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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

Nu tot 31 mei bij 
aanschaf van een 

NEFIT Topline 
Compact HRC 30 
een Moduline 300 gRATIs!!!

Neem contact met ons op 
voor informatie of een 
vrijblijvende offerte.SERVICELIJN

GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Kom bij ons langs 
om jouw kansen

op een 
nieuwe baan 
te bespreken.

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

 
 

Woensdag 30 december 

Laatste werkdag 
MET  DJ 

Dennis Maarssen 
in het Grand Café  van Centennial 

Aanvang  14.00 uur    Toegang  is gratis 
 

U bent dus van harte welkom 
Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda 
Oosteinderweg 243 te Aalsmeer   tel. 0297-388144   www.centennial.nu 

Kom op de fiets of parkeer uw auto bij Colijn  Machineweg 
Ook kunt u zich melden  bij de ingang dan wordt uw wagen  geparkeerd 
en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze service is natuurlijk gratis 

Ook voor al uw 
feesten en partijen!

Keuken geopend tot 23.00 uur.

Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Tel. 0297-388144

www.centennial.nu

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

 
 
 

 
Ben je CHAUFFEUR? 
Voor een baan kijk op 
WWW.LEVARHT.COM 

Kijk voor een baan op 
WWW.LEVARHT.COM 

ZATERDAG 7 MEI

Dorpshuis Kudelstaart
Aanvang veiling 20.00 uur

Zie de pagina’s 
elders in dit blad.

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Proseccoglazen
set van 6 stuks

1911 - 2011
100-jarig bestaan

19.95Nachtmann
van r45,

voor op=op

Na heftige discussies in beraad en raad

Gemeente past regels voor 
startersleningen aan!
Aalsmeer - De gemeenteraad van 
Aalsmeer heeft op 21 april inge-
stemd met een aanpassing van de 
regels over de startersleningen. Een 
starterslening overbrugt het ver-
schil tussen de aankoopkosten van 
een woning en het bedrag dat ie-
mand maximaal bij een bank kan le-
nen volgens de normen van Natio-
nale Hypotheek Garantie (NHG). De 
hoogte van de starterslening hangt 
af van inkomen, eventueel eigen 
vermogen en de voorwaarden van 
de gemeente. Daarnaast is de star-
terslening alleen beschikbaar voor 
de aankoop van een nieuwbouwwo-
ning of appartement van maximaal 
208.000 euro in een door de ge-
meente aangewezen nieuwbouw-
project.

Ook startende 30-ers
Het College had voorgesteld om 
de groep starters die in aanmer-
king komt voor een starterslening te 

verruimen. Zo is het niet langer no-
dig om, op het moment dat de le-
ning wordt afgesloten, drie jaar in-
geschreven te staan voor een huur-
woning bij WoningNet. 
Het blijkt dat vele starters niet op 
zoek zijn naar een huurwoning en 
zich daarvoor dan ook niet inschrij-
ven. Daarnaast is de leeftijdsgrens 
van 30 jaar komen te vervallen, om-
dat een beperkte groep starters die 
inmiddels de grens van 30 jaar zijn 
gepasseerd ook graag een woning 
willen kopen. 
Het aanbod van starterswoningen 
binnen de gemeente Aalsmeer was 
de afgelopen jaren echter zeer be-
perkt en daarom is het wenselijk om 
deze groep alsnog de mogelijkheid 
te bieden om aan een betaalbare 
woning te komen. 

Tenminste 3 jaar
De gemeenteraad ging akkoord met 
deze wijzigingen, maar voegde met 

een amendement een nieuwe voor-
waarde toe. 
Personen die in de tien jaar voor-
afgaand aan de leningaanvraag 
ten minste drie jaar woonachtig en 
verblijfsgerechtigd in de gemeen-
te Aalsmeer hebben gewoond, krij-
gen door het amendement ook 
recht op een starterslening. Star-
ters die nog geen drie jaar in de ge-
meente Aalsmeer wonen, hebben 
door dit amendement echter géén 
recht meer op een starterslening. 
Zij kunnen wel voor een starters-
woning in aanmerking komen. Bin-
nen enkele maanden start naar ver-
wachting ontwikkelaar Timpaan met 
de verkoop van een groot aantal 
startersappartementen in het pro-
ject Dorpshaven. Het college zet de 
startersleningen bij dit project in, 
zodat een zo groot mogelijke groep 
Aalsmeerse starters op de woning-
markt de mogelijkheid krijgt om een 
woning te kopen. 

Franse onderscheiding voor 
oprichter Boulangerie
Aalsmeer - “Vive la France“, klonk 
afgelopen donderdag 21 april in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
Oud-directeur en oprichter Jan van 
Liempt van Boulangerie de France 
heeft een van de oudste onder-
scheidingen van Frankrijk uitgereikt 
gekregen voor zijn verdiensten voor 
dit land van stokbroden en wijnen. 
In 1984 startte de heer van Liempt 
zijn Boulangerie de France en ging 
stokbroden uit Frankrijk importe-
ren. De afbakbroden vonden en 
vinden gretig aftrek bij vele bedrij-
ven, waaronder ook de supermark-
ten in Nederland. Het bedrijf start-
te in de Visserstraat, verhuisde na 
enkele jaren naar een groter on-
derkomen aan de Hornweg en be-
trok in 1999 het eigen en inmid-
dels bekende pand met ronding op 
de hoek van de J.P. Thijsselaan met 
de Zwarteweg. De orde van verdien-
ste, een zespuntige wit geëmailleer-
de ster met in goud de tekst ‘Repu-
blique Française’, kreeg Van Liempt 

uit handen van de Franse ambas-
sadeur in Nederland, de heer M. 
Jean-Francois Blarel. De ambassa-
deur vroeg zich af hoeveel stokbro-
den de Boulangerie-eigenaar al die 
jaren uit Frankrijk naar Nederland 
had laten komen. “Een rij vracht-
wagens van hier naar Parijs en te-
rug. En Misschien ben ik er een paar 
vergeten”, luidde het antwoord. De 
heer J.W.A.C. van Liempt heeft ruim 
25 jaar aan het hoofd gestaan van 
Boulangerie de France. Nu is hij 
met pensioen, maar stil zitten is er 
niet bij. In Chadorli in Frankrijk is hij 
een nieuw project gestart. Hier wor-
den 36 woningen gerealiseerd. “Ze 
moeten nog verkocht worden, dus 
als u interesse heeft. Snelle beslis-
sers krijgen extra hoge korting”, al-
dus Van Liempt die zijn speech af-
sloot met een toost met champagne! 
Het laatste woord was van burge-
meester Pieter Litjens, die bekende 
in het begin van zijn aanstelling in 
Aalsmeer zich te hebben verbaasd 

Jury Verkiezing Beste Onderneming en Starter van Aalsmeer. Van links naar 
rechts: Voorzitter: Pieter Litjens, Burgemeester Aalsmeer, Jeroen Broeknellis, 
directeur Wholesale Rabobank Regio Schiphol, John Jansen, CEO ATP, Mar-
cel Claessen, vestigingsdirecteur Aalsmeer FloraHolland, Dirk de Bie, advi-
seur Regiostimulering Kamer van Koophandel, Jos Schouten, bedrijfsadviseur 
Flynth adviseurs en accountants, Ad Verburg, Wethouder Economische Zaken.

Inschrijving verkiezing van beste 
onderneming en starter van start 
Aalsmeer - Op 21 april is de in-
schrijving voor de verkiezing bes-
te onderneming en starter van 
Aalsmeer van start gegaan. Het Col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Aalsmeer heeft op initiatief 
van de Rabobank Regio Schiphol en 
Flynth adviseurs en accountants de 
ondernemingsverkiezing in het le-
ven te roepen. Op 28 oktober zullen 
tijdens de ondernemersavond twee 
prijzen worden uitgereikt. Het gaat 
om de prijzen ‘Onderneming van 
het jaar’ en ‘Starter van het jaar’. De 
drie beste bedrijven van Aalsmeer 
en Kudelstaart worden dan genomi-
neerd voor de ondernemingsverkie-
zing Noord-Holland 2011/2012. Bij 
de Onderneming van het jaar zullen 
de criteria in ieder geval zijn: Inno-
vatief, Duurzaam en blijk van Lokale 
betrokkenheid. Bij de Starter van het 
jaar zal gelet worden op de criteria: 
Innovatief, Groei en Marktpotentie. 
De nominaties voor ondernemer en 
starter van het jaar zullen door de 
ondernemers zelf gedaan worden. 
Andere ondernemers of inwoners of 
instellingen uit Gemeente Aalsmeer 
kunnen mogelijke kandidaten moti-
veren om deze stap te zetten of be-
drijven aandragen via 
OvhJ@aalsmeer.nl. 
De werkgroep Onderneming van het 
jaar zal dan het bedrijf benaderen 
om te verzoeken mee te doen. Uit 
de groep ondernemers die zich heeft 

opgegeven, zal door de jury vijf on-
dernemers worden geselecteerd. De 
geselecteerde ondernemers zullen 
allen bezocht worden door de jury. 
Hierna zal de jury in beraad gaan en 
één van hen als winnaar uitkiezen. 

De jury bestaat uit de burgemeester 
en de wethouder Economische Za-
ken van Gemeente Aalsmeer en een 
aantal vertegenwoordigers van het 
lokale bedrijfsleven. Burgemeester 
Pieter Litjens is voorzitter van de jury 
en zal de prijs voor Beste Onderne-
ming in Aalsmeer uitreiken. Wethou-
der Economische Zaken Ad Verburg 
zal de prijs Starter van Aalsmeer uit-
reiken. 

Aanmeld en 
Bent u (of kent u) een ondernemer 
die met passie onderneemt, inno-
veert, lokaal betrokken, en duur-
zaam is en een bedrijf heeft opge-
bouwd dat een voorbeeld is voor col-
lega-ondernemers? Een bedrijf dat 
wat u betreft zich de Beste Onderne-
ming van Aalsmeer zou mogen noe-
men? Dan kunt u zich aanmelden 
voor de Verkiezing Beste Onderne-
ming of Beste Starter van Aalsmeer 
door het ingevulde inschrijfformu-
lier via e-mailadres OvhJ@aalsmeer.
nl te verzenden. De aanmelding sluit 
op 15 juni. 
Voor meer informatie kijk op de 
website www.aalsmeer.nl/OvhJ.

