouw Joosten is een nabestaande van DXXI vlieger Jacob van Zuijlen die op 10 mei 1940 sneuvelde en met zijn vliegtuig neerstortte in de duinen van Wassenaar. Vorig jaar kreeg Crash uit de nalatenschap van mevrouw Van Zuijlen-Lammers een aantal persoonlijke eigendommen van de vlieger.
Mevrouw Joosten is een volle nicht
van Heleen Lammers, de echtgenote van wachtmeester en vlieger Jacob van Zuijlen. Zij ijverde er voor
dat de collectie naar het Crash Museum ging. Ook de familie Van Zuijlen schonk Crash een prachtige collectie met heel bijzondere persoonlijke documenten, zoals ooggetuigenverslagen, onderscheidingen en

een bedankbrief van H.M. Koningin Wilhelmina. Het bijzondere verhaal van deze vlieger en zijn vrouw
wordt aan de hand van de persoonlijke eigendommen, foto’s en documenten in het museum verteld. Jacob van Zuijlen en Heleen-Lammers
trouwden op 24 april 1940. Zeventien dagen later was de jonge mevrouw Van Zuijlen weduwe. Dit dramatische verhaal staat symbool voor
de vele grote offers die in de eerste oorlogsdagen zijn gebracht door
het personeel van Het Wapen der
Militaire Luchtvaart. De tentoonstelling ‘Vliegers, voedsel en vrijheid’ is
tot en met 29 mei te zien in het museum aan de Aalsmeerderdijk 460.
Crash is iedere zaterdag geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.
Extra gaat het museum open op 28
april, 5, 9, 12, 19 en 26 mei. Voor
meer informatie over de collectie van het museum en het werk
van de stichting Crash ’40-’45 kan
gekeken worden op de website
www.crash40-45.nl

Aalsmeer - De bijna twee maanden die de kinderen uit de plaatsjes Rakin, Nikolajevka en Pribor
in Aalsmeer en Kudelstaart doorbrachten zijn weer voorbij. De leden
van de Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer hoopt dat deze periode een belangrijke bijdrage heeft
geleverd aan de verbetering van
hun gezondheid. Maandagmorgen
vroeg op 26 april is de bus vertrokken vanaf ’t Baken in de Sportlaan
met de 32 kinderen, hun juf en de
tolk, twee chauffeurs en enkele leden van de stichting, die alle formaliteiten onderweg moeten regelen. De bus was afgeladen vol. Winkeliersvereniging Kudelstaart heeft
ervoor gezorgd dat het de kinderen
op de thuisreis aan niets zal ontbreken. Alle levensmiddelen werden gesponsord en afgeleverd via
Albert Heijn. Een prachtig gebaar!
Door Biblion Nederland waren ook
nog Russische kinderboeken geschonken en die mochten natuurlijk
niet achterblijven. Na een hartroerend afscheid met een lach, maar
zeker ook met een traan, werden de
kinderen uitgezwaaid. Er zijn twee
overnachtingen in jeugdherbergen
in Duitsland en in Polen. Als alles
volgens plan is verlopen konden de
Wit-Rissische ouders hun kinderen
weer in de armen sluiten op woensdagavond 28 april. Ook de afgelopen twee weken zijn niet ongemerkt
voorbij gegaan. Op uitnodiging van
kapsalon Hizi Hair in de Ophelialaan
zijn alle meisjes en jongens keurig
geknipt op dinsdag 20 april. Hier en
daar een kleurtje en de nodige gel
maakten dat zij zich trots die avond
weer bij hun gastouders meldden.
Een dag later, op woensdagmiddag
21 april, werd de hele groep ontvangen door de familie Tromp aan de
Oosteinderweg, beter bekend onder
de naam Ezelkeet. Tussen 14.00 en
16.00 konden de kinderen in twee

groepen kennismaken met de ezels
en daar een ritje op maken. Ook
werd het één en ander verteld over
de dieren. Naast wat lekkers kreeg
elk kind ook nog een aardigheidje
mee naar huis. De kinderen hadden
het geweldig naar hun zin. Vrijdagmiddag 23 april stond in het teken
van het afscheid van de OBS in Kudelstaart. In aanwezigheid van alle
kinderen van de bovenbouw en vele
gastouders werd het woord gevoerd
door directeur Jan van Veen en ook
burgemeester Litjens stapte binnen
om zijn erkentelijkheid te tonen voor
alles wat de gastouders en het bestuur hebben gedaan om deze periode tot een succes te maken. Familie Piet aan de Dwarsweg stelde ’s
avonds haar ruimte beschikbaar om
met alle kinderen en hun gastouders een afscheids-barbecue avond
te kunnen organiseren. Alle gezinsleden werkten mee, met onder andere een disco om deze avond zo
feestelijk mogelijk te laten verlopen.
Met welwillende medewerking en
sponsoring van slagerij Stronkhorst
en ijsverkoper Kees van Vliet werd
dit voor alle betrokkenen een topavond. Toen ook clown Ellebel nog
voor het nodige vermaak kwam zorgen was het feest compleet. Moe
maar zeer voldaan keerde eenieder
huiswaarts. Zondagmorgen werd tijdens de kerkdienst in de Open Hof
kerk afscheid genomen van de kinderen die op hun beurt ook nog een
paar liederen zongen, zelfs ook in
het Nederlands.
Het bestuur van de Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer (STKA) is
heel blij met alle vormen van ondersteuning op welke wijze dan ook.
Een ieder die daarvoor haar of zijn
steentje heeft bijgedragen: Nogmaals bijzonder bedankt!
Wie op de hoogte wil blijven of verdere informatie wenst kan terecht
op www.stka.dds.nl.

Op uitnodiging van kapsalon Hizi Hair zijn alle jongens en meisjes uit
Wit-Rusland geknipt en gekapt.

Waar kun je docent voor wakker maken?

Examenstunt Groenstrook

In stoomtrein langs bollenvelden

Voorjaarstochten OVAK
Aalsmeer - Woensdag 21 en donderdag 22 april heeft de OVAK haar
jaarlijkse voorjaarstochten gehouden. In totaal zijn 160 leden gezellig
op stap geweest. Eerst werd er koffie met gebak gebruikt in Castricum.
Daarna ging het, via een mooie route, naar Wognum voor de koffietafel.
Na een heerlijke lunch richting Medemblik waar de stoomtrein klaar
stond voor de rit naar Hoorn. Een

prachtig ritje. Onderweg konden al
verschillende bollenvelden bewonderd worden. In Hoorn stond de bus
alweer te wachten die de reis vervolgde naar de Zaanse Schans. Hier
werden de molens bezichtigd en
natuurlijk de winkeltjes aangedaan.
Tot slot werd het diner gebruikt in
Stompetoren.
De OVAK kan terug kijken op twee
zeer geslaagde dagen.

Aalsmeer - De vierde klassers van
Wellantcollege vmbo de Groenstrook staan vlak voor hun examen,
dus was het weer tijd voor een heuse examenstunt. Afgelopen dinsdag werden de docenten behoorlijk verrast en niet alleen overdag.
In het kader van de laatste lesdag
kregen docenten van Wellantcollege de Groenstrook de opdracht een
vragenlijst in te vullen. Eén van de
vragen was: Waar kunnen we u ’s
nachts voor wakker maken? Gevolg: In de nacht van 19 op 20 april
ging een team van 12 leerlingen op
pad om hun docenten daadwerkelijk wakker te maken. Gewapend
met onder andere een broodje haring, vallende sterren en een lekker
Belgisch biertje, belden de jongens
en meiden aan bij hun nietsvermoedende en slapende docenten.
Verrast ging de deur open voor dit
nachtelijk bezoek. Een spectaculaire
actie die menig docent kon waarderen, sommige buren en echtgenotes echter wat minder. Om 4.00 uur
was dit eerste onderdeel afgesloten. Dinsdagmiddag om 14.15 uur,

na de laatste lesdag, stond er nog
het één en ander op het programma. Op een boerenkar werden de
docenten vervoerd naar club discotheek Bon Ami. Daar kon men met
karaoke en sumoworstelen elkaars
krachten meten, maar ook eindelijk eens ‘die verrekte docent gelijk
maken met de vloer’. Natuurlijk was
er ook aan de inwendige mens gedacht en stond er buiten een snackkar. Onder leiding van de conciërge
heeft het examenstuntteam er voor
gezorgd dat deze dag als zeer geslaagd de boeken in gaat. Nu maar
duimen dat al deze leerlingen dit
over een paar weken ook kunnen
zeggen! Wellantcollege vmbo de
Groenstrook Aalsmeer verzorgt vmbo en Lwoo onderwijs op basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht
en gemengde leerweg niveau. Tevens zijn er een tweetal themaklassen. De school, die momenteel flink
verbouwd wordt, is gevestigd aan
de Jac. P. Thijsselaan 18. Telefonische informatie is te verkrijgen op
telefoonnummer: 0297-384949 of
bezoek de website: www.wellant.nl.

Gezellige middag voor
deelnemers Tafeltje Dekje
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag organiseerde het Rode Kruis Aalsmeer
een gezellige middag voor bijna vijftig Tafeltje Dekje gasten, dit
jaar in de prachtige showroom van
Bruinsma Hydrokultuur. Bij binnenkomst kregen de gasten eerst een
kopje koffie of thee en werd er gezellig met elkaar gepraat.
Inmiddels was ook de welbekende accordeonist Cor Trommel gearriveerd en vanwege zijn verjaardag werd hij eerst toegezongen en
kreeg hij een mooie bos bloemen
overhandigd. De groep jongeren van
het Rode Kruis namen de bestellingen van de drankjes op en toen de
advocaatjes, de wijntjes en de sapjes geserveerd werden was het de
beurt aan de heer Rinze Bruinsma

die iets vertelde over het ontstaan
van zijn bedrijf. De maaltijd, bestaande uit soep, broodjes en een
warme snack met ijs toe werd dit
jaar beschikbaar gesteld door Amstelhof Catering. Voordat de vrijwilligers de mensen weer naar huis zouden brengen werd er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een heuse
quiz gedaan. De vragen waren door
de Rode Kruis jongeren opgesteld
en het gaf veel hilariteit toen de antwoorden bekend gemaakt werden
en de winnaars een leuk prijsje konden uitzoeken.
Rond acht uur vertrokken de eerste gasten met een voldaan en fijn
gevoel en allen bedankten de Rode
Kruis jongeren en vrijwilligers voor
de geweldig leuke middag.

Wie stelt tuin open tijdens
open tuinen weekend?
Aalsmeer - De open tuinencommissie van de afdeling Groei en
Bloei van Aalsmeer en omstreken is
op zoek naar enthousiaste tuinders
die hun tuin graag open willen stellen tijdens het open tuinen weekend op zaterdag 5 en zondag 6 juni. Al voor de dertiende keer gaat
dit weekend georganiseerd worden
in Aalsmeer, Kudelstaart en omstreken. De commissie is altijd op zoek
naar nieuwe en inspirerende tuinen,
zodat de route er ieder jaar weer anders uit kan zien.
Inmiddels hebben vijf enthousiaste
tuinenbezitters zich aangemeld bij
de organisatie, maar er moeten er
nog meer bij komen! De organisatie
hoopt toch weer ongeveer 25 tuinen
aan het publiek te kunnen tonen.

Vooral tuinen in de nieuwe wijken
in Aalsmeer, zoals in Nieuw Oosteinde, De Rietlanden en de wijk op
de voormalige sportvelden aan de
Mijnsherenweg in Kudelstaart, zou
de organisatie graag in de open tuinenroute opnemen.
Het leukste is als enkele tuinen
dicht bij elkaar liggen, zodat de bezoekers op een klein gebied meerdere tuinen kunnen bezoeken. Wilt
u uw stukje grond ook wel eens aan
anderen laten zien? Ook wanneer u
in het verleden al eens uw tuin heeft
open gesteld, kunt u zich opgeven.
Aanmelden kan bij: Nico Straver, tel:
0297-320173 of Theo en Marjorie
Meijer, tel. 0297-341093.
Ook kunt u mailen naar:
opentuinenaalsmeer@live.nl.

Rijdende boswandeling voor senioren:

Bosmobiel weer van start
Aalsmeer - Vanaf 1 mei rijdt de
Bosmobiel, een project van de stichting Bosmobiel weer door het Amsterdamse Bos. Nieuw dit jaar is dat
aan de hand van de agenda van het
Amsterdamse Bos kan worden ingespeeld op bijzondere evenementen. Daarnaast is een aantal vaste
routes uitgestippeld in samenwerking met het Amsterdamse Bos. De
Bosmobiel biedt senioren die minder goed ter been zijn de mogelijkheid van een ‘rijdende boswandeling’. Nieuw is ook dat individuele
minder valide senioren uit Aalsmeer
en Kudelstaart zo’n rondrit kunnen
boeken. Vorig jaar werd gestart met
rijdende boswandelingen ten behoeve van inwoners van alle zorgcentra en bejaardenhuizen uit gemeenten in de regio rondom het
Amsterdamse Bos, alsmede vrijwilligersorganisaties die minder validen begeleiden. Inmiddels zijn deze instanties weer op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om ook
dit jaar weer rondritten voor hun bewoners te organiseren.

Ook individueel
Na een proef vorig jaar, krijgen dit
jaar ook individuele senioren uit de
regio die slecht ter been zijn de mogelijkheid om een plezierig dagdeel

in het Amsterdamse Bos te beleven. Daarvoor worden in principe de
woensdagmiddagen tussen 1 mei
en 1 oktober vrijgehouden. Op deze
Free Riders dag start om 13.30 uur
vanaf het Bezoekerscentrum een
rondrit die individueel geboekt kan
worden. Boeken kan via een email
naar bezoekerscentrum@dmo.amsterdam.nl of een telefoontje naar
het Bezoekerscentrum aan de Bosbaanweg 5: tel. 020-5456100. Daarbij kunnen voorkeursdata worden
opgegeven. Boekingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. Op de dag van de boeking
kunnen deelnemers bij de kassa van
het bezoekerscentrum hun plaatsbewijs tegen betaling van 5 euro per
persoon ophalen. De rijdende boswandelingen duren 2,5 tot 3 uur.
De Bosmobiel is een elektrisch en
overdekt voertuigje dat plaats biedt
aan vijf personen en wordt bestuurd
door vrijwilligers, waardoor de kosten laag blijven. In de ritprijs is tevens koffie met gebak inbegrepen.
Verdere info over het Amsterdamse Bos en het Bosmobiel-project
(een initiatief van de Rotary Club
Aalsmeer-Uithoorn) is te vinden op
de site: www.amsterdamsebos.nl/
voorzieningen minder validen–Bosmobiel.
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Nieuwe Bloemenzegelwinkelier
Aalsmeer - De Vereniging van
Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers heet Bertram brood & banket
van harte welkom als nieuw lid van
de vereniging.
Ook bij Bertram brood & banket
krijgen klanten nu bij besteding van
twee euro een bloemenzegel. Met
een volle spaarkaart krijgt u korting op uw volgende aankoop bij alle deelnemende winkeliers. Dit hele jaar loopt er bovendien een spetterende actie! In samenwerking met

Ultieme poging om acties te voorkomen

Flora teleurgesteld: CAOakkoord onbereikbaar

garage Van Kouwen kunt u namelijk
een splinternieuwe auto winnen! Uit
alle spaarkaarten die in 2010 zijn ingeleverd wordt één spaarkaart getrokken en degene die deze spaarkaart inleverde, wint deze auto. Vergeet dus niet uw gegevens op de
spaarkaart in te vullen!
Gedurende het hele jaar worden er
ook nog diverse kleinere prijzen verloot, beschikbaar gesteld door diverse deelnemende winkeliers. Dus
blijf zegels vragen en sparen!

Rosé proeverij in de Praam
Aalsmeer - Donderdag 20 april vond de jaarlijkse rosé proeverij plaats in
het nieuwe gedeelte van café de praam in de Zijdstraat. De 35 deelnemers
kregen vijftien nieuwe rosé’s van verschillende wijnhuizen voorgeschoteld.
De gekozen winnaar, de proevers waren wat dit betreft nagenoeg unaniem,
wordt de nieuwe huisrosé van de Praam.

Aalsmeer - FloraHolland en vakorganisaties (FNV Bondgenoten en
CNV Dienstenbond) hebben donderdag 22 april geen akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor
de circa 4500 medewerkers van
de bloemenveiling. FloraHolland
heeft diverse pogingen gedaan om
tot overeenstemming te komen. Er
is een sterk verbeterd loonbod gedaan. Daarnaast zijn alle CAO-onderdelen ingetrokken die door medewerkers mogelijk als een verslechtering kunnen worden ervaren. “FloraHolland is zeer teleurgesteld dat de vakorganisaties alle
handreikingen naast zich neerleggen. Onverantwoord voor medewerkers, het bedrijf en de sector,” aldus
algemeen directeur Timo Huges. De

sector bevindt zich nog steeds in
economisch slechte en onzekere tijden. In de rest van de sierteeltsector
(handel en kwekers) wordt momenteel de 0%-lijn gehanteerd. De vakorganisaties hebben acties aangekondigd op de drie exportvestigingen Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. FloraHolland doet er alles aan
om de bedrijfsprocessen te continueren en om de mogelijke overlast
voor derden zoveel mogelijk te beperken.
De veiling begrijpt de onderliggende gevoelens bij medewerkers,
maar betreurt het dat kwekers, handelaren en vervoerders op deze wijze mogelijk getroffen worden door
de vakbondsacties. Niemand is gebaat bij acties.