Door boot overvaren
Aalsmeer - Op maandag 25 april is 
een 14-jarige jongen uit Rijsenhout 
gevaarlijk gewond geraakt na een 
bootongeluk nabij het Starteiland 
op de Kleine Poel. 
De jongen was in de ochtend heen 
en weer aan het varen in een boot-
je. Waarschijnlijk heeft hij opeens 
teveel gas gegeven, waardoor de 
14-jarige overboord sloeg. De boot 

sloeg in zijn achteruit en vaar-
de over de jongen heen. De politie, 
brandweer, ambulancedienst en de 
traumaheli zijn ter plaatse geweest. 
Snijwonden en breuken werden 
door de hulpdiensten geconsta-
teerd. De Rijsenhouter is met spoed 
overgebracht naar het VU-zieken-
huis waar hem een behoorlijke ope-
ratie wachtte aan zijn benen. 

Kudelstaart - In de nacht van don-
derdag 21 op vrijdag 22 april is rond 
vier uur een plofkraak gepleegd op 
de geldautomaat in winkelcentrum 
Kudelstaart. Met een in half maart 
in Uithoorn gestolen Volkswagen 
zijn de dieven het pand binnenge-
reden. De muur en pui werden ver-
nield, waardoor er toegang was tot 
het binnengedeelte van de auto-
maat. Vervolgens hebben de dieven 
pijpen en buizen in de automaat ge-
zet en deze met gasflessen laten 
ontploffen. Toch is de kraak niet ge-
lukt. Getuigen hebben een BMW 
zien rijden, maar de snel gearriveer-
de agenten hebben geen verdach-
ten meer aangetroffen. Bij de auto-
maat is gereedschap en afplaktape 
aangetroffen. Uiteraard is een spo-
renonderzoek verricht.

nooit de geur van gebakken brood 
te hebben geroken nabij het be-
drijf. Maar het betreft natuurlijk af-
bakbrood. De heer Van Liempt heeft 
overigens bewust gekozen voor de 
import van stokbroden uit Frankrijk. 
“Gewoonweg omdat Frans brood 
het lekkerst is. En de Franse bak-
ker is niet te imiteren, een Neder-
lander komt nooit achter het Fran-
se geheim.” Uiteraard is de heer Van 
Liempt trots op zijn onderschei-
ding of beter gezegd de Orde van 
Verdienste voor de Landbouw Che-
valier de l’Ordre du Mérite Agri-
cole. Voor deze speciale gelegen-
heid wapperde naast de Aalsmeer-
se en Nederlandse tevens de Fran-
se vlag voor het gemeentehuis. Bur-
gemeester Pieter Litjens maakte tij-
dens de bijeenkomst tussendoor 
ook zijn vakantieplannen bekend. 
Hij gaat met zijn gezin naar cam-
pings in Frankrijk deze zomer. Wie 
weet ‘spot’ u hem wel met een stok-
broodje in de hand!
Door Jacqueline Kristelijn

Auto in vlammen op na 
brand in schuur
Aalsmeer - Op zondag 24 april 
rond half drie in de nacht zijn de 
politie en de brandweer uitgerukt 
voor een brand in een schuur in 
de Dagpauwoogstraat. In een vuil-
nisbak naast de schuur is het vuur 
ontstaan. Omwonenden hebben, 
in afwachting van de komst van 
de brandweer, geprobeerd zelf de 

brand te blussen. Niet voorkomen 
kon worden dat het vuur oversloeg 
naar de schuur. De brandweer had 
het vuur na een kleine twee uur on-
der controle. Niet voorkomen kon 
worden dat de schuur geheel uit-
brandde. Ook een naast de schuur 
staande auto, een Peugeot 307, is in 
vlammen opgegaan.

Plofkraak op 
geldautomaat
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

124e jaargang

oplAgE: 17.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

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

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Vermist:
- Vivaldihof, Hornmeer: Zwarte gecastreerde kater met klein wit 

befje. Freek is 13 jaar oud.
- Beatrixstraat in Oost: Cyperse kat met witte sokjes en bef. Paars 

bandje met vage witte stippen.
- Rastraat in Kudelstaart: Zilvergrijze gecastreerde kater van 8,5 

jaar. Hij heet Fabiyan en is een blauwe Rus. Is vrij klein voor een 
kater en heel fijntjes.

- Hornweg: Zwarte kater met wit driehoekig vlekje onder de kin.
- Bakboordstraat, in Kudelstaart: Mickey, een vaal oranje rode kater 

met een beetje wit.
- Aalsmeerderdijk in Oude Meer: Zwangere cyperse poes van 3 jaar. 

Ze heet Pierk. 
- Van Swietenstraat in Kudelstaart: Kleine lapjeskat van 18 jaar.

Heeft vier witte voetjes een witte bef en een roodbruine vlek op 
haar hoofd. Ze heeft een wit vlooienbandje om. Heeft staar en last 
van haar nieren.

- Maximastraat in Oost: Zwart/witte poes. Zij heeft een witte buik 
en witte sokjes. Haar naam is Nouse en ze is 7 jaar oud.

Gevonden:
- Roerdomplaan, Hornmeer: Bruin-zwarte kat met witte voetjes. 

Paars bandje met stippen.
- Geerland in Kudelstaart: Rode poes met witte bef. Wond bij linker-

oog.
- Aalsmeerderweg: Forse zwarte kat.

Goed tehuis gezocht:
- Hond. Husky, reu, lief en 3,5 jaar oud.
- Verschillende konijnen.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling 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 ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Fietstocht bij 
ANBO en PCOB
Aalsmeer - De pedalen gaan weer 
rond bij ANBO en PCOB op dins-
dag 3 mei. De start is om 13.30 uur 
bij het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. De commissie heeft een 
parcours naar Uithoorn uitgezet via 
de nieuwe fietsbrug bij de Noord-
dammerweg. In Uithoorn. 
Er zijn paden gevonden die nog niet 
eerder in het programma zijn opge-
nomen. De tocht is circa 25 kilome-
ter, dus voor iedereen te doen. On-
der het motto ‘veilig fietsen voor ou-
deren’ is door ANBO Utrecht en de 
Fietsersbond een congres georga-
niseerd. Hierbij werden diverse aan-
bevelingen naar voren gebracht, zo-
als het dragen van zichtbare kleding 
voor de eerste en de laatste fietser 
binnen de groep. De deelnemers 
krijgen voor de start uitleg over de 
uitgezette fietstocht.

Herdenkingsdienst 
in het centrum
Aalsmeer - Op woensdag 4 mei 
wordt in het kerkgebouw van de 
Doopsgezinde Gemeente in de Zijd-
straat weer de jaarlijkse herden-
kingsdienst ter gelegenheid van 
Dodenherdenking gehouden. 
Deze samenkomst is een initia-
tief van het Aalsmeerse Beraad van 
Kerken en is voorbereid door de li-
turgiegroep van het Beraad. 
Dominee Mieke Wierda zal in de-
ze dienst voorgaan en Ruud Koning 
begeleidt het geheel op het orgel. 
De samenkomst begint om 19.00 
uur. 
De liturgiegroep nodigt u van har-
te uit hierbij aanwezig te zijn. De 
dienst zal tot ongeveer 19.40 uur 
duren, zodat de aanwezigen de ge-
legenheid hebben om de officiële 
plechtigheid op het Raadhuisplein 
om 20.00 uur bij te wonen.

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. J. Schelhaas, Zwol-
le. 16.30u. ds. B.J. Eikelboom, Ba-
rendrecht. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. in 
Zorgc. Aelsm. euch. viering met L. 
Seeboldt. 
Zondag om 10.30u. euch. viering 
in Karmelkerk met L. Seeboldt. Sa-
menzang. Beloken Pasen. 
Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse 
dienst Christoff. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag geen viering. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. G. van Hoogstraten, 
Veenendaal. 10u. Tienerdienst. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag om 10u. mw. A. Creemer. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. dienst olv parochia-
nen Dopgroep. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 2 mei om 20u. 
met past. Bert Piet.
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Zondag 1 mei
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst 10u. Pieter van den Berg. 
Crèche, peuterdienst en Metamor-
fose. 

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. 
Dienst om 10u. Geen opgave ont-
vangen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst 10u. ds. P.J. van 
Dam. 16.30u. ds. S. Pos. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. ds. Jeltje de Jong. 
Woensdag 4/5: ds. Mieke Wierda, 
oec. herdenkingsdienst om 19u. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag om 19u. br. A.B. Stier, Har-
melen. 

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag 10u. 
en 16.30u. dienst. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. ds. D.J. de Lange. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dhr E.H.R. Kramer, 
Aalsmeer. Organist: Th. Griekspoor. 
Om 19u. dienst met ds. A. Christ, 
Katwijk. Zangdienst met Zanggroep 
Sion, Katwijk. Oost: Oosteinderweg. 
Zondag 10u. P.J. Verhage, Harder-
wijk. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Van 
Borsselenweg 116.
Zondag 10u. ds. R.W. de Koeijer, 
Putten. 18.30u. ds. A. Bloed, Wijk bij 
Duurstede. 

Nationale Dodenherdenking 
in de gemeente Aalsmeer

Aalsmeer - Op verschillen-
de plekken in Aalsmeer wordt 
aandacht besteed aan de Twee-
de Wereldoorlog. Traditiege-
trouw is er een herdenking in 
Aalsmeer en een herdenking in 
Kudelstaart. Volgend jaar zal ook 
Aalsmeer Oost een eigen her-
denkingsbijeenkomst organi-
seren. Dit jaar wordt het monu-
ment Hell’s Fury, ter nagedach-
tenis aan het neerstorten van 
dit vliegtuig van de Amerikaan-
se luchtmacht, aan de G. den 
Hertoglaan op 4 mei om 14.30 
uur onthuld. Ook heeft De Ou-
de Veiling ter gelegenheid van 
de Dodenherdenking op 4 mei 
een speciale voorstelling gepro-
grammeerd: De Nacht der Gi-
rondijnen van J. Presser. Aan-
vang 20.30 uur.
 