VGB-sierteeltsector heeft
snel i-Platform nodig!
Veelzijdige Geraniummarkt
en braderie in Centrum
Aalsmeer - Zaterdag 8 mei vindt in
Aalsmeer Centrum weer de jaarlijkse Geraniummarkt plaats. Op een
deel van het Raadhuisplein en op
het Drie Kolommenplein wordt de
Geraniummarkt ingericht en in de
Zijdstraat, op het Molenplein en in
de Kanaalstraat vindt een braderie
plaats. Op de braderie met ongeveer tachtig kramen, onder andere
kleding, sieraden, horloges, portemonnees, boeken, snoep en ander
lekkers. Naast de vele standwerkers
zijn ook winkeliers en verenigingen
vertegenwoordigd met een kraam.
Voor de kinderen staat op het Molenplein de Kinderboerderij en een
draaimolen om even lekker uit te
waaien. De jaarmarkt en de braderie
vinden plaats van 9.00 tot 17.00 uur
en worden georganiseerd door KMTP Groei & Bloei, de winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum en organisatiebureau Natural Solutions.
Korenmolen De Leeuw open
Korenmolen De Leeuw op het Molenplein is op zaterdag 8 mei van
9.30 tot 16.30 uur geopend voor be-

zichtiging. Vanwege de Nationale
Molen- en Gemalendag is de toegang gratis maar een vrijwillige bijdrage van de bezoekers is natuurlijk altijd welkom. In de winkel op de
begane grond van dit ‘levende’ monument kunt u het eindproduct van
de molen kopen: verschillende soorten meel om thuis uw eigen brood,
gebak of pannenkoeken te bakken.
Gratis parkeren
Parkeren is mogelijk op het Raadhuisplein (gedeeltelijk), de parkeerplaats achter de Rabobank, deze is
te bereiken de Uiterweg. Het Praamplein is alleen bereikbaar vanaf de
Dorpsstraat.
Vanwege de veiligheid van het publiek op de braderie is de kruising
Weteringstraat/Zijdstraat afgesloten. Er kan ook gratis geparkeerd
worden in de parkeergarage bij TV
Studio die op zaterdag 8 mei speciaal geopend is voor bezoekers aan
het centrum.
De parkeergarage is bereikbaar
vanaf de Van Cleeffkade. Voor meer
info: www.aalsmeercentrum.nl.

130 Maanden garantie

Unieke actie Kreeft & Van
Wissen en Daalderop
Aalsmeer - Gebr. Kreeft & van Wissen B.V. heeft, in samenwerking met
Daalderop B.V., een unieke actie
opgezet. Om het 130-jarig jubileum
van de cv-ketel fabrikant te vieren
zal Gebr. Kreeft & van Wissen B.V.
tot en met 31 augustus aanstaande
130 maanden garantie op Daalderop cv-ketels gratis weggeven.
“Geen enkele cv-ketel fabrikant
biedt zoveel garantie als Daalderop’’, aldus Gebr. Kreeft & van Wissen. ”Daalderop cv-ketels onderscheiden zich door hun comfortabele werking en zijn nu met de
130 maanden garantie een buitenkans voor iedere klant.’’ De cv-ketels
van Daalderop bieden uniek comfort: Royaal warm water en, als enige in de markt, twee onafhankelijke
cv-zones, waarmee al gauw achttien procent bespaard kan worden
op de energierekening. Dankzij het

unieke garantie aanbod kan Gebr.
Kreeft & van Wissen B.V. nu ook nog
eens instaan voor bijna elf jaar zekerheid zonder zorgen.
Verwarmen op maat
Gemiddeld gaat ruim driekwart van
het gasverbruik van een huishouden naar verwarming. Slim verwarmen, is dus absoluut de moeite. Niet
alleen door te kiezen voor een zuinige HR cv-ketel, maar vooral door de
ketel zo min mogelijk te laten draaien. Daar is Daalderop de beste in,
zonder dat de gebruiker comfort inlevert. Slim verwarmen biedt zelfs
meer comfort en de consument bespaart nog eens fors op haar gasrekening. Gebr. Kreeft & van Wissen
is gevestigd in de Dorpsstraat 27 en
is telefonisch bereikbaar via 0297324734. Kijk voor meer informatie
op www.kreeft-wissen.nl.

Aalsmeer - Minder dan voorheen
zal de export de komende jaren
groeien, maar er is voor de groothandel in bloemen en planten nog
een goed toekomstperspectief.
Brancheorganisatie VGB verwacht
in haar visie 2010-2020 een ingrijpende verandering van het businessmodel in de afzetketen, door
het ontstaan van virtuele platforms
voor transacties. In haar visierapport ‘Dynamiek in perspectief’ pleit
de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) overigens voor zoveel mogelijk
handhaving van de bestaande rolverdeling in het sierteeltcluster. Elke partij blijft doen waar zij goed in
is. Tegelijk beseft zij dat trends als
virtualisering, schaalvergroting en
internationalisering de verhoudingen tussen de partijen zullen veranderen. Zij constateert dat veilingcoöperatie FloraHolland in feite een
monopoliepositie heeft en, onder
invloed van de hedendaagse ICTtechnologie, geneigd zal zijn verder
in de keten – tot aan de detaillist - te
komen. Omgekeerd zullen aan het
einde van die keten afnemers rechtstreeks met producenten zaken willen doen. Daar staat tegenover dat
de handel platforms voor elektronische transacties buiten de veiling
om kan creëren en steeds meer zelf
in zijn sourcing voorziet. Al die ontwikkelingen leiden volgens de VGB
tot ongewenste deconcentratie van
vraag en aanbod. Zij heeft liever dat
veiling FloraHolland centraal de ICTarchitectuur daarvoor zo snel mogelijk ontwikkelt dan dat veel digitale platforms voor vraag en aanbod naast elkaar ontstaan. De VGB
verwacht tot 2020 een jaarlijkse exportgroei van 2 tot 2,5 procent voor
bloemen en 2,5 tot 3 procent voor
planten, een verslechtering ten opzichte van eerdere prognoses, als
gevolg van de crisis en de ontwikke-

lingen in de markt. De Nederlandse
productie verschuift goeddeels van
bloemen naar planten en door internationalisering verandert de logistieke functie van de groothandel,
aldus de VGB. De handel behoudt
volgens haar vooral de logistieke regie in West Europa. In de Oost Europese markt ontstaan, hoewel in
grote mate beleverd door Nederland, andere verhoudingen en logistieke systemen. De organisatie verwacht dat het gespecialiseerde afzetkanaal (zoals bloemistwinkeliers,
tuincentra en ambulante detailhandel) dominant blijft met een aandeel
van 65 procent voor de bloemen.
Het niet gespecialiseerde kanaal
(super- en bouwmarkten en andere
retailers) neemt nog wel in belang
toe, tot ongeveer 35 procent. Levering aan dat kanaal zal voornamelijk via rechtstreekse contacten met
kwekers tot stand komen en de VGB
denkt dat de veiling zich in dat segment op het terrein van de (tussen)
handel zal kunnen begeven).
De groothandel wordt, zo voorziet
de VGB, steeds meer gedwongen
met certificering aan te tonen maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De VGB is de brancheorganisatie van de binnenlandse, importerende en exporterende groothandel in bloemen en planten. Haar leden vertegenwoordigen 65 procent
van de omzet in die bedrijfstak.
De functie van het totale tuinbouwcluster draagt in belangrijke mate
bij aan de economische kracht van
Nederland (exportwaarde 14 miljard
euro, productiewaarde 7 miljard euro). De positie van het totale cluster
is qua economisch belang vergelijkbaar met die van de Rotterdamse
haven en Schiphol. De bijdrage van
de sierteelt hieraan is 5,9 miljard en
specifiek van de sierteeltgroothandel 4,9 miljard.

Gratis appelgebak met slagroom

Nieuw terras bij Centennial
Aalsmeer - Restaurant Centennial opent haar nieuwe terras en
iedereen is welkom om dit te komen vieren.

Antoniusschool winnaar
van bankbattle Rabobank!
Aalsmeer - Een internetgestuurde
kennisquiz voor groep 7 van het basisonderwijs toekomstmuziek? Nee,
op 20 april gingen tien groepen van
zeven basisscholen uit Aalsmeer en
omgeving per computer de strijd
met elkaar aan in een bankbattle,
die uiteindelijk gewonnen werd door
de Antoniusschool in Kudelstaart!
De bankbattle werd mogelijk gemaakt door Rabobank Regio Schiphol. De klassen werden getoetst op
hun parate kennis en hun computervaardigheden. Op exact hetzelfde tijdstip startten de leerlingen
met praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen over muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet. Na hard werken
kwamen de klassen tot een geheime bankbattle code, waarmee ze de
bankbattle kluis konden openen. De
Antoniusschool was hier de overtui-

gende winnaar. In iets meer dan een
uur werd de code van de kluis gekraakt! “Het geheim zit hem in de
goede onderlinge samenwerking”,
aldus de leerkracht. Weken van te
voren is een strategie bepaald, waarbij iedereen zijn eigen taak had. De
prijs is niet mis: Een uitstapje met
de hele klas naar het Van Gogh Museum met de Van Gogh Museumbus. Om de kinderen alvast te feliciteren met deze geweldige prestatie, ontvingen de kinderen uit handen van Nic Kors, kantoordirecteur Aalsmeer van Rabobank Regio
Schiphol, symbolisch een cheque.
Deze prijs wordt beschikbaar gesteld vanuit het coöperatiefonds van
Rabobank Regio Schiphol.
De bank bedankt alle klassen voor
hun deelname! Meer weten over het
Rabobank coöperatiefonds? Kijk op
www.regioschiphol.rabobank.nl.

Van 1 tot en met 7 mei is bij bestelling van het eerste kopje koffie het
appelgebak met slagroom gratis.
Een lekkere opening dus! Natuurlijk

is iedereen ook van harte welkom
om een ander drankje te komen
drinken of de lunch of een diner gebruiken op het terras. Centennial is
gevestigd naast Hotel Chariot aan
de Oosteinderweg 243 en is telefonisch bereikbaar via 0297-388144.
Bezoek voor meer informatie de
website: www.centennial.nu.

Rook, rubber en actie

Spectaculaire opening van
Olympia Uitzendbureau

Open dag Belle Epoque
Aalsmeer - Welke roos kan er wat
schaduw verdragen? Welke soorten kunnen aan de kust groeien?
Welke klimroos bloeit tot ver in de
herfst door? En welke roos krijgt
mooie bottels? Op zaterdag 1 mei
houdt rozenkwekerij Belle Epoque
open huis. Op de kwekerij aan de
Oosteinderweg 489 zijn deze dag

verschillende specialisten aanwezig die alle rozenvragen kunnen beantwoorden. Ook is er een groot assortiment rozen in potten verkrijgbaar die dit seizoen nog volop gaan
bloeien! De open dag zaterdag is
van 9.30 tot 16.00 uur en de toegang
is gratis. Meer informatie op www.
belle-epoque.nl of bel 0297-342546.

Mega knipactie bij Get the Look
Aalsmeer - Een jaar geleden is het
dat de meiden van Get the Look in
de Ophelialaan de kapperszaak in
de Marktstraat overgenomen hebben en dit gaat gevierd worden met
een mega knipactie. Op dinsdag 11
en woensdag 12 mei knippen de
meiden iedereen voor slechts 15 euro. Met of zonder afspraak, maar vol
is vol. De knipactie geldt alleen in
het filiaal in de Marktstraat. Zin om

goed gekapt de zomer in te gaan?
Dan zeker een van deze twee dagen binnen stappen. Gegarandeerd
goed, haasten is er ondanks de interessante prijs niet bij, want kwaliteit,
professionaliteit en service staan
ook op 11 en 12 mei op nummer
een bij het team van Esther Smink
en Pascalle de Wit.
Get the Look is beide actiedagen
geopend van 9.00 tot 17.30 uur.

Aalsmeer - Rook, rubber en actie.
Dat waren donderdag 23 april de
ingrediënten voor de spectaculaire
opening van de 124e vestiging van
Olympia Uitzendbureau door autocoureur Tim Coronel. Olympia blijft
hiermee gestaag groeien in een tijd
dat veel concurrenten juist de deuren moeten sluiten. De nieuwe vestiging in de Zijdstraat valt onder de
verantwoordelijkheid van franchisenemer Marcel van der Heiden. Ruim
70 klanten, uitzendkrachten, collega
franchisenemers, familie en vrienden van Van der Heiden waren getuige van de opening van de nieuwe
vestiging. Coronel liet de motor van
zijn Dakar Rally Buggy, waarmee hij
onlangs in Zuid-Amerika de zwaarste rally ter wereld reed, flink brullen
in de smalle Zijdstraat. Met de nieuwe franchisenemer in een aparte
buggy achter hem aan, bracht Coronel met een haarscherpe sliding
zijn buggy pal voor de nieuwe vestiging en de voeten van de genodigden tot stilstand. Olympia onderscheidt zich van andere uitzendbureaus doordat het als enige in de

branche met zelfstandige franchiseondernemers werkt. Door haar uitgebreide netwerk kan Olympia bedrijven en uitzendkrachten de voordelen bieden van een grote, kwalitatieve organisatie, in combinatie
met de kracht en betrokkenheid van
het lokale ondernemerschap. Van
der Heiden heeft zelf 14 jaar ervaring in de uitzendbranche, als klant
én als sollicitant, waardoor hij zich
goed in de positie van beide partijen kan verplaatsen. “In deze hectische tijden lijkt niemand meer echt
de tijd te nemen om naar elkaar te
luisteren”, stelt Marcel van der Heiden. “Wij menen juist dat naar elkaar luisteren een goede investering
is voor een succesvolle samenwerking tussen klant en werkzoekende. Dit is het enige, werkende recept
voor het realiseren van een goede
match tussen beide partijen. Ik verkoop dan ook liever ‘nee’ dan dat
ik een slechte match maak.” Meer
informatie over Olympia uitzendbureau is te vinden op www.olympian.
nl of bel de vestiging in de Zijdstraat
via 0297-349292.
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Extra subsidie van 7 ton euro, maar:

Van de hak
op de tak

‘Budget mediatheek Oost
verlagen met 110.000 euro’
Aalsmeer - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten dit jaar eenmalig een subsidiebedrag van 718.289 euro te verlenen aan Amstelland Bibliotheken,
waaronder naast die van Uithoorn
en Amstelveen ook de ‘biebs’ van
Aalsmeer en Kudelstaart vallen. Tevens laat het college weten via de
B&W-besluitenlijst, bij de begroting
van 2011 een nieuw subsidiebedrag
te willen vaststellen. Aan de raad

Na de coalitieonderhandelingen

vragen B&W vervolgens accoord te
gaan met een aantal mutaties in de
productenraming. Zo wordt voorgesteld het budget mediatheek Nieuw
Oosteinde te verlagen met 110.547
euro. Het budget ‘welzijnsgebouwen’ voor de bibliotheek Kudelstaart
wil het college verhogen met ruim 4
duizend euro en diezelfde productsoort (welzijnsgebouwen) voor de
bieb in de Markstraat verlagen met
7 duizend euro.

Sport en cultuur van groot belang

Maatwerk Jeugdsportfonds!
Aalsmeer - Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds willen de financiële drempels weghalen om zo ook kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen muziek- of dansles te laten volgen of
te laten sporten. Zij leveren daarmee maatwerk. Beide fondsen onderschrijven de uitkomsten van het
rapport ‘Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden’ van
het Sociaal en Cultureel Planbureau
dat woensdag 21 april is gepubliceerd. Ook pakken zij het probleem
van het ‘beperkte bereik’ aan: “Hoe
zorg je er voor dat het gereserveerde (gemeente)geld daadwerkelijk
bij de kinderen terecht komt? Geld
dat vaak onderbesteed blijft omdat
ouders de weg naar het loket niet
kennen en niet weten hoe ze de ingewikkelde formulieren moeten invullen. Of omdat de ouders er zich
voor schamen of de noodzaak van
sporten of dansles niet inzien.” Om
de kinderen daarvan niet de dupe
te laten worden, werken de fondsen
met intermediairs: professionals die
het gezin en het kind goed kennen
en die het lesgeld voor het kind aanvragen. Kinderen worden op deze
manier niet langer buitengesloten,
ook al staan hun ouders wellicht
wél maatschappelijk buitenspel. Het
uitgekeerde geld gaat rechtstreeks
naar de sportclub of kunstinstelling
die de lessen verzorgt en dat verschilt per gemeente. Beide instellingen zijn niet altijd in elke gemeente aanwezig.
Intermediairs
Bij de toekenning van het lesgeld of
de contributie hanteren beide fond-

sen een flexibele inkomenstoets. De
fondsen zijn zich er van bewust dat
niet alleen gezinnen op of net boven het sociaal minimum behoefte
hebben aan een bijdrage, maar ook
gezinnen die gebruik maken van de
schuldhulpverlening of jeugdhulpverlening. Ook hier hebben de intermediairs een belangrijke rol: zij werken immers met het gezin en kunnen de behoeften en kansen van
kinderen goed inschatten. Beide
fondsen benadrukken dat de effecten van sport- of cultuur van groot
belang zijn voor de ontwikkeling
van de kinderen. Het gaat de fondsen niet alleen om talentontplooiing
maar ook, en juist, om de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en de
sociale vaardigheden van het kind,
het leren samenspelen met andere kinderen, het oog krijgen voor
mogelijkheden en kansen. Gezinsleden van het gezin profiteren van
deze ontwikkeling. De zwemlessen
waar kinderen via het Jeugdsportfonds gebruik van maken, werken
aanstekelijk op niet-westerse ouders. Sociale uitsluiting bij kinderen
wordt niet alleen veroorzaakt door
armoe in her gezin, maar ook door
de geringe maatschappelijke participatie van hun ouders en de onveilige buurt waar ze wonen stelt het
Sociaal Cultureel Planbureau. Beide fondsen zijn zich hier terdege
van bewust, ze zijn actief in achterstandswijken en sturen aan op een
maximaal effect voor alle betrokkenen met relatief bescheiden middelen. Voor meer informatie over
Jeugdsportfonds Aalsmeer: Arie de
Vos, telefoon 0297-325359 of e-mail:
arie.de .vos@jeugdsportfonds.nl.

Vrijwilligers gezocht voor zaterdag

Schoonmaakactie Oosterbad
Aalsmeer - Zaterdag 1 mei staat
vanaf 9 uur de grote schoonmaak
van het Oosterbad op het programma. Na de winter gaat er flink de
bezem en dweil doorheen, zodat
schoon en fris gestart kan worden
met een nieuw seizoen.
Er worden vrijwilligers gezocht die
een handje willen helpen. Natuurlijk is er koffie met wat lekkers aanwezig! Het Oosterbad heeft een ‘upgrade’ gekregen. Zo zijn het terras

en de steigers voorzien van zacht
kunstgras, en zijn de duikplanken
vernieuwd.
Ook het peuterbadje is onder handen genomen en wat verder weg
geplaatst van het diepe bad. Al met
al weer een prachtig vooruitzicht
van het nieuwe seizoen. Het Oosterbad is gevestigd aan Mr. Jac. Takkade 1. Voor informatie: www.hetoosterbad.nl

Plezierboot, goed vastgemaakt aan de steiger. Zo maar losmaken en er mee vandoor gaan is verboden. Logisch denkt
u, maar het staat voor de zekerheid toch vastgelegd in de APV.