Herdenking bij gemeentehuis
De gemeente organiseert in ver-
band met de Nationale Herden-
king van de gevallenen in de 
Tweede Wereldoorlog een her-
denkingsbijeenkomst. De bij-
eenkomst start om 19.45 uur bij 
de gedenksteen voor de geval-
lenen bij het gemeentehuis met 
het luiden van alle kerkklokken. 
Vanaf 19.35 uur wordt passen-
de muziek ten gehore gebracht 
door muziekvereniging Flora. 
Om 19.40 uur is de aankomst 
van de stoet met de burgemees-
ter, nestor van de gemeenteraad, 
de seniorenraad namens de ou-
deren van Aalsmeer, leerlingen 
van de Zuidooster en de Oost-
einder namens de jongeren van 
Aalsmeer en de familieleden van 
de gesneuvelden. Burgemeester 
Litjens zal de aanwezigen toe-
spreken. Ook worden gedich-

ten voorgelezen door leerlingen 
van genoemde twee basisscho-
len. Van 20.00 tot 20.02 uur is de 
algemene stilte, waarna het Wil-
helmus zal klinken en vredesdui-
ven los gelaten worden door Rick 
Floor. Daarna volgt de kransleg-
ging door de gemeente, senioren 
en jongeren. De kransen worden 
aangegeven door de scouts van 
de Scouting Wiol & Willem Ba-
rendsz groep Aalsmeer. Vanaf 
20.05 uur is er gelegenheid tot 
het leggen van bloemen door 
de familieleden van de gesneu-
velden en door belangstellen-
den. Het programma wordt rond 
20.15 uur besloten.

 Herdenking in Kudelstaart
 De Dorpsraad organiseert 
ook dit jaar weer de 4 mei Her-
denking bij het monument de 
Propellor aan de Schweitzer-
straat. De Herdenking begint om 
19.30 uur. Dit jaar wordt de mu-
ziek verzorgt door muziekvereni-
ging Susum Corda onder leiding 
van Dick Hesselink. Verder wer-
ken kinderen van de OBS Ku-
delstaart en Joop van Dam, als 
afgevaardigde van de gemeen-
te, mee aan de herdenking. Om 
19.35 uur zal voorzitter Robert 
Uytenbogaardt van de Dorps-
raad alle aanwezigen welkom 
heten. Er worden voordrach-
ten gegeven door onder ande-
re kinderen van de OBS Ku-
delstaart. De toespraak wordt 
verzorgd door Joop van Dam. 
Om 20.00 uur is de twee minuten 
stilte, gevolgd door het Wilhel-
mus en de kranslegging. De ge-
meente Aalsmeer verzoekt een-
ieder vriendelijk de stilte tijdens 
de herdenking te respecteren.

Kudelstaart - Als vermist opgege-
ven is Fabiyan, een zilvergrijze ka-
ter. Het dier is acht jaar oud, gecas-
treerd, niet al te groot en is weg-
gelopen uit de Rastraat. Fabiyan 
wordt enorm gemist door zijn baas-
jes. Wie heeft de gouden tip? Con-
tact kan worden opgenomen via 06-
53886031 of 06-22478771. Ook kan 
gebeld worden naar de Dierenbe-
scherming Aalsmeer en e.o., bereik-
baar op 0297-343618.

ANBO bezoekt Provinciehuis
Aalsmeer - Het was een bijzon-
dere ervaring voor de ANBO-leden 
die op 21 april deelnamen aan de 
excursie naar het Provinciehuis in 
Haarlem om in de prachtige Staten-
zaal plaats te mogen nemen op de 
stoelen waar gewoonlijk de leden 
van Provinciale Staten van Noord-
Holland vergaderen. Dankzij de en-
thousiaste en deskundige rondleid-
ster kwamen de leden veel te we-
ten over de bewogen geschiedenis 
van het gebouw en van de achter-
gronden van de creatieve inrichting 
toen het gebouw in 1930 in gebruik 
werd genomen als Provinciehuis. 
Vanwege de crisisjaren had het pro-
vinciebestuur toendertijd niet veel 

geld. Daarom vroegen ze aan de 
gemeentes van Noord-Holland om 
meubelstukken en wanddecoraties 
te leveren waarbij als tegenprestatie 
het gemeentewapen zeer zichtbaar 
aanwezig mocht zijn. Het gevolg is 
dat nu nog genoten kan worden 
van prachtige stoelen en wandkle-
den, waarbij de wandkleden in de 
Statenzaal, ontworpen en gemaakt 
door Willem Arondéus, de absolute 
top zijn. Na het bezoek aan het Pro-
vinciehuis liep het gezelschap naar 
Dreefzicht voor de lunch. Daarna 
werd er door degenen die dat wil-
den nog een interessante Stinsen-
wandeling gemaakt door de Haar-
lemmerhout. 

Tuinlezing in 
Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 4 mei 
is er van 9.30 tot 11.30 uur gele-
genheid voor ontmoeting en van 
10.00 tot 11.00 uur komt Gerben 
de Vries vertellen over zijn werk 
als tuinarchitect. Hij komt vertel-
len wat wel en wat niet kan in een 
tuin. Niet iedereen heeft een gro-
te tuin. Kan dan toch wel een ei-
gen sfeer in de tuin gecreëerd wor-
den met kleur, groen of coniferen? 
En hoe kan een balkon opgefleurd 
worden? Iedereen is van harte wel-
kom in de Oost-Inn in De Mikado 
in de Catharina Amalialaan. Voor in-
lichtingen: 0297-345413 of kijk op  
www.oosterkerk.info.

Koffie-ochtend 
in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 4 
mei houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw De Spil aan de Spilstraat, zij-
straat Bilderdammerweg. De aan-
vang is 10.00 uur en iedereen is 
welkom. De toegang is gratis, Kom 
ook, koffie en thee staan klaar en er 
zijnmogelijkheden om een kaartje te 
schrijven voor zieke mensen of om 
een gesprek van mens tot mens te 
hebben.

Iedere eerste woensdag van de maand

Papiercontainer van kerk 
naar parkeerplaats Dreef
Aalsmeer - Jarenlang heeft de pa-
piercontainer van de Doopsgezin-
de Gemeente iedere eerste woens-
dag van de maand op het Praam-
plein gestaan. Door de herinrichting 
van het plein is dit niet meer moge-
lijk. Vanaf mei verhuist de oud pa-
piercontainer naar de parkeerplaats 
bij zwembad de Waterlelie aan de 
Dreef. Met auto of fiets is de locatie 
makkelijk bereikbaar. De Doopsge-

zinde Gemeente hoopt dat iedereen 
de weg naar de nieuwe plek makke-
lijk kan vinden. 

Hopelijk komen er vanaf 4 mei nog 
meer bewust-duurzame-oud-pa-
pier-brengers naar de Dreef ach-
ter het benzinestation iedere eerste 
woensdag van de maand. De op-
brengst is voor het jeugdwerk van 
de Doopsgezinde gemeente.

Fabiyan wordt echt gemist!



2) ligt van 18 april 2011 tot en met 29 mei 2011 ter in-
zage in het gemeentehuis Aalsmeer. Gedurende deze periode 
kunnen zienswijzen met betrekking tot de wijziging op het 
Besluit financiële tegemoetkomingen Wmo 2011 (versie 2) 
worden ingediend. 

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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
• Het plaatsen van vier statafels voor café Sportzicht, tij-

dens Koninginnedag
Datum verzending vergunning 21 april 2011

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
• Wandelavondvierdaagse Aalsmeer van 6 t/m 9 juni 2011;
• Buurtbarbecue G. den Hertoglaan/H. Buismalaan op 18 

juni 2011 van 16.00-23.00 uur;
• Buurtbarbecue Sportlaan op 9 juli 2011 van 16.00-23.00 

uur;
• Jordaanse avond, Ophelialaan op 16 juli 2011 van 20.00-

01.00 uur;
• Triathlon Aalsmeer, Hornmeer op 28 augustus 2011 van 

09.00-16.00 uur;
• Feestweek, Praamplein van 4 september t/m 11 septem-

ber 2011;
Datum verzending vergunning 27 april 2011

Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 256, het aanleggen van kabels 
 en leidingen;
• Clusiusstraat 3, het verwijderen van asbest;
• Julianalaan 1, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Legmeerdijk 313, het verwijderen van asbest.

verleenDe omgevingsvergunningen, 
reguliere proceDure

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
• Clusiusstraat 3, het verwijderen van asbest;
• Dorpshaven Zuid – Lijnbaan, het bouwen van bergingen 

en erfafscheidingen;
• Fonteinkruidhof 40, het plaatsen van een dakkapel;
• Hornweg 5, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Jac. P. Thijsselaan naast nr. 48, het kappen van een eik;
• Kastanjelaan 25, het plaatsen van een dakopbouw;

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

Op 31 mei 2011 is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg 
gesloten in de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Te-
vens is het telefonisch spreekuur op deze dag ook 
gesloten.

geWijzigDe openstelling

Het gemeentehuis is op de volgende data de gehele 
dag gesloten: 
Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
Vrijdag 6 mei
Donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 3 juni
Op woensdag 4 mei (Dodenherdenking) zijn de balies 
van de afdeling Dienstverlening om 17.00 uur geslo-
ten. Er is dan geen avondopenstelling. 

verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
• stremmen G. den Hertoglaan, 4 mei 2011 tussen 14.00-

16.00 uur t.b.v. onthulling gedenkteken
• stremmen Schoolstraat, 14 mei 2011 tussen 09.00-13.00 

uur tbv hijswerkzaamheden
datum verzending ontheffingen 21 april 2011.

gemeentelijke Belastingen

Met dagtekening 28 februari jl. zijn de aanslagbiljetten ge-
meentelijke belastingen van het belastingjaar 2011 de deur 
uitgedaan. Op 30 april vervalt de laatste termijn van betaling 
van deze aanslagen. In de week van 16  mei 2011  worden 
voor de nog openstaande aanslagbedragen aanmaningen ver-
zonden. De kosten van deze aanmaningen bedragen e 7.00 
of e 15.00 (voor verschuldigde bedragen van e 454.00 en 
hoger). Door middel van deze oproep willen wij u herinneren 
aan uw eventuele betalingsverplichtingen.

Tijdige betaling bespaart u extra kosten! Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afde-
ling financiën van de Gemeente Aalsmeer, tel. 0297-387533 
of 387527. 

BekenDmaking Besluit financiële tegemoet-
komingen voorzieningen maatschappelijke 
onDersteuning van g2, het samenWerkings-
verBanD aalsmeer-uithoorn 2011 (versie 2)

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn kan op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over de wijze waarop 
zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze 
wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in het Besluit fi-
nanciële tegemoetkomingen Wmo. In het Besluit financiële 
tegemoetkomingen Wmo is de hoogte van de financiële te-
gemoetkoming van de in de Verordening voorzieningen Wmo 
vastgestelde voorzieningen opgenomen. Per 1 april 2011 is 
een wijziging opgenomen in het Besluit financiële tegemoet-
komingen Wmo 2011. De wijziging betreft de uurtarieven 
voor een Persoonsgebonden budget voor huishoudelijke ver-
zorging. 

Op 7 april 2011 heeft het Dagelijks Bestuur besloten het 
Besluit financiële tegemoetkomingen 2011 (versie 2) vast te 
stellen per 1 april 2011. Daarmee is het Besluit financiële 
tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke onder-
steuning van G2, het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn 2011 die per 1 januari 2011 is vastgesteld, vervallen. 
Het Besluit financiële tegemoetkomingen Wmo 2011 (versie 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
28 april 2011

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning onder-
trouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak 
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen te-
lefonisch 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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren vinden plaats op 10 en 24 mei 2011.

gemeente-info op WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente– info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven 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. Be-
reikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

servicepunt Beheer en uitvoering 
provincie noorD-hollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

• Midvoordreef 28, het vergroten van de woning;
• Mijnsherenweg 58, het slopen van een aanbouw en ver-

groten van de woning;
• Stationsweg 4, het plaatsen van markiezen;
• Uiterweg 288, het intern wijzigen van een pension.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 28 april 2011.

WelstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling ver-
gunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de 
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsver-
gunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken. 

ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening, 
Week 17

t/m 28 apr Vastgestelde regionale waterkeringen 2010;
t/m 28 apr Vastgestelde 2e partiële herziening 

uitwerkingsplan ‘Nieuw-Oosteinde 3, deel 1’;
t/m 6 mei Voorontwerp bestemmingsplan: Spoorlaan.
t/m 12 mei Evenementenvergunning: de grote prijs van 

Aalsmeer 2011 vanaf de pier bij het Surfeiland 
op 2 oktober ‘11 van 12.30 tot 16.00 uur;

t/m 12 mei Evenementenverguning: voor het houden van 
een Nationale buitenspeeldag op 1 juni 2011 
van 13.00 tot 17.00 uur;

t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van 
spelen en een optocht t.b.v. Koninginnedag op 
30 april 2011;

t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van 
een boekenmarkt op 8 oktober 2011 van 10.00 
tot 17.00 uur;

t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van 
een decembermarkt op 16 en 17 december 
2011, in de Zijdstraat en op het Molenplein;

t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden 
van een Oude deuren surfcup op de 
Westeinderplassen/ Surfeiland op 19 juni 2011 
van 09.00 tot 20.00 uur;

t/m 20 mei Concept woonvisie;
t/m 25 mei Ontheffing sluitingstijd: Café de Praam op 
 21 en 22 april 2011 tot 04.00 uur, op 24 en 
 25 april 2011 tot 05.00 uur, op 2 en 3 juni 

2011 tot 05.00 uur, op 12 en 13 juni 2011 tot 
04.00 uur, op 1 en 2 september 2011 tot 

 03.00 uur;
t/m 26 mei Koninklijk besluit tot gedeeltelijke goedkeuring 

onteigeningsbesluit “Dorpshaven”;
t/m 27 mei Evenementenvergunning: Geraniummarkt op 7 

mei 2011 van 09.00 tot 17.00 uur;
t/m 27 mei Evenementenvergunning: Zomerbraderie 

winkelcentrum Kudelstaart op 29 juni 2011 van 
14.00 tot 21.00 uur;

t/m 29 mei Bekendmaking Besluit financiële 
tegemoetkomingen voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning van G2, 

 het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 
2011 (versie 2);

t/m 1 juni Jaarverslag 2010 klachtenadviescommissie 
Gemeente Aalsmeer;

t/m 2juni Evenementenvergunning: Koninginnefeest, 
Raadhuisplein op 30 april 2011;

t/m 2juni Ontheffing sluitingstijd: 
 Dorpshuis Kudelstaart van 7 op 8 mei, 
 en van 20 op 21 mei 2011 tot 02.00 uur;
t/m 2 juni  Ontheffing sluitingstijd: luilaknacht 

Jongerencentrum N201 van 10 op 11 juni 2011 
van 18.00 tot 08.00 uur, na 03.00 uur mogen 
er geen bezoekers meer worden toegelaten;

t/m 2 juni Evenementenvergunning: 
 Organisatie Avondvierdaagse Kudelstaart, 

wandelavondvierdaagse Kudelstaart van 
 20 t/m 23 juni 2011;
t/m 2 juni Standplaatsvergunning: bij winkelcentrum 

Kudelstaart, de verkoop van zuivel op vrijdag.

pagina 6 Nieuwe Meerbode - 28 april 2011

Aalsmeer - Nederland wordt qua 
weer de laatste weken verwend, 
lekker zonnetje met veelal wolkelo-
ze dagen. Het afgelopen paasweek-
end is volop genoten van dit heer-
lijke weer op en aan het water. Ge-
zwommen is er ook al en dat ter-
wijl de temperatuur van het water 
nog pas zo’n tien graden is. Ook de 

schoolgaande jeugd kan volop ge-
nieten van de zon, het is vakantie. 
Afgelopen dinsdag 26 april wist op-
nieuw een groot aantal inwoners de 
weg naar recreatie-eiland Vrouwen-
troost te vinden. De eilandbezoekers 
genoten volop van de zon, het zand 
en zelfs het (nog beste koude) wa-
ter!

Eilandbezoekers genieten 
van zon, zand en water

Aalsmeer - . De gemeenteraad 
boog zich afgelopen donderdag 
over  het verzoek van De Kroon om 
te besluiten tot onteigening van (de-
len van) percelen ten behoeve van 
de gedeeltelijke uitvoering van het 
bestemmingsplan Noordvork, als-
mede het opdragen van de uitvoe-
ring van dit besluit aan het college 
van burgemeester en wethouders. 
Het riep  weinig vragen op. Tijdens 
de behandeling van het onderwerp 
heeft raadslid Dick Kuin (AB) de 
raadzaal verlaten, teneinde belan-
genverstrengeling te vermijden. De 
VVD-fractie geeft aan dat dit onder-
werp formeel opnieuw behandeld 
moet worden en de AB-fractie wijst 
er op dat het om mensen gaat met 
hun eigen emoties en hoopt op een 
minnelijke oplossing. 
De CDA-fractie sluit zich hierbij aan 
en de PACT-fractie geeft aan dat 
het een logisch gevolg is. Wethou-
der Ulla Eurich geeft aan alles in het 
werk te zullen stellen dat er geen 
rechter aan te pas hoeft te komen. 
De besluitvorming in tweede termijn 
hoefde niet te wachten tot 12 mei en 
vond later op de avond plaats met 
steun van alle fracties.
De behandeling gericht op het ver-
hogen van kredieten ten behoeve 

van het project Green Park Aalsmeer 
roept ook niet al veel vragen meer 
op. De AB-fractie geeft aan vol-
doende bijgepraat te zijn tijdens 
een audit-overleg. De CDA-frac-
tie vraagt om een versnelling van 
de verkoop van gronden en wat de 
PACT-fractie betreft is het een vest-
zakbroekzak verhaal en de VVD-
fractie spreekt over een ingewik-
keld geheel vol vragen. Wethouder 
Ulla Eurich geeft aan, naar aanlei-
ding van de opmerking van de CDA-
fractie, dat zij geen makelaar is. De 
besluitvorming van dit onderwerp 
hoeft ook niet te wachten tot 12 mei 
en later op de avond steunden al-
le fracties het voorstel. De behande-
ling in eerste termijn gericht op het 
instemmen met de financiële con-
sequenties voor 2011 van de Nota 
Handhaving in Aalsmeer 2011-2015 
en het Integraal Handhavingsuit-
voeringsbeleid 2012-2015, alsmede 
op het intrekken van de Kaderno-
ta Handhaving en Vergunningver-
lening 2007-2011 is voor de CDA-
fractie aanleiding om op te mer-
ken dat de aangebrachte verbeter-
punten op het gebied van beschik-
bare capaciteit en financiën in gro-
te lijnen gevolgd kunnen worden. 
Er is wel sprake van heel vel aan-

names. Het budget van 67.900 euro 
is eenmalig en uitsluitend bestemd 
voor 2011 en dit wordt door wethou-
der Gertjan van der Hoeven beves-
tigd. De PACT-fractie geeft aan dat 
het niet valt te rijmen dat het ver-
sterken van voorlichting samen 
gaat met het verminderen van de 
uren afhandeling klachten. Waar-
om wordt er beperkt ingezet op re-
gionale uitvoering en hoe professi-
oneel zijn we in Aalsmeer. De frac-
tie dringt aan op inzetten op kwali-
teit en het borgen van die kwaliteit. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
geeft aan dat hij graag met de frac-
ties wil bijpraten over regionale uit-
voeringsdiensten als er meer zicht 
is. Er is menskracht tekort om ach-
terstanden weg te werken. De VVD-
fractie geeft aan dat er in de herfst 
niets gedaan is aan de illegale boot-
stalling op de eilanden. Waar ligt 
de grens voor het optreden van de 
politie of de buitengewone opspo-
ringsambtenaar. Er moeten maat-
regelen te vinden zijn voor het pro-
bleem hondenpoep. Ook het stil-
leggen van werken wordt aange-
stipt en verder is de VVD-fractie een 
voorstander van het extern uitbeste-
den. Op het gebied van milieu vindt 
dit al plaats en getracht wordt een 

ideale mix te maken. De AB-frac-
tie spreekt van het aanvoelen van 
een redelijk fris begin en wijst ook 
op het gelijkheidsbeginsel. De be-
handeling in tweede termijn en de 
besluitvorming staat op de agenda 
voor 12 mei. De VVD-fractie maakt 
in de rondvraag gebruik van de mo-
gelijkheid om de verkeerssitua-
tie ter hoogte van de Oosteinder-
weg bij de onderdoorgang van de 
nieuwe N201 ter sprake te brengen. 
Het zorgt ter plaatse voor veel on-
gevallen. Het aangelegde stoepje 
heeft voor al veel materiële schade 
gezorgd. Wethouder Ad Verburg is 
eerder in de week met de aannemer 
een kijkje gaan nemen en het is er 
verkeerskundig niet in orde en aan-
leg heeft plaatsgevonden zonder de 
gemeente in kennis te stellen. Hoe-
wel getracht is de zaak nog voor de 
Pasen te herstellen is dit niet gelukt 
en dat zal in de week na Pasen gaan 
plaatsvinden.