Geen gezamenlijke, uniforme
APV van Aalsmeer en Uithoorn

Aalsmeer - De Algemene Plaatselijke Verordeningen voor Aalsmeer
komt vanavond, donderdag 29 april,
aan de orde in het Beraad in het gemeentehuis. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is al enige jaren bezig met het project van vereenvoudiging en vermindering van
regelgeving. Een duidelijk vergunningstelsel maakt tot slot deel uit
van verbetering van dienstverlening
door gemeenten aan inwoners en
het bedrijfsleven. De VNG heeft een
model-verordening met richtlijnen
uitgegeven en naar aanleiding hiervan is het voorstel gedaan om de
APV’s van de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn gelijktijdig door te lichten en te bezien of er een vermindering van regelgeving kan plaatsvinden. Om de gewenste uniforme APV
tot stand te brengen, is een aantal
workshops gehouden waar de verschillen en overeenkomsten in kaart
zijn gebracht.
Ondanks de inspanningen gaat toch
niet een gezamenlijke APV gehanteerd worden. Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft al wijzigingen vastgesteld en het lijkt erop dat de gemeenteraad van Uithoorn ook nog
wijzigingen wil doorvoeren. “Het is
uitermate lastig om op deze manier
tot een uniforme APV te komen”, aldus het college van Aalsmeer in het
voorwoord behorende bij de APV
van Aalsmeer. “Wij stellen dan ook
voor die gedachte vooralsnog los
te laten en een nieuwe APV vast te

Aalsmeer - Door de wegomleiding bij het winkelcentrum Poldermeesterplein
moest vorige week al het verkeer door de Duikerstraat. Bewoners waren het
zo zat dat de auto’s veel te hard door hun straat reden dat ze hun containers
op de weg hadden geplaatst als obstakels. Inmiddels is de omleiding weggehaald en is de weg langs de winkels weer open. De mannetjes die vragen om
langzaam te rijden vanwege spelende kinderen blijven staan. Ze zijn en blijven
hard nodig, aldus de bewoners: “Nog steeds wordt te veel gas gegeven in onze straat.” Foto: Ronald van Doorn.

Dagmar Oudshoorn nieuwe
burgemeester van Uithoorn
Uithoorn - Mevrouw drs. D (Dagmar) H. Oudshoorn is benoemd tot
de nieuwe burgemeester van de gemeente Uithoorn.
Zij treedt per 20 mei aanstaande
in functie. Mevrouw Oudshoorn is
sinds mei 2006 werkzaam als voorzitter van het dagelijks bestuur van
de deelgemeente Feijenoord te Rotterdam. Zij is inhoudelijk verantwoordelijk voor onder andere de
portefeuilles algemene bestuurszaken, interne en externe betrekkingen, personeelszaken, juridische zaken, jeugd, onderwijs, gezondheid,

emancipatie, sociale activering en
participatie. Sinds mei 2009 is zij
tevens voorzitter van de Verenigde
Rotterdamse deelgemeenten, een
bestuurlijk samenwerkingsverband
tussen elf Rotterdamse deelgemeenten en twee wijkraden. Daarvoor was zij van 2002 tot 2006 deelraadswethouder voor de PvdA van
de deelgemeente Feijenoord.
Mevrouw Oudshoorn is 37 jaar en
lid van PvdA. Zij volgt mevrouw H.L.
Groen op die per 1 januari 2010 gebruik heeft gemaakt van de FPU-regeling.

Draad spannen verboden
Er gaan minder regels opgenomen
worden in de nieuwe APV, maar er
blijven nog aardig wat velletjes met
‘mag niet’ over. Zo is het verboden
op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend
gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden en zo maar een betoging gaan houden is er niet bij.
Een openbare betoging moet ten
minste 48 uur voor aanvang schriftelijk gemeld worden bij de burgemeester. Aan veiligheid wordt uiteraard ook gedacht in de APV. Zo is
het verboden op, aan of boven het
voor voetgangers of (brom)fietsers
bestemde deel van de weg op enigerlei wijze prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere scherpe
voorwerpen aan te brengen. Plakken en kladden op een openbare
plaats of gebouw is uiteraard ook
uit den boze en natuurlijk is het verboden om op een openbare plaats
inbrekerswerktuigen te vervoeren of
op zak te hebben. Klimmen op een
beeld of monument kan bestraft
worden, evenals alcohol drinken
op een openbare plaats (dus terras
mag) en drugshandel op straat. Het
is ook verboden zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te
houden en zonder redelijk doel in,
op of tegen een raamkozijn of een

drempel van een gebouw te zitten
of te liggen.
Vergunning of ontheffing
Wie een evenement wil organiseren,
moet eerst een vergunning aanvragen en dit geldt ook voor degenen
die een horecabedrijf, een seks-inrichting of een escortbedrijf willen gaan exploiteren. Wie zijn auto
langs de weg denkt te kunnen gaan
verkopen, komt ook bedrogen uit.
Het is verboden een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te
koop aan te bieden of te verhandelen. Het college kan in deze overigens ontheffing verlenen. Ook een
prima regel: Het is aan degene die
daartoe niet bevoegd is, verboden
een vaartuig, liggend in of aan openbaar water, los te maken. En tot slot:
Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken
of te hebben. Uitzonderingen in deze vormen kaarsen, fakkels, terrashaarden en vuurkorven. Uitsmijter
van de APV: Overtredingen kunnen
gestraft worden met hechtenis van
ten hoogste drie maanden of een
geldboete en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking
van de rechterlijke uitspraak! Het
voorstel voor de vernieuwde en aangepaste Algemene Plaatselijke Verordeningen wordt vanavond in het
Beraad besproken. De besluitvorming gaat plaatsvinden in de raadsvergadering van 20 mei.
Door Jacqueline Kristelijn

Ulla Eurich, Ad Verburg en GertJan van der Hoeven

Benoeming en beëdiging nieuwe
wethouders in Raad vanavond
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
29 april, komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de
tweewekelijkse bijeenkomst van het
Beraad en de Raad.
De vergaderavond begint om 20.00
uur en is in de raadzaal van het gemeentehuis. Gestart wordt met het
Beraad en dat staat onder leiding
van Joop van der Jagt van AB. Behandelstukken op de agenda zijn
visiedocument zorgwoningen Kudelstaart, vaststellen van het reglement van orde in het Beraad en de

Protestactie Duikerstraat

stellen, zoals dat voor de lokale situatie van Aalsmeer, op dit moment
het beste is.”

Raad, de Algemene Plaatselijke Verordening komt aan de orde en besloten wordt met de programmabegroting voor 2011.
Na een korte onderbreking neemt
rond half tien burgemeester Pieter Litjens de voorzittershamer ter
hand voor de Raad. Eén der behandelstukken is de verordening duurzaamheidsleningen Aalsmeer 2010.
Ook vindt de afronding van de verkiezingen plaats, want er is een coalitieakkoord bereikt en in een speciale persconferentie zijn afgelo-

pen dinsdag de nieuwe wethouders
bekend gemaakt. Eerst worden alle geloofsbrieven onderzocht, vervolgens wordt het coalitieakkoord
vastgesteld en tot slot vindt benoeming en beëdiging van de wethouders plaats, de beëdiging van
de nieuw toe te laten leden van de
Raad en benoeming van leden van
de Regioraad.
De sluiting is gepland rond half elf
in de avond. Belangstellenden zijn
welkom, de vergaderavond is openbaar.

Nieuwe inwoners: Meerkoetjes! Fietstocht
Aalsmeer - Her en der in Aalsmeer dereen? Iedere andere waterbewoen Kudelstaart zitten Meerkoetjes ner die te dicht in de buurt komt, ANBO/PCOB
nog trouw op hun nestjes in vijvers wordt in ieder geval weg gekwaakt.
en sloten. Maar nu het weer steeds
mooier wordt, nadert het uur dat de
eieren uitkomen, de kleintjes gaan
roepen om eten naar hun vader en
moeder en de volgende stap, zelf op
ontdekking gaan. Dit vaak tot grote stress bij pa of ma: Waar is ie-

De eerste dagen zijn toch het makkelijkst, dan blijven de kleintjes nog
veilig op het nest, zoals op bijgaand
tafereel. Want het is waar, de eerste nieuwe inwoners zijn al gesignaleerd: In Oost. De foto bewijst het.
Dat ze maar groot mogen worden!

Aalsmeer - Op dinsdag 4 mei houden de ANBO en de PCOB hun
maandelijkse fietstocht. De fietscommissie heeft weer een nieuwe route gemaakt en wel naar
Mijdrecht. Zin om mee te fietsen?
De groep vertrekt om 13.30 uur
bij het Parochiehuis in de Gerberastraat. Op 20 april jl. werd ook een
dagfietstocht gehouden. 27 Leden
namen deel aan deze tocht onder
mere langs de Amstel. In totaal is 41
kilometer gereden. Mogelijk volgt
een tweede dagtocht in augustus.

5 Miljoen euro
voor Sloopzone
Aalsmeer - Voor uitwerking van het
project ‘Van Sloopzone tot Groenzone’ gaan burgemeester en wethouders een projectsubsidie aanvragen van 5,1 miljoen euro. De aanvraag wordt ingediend bij stichting
Leefomgeving Schiphol. De bedoeling is het gebied dat als ‘sloopzone’ is aangemerkt, een groene en
deels recreatieve functie te geven.
Het gaat dan om de zone die in het
verlengde ligt van de Aalsmeerbaan
van Schiphol.

Aalsmeer - Als grote verliezer bij de
gemeenteraadsverkiezingen, PACT,
zitten ze desondanks toch nog in
het nieuw gevormde college. De uitkomst van de nu afgelopen onderhandelingen is definitief. Menigeen
zal het een worst wezen wie er als
wethouder in het college plaats hebben genomen, want die desinteresse van de kiezers is door de lage opkomst wel bewezen. De 51% stemmers die wèl even de moeite namen, hebben tevens voor de nietstemmers de uitslag bepaald. Hoe
zat het ook alweer? Alle vier partijen gingen voor de twee extra zetels die erbij kwamen doordat het
aantal inwoners in Aalsmeer en Kudelstaart groeide. De uitslag van de
verkiezingen was verrassend door de
nek-aan-nek race van het CDA en
AB. Het CDA behield haar zes zetels, absoluut mede veroorzaakt door
het grote aantal voorkeurstemmen
voor Jaap Overbeek. AB klom omhoog van vier naar zes zetels, de
VVD van vier naar vijf zetels en PACT
verloor een zetel en ging van vijf naar
vier zetels. Dan zou je kunnen concluderen dat er drie winnaars de coalitie vormen: dus het CDA, AB en
de VVD en Pact in de oppositie zou
belanden. Het had ook nog anders
gekund. AB had het voornemen om
terug te keren in de oppositie als er
bijvoorbeeld geen zinnige oplossing
werd gevonden voor hun weerstand
tegen ‘de Knip’! Eigenlijk was de kans
klein om de kiezersbelofte van AB,
de Knip in de N201, niet door te laten gaan een onmogelijke kwestie
doordat de drie andere partijen allang vóór de z.g. ‘Knip’ gestemd hadden. Nog maar kort geleden noemde Ulla Eurich van PACT de tegenstand van AB over de ‘Knip”, ‘kiezersbedrog’. Ook enkele andere leden
van PACT uitten hun gram, onder andere via foute ingezonden brieven.
Desondanks werd er tijdens de onderhandelingen, nog met de VVD erbij en zonder PACT, een uitstekende
oplossing met betrekking tot het hete hangijzer, de ‘Knip’, overeengekomen. Echter: Hoe verklaar je dan dat
de VVD, toch ook een winnaar, opeens uit de onderhandelingen moest,
de deur voor hun neus (plotseling?)
dichtsloeg en de VVD plaats moest
maken voor PACT? Ja, dat lijkt op z’n
minst toch vreemd? Natuurlijk heeft
de VVD verbolgen gereageerd; heeft
de pers al op voorhand geïnformeerd
en probeerde afgelopen zaterdag in
de uitzending ‘Aalsmeer Actueel’ van
Radio Aalsmeer, verhaal te halen.
Tevergeefs voor de VVD en eigenlijk een beetje mosterd na de maaltijd. Persoonlijk vind ik het best jammer dat zij geen deel uitmaken van
het college, maar ben ik ervan overtuigd dat ze zelf de kuil hebben gegraven waardoor de onderhandelingen vast liepen. Het is laf van de VVD
om een houding aan te nemen alsof ze met voorbedachte rade weggestuurd zijn en met verongelijkte gezichten proberen de VVD-ers hun
gezichtsverlies door te schuiven en
zwarte pieten uit te delen aan anderen; behalve aan zichzelf. Het zou fair
zijn als ze toegaven dat ze de hand
in eigen boezem moeten steken. Ik
zal niet uit de school klappen maar
neem gerust van me aan dat onderhandelen een gezamenlijke overeenkomst moet worden waar allen ten
slotte tevreden bij kunnen zijn en is
het een kwestie van geven en nemen
op een bestuurswaardige wijze. Ja,
natuurlijk kunnen de onderhandelingen vastlopen als een partij niet op
tijd aangeeft om te willen meewerken aan een gezamenlijk standpunt.
Niemand van de poppetjes van het
vorige college keert terug en dat is
op zich bijzonder voor Aalsmeer. De
traditie van jarenlang blijven zitten als
wethouder werd vier jaar geleden, en
nu opnieuw, doorbroken. Jaap, Ronald en Berry hebben plaats moeten
maken voor Ad, Gertjan en Ulla. De
periode van slechts vier jaar werken
als wethouder is in feite te kort om
het werk ten volle af te kunnen maken ofwel nieuw beleid in te zetten.
Een periode van acht jaar is redelijk.
Het nieuwe, huidige college lijkt me
overigens capabel genoeg om ons
dorp goed te kunnen besturen in een
tijd waarin de komende bezuinigingen een grote rol gaan meespelen.
Vanaf hun eerste werkdag moet er
flink worden aangepakt en het lijkt
me goed om Ad, Gertjan en Ulla de
kans te geven om hun nieuwe uitdaging aan te vangen zonder politiekachteraf-gewauwel.
Coq Scheltens

Bescherming
Bovenlanden
Aalsmeer - Het college van Provinciale Staten heeft dinsdag 27 april
besloten een varianten- en haalbaarheidsstudie uit te voeren (als
onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Groene AS Aalsmeer) voor
oeverbescherming van de Bovenlanden in Aalsmeer en hierbij aan
te sluiten bij het baggerproject in de
ringvaart van de Haarlemmermeer.
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Wedstrijden veldvoetbal

Sportvereniging Omnia 2000

Promotie twirlster Selina
Aalsmeer - Zondag 25 april was de
tweede wedstrijd van het seizoen
voor een groot deel van de twirlsters
van SV Omnia 2000. De organisatie
was in handen van The Moonlightstars in Sporthal de Vlijt te Zevenhoven. Voor een aantal meisjes zeer
bekend terrein, omdat hier ook wel
getraind wordt op solistisch niveau.
Selina Kok mocht als eerste de vloer
op met haar 1-baton in de categorie juvenile beginner en haar oefening werd beloond met een eerste
plaats en een hoge waardering van
de jury, totaal 69.5 punten. Inmiddels heeft Selina zich drie keer geplaatst met de minimale 67 NK punten, dus is ze zeker van een plaats
op het NK! In de categorie preteen
beginner kwamen Chris van Dijk en
Solenne Köhler uit. Chris behaalde hier ook een persoonlijk record
aan punten, namelijk 69.4! Ook NK
plaatsingspunten. Solenne kreeg
63.8 punten van de jury voor haar
routine. Vervolgens namen Selina
Kok en Kim Nederstigt het in de categorie juvenile beginner op tegen
een ander duo. De nieuwe trucs lukten goed, en het werd dan ook beloond met goud, met een puntentotaal van 67.8, ook NK plaatsingspunten. Het andere duo Solenne Köhler
en Ramona Ezink kwamen uit in de
categorie preteen beginner en eindigde fraai als tweede met 65.1 punten. Daarna was het tijd voor de Super-X-strutting. Kim kwam uit in de
juvenile intermediate klasse, liet een
keurige strutting zien en behaalde
met totaal 72.5 punten goud. In de
categorie Juvenile beginner kwamen Selina Kok en Kim Nederstigt
uit voor SV Omnia 2000. Selina pakte wederom het goud met een 8.4.
Kim werd vierde met een 7.9.
In de categorie preteen eindigde

Solenne als tweede met 8.2, Ramona pakte brons met 8.0 en Chris viel
net buiten de prijzen met haar 7.8.
In the Solo Rhythmic dance twirl op
eigen gekozen muziek nam Selina
het in de categorie juvenile beginner op tegen negen andere solisten.
Ze werd zeer goed beloond door de
jury met een puntentotaal van 70.2
promoveerde ze naar de intermediate klasse, en pakte weer het goud
mee! Kim liet haar aangepaste solo zien voor het eerst in de juvenile intermediate klasse, deze werd
door de jury beloond met een eerste
plaats, totaal 70.3 punten.
In de preteenklasse was ook een
groot deelnemersveld, totaal 11 solisten. Ramona Ezink debuteerde
met haar solo op muziek van Let’s
dance en behaalde 63.6 punten.
Solenne en Amber behaalden respectievelijk 63.5 en 63.8 punten. De
meisjes zijn aardig aan elkaar gewaagd. Chris pakte de jury in en
werd verdiend eerste met een totaal van 69.3 punten. Als laatste onderdeel was het preteenteam aan
de beurt onder leiding van Maaike
de Langen. De show ging mooi gelijk en ze eindigden uiteindelijk op
de tweede plaats met een totaal van
63.3. Al met al weer een succesvolle
wedstrijddag met veel medailles!
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Je bent van harte welkom,
afhankelijk van leeftijd en niveau,
op zaterdagochtend van 9 tot 10 uur
of van 10 tot 11 uur of op vrijdagavond uur van 19.15 tot 20.15 uur in
de gymzaal van de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor meer
informatie over twirlen kan contact
opgenomen worden met de Productgroep Coördinator Colinda van
Dijk, telefonisch via 06-24532039 of
per e-mail twirlen@svomnia.nl.