Vrouw onwel 
in Zijdstraat
Aalsmeer - Op zaterdag 23 april 
rond tien voor acht in de avond is 
een 40-jarige vrouw uit Aalsmeer 
onwel geworden in de Zijdstraat. De 
politie is ter plaatse geweest. De in-
woonster is per ambulance afge-
voerd naar het Spaarne ziekenhuis.

Verkeerssituatie bij onderdoorgang van
N201 op de Oosteinderweg ‘ gevaarlijk’



pagina 8 Nieuwe Meerbode - 28 april 2011

AGENDA
Muziek
Vrijdag 29 april:
* Flügel Queensnight in café de 
Praam, Zijdstraat met dj Henk, 22u.
* Feestcafé Tante Truus ontmoet 
blauw bloed, Koninginnenacht, 21-
02u. Bon Ami, Dreef.
* Band Sloppy Joe in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 22.30u.
* Muziekfilm in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Start 21.30u. Open 21u.
* DJ Zwekko live bij Centennial, 
Oosteinderweg 243, van 21 tot 01u.
Zaterdag 30 april:
* Queensday in café de Praam, Zijd-
straat met v/a 14u. live muziek van 
duo Demitch op buitenpodium en 
v/a 18u. binnen feestdj Joost.
* Optreden steelband bij Centennial, 
Oosteinderweg 243, 15-19u.
* Ten Beers After live in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.

Exposities
Zaterdag 30 april:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u. 
Aalsmeerderdijk 460.
* Historische Tuin open. Ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
13.30 tot 16.30u. Expositie ‘60 Jaar 
brandweer Aalsmeer’ in Historisch 
Centrum.
Tot en met 12 juni:
* Jubileum expositie Aalsmeerse 
Doopsgezinden, Eigen wijs, eigen 
weg in kerk Zijdstraat 53. Te bezoe-
ken iedere dinsdag 14-16ul, zater-
dag 14-17u. en zondag 11.30-14u. 
Tot en met 1 mei:
* Schilderijen en beelden van Mar-
tine Boer en Eja Siepman-van den 
Berg in Het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag tot en met 
zondag 14-17u. 
Tot en met 22 mei:
* Expositie met glaskunst en schil-
derijen in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg, tegenover waterto-
ren. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. 
Tot en met 8 mei:
* Kindertekeningen van vogels en 
vlinders op Kinderkunstzolder in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen
Donderdag 28 april:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd in 
Proosdijhal Kudelstaart. Ook op 2 en 
5 mei. Van 9.30 tot 12u.
* Sjoelcompetitie in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 20u.
* Laatste sjoelavond dit seizoen in 
De Reede, Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 29 april:
.* Kaarten bij BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Proosdij-
hal, Einsteinstraat. Inschrijving sluit 
om 19.45u.
Zaterdag 30 april:
* Koninginnefeest in Aalsmeer, Ku-
delstaart en Rijsenhout. Zie speciale 
oranje pagina.
* Veiling op Historische Tuin, ingang 
Praamplein om 15u.
Maandag 2 mei:
* Lezing en veiling Postzegelvereni-
ging in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 20u. Open 19.15u.
Dinsdag 3 mei:
* Fietstocht ANBO/PCOB naar Uit-
hoorn. Start: 13.30u. bij Parochie-
huis, Gerberastraat.
Woensdag 4 mei:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd in 
De Bloemhof, Hornweg. ook op 4 
mei. Van 9.30 tot 12u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat in Kudelstaart v/a 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u. 
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 19.30u. 
* Solovoorstelling ‘Nacht der Giron-
dijnen’ in Oude Veiling, Marktstraat. 
Aanvang: 20.30u.
Donderdag 5 mei:
* Talk of the Town met Piet Tromp en 
Theodore van Houten in Oude Vei-
ling, Marktstraat. Aanvang: 15.30u.
* Kienen om vleesprijzen bij Sup-
portersvereniging in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20.30u.

Vergaderingen
Maandag 2 mei:
* Vergadering wijkraad De Dorper in 
Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Donderdag 5 mei:
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentehuis vanaf 20u.

Koninginneklanken met dj 
en live-band in Centennial
Aalsmeer - Voorafgaande aan Ko-
ninginnenacht is het feest in grand 
café Centennial aan de Oostein-
derweg 243. Op 29 april van 21.00 
tot 01.00 uur staat DJ Zwekko ga-
rant voor een passende start van de 
feestelijkheden. DJ Zwekko heeft 
het model van een breinaald, maar 

dan in een zwart motorpak. Verder 
oogt hij doorgaans nogal levens-
vriendelijk. 
En op Koninginnedag wordt groots 
uitgepakt. Op 30 april van 15.00 
tot 19.00 zullen de tropische klan-
ken van een live steelband de feest-
vreugde vergroten. 

Groot feest Koninginnenacht
Tante Truus en blauw bloed
Aalsmeer - Op vrijdag 29 april, 
de Koninginnenacht, ontmoet Tan-
te Truus blauw bloed. Het volledig 
oranje gekleurde feestcafé met haar 
diverse drankaanbiedingen staat 
garant voor een gezellige avond. 
Kaas, worst en de originele Neder-
landse bitterbal zullen niet ontbre-

ken! Ben je ouder dan 18 jaar? Tante 
Truus ontvangt je met open armen 
op de Koninginnenacht. Feestcafé 
Tante Truus, voor een hilarisch leu-
ke avond, is te vinden op de Dreef 
5 (Bon Ami).Voor meer informatie is 
de website het juiste adres: www.fc-
tantetruus.nl. 

Solovoorstelling ‘Nacht 
der Girondijnen’ 4 mei
Aalsmeer - Op uitnodiging van de 
Oude Veiling speelt acteur Klaas 
Hofstra woensdagavond 4 mei van-
af 20.30 uur zijn solovoorstelling 
‘Nacht der Girondijnen’. Een toneel-
stuk naar de novelle uit 1957 van J. 
Presser, in een tekstbewerking en 
onder regie van Fons Eickholt. De 
tijd dringt. Hoofdpersoon Jacques 
Suasso Henriques, leraar geschie-
denis, bevindt zich, anno het oor-
logsjaar 1944, in een precaire situ-
atie. Vanuit de strafbarak van kamp 
Westerbork zal hij over enkele da-
gen op transport gesteld worden. 
Tot voor kort had hij zelf de organi-
satie van de jodentransporten ‘naar 
het oosten’ meegewerkt als lid van 
de Joodse ordedienst. Hij maakt de 
balans op van zijn leven. Wat bracht 
hem ertoe om zich vrijwillig op te 
geven als lid van de joodse orde-
dienst en mee te werken aan de de-
portaties? Acteur Klaas Hofstra ver-
beeldt in een indringende monoloog 
de complexiteit van het bestaan in 
het doorgangskamp gebaseerd op 
de beroemde novelle van Jacques 
Presser uit 1957. Aan een sobere ta-
fel probeert Jacques Suasso Hen-
riques op kleine vodjes papier het 

vrijwel onbenoembare te benoe-
men. Het kost hem grote moeite on-
der woorden te brengen wat hem 
naar het concentratiekamp heeft 
gebracht en zijn eigen (mis)daden 
te beschrijven.

De Girondijnen
De Girondijnen was een politieke 
groepering tijdens de Franse Revo-
lutie, eind 18e eeuw. Toen zij wer-
den verdrongen door de Jacobij-
nen, dolven zij letterlijk het onder-
spit: hen wachtte de guillotine. De 
nacht der Girondijnen verwijst naar 
de nacht voorafgaand aan hun te-
rechtstelling. Als middelbare scho-
lier werd Klaas Hofstra al gegre-
pen door ‘De Nacht der Girondijnen’ 
van Jacques Presser (boekenweek-
geschenk 1957) en dacht hij erover 
het verhaal te bewerken tot een so-
lovoorstelling. Ruim vijftig jaar later 
is het zover. Na afloop van de voor-
stelling zal Pierre Tuning in de Ou-
de Veiling een interview houden met 
Klaas Hofstra en Fons Eickholt.
De voorstelling begint 4 mei om 
20.30 uur. Entree: 10 euro. Kaarten 
zijn te verkrijgen bij De Oude Vei-
ling, tel. 0297-368378.

Jammen met Rietveldband 
tijdens Engelse pubavond
Aalsmeer - Een Engelse pubavond 
organiseerde café de Praam afge-
lopen donderdag 21 april en daar-
bij hoort natuurlijk folkmuziek, het 
liefst live gespeeld door een band. 
De Praam had de Aalsmeerse band 
Rietveld uitgenodigd om hun pop- 
en rocknummers met Ierse invloe-
den door viool en accordeon ten 
gehore te brengen. En dit viel in 
de smaak bij de bezoekers, zeker 
bij vier Amerikaanse gasten waar-
van 1 zelf ook muziek maakte. Hij 
mocht na afloop achter de micro-
foon plaatsnemen en kreeg een gi-
taar te leen. Na 1 nummer kreeg 
hij bijval van de heren van Riet-
veld. Hans zong mee, Ron nam weer 
plaats achter de drums, Ed (te leen 
van de Hucksters) pakte zijn basgi-
taar weer op en Leen nam zijn fiddle 
ter hand. Het jammen, met oog Tom 
Meijer achter de zaangmicrofoon, 
zorgde voor een sfeervolle afslui-
ting van de Engelse pubavond, die 
overigens ook muzikaal werd opge-
luisterd door zanger en gitarist Pil-
lowman. Zo genoemd omdat deze 
Schot na een werkdag in Aalsmeer 
nog al eens in slaap valt aan de bar 
van de Praam!

Feesten met dj’s Henk en Joost
Aankomend weekend staat café de 
Praam helemaal in het teken van 
de koninginnedag. Vrijdagavond 29 

april is het Flügel Queensnight. Tij-
dens dit Oranje feest worden twee 
Flügel reistrolleys verloot onder de 
bezoekers. DJ Henk komt de mu-
ziek verzorgen, dus dansen gaan de 
aanwezigen zeker. De entree is ui-
teraard gratis, zorg er wel voor dat je 
op tijd binnen bent. Zaterdag wordt 
Koninginnedag uitgebreid gevierd. 
De Praam opent de deuren al om 
tien uur in de ochtend. Iedereen is al 
vroeg welkom voor een lekker kopje 
koffie en een heerlijk oranjegebakje. 
Vanaf twee uur is er buiten live mu-
ziek en opent de buitenbar.
Het belooft een zeer gezellige mid-
dag te worden in de Zijdstraat. Van-
af 18.00 uur komt DJ Joost draai-
en in de Praam en begint de Konin-
ginnedag afterparty. Met DJ Joost 
gaat het één groot feest worden ‘s 
avonds. 