Achter van links naar rechs: Chris van Dijk, Ramona Ezink en Solenne Köhler.
Onder Selina Kok, Amber Glebbeek en Kim Nederstigt.

Vriendinnendag bij JAU
Aalsmeer - Op donderdag 6 mei
organiseert voetbalvereniging Jong
Aalsmeer United (JAU) in samenwerking met de KNVB een vriendinnendag op het complex van RKAV
aan de Beethovenlaan 120. Deze
dag begint om 13.00 uur en is om
circa 15.00 uur afgelopen.
De Vriendinnendag heeft als doel
om meisjes vanaf 5 jaar (en hun
ouders) kennis te laten maken met
voetbal en voetballen bij een vereniging. Daarnaast biedt de vereniging de meisjes die al lid zijn van
Jong Aalsmeer United een leuke
middag vol met voetbalactiviteiten

aan, die ze samen met een vriendin, een nichtje of een buurmeisje
kunnen doen. Ook al heb je geen
vriendinnetje, buurmeisje die al bij
Jong Aalsmeer United voetbalt,
maar je wilt wel kennis maken met
het voetballen, ook dan ben je uiteraard van harte welkom om aan
deze activiteit deel te nemen. Zeker met het bekende mini-schoolvoetbaltoernooi in het vooruitzicht.
Een mooie gelegenheid om niet
geheel onvoorbereid hieraan deel
te nemen. Wil je meedoen aan de
vriendinnendag, geef je dan op via
pwittebol@planet.nl

Zaterdag 1 mei

Bekers voor sjoelers Rijsenhout
Rijsenhout - De laatste competitieavond van het seizoen is afgelopen donderdag 22 april gespeeld bij
sjoelclub Rijsenhout. Een feestelijke avond kregen de leden aangeboden met een overheerlijk buffet,
een potje sjoelen en tot slot het uitreiken van de bekers. In de hoofdklasse is Dirkjan Baardse met 18993
gemiddeld eerste geworden. In de
A-klasse ging de hoogste eer naar
Thomas van Brakel met gemiddeld
16750 punten. In de B-klasse bleek
Rini Ravensbergen de beste met gemiddeld 16277 punten. In de C-klas-

se is de grootste beker gewonnen
door Ruud Verschie met 15616 punten en in de D-klasse werd de hoogste winst behaald door Char Kuite
met gemiddeld 15153 punten. Op de
tweede plaats zijn in de verschillende klassen Jan Joore, Heiltje Baas,
Alie van Tol, Hans Schijf en Martje
de Graaf geëindigd en op drie Ria
van der Jagt-Schumacher, Tille Vermeer, Annelies Ravensbergen, Joke
Verschie en Rita Meijer. De eerste
sjoelavond in het nieuwe seizoen is
op donderdag 16 september vanaf
20.00 uur in dorpshuis De Reede.

Laatste plaatsingswedstrijd

Medailles springers Omnia
Aalsmeer - De allerlaatste plaatsingswedstrijd trampolinespringen,
District West, heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden in de Proosdijhal. De wedstrijd begon om 10.00
uur met het individuele springen.
Op trampoline 1 in de categorie C
Jeugd meisjes, twee springers van
Omnia, Daphne en Danisha. Beide
dames hebben wederom een keurige wedstrijd gesprongen en dit resulteerde in een vierde plaats voor
Daphne en een zesde plaats voor
Danisha. Bij de C Junior meisjes
twee springers van Omnia, Sidney
en Sophie. Ook hier werd netjes gesprongen, Sidney zilver en Sophie
brons. In de C Junior jongens klasse wist Marvin goud te behalen en
sprong Max zich naar zilver.
Bij de C Senior dames mocht Viola zich het goud om laten hangen,
behaalde Maaike brons en eindigde
Naomi de Rijk op de vierde plaats.
Bij de Senior heren C wist Marc de
Jong de jury te overtuigen en een
zilveren plak te behalen. In de klasse D Jeugd gemend behaalde Ebbie brons, werd Mila negende, Sabine elfde, Esther veertiende en Govert eveneens veertiende. Bij de D
Junior/Senior gemengd wist Nikita
het brons te pakken, eindigde Sanne v. V. op de zevende plaats, Sanne A. op de achtste plaats, Marinka op de negende plaats, Sharona
werd dertiende en Ilonka sloot de rij
op de veertiende plaats. Bij de E Instappers gemengd een zilveren plak
voor Tanja, brons voor Sam, een vierde plaats voor Donnatella, een vijfde
plek voor Lars, Don op de zevende
en Kalina op een negende plaats. In
de klasse E Pupillen gemengd goud

voor Eliane en brons voor Serena,
een mooie vijfde plaats voor Sybine,
Anouk op een twaalfde, Bonita een
veertiende en Joyce een prima vijftiende plaats. In de klasse E Jeugd
gemengd behaalde Aicha van Omnia een vierde plaats en werd Naomi vd C zesde. Nadat de prijsuitreiking plaats had gevonden, werd er
omgekleed om met het tweede en
laatste deel van de dag te beginnen het synchroon springen. Daphne en Danisha, wisten in de klasse C Jeugd meisjes de bronzen medaille te behalen. Deze twee meiden
mochten vorige week ook al een
medaille in ontvangst nemen. Bij de
C Junior meisjes, goud voor Sophie en Sidney. Bij de C Junior jongens een mooie gouden plak voor
Max en Marvin. Bij de C Senior Dames goud voor Viola en Maaike. In
de klasse D Jeugd gemengd goud
voor Ebbie en Mila, brons voor Sabine en Esther. In de categorie D Junior/Senior gemengd, goud voor Nikita en Sanne vV, brons voor het koppel Marinka en Ilonka, en een vierde plaats voor Sharona en Sanne A.
Bij de E Instappers gemengd was er
deze keer goud voor Kalina en Tanje, zilver voor Lars en Don en brons
voor Sam en Donnatella. In de klasse E Pupillen gemengd goud voor
Eliane en Serena, brons voor Bonita en Anou, en een keurige vierde plaats voor Joyce en Sybine. In
de laatste klasse E Jeugd gemengd
tot slot een gouden plak voor Naomi
en Aicha. Deze week wordt bekend
gemaakt wie er van deze springers
alsnog naar de halve finale gaan en
wie rechtstreeks doorgaan naar de
finale.

Voetbal

Geen nacompetitie voor RKDES

Laatste kunstje met de
bal voor Rinus Zuidam
Aalsmeer - Rinus Zuidam is 75
jaar en alweer 25 jaar lid van voetbalvereniging RKAV. De Aalsmeerder heeft nu het moeilijke besluit
genomen om te stoppen. Zoon Peter, tevens oudlid van RKAV, vond
dat dit besluit niet helemaal in stilte moest plaatsvinden en informeerde de burgemeester hierover. Eerste man Pieter Litjens reageerde enthousiast en kwam afgelopen zaterdag op het gezellige drukke complex van de voetbalvereniging een

bloemetje overhandigen aan Rinus.
Ook sprak hij zijn waardering uit
voor deze best unieke prestatie. De
jubilaris werd door zijn teamgenoten eveneens bedankt voor zijn tomeloze inzet. Want altijd stond Rinus zijn mannetje bij Veteranen 2,
zowel op de woensdagavond bij de
training als bij de wedstrijden op zaterdagmiddag. Top, toch?! Op 5 juni zal RKAV tijdens de familie dag
zeker nog even stil staan bij deze
prestatie.

Kudelstaart - RKDES moest zijn
laatste wedstrijd afwerken tegen
Concordia in Hillegom. Des uitgeschakeld voor de tweede plaats
moest winnen om nog bij de eerste vijf te kunnen komen en dat is
weer belangrijk voor de nacompetitie. Aan het einde van de middag
stond er 3-1 op het scorebord, dus
missie mislukt, geen nacompetitie
voor de plaatselijke FC. De Hillegommers waren feller dan de Kudelstaarters, die overigens wel redelijk goed aan de wedstrijd begonnen
wat leidde tot een schitterende goal.
Mark Pothuizen nam van links een
corner die op rand strafschopgebied
in één keer door Ibra el Ahmadi op
zijn pantoffel werd genomen en de
bal sloeg als een bom via de paal
in het net. 0-2 Had het ook zomaar
kunnen worden als Mark Pothuizen
de bal wat meer vaart mee had kunnen geven. Nu was zijn inzet te slap
en werd door de keeper gekeerd.
Een leuk schouwspel ontspon zich
met kansen voor beide ploegen. De
gelijkmaker, het doelpunt van Hillegom, was overigens wonderschoon.
Van Tol liftte de bal over een Des
speler heen en haalde verwoestend
uit in de verre hoek. Keeper Ivo Peters keek verslagen toe, eerder redde hij nog een inzet fraai met zijn

been. 1-1 Was ook de rust stand.
De tweede helft begon Kudelstaart
goed. Mark Pothuizen kwam over
links goed door, maar broer Roald
kon zijn hoofd er net niet genoeg tegen aan krijgen. In de 59ste minuut
ging het fout, Jeffrey Stravers verspeelde knullig de bal op het middenveld en via een combinatie werd
Veldhuysen vrij voor de keeper gezet en hij faalde niet: 2-1.
In de 80ste minuut sloeg als een donderslag bij heldere hemel de vlam in
de pan, bij een corner van RKDES
viel plots een Concordia speler neer.
Waarom onbekend, maar uiteindelijk gaf de scheidsrechter aan een
Hillegommer geel en aan Mark Pothuizen geel. Het werd ook nog 3-1
wederom was het Jeffrey Stravers
die de bal aan Veldhuysen gaf en
de bal rustig binnen schoot. Laatste
wapenfeit was nog een schot van
een Hillegommer op de paal, maar
het bleef 3-1 en dat was niet echt
onverdiend. RKDES speelde in de
volgende samenstelling: Ivo Peters,
Robin Spaargaren, Kevin Boelsma,
Jeffrey Stravers, Koen Lentjes, Eddy
Jansen, Mark Pothuizen, Roald Pothuizen, Ibra el Ahmadi, Sander Boshuisen en Mischa v/d Scheur.
Eppo

AALSMEER
Vlug en Vaardig 1 - Aalsmeer 1
Aalsmeer 3 - CJVV 2
Aalsmeer 4 – RKAVIC 3
Aalsmeer 5 – DVVA 10
AFC 10 - Aalsmeer 6
V’zang Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1

14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.45 u
14.30 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – HMS DA.1

14.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – SCW 3
RKAV Vet.2 - THB Vet.1
V’zang Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1

14.00 u
14.00 u
14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – Geuzen.M.meer MB.1 11.30 u
Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United.B2 – Hillegom B2
Hoofddorp C3 - J.A.United.C1
Zandvoort C3 - J.A.United.C3

12.00 u
15.00 u
11.30 u

Pupillen
J.A.United.D2 – Pancratius D4
RKDES D2 - J.A.United.D3
Diemen D5 - J.A.United.D4
Ouderkerk D5 - J.A.United.D5
J.A.United.D6 – DIOS MD.1
J.A.United.E1 - VVC E1
HBC E2 - J.A.United.E 2
J.A.United.E3 – VVC E4
J.A.United.E4 – VEW E1
J.A.United E4 – VEW E1
Hoofddorp E7 - J.A.United.E5
J.A.United.E6 – DSK E1
DIOS E5 - J.A.United.E7
UNO E5 - J.A.United.E9
J.A.United F1 – VVC F2
Terrasvogels F1 - J.A.United.F2
Vogelenzang F1 - J.A.United.F4
VVC F7 - J.A.United.F6
HBC F8 - J.A.United.F7
Bloemendaal F 12 - J.A.United.F8

11.15 u
9.30 u
12.15 u
10.30 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
8.30 u
10.15 u
10.00 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
12.00 u

Meisjes
B’veldert MC.2 - J.A.United.MC.1
HBC MD.1 - J.A.United.MD.1
J.A.United.MD.2 – Hertha MD.1
SCW ME.1 - J.A.United.ME.1

12.15 u
10.15 u
11.15 u
9.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 - Amstelveen D1
RKDES D3 – DSS D8
RKDES E1 – AFC E3
RKDES E2 – VVA/Spartaan E3
RKDES E3 – Abcoude E9
RKDES E4 – Sp.Martinus E 10
Swift F2 - RKDES F1
RKDES F4 – Swift F4
Buitenveldert F7 - RKDES F5
RKDES F6 – AMVJ F4

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

RKDES F7 – Badhoevedorp F1
Ouderkerk F 10 - RKDES F8
Roda’23 F 14 - RKDES F9
RKDES F10 – Swift F6

9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Wartburgia DA.3
Victoria MA.2 - RKDES MA.1
RKDES MB.1 – Castricum MB.1
RKDES MC.1 – Buitenboys MC.1
Zandvoort MD.1 - RKDES MD.1
RKDES ME.1 – Pancratius ME.2

13.00 u
14.00 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u

S.C.W.
SCW 2 – Legm.vogels 2
RKAV 2 - SCW 3
SCW Vet.1 – SDW Vet.1
RCH Vet.3 - SCW Vet.2
Stormvogels Vet.1 - SCW Vet.3
SCW Vet.4 – Kon.HFC Vet.4

12.00 u
14.00 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
RCH A1 - SCW A1
Stormvogels B2 - SCW B1

11.30 u
12.00 u

Pupillen
KDO D1 - SCW D1
VVC E6 - SCW E1
SCW E2 – Velsen E7
SCW F2 – Bloemendaal F 11
SCW F3 – VVC F 10
SCW F 4 – HBC F9

10.15 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – BFC DA 1
SCW MC.1 – Hoofddorp MC.2
Concordia MD.1 - SCW MD.1
SCW ME.1 – J.A.United ME.1

13.00 u
10.30 u
10.00 u
9.00 u

Zondag 2 mei
R.K.A.V.
VVA/Spartaan 1 - RKAV 1
Waterwijk 3 - RKAV 2
Roda’23 3 - RKAV 3
Ouderkerk 3 - RKAV 4
RKAV 5 – BSM 5
RKAV 6 – Pancratius 8

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

Dames
DSS DA.1 - RKAV DA.1

13.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – HBC 1
Abcoude 3 - RKDES 2
Hillegom 2 - RKDES 3
De Meteoor 2 - RKDES 4
ABN AMRO 2 - RKDES 5
RKDES 6 – Buitenveldert 6
KLM 3 - RKDES 7

14.00 u
12.00 u
11.30 u
11.00 u
14.30 u
14.00 u
12.30 u

Junioren
Legm.vogels A1 – RKDES A1
RKDES A2 – Ouderkerk A2
RKDES B1 – Hollandia B1
RKDES B2 – De Dijk B2
Sp.Martinus C1 - RKDES C1
RKDES C2 – VVC C1

11.00 u
12.00 u
12.00 u
10.00 u
10.00 u
12.00 u

Eredivisie handbal nacompetitie

FIQAS Aalsmeer stelt
BeNeLux-handbal veilig
Aalsmeer - De mannen van regerend landskampioen F I QA S
Aalsmeer zullen hun titel dit seizoen
niet kunnen verdedigen. Afgelopen
zondag werd weliswaar van de Limburg Lions gewonnen, het verschil
met de nummers 1 en 2 (Kras/Volendam en Pals Groep/E&O die allebei zelf ook wonnen) is inmiddels
niet meer te overbruggen om de finale nog te halen. Wel stelden de
Aalsmeerse handballers een plaats
bij de eerste vier veilig, die volgend seizoen recht geeft op deelname aan de BeNeLux-liga (de Belgisch/Nederlands/Luxemburgse
competitie die het vervolg is op de
al eerder gespeelde BeNeLiga). De
Aalsmeerders hadden nog een appeltje te schillen met de Limburgers:
zij waren het immers die de zegereeks van FIQAS Aalsmeer in de nacompetitie (na winst op E&O en Volendam) wisten te stoppen: in Geleen werd het 26-24 voor de Lions. Zondag ging de wedstrijd één
helft nog redelijk gelijk op. Er werd
sterk verdedigd, maar toch konden
de Lions vaak wel van afstand uithalen. In eerste instantie wisten de
Limburgers steeds een voorsprong
te nemen, dan weer waren het de
Aalsmeerders die voor kwamen;
beide ploegen kwamen de eerste
twintig minuten echter nooit verder dan een marge van één. Daarna sloeg FIQAS Aalsmeer voor het
eerst een gaatje: van 8-9 naar 119 (door twee goals op rij van Stefan Geleijn en een mooie actie van
Jeffrey Boomhouwer) en even later 13-10, door Robin Boomhouwer
uit de rechterhoek en z’n broer Jeffrey uit een break-out na een fraaie
stop van Micha Hoogewoud. Drie
afstandsschoten later was de stand
echter alweer gelijk: 13-13. Frank
Lübbert bepaalde de ruststand op
14-13. Na de pauze was het Ruud
Neeft die meteen zorgde voor een
ruimere voorsprong.
Zoals wel vaker weet deze beweeglijke opbouwspeler zijn ploeg soms
uit een impasse te halen en dat gebeurde nu ook; door drie doelpunten op rij van zijn hand én een fraaie
goal uit de linkerhoek van Jarcha
van Dijk was het na een paar minuten al 18-13. De wedstrijd leek
gespeeld, maar in eerste instantie
werd er niet verder doorgedrukt. Het
spel werd – van beide kanten – wat

rommelig. FIQAS Aalsmeer miste
maar liefst vier penalty’s en zag de
schoten vaak gestopt. Aan de andere kant hield ook Jeffrey Groeneveld de nodige ballen uit zijn doel en
het duurde even voor er na de 20-16
tussenstand weer gescoord werd.
Het was Remon Spaargaren, die
goed om kwam vanuit de hoek die
de 21-16 op het bord bracht. Hierna werd aan beide kanten een strafworp gestopt en kwamen de Lions
nog één keer op een marge van vier:
21-17. Daarna was de dekking van
FIQAS Aalsmeer niet meer te passeren en maakten ze zelf het karwei
keurig af: 24-17.
Er wachten nu nog twee wedstrijden
in de nacompetitie, waarin FIQAS
Aalsmeer Bevo nog kan passeren
en op plaats drie kan komen. Zaterdag 1 mei speelt FIQAS uit teggen
v.d. Voort/Quintus vanaf 21.00 uur
en zaterdag 8 mei staat de thuiswedstrijd tegen Eurotech/Bevo op
het programma. Aanvang: 20.30 uur
in De Bloemhof aan de Hornweg.
Daarna - op 13 mei – valt er alsnog
een prijs te winnen, want dan staat
FIQAS Aalsmeer in de bekerfinale
tegenover Kras/Volendam.
Supportersbus naar Almere
De heren van FIQAS Aalsmeer hebben zich geplaatst voor de finale van
het NHV bekertoernooi. Kras/Volendam is – evenals vorig seizoen - de
andere finalist. Die wedstrijd wordt
traditiegetrouw gespeeld op Hemelsvaartdag in het Topsportcentrum in Almere. Kom op donderdag
13 mei naar Almere en moedig de
ploeg aan.
De heren finale begint om 15.30 uur,
om 13.30 uur voorafgegaan door de
dames finale (tussen V.O.C. en E&O).
Er zal deze dag vanaf de Bloemhof een supportersbus rijden naar
Almere. De busreis is gratis voor
jeugdleden van FIQAS Aalsmeer,
kost 5 euro voor leden van de supportersvereniging en niet-leden betalen 7,50 euro (exclusief toegangskaart).
Wie met de bus mee wil, kan zich
opgeven door in te tekenen op de
lijst die in de hal van de Bloemhof
hangt. Dit kan nog tot en met zaterdag 8 mei. Op 13 mei vertrekt
de bus om 12.30 uur vanaf het parkeerterrein bij de Bloemhof aan de
Hornweg.
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Toppers in voorlaatste
ZABO zaalvoetbalronde