Vanavond sjoelen
Voordat al het oranjegeweld gaat 
losbarsten staat eerst vanavond, 
donderdag 28 april, sjoelen op het 
programma. Tijdens deze avond 
strijden meerdere teams om de titel. 
Wil je ook meedoen zorg dat je ui-
terlijk om half negen aanwezig bent. 
Inschrijven is niet nodig en binnen-
lopen kan natuurlijk altijd. Alvast 
voor in de agenda: 7 mei Op de Bres 
voor de Alpe d’Huzes. De Praam 
gaat open om acht uur ‘s morgens.

300 Kavels onder de hamer
Veilingmeester pompen 
de spanning op!
Kudelstaart - De elfde editie van de 
Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart 
wordt zaterdagavond 7 mei een 
feest! Veilingmeesters Gert Ubink 
en Dick Venema: “Wij pompen de 
spanning fiks op die avond, zelfs al 
duurt het tot in de kleine uurtjes: wij 
hebben lucht genoeg!” Ze roepen 
iedereen op vanaf 20.00 uur langs te 
komen in het Dorpshuis. “Het wordt 
een avond die je niet gauw zult ver-
geten! Want de veiling Kudelstaart 
voor Kudelstaart belooft een feest 
te worden. En dat niet alleen: ‘Tout 
Kudelstaart’ is erbij die avond in het 
Dorpshuis. Je wordt gemist als je 
er niet bent”, aldus de veilingmees-
ters. Ze wijzen erop dat de veiling 
tot in de kleine uurtjes van zondag 
(moederdag) door duurt. “Maar dat 
is dan ook een uitgelezen gelegen-
heid om te bieden op prachtige boe-
ketten, vooral rozen. Daar kun je na-
tuurlijk heel goed mee thuiskomen!”

Producten van A to Z
Venema en Ubink verwachten dat 
zo’n 300 kavels die avond de revue 
zullen passeren. Een heel alfabet 
aan mooie producten komt voorbij, 
van A tot Z. Meteen bij de A al een 
unieke binnenkomer: een Ajax shirt 
met handtekeningen van de spelers, 
een door AH gevulde Boodschap-
penkar, een Cirkelzaag, een Da-
meshorloge, een Elektrische zaag, 
een digitale Fotocamera, een Gou-
den broche, een Hogedrukspuit, een 
boek ‘Kudelstaart 750’ (inmiddels 
een collectors item), een Luchtbed, 
een Mosselpan, een Omafiets, een 
Pop (clown), een Radio, een Stofzui-
ger, een Tosti-ijzer, een Vrachtauto 
(speelgoed), een Waterkoker en een 

kubieke meter Zand (of grond). 
Veilingmeesters Dick Venema en 
Gert Ubink: “Wij hebben vooral 
veel plezier in het veilen van dien-
sten waarmee Kudelstaarters zich 
aanbieden aan andere Kudelstaar-
ters. Mooi voorbeeld is natuur-
lijk dat wij burgemeester Pieter Lit-
jens kunnen aanbieden die zich be-
schikbaar stelt voor een goed doel 
of maatschappelijke handeling.” Ze 
verwachten ook veel van een dag-
tour (met vrienden of familie) in een 
historische autobus. Er zijn ook ge-
heel verzorgde ritten met cabrio’s of 
tochtjes met ezels, dan wel vaarten 
met sloepen of een zeilcursus in de 
aanbieding. Andere Kudelstaarters 
bieden zich aan om een dag(deel) te 
komen behangen, klussen of strij-
ken. “Ook bijzonder is het, door Ma-
riska de Graaf, schilderen van een 
portret op een bijzonder, zelf uit te 
zoeken plekje in Kudelstaart. Maar 
in Aalsmeer mag ook, hoor!”, zeggen 
de veilingmeesters. 

Opbrengst blijft in Kudelstaart
Na een jaartje afwezigheid, rekent 
het bestuur van Kudelstaart voor 
Kudelstaart weer op een bijzon-
der feestelijke en vooral gezellige 
avond. De opbrengst van de veiling 
gaat naar Kudelstaartse clubs, ver-
enigingen en stichtingen die voor 
een bijzondere uitgave staan. Zij 
kunnen nog tot eind deze week een 
aanvraag indienen. Op de websi-
te (www.kudelstaart.com/kvk) staat 
daarvoor een speciaal aanmeldings-
formulier. In de afgelopen tien jaar 
heeft de Kudelstaartse veiling zo’n 
170.000 euro bijeengebracht voor 
lokale clubs met hun initiatieven. 

Muziekfilm in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 29 april 
wordt in het kleinste (film)theater 
van Nederland, Bacchus, een mu-
ziekfilm vertoond! De films die wor-
den vertoond zijn actueel en zo re-
cent mogelijk, zonder hierbij de 
kwaliteit uit het oog te verliezen. De 
titel mag Bacchus helaas niet publi-
ceren, maar wie via de website een 
mailtje stuurt, krijgt daar snel ant-
woord op: www.cultureelcafebac-
chus.nl. De zaal is open om 21.00 
uur, de muziekfilm begint vervol-
gens om 21.30 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 3,50 euro per per-
soon. Cultureel café Bacchus is te 
vinden in de Gerberastraat op num-
mer 4. 

Ten Beers After zaterdagavond
Zaterdagavond 30 april brengt Ten 
Beers After ter afsluiting van de Ko-
ninginnedag muziek van hoge gis-
ting in Bacchus. Duizelingwekkende 
disco, borrelende blues, leviterende 
latin en zweetlozende swing. Een 

formidabele afsluiting van het jaar-
lijkse oranje-feest. Want feest wordt 
het! Met tenoortje Anne Kee en 
haar saxofoon, Nienke op trompet, 
trombonist Pieter, gitarist Jan-Wil-
lem, drummer Cees, bassist George, 
toetsenist Jacko en achter de zang-
microfoon Dorien. Zij golft de pol-
dersoul uit haar gouden strotje tot 
de koeien thuis komen. Zaterdag-
avond dus. Bacchus is open vanaf 
21.00 uur en de toegang is gratis.

Video’s en open repetities
Zaterdagavond 14 mei presenteert 
Bacchus ‘Aalsmeer in Beeld’ met 
filmpjes van de Videoclub Aalsmeer. 
Er zijn een flink aantal filmpje gese-
lecteerd die betrekking op Aalsmeer 
hebben. Aanvang 21.00 uur, zaal 
open vanaf 20.30 uur. Dinsdagavond 
17 mei: Open repetitie Kaaijk & Co. 
Donderdagavond 19 mei: Open re-
petitie Smartlappenkoor. Vrijdag-
middag 20 mei: Voorlezen en kin-
derdisco.

Bluesycana van Sloppy 
Joe op Koninginnenacht
Aalsmeer - Vrijdag 29 april, konin-
ginnenacht, speel de band Sloppy 
Joe in De Oude Veiling in de Markt-
straat. De band Sloppy Joe werd 
oorspronkelijk gevormd rond zan-
ger en gitarist Toon Hollanders (ex 
Peewee and the Specials). Toen Co-
ra Blekemolen bij de band kwam 
werd het repertoire ook op haar 
toegespitst. Bij bezoeken aan Aus-
tin TX, werd er veel inspiratie opge-
daan en bleef de band zoeken naar 
nieuw materiaal, dat onder andere 
in de Texaanse hoofdstad werd ge-
vonden. Nummers van bijvoorbeeld 
The Hacienda Brothers, Toni Price , 
Chris Knight en vele andere arties-

ten zijn in het repertoire opgeno-
men. Bij de optredens spat het ple-
zier in het spelen er van af en dat 
is aan de enthousiaste reacties van 
het publiek te merken. Cora Ble-
kemolen (ex Dia Máirt) neemt een 
groot gedeelte van de zangpartijen 
voor haar rekening. J.P. Borgerding 
beroert de drums, Piet van Leeuwen 
is de bassist en op lead-gitaar laat 
Robbie Ruijter (ex Bintangs en Gi-
gantjes) van zich horen. De swin-
gende muziekstijlen die Sloppy Joe 
speelt zijn: Roots, Americana, Blues 
en Country, ofwel Bluesycana! Het 
optreden begint om 22.30 uur en de 
entree bedraagt 3 euro per persoon.

Dresscode@blue voor KWF
Aalsmeer - Dresscode©blue is een 
nieuwe benefiet muziekavond voor 
jongeren op zaterdag 28 mei op 
het Raadhuisplein. Beroemde dj’s 
als Roog, Misja Helsloot, The Flexi-
can en Raymundo, verlenen belan-
geloos hun medewerking. De op-
brengst van Dresscode©blue gaat 
naar Fight Cancer, het jongerenla-
bel van KWF. De minimum leeftijd 

voor Dresscode©blue Moves You 
is 18 jaar. De kaarten kosten in de 
voorverkoop 15 euro, aan de kas-
sa wordt 17,50 euro gevraagd. Ver-
koopadressen zijn Hartelust aan 
Oosteinderweg 279, café Joppe 
in Weteringstraat, Foto de Boer in 
Zijdstraat, Tom Meijer Kapsalon in 
Dorpsstraat en Gall & Gall in win-
kelcentrum Kudelstaart.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Tip voor drummers:
nieuwe brushes 

o 20,85

Aanrader voor bassisten:
nieuwe Hi-Beam

DR-snaren o 39,95
Must voor gitaristen:
String cleaner 

o 14,50
KOnInGInnEDAG
OPEn 10-12 UUR
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Koninginnedag

Actief programma Koninginnedag
Optocht, vrijmarkt en disco 
voor jeugd in Rijsenhout
Rijsenhout - Stichting dorpshuis de 
Reede presenteert op Koninginne-
dag, zaterdag 30 april, weer een ac-
tief programma voor met name al-
le 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 pop-
corn. Voor de volwassene staat gra-
tis koffie of thee klaar. Gelijk begint 
dan ook de vrijmarkt en mag ieder-
een zijn of haar spulletjes te koop 
aanbieden. Er wordt een terras in-
gericht, er zal muziek klinken en 
voor de kinderen is er de mogelijk-
heid zich uit te leven op een spring-

kussen. Om 12.00 uur start in het 
dorpshuis een gezellige kinderdis-
co en er worden allerlei spelletjes 
gedaan. Dit jaar kunnen de kinde-
ren zich ook laten omtoveren in een 
bloem, beest of iets wat je zelf leuk 
vindt, een fotograaf zal daarna een 
foto maken die je zelf kunt down-
loaden. Om 15.30 uur stopt de disco 
en is de vrijmarkt ten einde. Bij voet-
balvereniging SCW krijgt het Konin-
ginnefeest vanaf 15.00 uur een ver-
volg met onder andere een voetbal-
wedstrijd. De dag wordt besloten 
met een oranjeborrel bij SCW in het 
Konnetlaantje Natuurlijk wordt op 
mooi weer gerekend, maar mocht 
het regenen dan wordt geprobeerd 
zoveel mogelijk onderdelen naar het 
dorpshuis aan de Schouwstraat te 
verplaatsen.