Twee wedstrijden, zeven
clubrecords Oceanus

Aalsmeer - De zeventiende en
voorlaatste speelronde van de ZABO
zaalvoetbalcompetitie is één week
vervroegd naar zaterdag 1 mei aanstaande. Er wordt gespeeld in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg en
op het programma staan twee zeer
interessante wedstrijden. De koploper speelt tegen de nummer drie
van de ranglijst en de nummer twee
speelt tegen de nummer vier van de
stand. Het volledige programma ziet
er als volgt uit: om 18.35 uur LEMOgaat-los tegen Piller Sport. Om 19.20
uur LEMO tegen Mantel Makelaars.
Om 20.05 uur Schijf Grondboringen
tegen DGL. Om 20.50 uur De Jet Set
BV tegen Sportcafé de Midi’s en om
21.35 uur tenslotte Amsec Beveiliging tegen Accon. Publiek is van
harte welkom en de toegang bij de

Aalsmeer - De wedstrijdzwemmers van Oceanus kwamen zondag
op twee verschillende wedstrijden
in actie. Bij de Nederlandse Junioren Kampioenschappen lange afstanden in Drachten startten Vincent Moolhuijsen en Tamara Grove. Vincent zwom de 1500 meter
vrijeslag. Hij zwom een gelijkmatige race, waarbij hij 1400 meter lang
in medaillepositie zwom. De laatste
100 meter deden hem echter de das
om, omdat de concurrenten nog wel
konden versnellen en hij niet. Een
vierde plaats was zijn deel. De tijd
van 17.28.99 was een persoonlijk record, tussentijds was de 800 metertijd van 9.16.76 goed voor nieuwe clubrecords bij de jongens 16
en 17 jaar en de heren. De oude records stonden op 9.19.35 van Bastiaan Waanders vorig jaar.
Tamara Grove kwam uit op de 800
meter vrijeslag. Ze dook voor het
eerst op de lange baan onder de 10
minuten: 9.58.96 en werd zevende
in haar leeftijdsgroep. De tijd was
goed voor nieuwe clubrecords bij de
meisjes 14 en 15 jaar (was Danielle
Grootes vorig jaar en Iris van Leeuwen uit 1994, beiden 10.08.0) en de
meisjes 16 jaar (was Nikki van der

ZABO is gratis.
Stand: Sportcafé de Midi’s 16-38,
DGL 16-36, De Jet Set BV 16-34,
Schijf Grondboringen 16-30, Accon
16-25, Mantel Makelaars 16-21, Piller Sport 16-19, Amsec Beveiliging
16-16, LEMO 16-12, LEMO-gaat-los
16-0. Sportcafé de Midi’s kan zaterdag kampioen kan worden, maar
mocht dit team verliezen van De Jet
Set BV dan kan DGL de nieuwe lijstaanvoerder worden.
Mocht De Midi’s gelijkspelen en
DGL winnen dan staan beide ploegen precies gelijk qua punten en zal
het doelsaldo een rol van betekenis gaan spelen bij de slotronde. De
slotronde volgt op zaterdag 15 mei
en dan speelt Sportcafé de Midi’s
tegen LEMO-gaat-los en DGL heeft
LEMO als tegenstander.

Atletiek: AV Aalsmeer

Stralende omstandigheden bij
succesvolle schoolatletiekdag
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
24 april is onder werkelijk stralende omstandigheden de schoolatletiekdag 2010 afgewerkt. Ruim tweehonderd kinderen hadden zich dit
jaar weer aangemeld om de gebruikelijke onderdelen af te werken. In
de ochtend was de bovenbouw te
bewonderen, ’s middags de onderbouw en onder het toeziend oog
van vele ouders, opa’s, oma’s, familieleden en bekenden werden er
veel mooie sportieve prestaties geleverd. Zo werd er fanatiek 60 meter gesprint, erg ver gesprongen en
enorm ver geworpen. En terwijl het
lichaam al flink vermoeid was geraakt waagden heel veel kinderen
zich ook nog eens aan de altijd zware 600 meter hardlopen, het laatste
onderdeel van de dag.
Net als in 2009 was ook dit jaar de
Zuidooster weer de school met de
meeste deelnemers. Voor de bes-

ten waren er uiteraard weer medailles beschikbaar en voor iedere deelnemer wordt een prestatiekaart gemaakt, die de komende tijd bij de
scholen afgeleverd zal worden. Op
zo’n dag kun je nog eens goed zien
dat Aalsmeer over veel talentvolle en sportieve kinderen beschikt.
Sportieve kinderen die ze bij AV
Aalsmeer dan ook nog eens graag
een keertje terug zouden willen
zien. Vandaar ook dat er voor deze
dag een speciale opstapaanbieding
voor de jeugd gemaakt was.
Heb je deze dag genoten en veel
plezier beleeft aan de atletieksport?
Tot het einde van dit jaar is het mogelijk te trainen bij AV Aalsmeer
voor het luttele bedrag van slechts
25 euro. Foto’s van de schoolatletiekdag en informatie over AV
Aalsmeer is te vinden op de website: www.avaalsmeer.nl.

Voetbal

Winst Aalsmeer op Roda’23
Aalsmeer - In een niet best gespeelde wedstrijd heeft Aalsmeer
afgelopen zaterdag tegen Roda’23
toch de volle winst binnen weten te halen: 3-1. Natuurlijk kreeg
Aalsmeer weer vele kansen tegen
een krampachtig verdedigend Roda ’23, maar er zat geen zuiverheid
in het spel en ook het solistisch spel
van enkele spelers deed de wedstrijd geen goed. Gaandeweg kreeg
Roda ’23 in de tweede helft nog
kansen om een punt uit Aalsmeer
mee te nemen. Dat het zover niet
kwam lag voor een groot deel aan
de achterste linie van Aalsmeer
die niet alleen de minste doelpunten tegen hebben in deze competitie, maar ook aanvallend (Thomas
Harte) hun steentje bijdragen. Omdat RKAVIC tegen SCW niet verder kwam dan een gelijkspel (1–1)
start Aalsmeer met 3 punten voorsprong op RKAVIC komende zaterdag de laatste wedstrijd tegen Vlug
en Vaardig in Amsterdam. Aan een
gelijkspel heeft Aalsmeer genoeg
om directe promotie naar de tweede klasse af te dwingen. Aalsmeer
startte sterk aanvallend. Al in de 4e
minuut kreeg Wieger Visser de eerste kans. De goed keepende Jos van
Nes voorkwam de 1–0. De tweede
kans in de 5e minuut was voor Ilker
Yildiz. Maar uit de draai schoot hij
hoog over. In de 31e minuut scoor-

de Ilker Yildiz zijn eerste doelpunt
uit een goed opgezette aanval, 1–
0. In de 38e minuut waren het achtereenvolgend Thomas Harte en Salih Yildiz die vrij voor doelman van
Nes het net niet konden vinden. Het
was weer Ilker Yildiz die in de 41e
minuut de trekker overhaalde. Ondanks gevlag van de grensrechter
gaf scheidsrechter Meinen het doelpunt aan Aalsmeer, 2-0. De tweede helft was saai: Aalsmeer dat niet
wilde en Roda ´23 dat niet kon. Ali
Keles trof in de 54e minuut de lat.
Met een foutje achterin in de 58e
minuut bracht Alex de Vries voor
Roda ´23 de stand op 2-1 en moest
Aalmeer weer oppassen. Een minuut later was van Hommel met een
kopbal dicht bij de 2-2. In de 83e minuut wist Wieger Visser op aangeven van Ruud den Hooglander de
bevrijdende 3–1 te scoren. De laatste 10 minuten trok Aalsmeer het
spel weer naar zich toe, maar behoudens schoten van Tim Millenaar
en Wieger Visser gebeurde er niet
veel meer. Aalsmeer kan zich gaan
opmaken voor de laatste wedstrijd
tegen Vlug en Vaardig wat wel de
nodige spanning teweeg zal brengen. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Sportpark Ookmeer, Troelstralaan in
Amsterdam.
		
Jack van Muijden

PV De Telegraaf

Snelle aankomsten duiven
Aalsmeer - Op zaterdag 24 april
is de wedvlucht Strombeek vervlogen. Door 19 liefhebbers werden in
totaal 513 duiven ingekorfd. Gelost
om 8.45 uur bij een zwakke oostelijke wind, werden de duiven zo rond
1045 uur terugverwacht. Menig liefhebber werd door de snelle aankomsten verrast. Daar de duiven tegenwoordig niet meer met de hand
worden geklokt, maar door het mechanisch aankomstsysteem worden
geregistreerd, maakt het voor de
uitslag weinig verschil. De snelste
duif deze week was van de Comb.
v. Leeuwen/v. Grieken. Het beestje vloog met een gemiddelde snelheid van 85 kilometer per uur naar
zijn baasjes terug. De volledige uitslag is als volgt:
1. Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 2. C.

v. Vliet. 3. G. v.d. Bergen. 4. J. v. Duren. 5. J. v. Dijk. 6. Comb. v. Ackooy.
7. D. Baars. 8. Comb. Wiersma en Zn.
9. M. de Block. 10. A. v.d. Wie. 11. J.
Vijfhuizen. 12. Th. v.d. Wie. 13. J. en
P. Spook. 14. J. Kluinhaar en dr. 15.
P. v.d. Meyden. 16. B. de Groot. 17. A.
Kok. 18. H. Spaargaren. 19. S. Vonk.
Stand ploegenklassement
1. A.a. Sloopwerken
1730 pnt
2. Lasbedrijf v. Vliet
1659 pnt
3. Zuivelsp. Langelaan
1623 pnt
4. Bosman Kassenbouw 1622 pnt
5. Oerlemans Confectie
1410 pnt
Komend weekend wordt er vanuit
het Belgische Nijvel gevlogen. Maar
hopen dat de weergoden de duiven
goed gezind zijn, zodat weer een
mooie wedstrijd gevolgen kan worden.

Tim Maas en Tim van de Poel!

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Tim Maas sensationeel!
Kudelstaart - Tim Maas wint voor
de tweede keer in zijn dartcarrière
een avondje Poel’s Eye. Een overwinning die veel betekent. De vaste Poel’s Eye gangers weten dat en
mede daarom was het nog opmerkelijk druk tijdens de finales. Finales in meervoud, want er worden vijf
finales tegelijk gespeeld bij Poel’s
Eye. De unieke toernooiopzet zorgt
er voor dat eenieder op zijn eigen
niveau terechtkomt. Het niveau in
de winnaarsronde is hoog en voor
het winnen van een avondje Poel’s
Eye is Eredivisie niveau vereist.
Tim Maas kwam dan ook menige topper uit de Bollenstreek tegen. En zonder deze tegenstanders
te kort te doen: Tim liet geen spaan
heel van de reputaties die er natuurlijk zijn in de dartwereld. De tegenstander in de finale was Tim van de
Poel, die zijn debuut bij Poel’s Eye
maakte. Deze jeugdige Uithoornaar
speelt in het vertegenwoordigende
team van de regio Amsterdam. Onder begeleiding van een trotse moeder voelde hij zich al snel welkom
in Dorpshuis ’t Podium. Reeds in de
poulewedstrijden wist Tim van de
Poel zich al te onderscheiden. Drie
overwinningen en mooie finishes
vormden het begin van een heerlijke avond. De knock out rondes werden overleefd en er vond een finale plaats tussen twee naamgenoten:
Tim en Tim! Beide finalisten hadden
last van zenuwen, ieder om eigen
redenen. Uiteindelijk zal wellicht de
ervaring meegespeeld hebben en
was het dus Tim Maas die de finale winnend zou afsluiten. Een andere darter die de afgelopen vrijdagavond van zich deed spreken was
Victor van Schie. Pal naast het bord
waar de finale van de winnaarsronde werd gespeeld, gooide Victor de
finale van de Scone ronde tegen Jeroen van den Helder. Na een uitstekend begin van beide darters werd
de laatste en beslissende leg gekenmerkt door vermoeidheid. Beide spelers hadden pijlen voor de
wedstrijd, beide spelers hoorden
de schrijver zeggen ‘No Score’. Victor gooide uiteindelijk de winnende
dart, maar de avond was voor hem
nog niet voorbij. Een avondje Poel’s
Eye wordt namelijk afgesloten met
een draai aan het Mystery Out rad.
De 146 finish die hij gooide op vrij-

dag 5 maart 2010 bleek goud waard,
het rad stopte exact op 146; de Mystery Out ‘pot’ was voor Victor. Bij de
dames won Chantal Wijfje voor de
tweede keer ooit een Poel’s Eye
avond. Een knappe prestatie, want
tegenstander Bianco Los won al
eerder vier (!) Poel’s Eye avonden en
verloor niet eerder een finale. In de
verliezersronde won Ans Engel van
Riekie. Bij de heren bereikte Wilco
van Det knap de finale, maar tegenstander Jan Kranendonk pakte de
broodnodige punten voor de ranking! Een mooie 130 finish van Dimitri Poncin was de hoogste van de
avond. Het leek er op dat een dame
met de hoogste finish van de avond
zou prijken: 117 van Henny Taal!
Koppeltoernooi
Zaterdag 1 mei is het volgende
Poel’s Eye toernooi. Poel’s Eye blijft
vernieuwend en hoopt het darten
toegankelijk te maken voor iedereen. Dit toernooi is een koppeltoernooi, inschrijving is echter individueel. Zo veel mogelijk darten en middels loting elke ronde een andere
koppelmaat. Een uitdaging voor de
organisatie, maar zeker ook voor de
darters. De aanvang is 19.30 in het
Dorpshuis. Iedereen kan voor 3,50
euro deelnemen.

Speelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Maandag 19 april is er
weer goed en gezellig gekoppeld
bij buurtvereniging Oostend. De
kaartavond is gewonnen door Ans
v.d.Stroom en T. Buwalda met 5693
punten, gevolgd door het koppel K.
Kuggelein en F.v.Engelen met 5462
punten en op de derde plek is het
koppel Marja en Grada geëindigd
met 5322 punten. De poedelprijs
mocht het koppel Ab en Joke mee
naar huis nemen met 3491 punten.
Bij het jokeren was Riet onverslaanbaar met 197 punten. De poedelprijs ging naar Emmy. De volgende
speelavond is op maandag 3 mei in
gebouw Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. De aanvang is 20.00
uur precies, de zaal gaat open om
19.30 uur.

Veldkorfbalcompetitie

Hoorn vorig jaar 9.59.75). Een grote groep zwemmers kwam aan de
start in Hoofddorp voor een driekamp met De Otters het Gooi en de
plaatselijke ZPCH.
Er werden zo’n 50 persoonlijke records gezwommen. Tevens weer
een clubrecord voor Dennis Weening, die op de 100 vlinder debuteerde met een uitstekende 1.25.11. Hij
werd daarbij achtervolgd door Ruben Griffioen, die naar 1.27.10 snelde en zijn persoonlijk record daarmee flink aanscherpte. Bij de meisjes debuteerden Lianne Bouwmeester (1.45.44) en Lulu-May Verbeek
(1.55.23) op dit zware nummer. Andere opvallende prestaties: Op de
50 vrij Linn Arendsen 0.45.89, Aicha Croes 0.35.17, Simone Huisman
0.34.22, Nina van Mastwijk 0.42.82,
Amber Rademaker 0.49.50, Tess
Pagano Mirani 0.38.30, Aage Vermeeren 0.35.08 en Max Wegbrans
0.28.15.
Komende zondag een limietwedstrijd in Aalsmeer, vervolgens de
kringkampioenschappen in mei en
verschillende nationale kampioenschappen voor alle leeftijdscategorieën zullen het seizoen eind juni en
begin juli afsluiten.