Spelregels Koninginnedag
Aalsmeer - De traditie wil dat 
burgers en voornamelijk kinde-
ren op Koninginnedag geen ver-
gunning nodig hebben om op 
straat hun tweedehands spulle-
tjes te verkopen. Om Koningin-
nedag voor iedereen veilig en 
plezierig te laten verlopen wil de 
gemeente Aalsmeer een aan-
tal spelregels afspreken. Wie als 
particulier tweedehands spul-
letjes wil verkopen op zaterdag 
30 april tussen 7.00 en 18.00 uur, 
heeft geen vergunning nodig. 
De verkopers mogen natuur-
lijk niet voor een in- en uitgang 
van een winkel of nooduitgang 
gaan staan en zitten. Er mag tij-
dens deze verkoop niets gebak-
ken, gebraden of gefrituurd wor-
den, ook mogen geen bederfelij-
ke etenswaren (alle eten die in 
de ijskast bewaard moet wor-
den), alcoholische dranken en 
(levende) dieren verkocht wor-
den. Verkoop van drinken in gla-
zen of flesjes is eveneens verbo-
den en er mag geen versterk-
te muziek geproduceerd worden. 

 Vergunning handelaren
Professionele handelaren die 

nieuwe of gebruikte goederen 
wil verkopen dienen wel een 
vergunning aan te vragen. Ook 
moeten vergunningen aange-
vraagd worden als handelaren 
voornemens zijn te gaan bak-
ken, braden of frituren, bederfe-
lijke etenswaren en/of alcoholi-
sche drank en deze spullen wil-
len verkopen. Voor verkoop van 
(levende) dieren is eveneens een 
vergunning vereist, evenals voor 
een live versterkt optreden. Wie 
twijfelt of een vergunning nood-
zakelijk is, kan contact opnemen 
met het cluster vergunningen 
van de gemeente Aalsmeer. Als 
er aan bovenstaande spelregels 
wordt gehouden, zijn er veel mo-
gelijkheden op Koninginnedag.

 Zelf opruimen
Verder vraagt de gemeente vol-
wassenen om zoveel mogelijk 
kinderen de mogelijkheid te ge-
ven om te verkopen tijdens de 
vrijmarkt. Verder wordt iedereen 
gevraagd om de goederen en 
vuilnis die overgebleven zijn na 
de vrijmarkt zelf af te voeren en 
de verkoopplaatsen schoon ach-
ter te laten.

Spulletjes verkopen in Centrum
Aalsmeer - Op Koninginnedag, 
zaterdag 30 april, mag de winkel-
straat in het Centrum weer omge-
toverd worden tot kinderverkoop-
straat. Traditiegetrouw wordt jon-
gens en meisjes de mogelijkheid 
geboden om spulletjes te verkopen 
in de Zijdstraat. 
Verkoop op kleedjes of in kraam-
pjes mag, dus ga alvast de zolder op 
om spulletjes bij elkaar te verzame-
len. Wie weet moet thuis ruimte ge-
maakt worden en dient de lego te 
verdwijnen of ben je uitgekeken op 
je verzameling auto’s of poppen. En 
heb je al je leesboeken nu wel uit? 

Verkopen is de oplossing! Altijd leuk 
om na afloop een opgeruimde ka-
mer en een volle spaarpot te heb-
ben. 
Uiteraard is publiek van harte wel-
kom, zonder deze kijkers en kopers 
geen verkoop. Door de Zijdstraat 
slenteren is een aanrader. Er wor-
den heel veel verschillende spulle-
tjes verkocht, er zijn altijd grappige 
spelletjes bedacht om geld te ver-
dienen en veelal wordt op diverse 
plaatsen de vrijmarkt opgeluisterd 
door muzikanten, die uiteraard ook 
een extra centje willen verdienen 
met gitaar, blokfluit of dwarsfluit.

Vrijmarkt in en bij winkelcentrum
Kudelstaart - Op Koninginnedag, 
zaterdag 30 april, mogen kinderen 
weer hun overbodige spulletjes ver-
kopen op de vrijmarkt in en bij win-
kelcentrum Kudelstaart. 
De ondernemers vragen de jeugdi-
ge verkopers hun waar niet uit te 
stallen voor de deuren van de win-
kels. Verder mag met kleedjes en 
kraampjes overal een plekje ge-
zocht worden en wie weet kunnen 
de spaarpotten na afloop goed ge-
vuld worden. 
Natuurlijk worden kijkers, maar lie-
ver kopers, ook van harte welkom 
geheten. Wie weet wordt een mooie 
auto gescoord, een pop die al lang 

op het verlanglijstje stond of nieuwe 
leesboeken. Leuke snuisterijen als 
kopjes, vazen en kandelaars voor 
volwassenen maken veelal ook deel 
uit van het gevarieerde assortiment. 
Wie geld wil verdienen door gitaar 
te spelen of op blokfluit van zich wil 
laten horen, mag uiteraard ook een 
plekje zoeken in het winkelcentrum. 
De ondernemers verzoeken alle ver-
kopers de niet verkochte spullen na 
afloop weer mee terug te nemen. 
Als extra service wordt de mogelijk-
heid gegeven om onverwachte en 
niet bruikbare waar te deponeren 
achter de winkel van Ed Kriek Op-
tiek, bij de laad- en losplaats.

Historische Tuin houdt op 
Koninginnedag veiling
Aalsmeer - Ook op zaterdag 30 
april wordt er weer geveild op de 
Historische Tuin. Het is immers de 
laatste zaterdag van de maand. De 
veilingmeester zal weer een heel 
scala van bloemen aan de man/
vrouw proberen te brengen. De Tuin 
gaat om 13.30 uur open en de vei-
lingklok uit veiling Bloemenlust gaat 
om 15.00 uur draaien. In het His-
torisch centrum is dit jaar een ten-
toonstelling te bekijken over de vrij-
willige brandweer van Aalsmeer. 
Er is onder andere een serie foto’s 
over spectaculaire branden te zien. 
Op het moment staan de seringen 
buiten in volle bloei en de eerste 
kasrozen bloeien ook al weer. 
Het is dus de moeite waard, om 
na de koningingemarkt , even op 

de Historische Tuin tot rust te ko-
men. De ingang is te vinden op het 
Praamplein. De medewerkers en 
vrijwilligers hopen dat bezoekers 
een mooie foto willen insturen van 
seringen. 
Hier is een prijs mee te winnen. De 
foto kan tot 1 juni gestuurd worden 
naar htaalsmeer@planet.nl. 
Zaterdag 28 mei is overigens pas de 
weer de volgende gelegenheid voor 
individuele bezoekers om een vei-
ling mee te maken op de Tuin. Vanaf 
mei is het ook weer mogelijk om een 
bezoek aan de Tuin te combineren 
met een rondvaart met de Westein-
derrondvaart. Dit kan niet op maan-
dag en donderdag. Voor informatie: 
www.historischetuinaalsmeer.nl of 
bel 0297-322562.

Dringend vrijwilligers gezocht!
Kinderfeest met heel veel 
attracties op Raadhuisplein
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 30 april wordt voor de negen-
de keer weer een geweldig kinder-
feest georganiseerd op het Raad-
huisplein met heel veel, verschillen-
de attraties. Het feest dat, onder de 
bezielende leiding van Rob Severin 
wordt gehouden, heeft echter een 
groot probleem: Er zijn, zoals het er 
nu naar uitziet, te weinig vrijwilligers 
om het evenement bij alle attracties 
veilig te laten verlopen. De Oranje 
vereniging zou het zonde vinden om 
verschillende attracties aanstaande 
zaterdag dicht te moeten laten..Dus, 
vrijwiligers, meld jullie massaal aan. 
Blije kindergezichten geeft echt veel 
voldoening! Vrijwilligers kunnen 
zich opgeven bij Rob Severin via 06-
51807962 of rob@joppe.nl.
Doordat er op 28 mei een benefiet-
avond ten behoeve van Fight Can-
cer wordt georganiseerd (Dressco-
de Blue) zal er dit jaar geen avond 
programma zijn. In goed overleg 
met de gemeente en om de overlast 

in het centrum wat te beperken is er 
deze keer gekozen voor een after-
party die van 18.00 tot 21.00 uur zal 
duren, waarbij verschillende leuke 
activiteiten worden georganiseerd 
voor volwassenen, de bar zal daar-
bij gewoon open blijven.
Overdag zijn er op het Raadhuis-
plein demonstraties van de vrijwilli-
ge brandweer, de kinderen kunnen 
zich uitleven op diverse luchtkus-
sens, sumo-worstelen met elkaar, 
eendje vissen en nog veel meer én 
alle attracties zijn gratis. Zelfs de li-
monade en een lekker snoepje, die 
verkrijgbaar zijn bij de speciale kin-
derbar. Ook voor volwassenen is 
aan de innerlijke mens gedacht. Zo 
worden de drankjes weer verzorgd 
door café Joppe en zal er een vis-
kar en een snackwagen staan. Het 
Koninginnefeest op het Raadhuis-
plein is van 12.30 tot 18.00 uur. Ie-
dereen is van harte welkom. Uiter-
aard wordt gehoopt op mooi, zon-
nig weer!