Nacompetitie handbal

Eerste winst dames FIQAS
Aalsmeer - Na de eerste lastige thuiswedstrijd in de nacompetitie tegen Bevo (die werd verloren),
moesten de Aalsmeerse dames vorige week donderdag naar Bentelo.
Het werd een vreemde wedstrijd:
nadat bij eerdere wedstrijden altijd
met hars gespeeld mocht worden,
was dat nu ineens niet meer het geval. De Aalsmeerse dames moesten
dan ook erg wennen in de beginfase en daar profiteerde de thuisploeg van: 8-4. Toch knokte FIQAS
Aalsmeer zich terug naar een 9-8
ruststand. In het begin van de tweede helft wisten de Aalsmeerse dames een voorsprong te nemen: 9-12
en konden die lang vasthouden: 1618. Een paar tijdstraffen in de slotfase brachten Bentelo op gelijke hoogte: 18-18 en door een penalty in de
laatste minuut zelfs de winst: 19-18,
waar een gelijkspel meer dan verdiend was geweest. Nog steeds met
lege handen begon FIQAS Aalsmeer
dus afgelopen zondag aan wedstrijd
nummer drie, tegen Olympia.
Het eerste kwartier hielden de ploegen elkaar aardig in evenwicht: 77, De rust ging Aalsmeer in met een
11-12 achterstand. Na de pauze

scoorde Olympia als eerste: 11-13.
Maar daarna vond FIQAS Aalsmeer
de draai pas goed: de verdediging
stond als een huis en drie fraaie acties op rij van Sharelle Maarse zorgden voor een voorsprong: 14-13. Michelle keerde opnieuw een penalty
en het tempo in de aanval ging omhoog. Binnen tien minuten bouwde FIQAS Aalsmeer de voorsprong
verder uit, waar Olympia steeds stuk
liep op de Aalsmeerse dekking of
keepster Bianca Schijf: 19-14 na een
kwartier. Het verschil was gemaakt
en zou de rest van de wedstrijd niet
meer in gevaar komen. Sarah Bartling zette een paar keer sterk door
en ook Nicole van Schie werd gevonden aan de cirkel. Olympia probeerde de Aalsmeerse dames nu af
te stoppen door een aantal speelsters vast te zetten, maar dat gaf de
rest alleen maar meer ruimte en zo
werd de voorsprong verder uitgebouwd naar de uiteindelijke 28-19
zege. Aanstaande zaterdag 1 mei
wacht de uitwedstrijd tegen Bevo
vanaf 18.00 uur en donderdag 6 mei
is Bentelo thuis in De Bloemhof de
tegenstander van de dames. Deze
wedstrijd begint om 20.30 uur.

Winst dames
BV Hornmeer

Wil ter Horst en Ans Doeswijk met
5379 punten, George Lemmerzaal
en Theo Nagtegaal met 5179 punten en Fred Maas met Piet met 5095
punten. De poedelprijs was voor de
familie Ton. Het jokeren is gewonnen door Loes van de Terp met 325
punten. Komende vrijdag is er geen
kaarten in verband met Koninginnedag. Vrijdag 7 mei zijn alle kaartliefhebbers weer welkom in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan
3. Aanvang is 20.00 uur, deur open
vanaf 19.30 uur.

Aalsmeer - De dames hebben verschrikkelijk toegeslagen tijdens de
wekelijkse kaartavond van buurtvereniging Hornmeer. Het was
een koppel-kaartavond en de dames hadden sterke teams gevormd. Miep Bloemen en Krijna
Verhoef wisten uiteindelijk te winnen met 5528 punten, gevolgd door

Geconcentreerd VZOD loopt
eenvoudig over arm MIK heen
Kudelstaart - Onder werkelijk uitstekende weersomstandigheden
fungeerde VZOD afgelopen zaterdag als gastheer voor de Amsterdamse korfballers. Of beter gezegd; de Amsterdammers waren als
een speelbal voor de Kudelstaarters. De stand en de statistieken op
de ranglijst vóór deze wedstrijd gaven de oneerlijke strijd eigenlijk al
aan. MIK de hekkensluiter, heeft
een omgekeerd evenredig doelsaldo aan VZOD, de titelkandidaat.
Ook een blik op de reservebank
gaf een verschil: bij de Kudelstaarters vol met komend talent terwijl
op de bank van MIK geen reserve
te vinden was. Het team van trainer/coach Klaas Bosman ging fris
van start en Martijn Vervark en Willem Mast zetten al snel de 2-0 op
het scorebord.
Nadat Bart Verheul een door Maurice Klop verkregen strafworp verzilverde was het Annika van Os die
van afstand scoorde: 4-0. MIK wist
ook de korf te vinden, maar spannend werd het nimmer. Vervark en
Verheul tilden de stand naar 6-1.
Vervolgens werd een doelpoging
van Verheul verijdeld doordat een
Mik-speler de flexibiliteit van Kudelstaartse korfbalpaal testte. Dit
materiaal bleek in prima staat te
zijn en de verkregen strafworp werd
door Verheul zelf benut. Op slag van
rust scoorde Vervark uit een vrije bal
waardoor een tussenstand werd bereikt van 8-1. Na rust knalden Vervark en Eline Ruessink gelijk de 101 binnen waarna de koek even op
was. Na een kwartier verzilverde
Verheul een strafworp na onreglementair hinderen van Van Os. MIK
scoorde vervolgens tegen en deze middag op dreef zijnde Vervark
scoorde zijn vijfde treffer: 12-2. In-

tussen was Lianda van der Schilden,
die na dit seizoen afscheid neemt
vanwege een opleiding, vervangen
door Dineke Westerhof die na haar
in de zaal opgelopen enkelblessure weer minuten kon maken in de
hoofdmacht. Enkele minuten later
wisselde coach Bosman Maurice
Klop voor Nils van Os. Het slotakkoord was voor de Kudelstaarters
die door goals van Ruessink, Mast
en wederom Vervark de eindstand
bepaalden op een afgetekende 153. Komende zaterdag is VZOD vrij
waarna ze op 8 mei om 15.30 uur op
bezoek gaat bij DTS in Enkhuizen.
DTS is een verraderlijke ploeg die
met een opmerkelijke opmars bezig
is. Vermeldenswaard is dat alle seniorenteams van VZOD in hun poules op titelkoers liggen en alleen aan
kop gaan. VZOD 2 won afgelopen
zaterdag met 10-6 van Badhoevedorp 2 terwijl VZOD 3 Furore 5 naar
huis stuurde met een 16-6 nederlaag. Meer informatie en uitslagen
op www.vzod.nl.
Lianda van der Schilden neemt afscheid van VZOD.

De winnaars van 2009, het team van Microsoft.

Start 8ste regionale bedrijven
volleybaltoernooi in The Beach

Aalsmeer - Ook dit jaar staat het
Regionale Bedrijven Beachvolleybal
Toernooi op het programma in The
Beach! Dit sportieve, maar vooral
gezellige evenement vindt plaatst op
de dinsdagavonden in de maanden
mei en juni. In het 8ste Regionale
Bedrijven Beachvolleybal Toernooi
strijden net als in de voorgaande jaren steeds maximaal 18 bedrijven
per avond om een plaats op de finaleavond op dinsdag 8 juni. Op deze finaleavond strijden de bedrijven
die zich tijdens de voorrondes hebben gekwalificeerd voor de hoofdprijs: Een geheel verzorgde beachvolleybalclinic door de spelers van
BeachTeamAalsmeer met het hele
bedrijf in The Beach! Elk bedrijf kan
zich (met 1 of meerdere teams, van
4 spelers) in schrijven voor een van
de voorrondes die worden gespeelde op de dinsdag 11, 18, 25 mei en 1

juni. De beste teams van elke voorronde plaatst zich voor de finale op
dinsdag 9 juni! De toernooien worden gespeeld van 19.00 tot 22.00
uur. Voorafgaand aan ieder toernooi
wordt er om 18.30 uur een gratis clinic/warming-up verzorgd door de
spelers van BeachTeamAalsmeer. Na
afloop van de wedstrijden, mag het
winnende team ook nog een wedstrijd spelen tegen deze toppers. Wil
je ook op een informele en sportieve wijze kennismaken met bedrijven uit de regio, schrijf je dan nu in
voor het 8ste regionale beachvolleybal bedrijventoernooi! De kosten
voor deelname aan een van de voorrondes bedragen 50 euro per team
(minimaal 4 personen). Deelname
aan de finaleavond kost 30 euro per
team. Surf voor meer informatie of
om in te schrijven naar: www.beach.
nl of mail naar sportief@beach.nl.
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Uit in
AALSMEER

Marktstraat 19
1431 BD Aalsmeer
0297 368378
www.deoudeveiling.nl

Eten en drinken

Geniet van Hollandse gerechten
Kleine en grote zaal beschikbaar voor:
vergaderen, presentatie, bruiloft, feest

Opvallend
gezellig

Elk weekend
Top DJ’s

Aalsmeer

voor een Top avondje uit ga je nu
naar Danscafé de Praam

7 dAgen per Week

geopend

Zijdstraat 60 • Tel: 0297-322010
voor meer info: www.cafedepraam.nl

Om de week op dinsdagavond

Murphy’s quiznight
Weteringstraat 8 Aalsmeer 322949

Optreden King Pelican in
Holland Huys zaterdag

www.kingpelican.nl

1 MEI vanaf 21.00 uur
in ‘t Holland Huys

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 1 mei is er live-muziek in
eetcafé ‘t Holland Huys in de Zijdstraat. De nog jonge band
King Pelican verzorgt een optreden. De vijfmansformatie uit
Aalsmeer en Uithoorn bestaat uit zangeres Nicolette, drummer Erik, bassiste Kim, gitarist Sander en gitarist en zanger
Ruy. Het repertoire van de band bestaat uit zowel alternatieve
popsongs als rock covers van toen en nu. Publiek is van harte welkom. Rond 21.00 uur begint het optreden en de toegang
is gratis.
Cd-single voor Gerry Holland
En op donderdag 6 mei wordt de nieuwe cd single van Gerry Holland ‘Ik ga waar jouw liefde heenleidt’ uitgereikt door
niemand minder dan Bonnie St. Claire in ’t Holland Huys in
de Zijdstraat om 20.00 uur. De cd is geproduceerd door Gerto Heupink en de videoclip door Bert Tromp van Oranjeclip.nl.
Bert is verder ook de webmaster van de splinternieuwe website van Gerry, welke afgelopen week online is gegaan. Sinds het
uitkomen van de eerste single ‘Ik zie het wel zitten’ in februari
2009 is het snel gegaan met de bekendheid van Gerry. De vele optredens, interviews en een notering in de Radio NL en TV
Oranje top 30 hebben ervoor gezorgd dat Gerry Holland inmiddels al een behoorlijke verzameling fans opgebouwd heeft. Na
zijn laatste cd single in oktober 2009 ‘Wat elke man kan overkomen’, een typische ballad, komt Gerry nu met een swingend
up-tempo nummer als opvolger uit. Het nummer is een cover
van de jaren 70 hit met in de nu Nederlandse tekst een zeer
verrassend sterk refrein dat gewoon vraagt om massaal me te
worden gezongen. Voor meer informatie over Gerry Holland:
www.gerryholland.nl.

Zijdstraat 14,
1431 EC Aalsmeer
Tel. 0297-344602
www.hollandhuys.nl

HELE JAAR
GEOPEND
van maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
en zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur
Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

info 0297-329168
www.bonami.nl

Queensnight with dJ roel
Je bent welkom vanaf 22.00 uur
kom op tiJd want vol=vol!!
entree is gratis

Wij zijn 7 dagen per week geopend
voor lunch en diner, dagelijks vanaf 12 uur.

Dus denk ook aan Koninginnedag, bevrijdingsdag, moederdag & Pinksteren.
•
•
•
•

joop & ria
van leeuwen

bloemen•planten•decoratie
Kudelstaartseweg 165 - Kudelstaart - tel. 0297-325703
‘t Bloemenwinkeltje
Winkelcentrum Kudelstaart - tel. 0297-323540
De Plantentuin
Zijdstraat 67 - aalsmeer - tel. 0297-344507

voor rouw-arrangementen
met deskundig advies

Te koop:
Surfpak kind korte mouw/broek
4/XS 5/6 jr. voor Oosterbad Prolimit 10 euro.
Tel. 0297-707036
Gevraagd:
Wie gaat er op de vrijmarkt
met LP’s, singletjes uit de jaren
50/60 staan? Geef goede prijs.
Tel. 0297-786546
Te koop:
Compl. bed met ombouw en
wasbaar matras 200x140 100
euro.
Tel. 085-7843151
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 1000 m2 antiek
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr.
naar particulier. Oosteinderweg
201a, Aalsmeer.
Tel. 0297-320058/326413

Leden meisjes B en Dames gezocht

RKAV meisjes MB 1 zijn
voorjaarskampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
wisten de meisjes B van RKAV in
een zinderende wedstrijd het voorjaarskampioenschap binnen te halen tegen de naaste concurrent
Nieuw Sloten MB1. Wat in de najaarscompetitie net niet lukte, mede door de vele afgelastingen, was
nu een feit.
In een heerlijk zonnetje werd er afgetrapt. De meiden hadden duidelijk last van kampioenzenuwen en
het was ook Nieuw Sloten die op
voorsprong kwam. Dit werd al vrij
snel recht gezet door de RKAV meiden, 1-1 door een doelpunt van Jitte. Daarna was het weer Nieuw Sloten die op voorsprong kwam 1-2.
Nieuw Sloten bleef de RKAV meiden onder druk zetten en zij wisten
hier geen antwoord op. Het was wederom Nieuw Sloten die scoorde, 13. Vlak voor rust werd de volgende
domper geïncasseerd, 1-4. Zou het
toch niet lukken om het voorjaarskampioenschap binnen te halen?
Na een donderspeech van trainer
Martin begonnen de meiden herboren aan de tweede helft. Het lukte de RKAV meiden al snel de achterstand te verkleinen naar 2-4. Dit
doelpunt kwam op naam van Serena. De meiden bleven goed voetballen en wisten de 3-4 op het scorebord te krijgen. Het was Dieuwertje
die de keepster van Nieuw Sloten
het nakijken gaf. Ook Nieuw Sloten kreeg nog kansen, zo belandde bij de stand 3-4 een schot op
de lat en deze kon daarna door de
verdediging weggewerkt worden.

Pontweg 28, 1432 BX Aalsmeer
info@oudeveerhuys.nl
www.oudeveerhuys.nl
7 dagen per week geopend
Graag tot ziens.
Reserveren gewenst: 0297-324762

Bij mooi weer is ons terras geopend!
Volop asperge specialiteiten.
Dagelijks verse aanvoer zeetong en kreeft.
Heeft u iets anders te vieren? Vraag naar onze speciale arrangementen.
Aarzel niet met ons contact op te nemen. Wij hebben ruimte tot 75 personen.

Wat Nieuw Sloten niet lukte, lukten
de meiden van RKAV wel, namelijk
scoren. Even later werd de volgende tik aan Nieuw Sloten uitgedeeld,
de gelijkmaker, 4-4. Na een mooie
steekbal van achteruit was het Serena, die de gelijkmaker er inschoot.
Zou het dan toch nog gebeuren,
waren de bloemen toch niet voor
niets besteld? Met nog een kleine tien minuten te spelen was daar
de bevrijdende goal: De meiden van
RKAV hadden de 1-4 achterstand
weten om te buigen in een 5-4 voorsprong! Na een sterke aanval over
rechts nam Dieuwertje de bal aan,
maakte een actie en schoot het vijfde doelpunt erin. Wat was de ontlading groot, zowel in het veld als
langs het veld, maar er moest nog
een kleine tien minuten gevoetbald
worden en deze leken heel lang te
duren. Er werd niet meer gescoord,
de meiden hebben het voorjaarskampioenschap binnen gehaald. En
dat moest gevierd worden. De bloemen werden uitgedeeld en de meiden kregen nog een mooie beker
ter herinnering uitgereikt. Met nog
twee wedstrijden te gaan, zijn de
RKAV meiden niet meer in te halen
door de concurrentie.
Voor het nieuwe seizoen is RKAV
op zoek naar uitbreiding van de
selecties van zowel de meiden B
(12–14 jaar) als voor het dameselftal (vanaf 15 jaar). Vind je voetbal
leuk? Kom dan eens sfeer proeven
bij RKAV. De competitie is bijna ten
einde, maar op zaterdag 8 mei spelen de meiden B een thuistoernooi

Te koop:
H.houten schotten Azobe
140x400x5 cm voor vele doeleinden geschikt 25 euro p.st.
Tel. 0297-321214
Te koop:
Oude donkere secretaire 225
euro. Grenen ronde eettafel 40
euro. Grenen salontafel met
glasplaat 20 euro.
Tel. 0297-321214
Te koop:
Batavus herenfiets 24 versn.
blauwgrijs type Jakima weinig
gebruikt i.pr.st. 350 euro.
Tel. 06-29451200
Te koop:
Autoradio JVC 4x 40w 100 euro.
Knelkoppelingen v.a. 15x 1/2 d.
tot 22mm v.a. 1 euro p.st.
Tel. 0297-328273

op het complex aan de Beethovenlaan 120. De wedstrijden beginnen
om 13.00 uur. Heb je vragen of wil je

Gevraagd:
Wie heeft er voor mij groene
winkelwagenmunten?
Tel. 0297-323683

Te koop:
Wit tuinligbed met kussen
z.g.a.n. nog in doos 10 euro.
Tel. 0297-321675

AUTORECYCLINGBEDRIJF

“Het Anker”

OPSLAGBOXEN
DROOG-SCHOON-VEILIG

J.Bilderdammerweg
van den120 Broek
Kudelstaart
0297-360631 / 06-2008 1267

- Erkend bedrijf voor afgifte R.D.W.
- Vrijwaringsbewijzen
- In-/verkoop loop- en sloopauto’s
- Laswerk en reparaties voor APK
- Onderdelen en banden
- Tevens inkoop oud ijzer
Molenvlietweg 22 • 1432 GW Aalsmeer
Tel. 0297-340073 • Fax 0297-320566 • Auto 0651672639

verdere inlichtingen, neem dan contact op met Ingrid Kempers, tel. 0622456068.

Bovenste rij van links naar rechts: Denise v. Vliet, Oona Mof, Chantal Molleman, Dieuwertje Walch, Daniëlle Ramp, ass.scheidsrechter Vincent Kempers,
leidster Caroline Ramp, Eveline Bosman, Serena Kroes, leidsters Anneke van
Vliet en Carmen v.d. Hilst. Onderste rij van links naar rechts: Renske Jongkind,
Quirine Dols, Marwa Sharif, Agnieska Trawicka en Sabine Lagendijk.

Blumen & Pflanzen Direkt
nieuwste aanwinst van DFG
Aalsmeer - Dutch Flower Group
(DFG) en Ruud Knorr zijn per 1 april
2010 met een nieuwe Duitse GmbH
gestart. Blumen & Pflanzen Direkt
GmbH richt zich op het conceptmatig leveren van bloemen en planten
aan Duitse retail ketens. Met de oprichting van Blumen & Pflanzen Direkt GmbH wil DFG haar marktpositie en groei binnen Duitsland ver-

TE HUUR:

der versterken en uitbreiden. Tevens
zal Blumen & Pflanzen Direkt GmBH
een rol vervullen in het sourcen van
Duitse producten voor DFG. Algemeen directeur Ruud Knorr, hiervoor werkzaam voor Landgard/Bundelservice, heeft gedurende meer
dan tien jaar ervaring met het conceptmatig leveren van bloemen en
planten op de Duitse markt.

S. van
den Broek
Legmeerdijk 165 Aalsmeer
020-6450960 / 06-10654093

vanaf 46.00 per maand
Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op:

MAJABOX.NL

WWW.

Ritmische gymnastiek

Mooie resultaten op NK
C-niveau voor SV Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 24 april is het
Nederlands kampioenschap ritmische gymnastiek voor de C lijn gehouden in Beverwijk. Voor SV Omnia 2000 hadden zeven meisjes zich
geplaatst.
In de ochtend mochten de meisjes
van 2C en 4C hun individuele oefeningen laten zien. Voor 2C kwam Fabiënne Roof in actie met haar balen lintoefening en behaalde een
keurige veertiende plaats. In categorie 4C hadden Rosanne Verburg,
Dominique Roof en Sanne Koopmans zich geplaatst. Zij moesten alledrie een oefening zonder materiaal laten zien. Rosanne behaalde
een vijfde plaats in het eindklassement, Dominique eindigde als ze-

vende en Sanne werd dertiende. In
de middag stond de duo hoepel op
het programma. In de categorie 3C
kwamen Juliët Oganisjan en Jasmijn Visser in actie met hun oefening hoepel en zij wisten de veertiende plaats te veroveren. Voor 2C
lieten Fabiënne Roof en Kiki du Pau
een keurige, bijna foutloze oefening zien, die werd beloond met een
verdiende zesde plaats. Als laatste
van deze lange dag mochten Sanne
Koopmans en Dominique Roof nog
hun duo oefening laten zien. Blijkbaar was alle energie opgebruikt,
want het verliep niet helemaal vlekkeloos. Toch wisten zij er uiteindelijk nog een mooie tiende plaats van
te maken
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Spannend slot bij drukke
AVA baancompetitie

Shirts voor voetballers
Oud Aalsmeer United

Aalsmeer - De 1.500 meter, het derde onderdeel van de Baancompetitie
van Atletiekvereniging Aalsmeer, is
het snelst gelopen door Erwin Metselaar. De AVA-atleet had woensdagavond op de atletiekbaan aan de
Sportlaan slechts 4 minuten en 44
seconden nodig om in een mooie
loopstijl de finish te bereiken. Tweede werd Veenloper Theo van Rossum die zijn krachten op deze lastige middenafstand ook goed weet
te verdelen en finishte in 4:51. Knap
derde werd AVA-man Dick Verhoef
die in een vlakke race naar 5:02 liep.
De tijden omgerekend op basis van
leeftijdscategorie en het daarbij behorende Nederlands record leverde
Theo van Rossum de meeste BACOpunten op, namelijk 86 (maximum
is 100). Hij is ook de favoriet voor
het winnen van het BACO-klasse-

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag zijn
ze dan eindelijk officieel in gebruik
genomen! Het nieuwe tenue van
het combinatieteam VV Aalsmeer
en RKAV in de kleuren van Jong
Aalsmeer United. Eigenaar Johan Baarse kwam speciaal met zijn
nieuwste sportauto uit zijn brede
collectie voorgereden om vereeuwigd te worden met zijn voetballers.
De trotse spelers van Oud Aalsmeer
United moesten het die dag opnemen tegen de veteranen van RKAV.
Na een stroef begin met een 1-1

ment, waarbij de drie beste prestaties meetellen van de 800 meter,
de 5 kilometer, de 1.500 meter en
de 3.000 meter. Bij de dames loopt
jeugdatlete Shannon Lakerveld tijdens de BACO op eenzame hoogte.
Dit 15-jarige AVA-talent liep op de
1.500 meter 5:34 en bleef daarmee
menig man uit het bijna zestigkoppige startveld voor, maar belangrijker ook de iets rijpere dames Mirjam Colijn (5:55) en Marjan van Ginkel (6:03). In de strijd om de BACObekers bij de dames doet ook Adri
van Gent (7:05, maar ook beduidend meer levenservaring) nog volop mee. In de afsluitende 3.000 meter zal echt elke seconde van belang
zijn voor wie uiteindelijk op het erepodium mag klimmen. De volledige
uitslagen, standen en foto’s staan
op www.avaalsmeer.nl.

Er is volop belangstelling voor de AVA Baancompetitie, waarbij veel deelnemers het leuk vinden om eens andere afstanden te lopen. Foto: M. Itamae.

ruststand werd uiteindelijk toch vrij
gemakkelijk gewonnen met 5-1.
Even dacht iedereen nog dat burgemeester Litjens aanwezig was om
de gewenste fusie kracht bij te zetten, maar dit was om clubicoon Rinus Zuiddam uit te zwaaien die zijn
laatste wedstrijd voor de veteranen
van RKAV speelde.
Na afloop van de wedstrijd werd
shirtsponsor Autobedrijf J.C. Baarse nog even in het zonnetje gezet
onder het genot van de nodige kannetjes bier!

Kampioensteam Bloemenlust 4: Dirk Piet, Philippe Monnier, Danny Knol en
Rob Faber.

Tafeltenniscompetitie

Kampioenschap Bloemenlust 4!

Schaakcompetitie

AAS 2 net geen kampioen
Aalsmeer - Het tweede team van
schaakclub AAS heeft in de alles
beslissende wedstrijd tegen de directe concurrent LSG 4 het niet
kunnen bolwerken.
Een overwinning had het kampioenschap opgeleverd, nu werd het 5-3
voor de (thuisspelende) Leidenaren,
die daardoor kampioen zijn en het
volgend jaar weer met 4 team in de
landelijke competitie spelen. AAS 2
is door dit resultaat als tweede geëindigd. Op papier was LSG 4 dan
ook wellicht favoriet. Over het algemeen genomen waren de Azen op
het rating vlak wat in de minderheid,
maar dat maakte de vechtlust er niet
minder om. Uiteindelijk wisten Redmar Damsma en Willem Moene de
winst te pakken, op de bovenste vier
borden hield dat de nederlagen van
Peter Poncin en Boudewijn Eijsvogel

in evenwicht. Op de onderste vier
borden wist AAS 2 slechts twee remises binnen te halen, van Bob Feis
en Olaf Cliteur.
De nederlagen van Simon Groot en
René Jungen bezegelden het lot van
AAS 2. Wel heeft AAS 2 de laatste 8
van het LSB bekertoernooi bereikt.
De wedstrijd tegen Leithen zou afgelopen vrijdag plaatsvinden, echter
het team van Leithen kon geen team
op de been brengen en liet verstek
gaan, hetgeen AAS 2 een walk over
gaf. Schaakclub AAS schaakt van
begin september tot eind mei in de
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat.
Training en les wordt gegeven van
19.00 tot 20.00 uur, daarna volgt de
competitie tot 01.00 uur.
Voor meer informatie: AJ Keessen
(competitieleider), tel. 0297-324459
of Henk Noordhoek (secretaris), tel.
0297-268954 of www.aas.leisb.org.

Mark van de Broek winnaar
eerste tijdrit stg VZOD
Kudelstaart - Donderdag 23 april
stond de eerste tijdrit van de in totaal vier, die er dit fietsseizoen weer
verreden worden, op het programma. Zoals gebruikelijk ging het deze avond over één volle ronde op
het bekende parcours bij Woubrugge. Met Piet Spaargaren in de rol
van verkeersregelaar, Jos van Lith
en George Appelman als starters en
tijdwaarnemers werden de deelnemers één voor één op pad gestuurd.
Bij de jeugd reed Bart Straathof erg
sterk, met een gemiddelde van ruim
36 kilometer per uur eindigde hij
overall als zesde. De zusjes Maud
en Pien Berk deden niet veel voor
elkaar onder en konden nog net de
jeugdige Jerry Schuurman achter
zich houden.
Een ander jeugdig talent, Kelvin
Kaslander, reed voor het eerst een
tijdrit en had weinig geluk: Hij reed
lek na 2,5 kilometer. Huug Berk, die
later gestart was aarzelde geen moment toen hij de pechvogel inhaalde, hij stopte met zijn eigen race om
de helpende hand te bieden. Dan is
zo’n extra binnenbandje met pomp
die elke ervaren fietser bij zich heeft,
wel erg handig. Samen verwisselden ze de binnenband, maar de tijdrit was voor hen voorbij. Andere
nieuwkomers waren Teun de Bruin

en Martin Zuiver. Het tijdrijden is anders dan in een groep rijden en daar
kwamen zij ook achter. Met de koude wind uit het Noorden waren de
omstandigheden verre van ideaal.
Martin reed een zeer behoorlijke tijd
en eindigde als elfde, Teun deed het
rustig aan en eindigde in de achterhoede. Winnaar van deze eerste tijdrit werd Mark van de Broek.
Met een gemiddelde snelheid van
ruim 40 kilometer per uur liet hij zien
dit seizoen al vroeg in vorm te zijn.
Een zeer knappe tweede plaats was
er voor Cees van Dok. Cees hoefde maar 20 tellen toe te geven op
Mark en lijkt met elke tijdrit wel harder te gaan rijden. De plaatsen drie,
vier en vijf waren voor respectievelijk Eric Aarsen, Jan-Willem Hansen en Stijn Brommer die kort bij elkaar eindigden. Beste dame was Ria
Bosman, die Jojanneke Kort achter zich liet. Gerard Kamperman en
Kick Spaargaren zetten degelijke tijden neer, terwijl Bert Schuurman en
Paul Spaargaren nog duidelijk in de
opbouwfase zitten en achter in het
klassement terug te vinden waren.
De volgende tijdrit wordt verreden
op donderdag 20 mei. Voor de volledige uitslag met tijden en snelheden: www.stgvzod.nl

Aalsmeer - Waar het een groot deel
van deze competitie naar uitzag is
gebeurd: Bloemenlust 4 is kampioen geworden! Nadat het resultaat
van concurrent ASSV 8 bekend was
geworden, waren vijf punten voldoende en die werden met glans
behaald bij het onderaan staande Tempo Team 15 uit Amsterdam.
Het werd zelfs 9-1 voor team 4, dat
in deze wedstrijd bestond uit Danny Knol, Philippe Monnier en Dirk
Piet. Over de wedstrijden valt weinig belangwekkends te melden, behalve dat de enige nederlaag in drie
games werd geleden door Dirk. Met
die mogelijkheid was vantevoren al
enigszins gerekend. Voor het overige verliep alles naar verwachting,
inclusief de overwinning van Danny
en Philippe in het dubbel. De tegenstander had dit ook al voorzien en
zorgde na afloop voor gelukwensen
en bloemen voor de kampioen. Het
bleef dan ook nog lang gezellig in
Amsterdam. Volgend seizoen wacht
Bloemenlust 4 een zwaardere klus
in de zesde klasse. De tegenstander van Bloemenlust 1 had nog een
kleine kans om kampioen te worden in de derde klasse, maar dan
moest Uitgeest 1 met grote cijfers
winnen. Hieraan wensten met name
Brian v.d. Heuvel, met drie overwinningen, en Ed Couwenberg, goed
voor twee zeges, niet mee te werken. Johan Berk bood minder tegenstand en incasseerde drie nederlagen. Ook het dubbelspel door
Brian en Ed werd beslist in het voordeel van Uitgeest. Door de 5-5 pun-

tendeling eindigt Uitgeest 1 op de
tweede plaats achter US 9 en blijft
Bloemenlust 1 op plaats drie. Bloemenlust 2 moest aantreden tegen
de aanstaande kampioen Nootwheer 5 uit Purmerend. Tijdens de uitwedstrijd werd het met bloedspannende partijen 5-5. Helaas verliep
het in de thuiswedstrijd minder florissant voor Vladimir Javornik, Wim
v.d. Aardweg en Bart Spaargaren.
Na twee verliespunten door Bart en
Vladimir konden de spelers Nootwheer dan ook feliciteren. Pas na 06 achterstand wist Wim met de eerste zege het tij een beetje te keren.
Daarna was het Vladimir die ook z’n
steentje bijdroeg en tenslotte kon
Bart het derde punt bijschrijven. Een
3-7 nederlaag tegen de kampioen
was het best haalbare deze avond.
Hiermee heeft Bloemenlust 2 een
solide derde plaats in deze vierde
klasse poule bereikt. Bloemenlust 3
moest helaas ook in de laatste wedstrijd tegen Sporting SDO 2 uit Hillegom een verlies incasseren. Peter Velleman was ditmaal wel heel
dicht bij een winstpartij, maar verloor in de vijfde game nipt met 1012. Mees v.d. Broeck won in z’n laatste wedstrijd z’n derde partij van de
hele competitie. Irene Gerritsma is
de constante factor in het team geworden en zij tekende ook deze keer
voor twee winstpartijen. Het dubbel,
met dit keer alle drie de spelers, was
kansloos, zodat 3-7 eindnotering
was. Degradatie uit de zesde klasse
is daardoor helaas het teleurstellende eindresultaat.

Goede afsluiting seizoen
waterpoloteams Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend
was het laatste competitie weekend voor het waterpolo. Bij Oceanus kwamen bijna alle teams in actie. Heren 1 moest de laatste wedstrijd winnen om zich te handhaven in de derde klasse bond. Na
een zeer spannende wedstrijd behaalden de heren hun doelstelling.
Er werd gewonnen van de Rijn met
9-6. Het tweede herenteam was al
zeker van hun promotie naar het
eerste klasse district. Dit weekend
voegde ze nog een overwinning toe
aan het succesvolle seizoen. Er werd
thuis gewonnen van De Amer met
9-3. Heren 3 moest het opnemen
tegen ZPCH. Het uitspelende team
was de betere ploeg en won met 717. Heren 4 is dit weekend kampioen
geworden! De heren moesten spelen tegen de Otters uit Bussum en
9-0 was de einduitslag.
Dames 1 was al kampioen, maar
kon dit weekend voor het tweede
seizoen op rij ongeslagen blijven.
Dit gebeurde ook! Met een ruime
overwinning op de nummer twee

gaan de dames nu spelen in de eerste klasse district. Er werd met 12-5
gewonnen.
De dames uit het tweede hadden
dit laatste weekend de moeilijkste
wedstrijd van het seizoen. De nummer één kwam op bezoek, Ed Hardy
de Robben uit Hilversum. De dames
van Oceanus maakte tijdens wedstrijd goed gebruik van hun snelheid en wonnen met 10-5! Jongens
onder de 19 moest al vroeg spelen
afgelopen weekend. De tegenstander was SG. TWZaanstreek. De jongens van Oceanus wisten te winnen met 6-3. JO15, ook al kampioen, moest dit weekend nog spelen
tegen de Otters. Er werd in Bussum
gewonnen met 1-8.
Onder de 13 B tot slot speelde tegen De Dolfijn. Thuis werd er helaas verloren met 4-7. De seizoensafsluiting is dit weekend feestelijk gevierd. Huldigingen waren er
voor de kampioenen. Allen kregen
een handdoek als presentje, aangeboden door Stichting vrienden van
Oceanus.

Wedstrijdturnen

Fleur Brommer mist NK
finale op 0,3 punten!
Kudelstaart - Op 25 april heeft
de Kudelstaartse Fleur Brommer
de halve finale in de tweede divisie geturnd in Terneuzen voor een
plaats op het NK. Fleur turnt bij sv
PAX in Hoofddorp en dit jaar voor
het eerst in de tweede divisie. In de
eerste wedstrijden van dit seizoen
bleek dit voor haar een hoog niveau.
In de loop van het seizoen kwam
Fleur toch steeds dichter bij het vereiste niveau in deze divisie. Zelfs
drong ze door tot deze halve finale. Het eerste toestel waarop Fleur
in actie moest komen was de vloer.
Met een degelijke oefening, waarin ze een mooie serie met een arabier en streksalto turnde, behaalde
ze 11.55 punten. Hierna volgde het
onderdeel sprong waar zij met de
handslagoverslag met hele schroef
door de jury met 11.85 punten werd

beoordeeld. Na dit tweede toestel
stond Fleur op een mooie negende
plek in de tussenstand. Bij het onderdeel brug turnde Fleur voldoende elementen om een keurige score van 10.40 te behalen en hiermee
bleef zij in de race om de finale te
behalen. Op haar laatste toestel, de
balk, moest ze haar mooie, inmiddels twaalfde, plek in de tussenstand verdedigen.
Ondanks een redelijke oefening,
waarin ze de loop flik flak turnde zonder van de balk af te vallen
en werd beloond met 10.05 punten,
zakte ze in het eindklassement naar
een twintigste plek. Op zich een prima prestatie na een mooi wedstrijdseizoen, maar net 0,3 punt tekort om
de benodigde achttiende plek te behalen die recht zou geven op een finaleplaats.

RKAV 6 overtuigend kampioen
Aalsmeer - Onder prachtige weersomstandigheden en aangemoedigd door een grote groep fans is
het zesde elftal van Rkav afgelopen zondag overtuigend kampioen
geworden in de vijfde klasse reserve. Nautilus 3 uit Amstelveen werd
met duidelijke cijfers verslagen: 10–
0. De ploeg van non-playing captain Spreij is hierdoor niet meer te
achterhalen door de concurrentie, zodat het kampioenschap een
feit is. Het verhaal van Rkav 6 is bijzonder: Drie jaar geleden stelde de
technische staf, bestaande uit nonplaying captain Spreij en trainer en
mental coach Robbie, in samenwerking met hoofdsponsor Ron Wendelgelst een meerjarenplan op dat
moest leiden naar het kampioenschap in het seizoen 2009/2010. Tijdens het eerste seizoen werd nog
rekening gehouden met het feit dat
de ploeg jong en onervaren was en
dat de nieuwe aankopen nog moesten wennen aan het hoge niveau in
deze klasse. Al snel bleek echter dat
non-playing captain Spreij kon beschikken over een hechte selectie,
dat met prima positiespel en technische hoogstandjes de harten van de
toeschouwers wist te veroveren. Dat
het goede spel van Rkav 6 niet onopgemerkt bleef in Aalsmeer, bleek
wel uit het feit dat steeds meer mensen de weg naar het sportcomplex
van Rkav wisten te vinden om een
glimp te kunnen opvangen van het
populaire elftal. Langzamerhand
werden de eerste contouren van het
kampioenselftal zichtbaar en dit sei-

zoen leken alle puzzelstukjes in elkaar te vallen. Rkav 6 verloor slechts
eenmaal en wist de overige wedstrijden allemaal te winnen, waardoor het afgelopen zondag in staat
was om het kampioenschap in de
wacht te slepen. De voorbereidingen op de kampioenswedstrijd begon voor de jongens al vroeg met
een gezamenlijk ontbijt en na een
laatste groepsbespreking werd afgereisd naar Amstelveen. Daar aangekomen werd de ploeg nog even
een half uurtje afgeleid door hockeyende dames, maar na een reprimande van Spreij werd uiteindelijk
toch nog het clubhuis van Nautilus
gevonden. De spanning was voelbaar in de kleedkamer, maar op veld
was hier weinig meer van te merken. Rkav speelde geconcentreerd
en vol passie en liet het meegereisde publiek zien waar het voor gekomen was: Snel combinatievoetbal,
individuele acties, technische hoogstandjes en: Doelpunten! Al ruim
voor het laatste eindsignaal was het
duidelijk dat het kampioenschap de
ploeg niet meer kon ontgaan, maar
zoals het een ware kampioen betaamt, werd er gestreden voor elke meter en de eindstand van 10-0
kan dan ook worden gezien als een
prachtige bekroning voor de vechtlust en het doorzettingsvermogen
van de ploeg dit seizoen.
Al met al een prachtige teamprestatie die dan ook uitgebreid werd
gevierd in de altijd gezellige kantine van Rkav en daarna tot in de late
uurtjes in Amsterdam.

Schaakclub ’t Kalende Pionnetje

Kees van der Weijden op
weg naar kampioenschap?
Kudelstaart - Met de overwinning
van Kees van der Weijden op Jaap
van Staaveren houdt Kees zicht op
het kampioenschap in groep 5 bij
schaakclub ’t Kalende Pionnetje. In
een uitstekende schaakpartij zette Kees Jaap steeds meer onder
druk en wist door een uitgekiende
zet Jaap schaakmat te zetten. Kees
staat nu één in groep 5. Op dit moment is een fotoexpositie van de
schaakleden te zien in het dorpshuis. Op de foto staat Kees die net
een ‘schaaktransplantatie’ heeft ondergaan, vergelijkbaar als de haartransplantatie bij Gerard Joling. Ook
Mladen Cicek deed goede zaken
door van Richard Piller te winnen.
Mladen stond een half punt achter
op Richard. Door deze overwinning
is Mladen Richard gepasseerd en
staat nu derde in groep 1. In groep 3
had Peter de Jong genoeg aan een
half punt tegen Jurgen, maar deze
verknalde het feestje door van Peter te winnen. In de overige groepen
blijft het spannend en maken verschillende personen nog kans op de
overwinning.

Uitslag 22 april:
Groep 1
Mladen Cicek-Richard Piller
Peter Buis -Paul den Haan
Groep 2
Marco Hogenboom-Wim de Hertog
Gerard van Beek-Jos Bakker
Groep 3
Bert Lammers-Martin Poortvliet
Peter de Jong-Jurgen v.d. Zwaard
Groep 5
Kees v.d. Weijden - Jaap v. Staaveren

1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
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Sporten en zwemmen in
de meivakantie met ESA!

Bestuur junior pramenrace
telt vele aanmeldingen

Aalsmeer - De meivakantie is dit
jaar van maandag 3 tot en met vrijdag 14 mei. Het personeel van de
ESA heeft van alles georganiseerd
om het de vakantievierende kinderen weer naar de zin te maken.
In sporthal De Proosdijhal kunnen
jongens en meisjes van 4 tot en met
12 jaar zich heerlijk uitleven tijdens
de sport en spel instuiven op maandag 3, donderdag 6 en maandag 10
mei. Lekker spelen, klimmen, rennen, knutselen of tekenen. Kortom:
teveel om op te noemen!
De kinderen zijn van harte welkom
van 9.30 tot 12.00 uur. De entree is
2.25 euro of 4 euro voor een patatje en een glas limonade erbij. Ook
de ouders zijn natuurlijk van harte
welkom om met hun kinderen mee
te komen.
Zwembad De Waterlelie hoopt op
mooi weer tijdens de meivakantie.
Het buitenbad is vanaf zaterdag 1
mei open bij goede weersomstandigheden en een minimum watertemperatuur van 18 graden. Bij deze goede weersomstandigheden is
het buitenbad in de meivakantie geopend op maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 18.00 uur, op zaterdag tussen 10.00 en 14.30 of
17.30 uur en op zondag van 10.00
tot 14.00 of 17.30 uur. Op woensdag
5 (bevrijdingsdag) en donderdag
13 mei (hemelvaartdag) is bij mooi
weer het buitenbad open van 10.00

Aalsmeer - De organisatie van de
junior pramenrace heeft haar handen vol aan het tellen van de inmiddels al vele aanmeldingen voor de
zesde junior pramenrace van zaterdag 12 juni aanstaande. Nu het inschrijftermijn van scholen en verenigingen gesloten is, wordt het tijd om
de balans op te maken en de raad
van 12 te informeren om de aangemelde teams in te delen op de pramen. Maar, voordat het startschot
klinkt, is er natuurlijk op zaterdag
5 juni aanstaande de sportmiddag,
zoals gewoonlijk, bij een jachthaven
aan het einde van de Uiterweg. De
sportmiddag beloofd dit jaar zeer
spectaculair te worden! Dus kom
massaal strijden om die velbegeerde eerste startplaats.

tot 17.30 uur. Ook in de meivakantie
is er weer volop gelegenheid om te
komen vrijzwemmen in De Waterlelie. Bijna elke dag kunnen de kinderen komen spelen en zwemmen in
het zwembad met alle speelmaterialen. Rond de klok van 11.00 en 13.30
uur organiseert het zwembadpersoneel leuke spelletjes en wedstrijdjes
in en om het water. Vrijdag 30 april
(koninginnedag), woensdag 5 mei
(bevrijdingsdag) en donderdag 13
mei (hemelvaartdag) is De Waterlelie gesloten!
Borstcrawlinstuif
De borstcrawl is voor veel kinderen
een lastige slag en wat extra aandacht om de puntjes op de i te zetten is soms nodig. In de meivakantie
worden er borstcrawlinstuiven gegeven voor kinderen vanaf het oranje lintje tot en met de opleiding voor
het C-diploma. Dit geldt voor de kinderen die deelnemen aan de zwemlessen of aan de schoolzwemlessen.
De instuiven worden gegeven op de
maandagen 3 en 10 mei van 9.45 tot
10.30 uur. De lessen zijn inclusief
vrijzwemmen tot 14.30 uur en kosten 8 euro per les. Inschrijven bij de
receptie van het zwembad. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij.
Kijk voor meer informatie over alle
activiteiten en de actuele openingstijden op: www.esa-aalsmeer.nl of
bel: 0297- 322022.

Uitmeten wie de langste groep is.

Nationale rekendag op
basisschool Samen Een
Aalsmeer - Rekenen is niet alleen
maar sommen maken in je werkboek. Nee hoor, je gebruikt het
overal. En het is ook leuk om te rekenen. Woensdag 21 april deed basisschool Samen Een daarom mee
met de nationale rekendag. De kinderen hebben allemaal rekentestjes
en proefjes gedaan. De dag werd
begonnen met de praktijksom: Hoeveel juffen en meesters kunnen in
de auto van juf Iris? Onder aanmoediging van alle kinderen lukte het
totaal 14 leerkrachten om in te stap-

Juniorpraambode
Al vele avonden zijn er aan gewijd
en er is lang over gesproken, de inleveropdracht en rode draad. De or-

ganisatie is er inmiddels uit! De inleveropdracht is bekend. In de Nieuwe Meerbode van 3 juni aanstaande
kunnen jullie lezen wat er bij De Zotte Wilg-post ingeleverd moet worden. En, wat de geheime opdracht
is kunnen jullie lezen in de juniorpraambode van 10 juni aanstaande.
Ook kunnen jullie met je team jezelf voorstellen in de Juniorpraambode door een ingezonden stukje te
sturen naar arnaud@pramenrace.
nl. Het leukste en origineelste stukje wordt beloond met een mooie
prijs. Houd de Juniorpraambode in
de gaten, zodat je niets hoeft te missen! Inschrijven voor de deelnemende teams kan tot 5 juni aanstaande. Zijn jullie nog niet ingeschreven
maar willen jullie graag meedoen?
Het inschrijfformulier kun je downloaden op de website www.junior.
pramenrace.nl of stuur een email
naar arnaud@pramenrace.nl en
meld je team aan.

pen. Ook de vraag wat is de langste groep was spectaculair. Dit werd
klas naast klas op het schoolplein
uitgemeten. Daarna werd in groepjes verder gewerkt. Hoe sterk is je
haar, hoe lang ben ik in blokken,
hoeveel blokjes weegt mijn pakje drinken, wat is mijn reactiesnelheid als de liniaal valt, hoe groot is
mijn voet, het volume van mijn hand,
kan ik meten met mijn zintuigen, als
ik langer ben maak ik dan grotere
voetstappen? Het was een hele leuke en leerzame dag!

Paard bezoekt Zuidooster
Aalsmeer - Afgelopen dinsdagmiddag stond er een paard op het
schoolplein van basisschool De
Zuidooster! In klas 1/2 van juf Juliette leren de kinderen deze weken
van alles rond het thema ‘de boerderij’. Er zijn al kuikentjes en een
hond op bezoek geweest in de klas

en deze week was paard Katar van
de juf op bezoek. Natuurlijk hadden
de jongens en meisjes vooraf al van
alles geleerd over paarden. Het was
een spannende middag, want zo’n
paard is best heel groot van dichtbij! Maar ook heel lief en aaibaar, zo
bleek tijdens de kennismaking.

Basketbal iets voor jou?

Twee Aalsmeerse winnaars
op basketbaltoernooi
Aalsmeer - Na de laatste wedstrijd
van de competitie vorige week reisden twee teams van Basketbal Vereniging Aalsmeer afgelopen zondag naar Alkmaar voor een gezellig toernooi. Het eerste team was ingeschreven in de poule U10 (jonger dan 10 jaar) en het tweede team
voor de U12 (jonger dan 12). Beide
mixteams speelden een aantal fantastische wedstrijden en bleven alle wedstrijden ongeslagen. Uitein-

delijk werden ze allebei de winnaar
van hun poule. De beide coaches,
Regina Sanders en Sebastiaan Stokman, gaven aan zeer trots te zijn op
deze jongens en meiden. Dit belooft
veel goeds voor het volgende seizoen! Lijkt basketbal jou ook een
leuke sport? Kom dan eens kijken
tijdens de trainingen. Deze vinden
elke donderdag plaats in sporthal
De Bloemhof aan de Hornweg vanaf 17.00 uur.

Voetballen en bingo voor
RMD Kinderfonds
Aalsmeer - Vier studenten van de
Hogeschool Schoevers organiseren
op maandag 3 mei een voetbaltoernooi voor de jeugd om geld in te zamelen voor het RMD kinderfonds.
Van 13.00 uur tot 17.30 uur vindt het
voetbaltoernooi met een beker voor
het winnende team plaats bij VVA
aan de Dreef inde Hornmeer. Na
het voetbaltoernooi zal er een bingo
plaatsvinden met super leuke voetbalprijzen, zoals een bon voor twee
personen voor een rondleiding in de
arena. De kinderen worden de hele middag vermaakt onder het ge-

not van een hapje en een drankje. Deelname kost 12,50 euro per
kind. Dit geld gaat uiteraard naar
het RMD Kinderfonds. Inschrijven
kan via rmdfeestdag@hotmail.com.
In de mail graag de naam, leeftijd en
eventueel team zetten. De middag is
bedoeld voor kinderen van 6 tot en
met 12 jaar.
De studenten willen er een leuke
middag van maken en hopen vele
jongens en meisjes te mogen begroeten. Einddoel is natuurlijk een
mooi bedrag overhandigen aan het
RMD Kinderfonds.

Kudelstaart - Vrijdag 23 april maakten de leerlingen van de drie basisscholen Graankorrel, OBS en Antonius in Kudelstaart een muzikale wereldreis. Muziekvereniging Flora organiseerde voor de derde maal
een muzikaalproject voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen. Dit
keer was het thema ‘Wereldreis’. Elk
liedje dat door de kinderen werd gezongen onder begeleiding van muziekvereniging Flora, had een land
als thema. Zo waren er liedjes uit
onder andere Rusland, Spanje en
China. Voorafgaand aan het optreden is Dick Jan Veerbeek, de diri-

gent van Flora, bij de kinderen in de
klas geweest met een aantal instrumenten uit een fanfareorkest en om
iets te vertellen over de liedjes. Opzet van deze projecten is de leerlingen kennis te laten maken met muziek en orkest. Kinderen, leerkrachten en muzikanten hebben met veel
enthousiasme meegewerkt aan het
project. Wie meer wil weten over activiteiten van Flora of graag een instrument wil gaan bespelen, kan
een kijkje nemen op de website
www.muziekverenigingflora.nl. Op
de site staan tevens foto’s van deze
muzikale wereldreis.

Aanmelden Kindervakantie
week is begonnen!
Aalsmeer - Natuurlijk is er ook deze zomervakantie weer een Kindervakantie week! De Kindervakantie
week wordt ieder jaar tijdens de zomervakantie georganiseerd voor kinderen uit Kudelstaart en Aalsmeer
in de leeftijd 6 tot en met 12 jaar. De
week staat garant voor een bomvol programma met activiteiten zoals het bouwen van hutten, knutselen, de zeskamp en een spetterende
disco. Tessa, Manon en de vrijwilligers hebben weer een leuk, actief
en gezellig programma in petto. De
week vindt plaats van maandag 9
tot en met vrijdag 13 augustus in en
rond jongerencentrum N201 aan de
Zwarteweg 90. Opgeven voor deze

week is noodzakelijk. Er kunnen 150
kinderen deelnemen aan de week
en vol is echt vol!
Opgeven kan door een e-mail te
sturen met naam, leeftijd, adres en
telefoonnummer van het kind naar
kindervakantieweek@debinding.nl.
U krijgt een bevestigingsmail terug.
Uw kind is ingeschreven wanneer
u deze bevestigingsmail heeft ontvangen. Om onduidelijkheid te voorkomen, kunnen ouders alleen hun
eigen kinderen opgeven. Opgeven
kan nog tot en met vrijdag 14 mei.
De kindervakantieweek wordt georganiseerd door Stichting de Binding met facilitaire ondersteuning
van Stichting Cardanus.

Activiteiten bij de Binding
Bij VVA voor jeugd 6 tot 12 jaar

Leerlingen scholen Kudelstaart
maken muzikale wereldreis

Aalsmeer - Op 4 en 5 mei is Binding Oost aan de Machineweg 12
gesloten maar op 11 mei staat skaten op het programma. Heb jij een
waveboard of skates, neem deze op
11 mei mee. Het verzamelen is om
18.45 uur bij de Bloemhof aan de
Hornweg. Wie beschermers heeft
doet er goed aan deze mee te nemen. Er gaan pleisters mee, maar
deze willen de vrijwilligers liever niet
gebruiken. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Als het regent, gaat het
niet door. Opgeven kan bij
eveline@debinding.nl
De BindingZolder
Vanavond, donderdag 29 april, wordt
op de BindingZolder in de Haya van
Somerenstraat een singstar competitie gehouden van 19.00 tot 21.00
uur. De kosten zijn 1 euro. Je hoeft
je niet op te geven, kom gezellig
langs en zing mee! Voor tieners tussen de 10 en 15 jaar. Vrijdag 30 april

gaat een groep vanuit de BindingZolder van 09.00 tot 12.00 uur op de
vrijmarkt in Kudelstaart zitten om de
zelfgemaakte armbanden (en nog
wat andere spullen) te verkopen.
Het verzamelen is om 8.30 uur bij
de BindingZolder. Wil je meehelpen
met het verkopen van de spullen?
Geef je dan op bij inge@debinding.
nl. Leeftijdscategorie: 10 tot en met
15 jaar. Op dinsdag 4 mei is er van
14.00 tot 18.00 uur weer inloopmiddag voor 10 tot en met 15-jarigen. Computeren, spelletjes spelen,
kletsen, tv kijken en nog veel meer
staan op het programma. Voor wie
het leuk vindt, kan er buiten gevoetbald worden. Ook mag je natuurlijk je waveboard meenemen. Je
hoeft je voor deze middag niet op te
geven dus je kunt gewoon langskomen. Natuurlijk is de inloop geheel gratis. In verband met dodenherdenking is de Binding ’s avonds
gesloten.

De Brug naar Linnaeushof
Aalsmeer - Op maandag 26 april
zijn alle kleuters van basisschool De
Brug met de bus naar de Linnaeushof in Bennebroek geweest! In de
bus hebben de kinderen liedjes gezongen en toen de groep arriveerde stond eerst iets eten en drinken
op het programma. Toen op naar de
speeltuin! Daar hebben de kinderen heerlijk genoten van alle speel-

toestellen en een optreden van Bennie Broek. Tussen de middag hebben de jongens en meisjes met elkaar gezellig een broodje gegeten
in het zonnetje. ’s Middags kregen
alle kinderen nog een ijsje. Het was
een heel geslaagd, maar vermoeiend schoolreisje, want er vielen wel
een paar oogjes dicht de terugreis
in de bus!

In de meivakantie!

Veel films voor de kids in
Cinema Amstelveen
Amstelveen - Van zaterdag 1 tot en
met zondag 9 mei, in de meivakantie, vindt het kinderfilmfestival weer
plaats in Cinema Amstelveen met
films voor jong en oud. Elke dag (behalve op maandag) worden minimaal
twee kinderfilms vertoond. Zo draaien bijvoorbeeld Alice in Wonderland, Hoe Tem Je een Draak en Iep!.
Ook kunnen de peuters en kleuters
weer naar de bioscoop. Op zondag 2
mei draait om 13.00 en om 15.00 uur

Pettson & Findus: Vergetelingtjes. De
kleine zaal wordt dan omgetoverd tot
een echte peuterbios. Het licht gaat
niet helemaal uit en het geluid staat
niet zo hard. Na afloop ontvangen de
kleine bezoekers een ‘ik ben naar de
film geweest’ diploma! De film wordt
digitaal vertoond.
Kijk voor het complete programma op www.cinemaamstelveen.nl of
neem contact op met de kassa via
020 5475175.