Koninginnedag in Oosteinde
Optocht, draaimolen en 
vrijmarkt bij Middelpunt
Aalsmeer - Koninginnedag, aan-
staande zaterdag 30 april, wordt in 
Nieuw-Oosteinde voor alle jeugdi-
ge bewoners groots gevierd. In en 
rond Het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat staan diverse attracties 
voor kinderen klaar en kunnen kin-
deren deelnemen aan allerlei spel-
letjes. Ook kan onder andere in de 
draaimolen gestapt worden, een 
gokje gewaagd worden bij het rad 
van fortuin en mogen de jongens en 
meisjes zich uitleven op een spring-
kussen. Verder is een clown uitge-
nodigd, die vast en zeker voor veel 
lol gaat zorgen. Het Koninginnefeest 
begint in de ochtend, om 9.00 uur, 
met een rommelmarkt of vrijmarkt. 
Wie zijn of haar overtollige spul-
letjes kwijt wil, mag plaatsnemen 
op een kleedje en de auto’s, pop-
pen, boeken, glazen, etc. proberen 
te verkopen. Daarvoor zijn natuur-

lijk wel (volwassen) kopers nodig, 
dus komt allen. Tussen 9.00 en 12.00 
uur is er van alles te doen bij ‘t Mid-
delpunt. Ook de traditionele optocht 
waar alle kinderen, natuurlijk ver-
kleed, aan mogen deelnemen staat 
op het programma. Startpunt is bre-
de school De Mikado in de Catha-
rina Amalialaan om 11.00 uur met 
muziek van jachthoornkorps Ku-
delstaart. De route gaat door de wijk 
en eindigt bij Het Middelpunt, waar 
vanaf 12.15 uur attracties klaar star-
ten. Om 12.00 uur is eerst de prijs-
uitreiking voor het leukst verklede 
kind. Natuurlijk is er limonade voor 
de kinderen en voor volwassenen 
wordt een speciale koffiehoek inge-
richt. Altijd gezellig om buurtgeno-
ten op ongedwongen wijze te ont-
moeten! Er wordt gerekend op mooi, 
zonnig weer. Het kinderprogramma 
wordt om 17.00 uur afgesloten. 

Livemuziek van 14 tot 18.30 uur

Koninginnedag met duo 
Demitch voor de Praam
Aalsmeer - Op Koninginnedag, 
zaterdag 30 april, presenteert de 
Praam live-muziek op een buiten-
podium voor het café in de Zijd-
straat. Het duo Demitch komt op-
treden. Demitch bestaat uit Björn 
Markgraaf op zang en keyboards 
en Marc Geurden op gitaar en zang. 
Na allebei al jaren in het top-100 en 
top-40 circuit actief te zijn geweest 
hebben ze besloten het bandleven 
vaarwel te zeggen en als duo verder 
te gaan. Muzikaal op één lijn,perfect 
in harmoniale uitvoering,muzikaal 
vakmanschap! Door Bjorn’s  veelzij-
dige stem is er vrijwel geen nummer 
of genre wat deze allround zanger 

niet aankan. In 2002 was hij zien in 
de soundmixshow waarin hij Robbie 
Williams vertolkte. Marc maakte fu-
rore in het Nederlandse clubcircuit 
met ‘Allied Forces’ die ontdekt werd 
door een platenmaatschappij. De cd 
werd geproduceerd door de bas-
sist van Vandenberg en kreeg veel 
airplay op radio 3. Demitch brengt 
een zeer gevarieerd repertoire, van 
lekker op het gemak, tot totaal uit 
je dak! Dit onder het motto: muziek 
voor iedereen! Dus zaterdag 30 april 
van 14.00 tot 18.30 uur zeker het 
gezellige buitenterras voor café de 
Praam in de Zijdstraat bezoeken en 
meezingen met de muziek.
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Paasactie Ophelialaan 
enthousiast ontvangen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag zijn 
er weer veel winkelende mensen in 
de Ophelialaan blij gemaakt met 
een cadeautje van de winkeliersver-
eniging Ophelialaan. 
De winkeliers wilden een paasbes-
te paasgeste doen ten aanzien van 
iedereen die winkelt in de Ophelia-
laan en natuurlijk hen hiermee een 
heel vrolijk Pasen toewensen. Hier-
toe werden cadeautjes uitgedeeld 
aan het winkelend publiek. Zo werd 
ook Heidi Bruin verrast met een leuk 
ei van blik. Dit grote ei kan worden 
geopend en binnen in het ei zijn er 
dan nog chocolade-eitjes met een 
kaartje namens de Opheliawinke-
liers. Heidi was blij verrast met dit 
leuke cadeau. Zij winkelt altijd in de 
Ophelialaan en vindt het daar heel 
prettig winkelen. Ze haalt haar vas-
te boodschappen bij C1000, bij Rid-
der & Co, bij slagerij Kruijswijk en bij 
Bakkerij Hulleman. 
Ook is zij erg blij met de Etos. Op 
de vraag waarom ze zo blij is met 
de Ophelialaan antwoordt zij: “Nou, 

alle dagelijkse dingen zijn er! Alles 
zit bij elkaar en het zijn heel pret-
tige winkels. Ook is de Ophelialaan 
goed bereikbaar en in principe is er 
altijd wel een parkeerplekje te vin-
den. Op drukke momenten sta je 
soms even verder weg, maar zo heel 
erg is dat natuurlijk ook niet. Ook 
het persoonlijk contact van de win-
keliers met haar klanten wordt zeer 
gewaardeerd. Dat geeft een gevoel 
van thuiskomen.” 
Heidi heeft een tijdje in Amsterdam 
gewoond, maar als geboren en ge-
togen Aalsmeerder is ze natuur-
lijk weer teruggekomen op de ou-
de stek en woont ze nu naar tevre-
denheid in de Hornmeer. Ze is blij 
dat ze weer hier woont, doet haar 
boodschapjes weer net als vroeger 
in de Ophelialaan en geniet daar al-
tijd erg van. 
En zo willen Opheliawinkeliers het 
ook zien: dat de mensen blij zijn met 
hen zijn! Meer nieuws over de Op-
helialaan is te vinden op de website: 
www.opheliaplaza.nl.

Vijftig maal Renault 4 
voor vijftigste verjaardag
Streek - Op zaterdag 23 april kwa-
men in Hillegom ruim 50 Renaultjes 
4 samen om op bijzondere wijze de 
vijftigste verjaardag van dit icoon op 
wielen te vieren. Bij Renault Nieu-
wendijk Hillegom vormden de Vier-
tjes het woord ‘R4’, om daarna van-
uit de lucht gefotografeerd te wor-
den. Na de foto reden veel van de 
Renaultjes 4 in een feestelijke para-
de naar de AutoRAI. Deze bijzonde-
re gebeurtenis werd georganiseerd 
door de Renault 4 Club Nederland, 
die dit jaar haar 20 jarig jubileum 
viert, een dubbel jubileum dus. In de 
loop van de ochtend verschenen de 
eerste, mooi onderhouden, Renaul-
tjes 4. Er waren naast de originele 
Renaults 4 ook speciale versies te 
bewonderen, zoals de gendarmerie 
en de pompiers. De trotse eigena-
ren van de Renaults waren zelf ook 
onder in de indruk van de indruk-
wekkende Renaultjes 4 die zich op 
het terrein hadden verzameld. De 
Renault 4-verjaardag trok veel be-
langstellenden, voor iedereen was 
het een feest om in het mooie weer 

de klassieke auto’s te bekijken. Hal-
verwege de ochtend werd er door 
de algemeen directeur Renaud van 
Renault een speech gehouden. 
Daarna hebben alle aanwezigen 
‘lang zal ze leven’ gezongen en taart 
gegeten, om de bijeenkomst feeste-
lijk af te sluiten. Voor Renault Nieu-
wendijk is deze dag erg geslaagd. 
Door Centre Classique van Nieu-
wendijk Bollenstreek zien zij va-
ker klassieke auto’s voorbij komen 
in de werkplaats voor onderhouds- 
en restauratiewerk, maar nog nooit 
zagen zij zoveel unieke Renaultjes 4 
bij elkaar. 

Zakendag voor werkende vrouwen 
Aalsmeer - Op donderdag 26 mei 
wordt het eerste Busy Birds Zaken-
event georganiseerd voor werkende 
vrouwen, met eigen onderneming of 
in loondienst. Het event inspireert 
en daagt vrouwen uit om hun zake-
lijke vaardigheden verder te ontwik-
kelen zonder dat zij hun vrouwzijn 
overboord moeten gooien. 
Het idee voor het BusyBirds event is 
ontstaan toen Petra de Ree en Mar-
tine Chambone, beiden woonachtig 
in Aalsmeer, zich samen bevonden 
op een zakelijk congres waar zij zo’n 
beetje de enige vrouwen waren. Los 
van het feit dat het dus nodig was 
om een dergelijk event te organise-
ren voor vrouwen, gebeurde er ook 
iets waar zij enorm van onder de in-
druk waren. Zonder enige moeite, 
zonder schroom en terughoudend-
heid werd er genetwerkt, onder-
handeld en gepitched en dat was 
een echte eye-opener voor Petra en 
Martine. Ter plekke besloten zij hét 
zakelijke event voor vrouwen te or-
ganiseren in 2011. 
“Vrouwen hebben alles in huis om 
daar te komen waar ze willen zijn 
maar het (verder) ontwikkelen van 
zakelijke competenties is daarbij 

van essentieel belang”, aldus de Ree 
en Chambone “Daar is deze dag 
voor bedoeld! Wij willen vrouwen 
laten zien hoe belangrijk het is om 
zakelijk steviger in je schoenen te 
gaan staan. En dan doe je daar ken-
nis te vergaren en jezelf te trainen 
in bepaalde vaardigheden”, vervolgt 
Chambone. “Wat dat betreft kun-
nen wij weer veel leren van man-
nen, voor hen is het een tweede na-
tuur, wij gaan het nog veel te veel 
uit de weg.” De Ree verder: “In dat 
proces hoeven we geen halve man 
te worden, juist niet. Maar man-
nen en vrouwen kunnen veel van el-
kaar te leren zonder daarbij hun ei-
gen kracht en unieke eigenschap-
pen op het spel te zetten.” Martine 
Chambone en Petra de Ree sluiten 
af: “Omdat er al genoeg aanbod is 
waar mannen op af komen, vonden 
we het tijd voor een zakelijk event 
speciaal voor vrouwen. Vooralsnog 
vraagt dat gewoon een andere aan-
pak en dat gaan wij dan maar ge-
woon organiseren!’ 
De vrouwen businessdag 26 mei 
is in Ouderkerk aan de Amstel van 
10.00 tot 16.00 uur. Voor informatie 
en aanmelding: www.busybirds.nl.

Blije gezichten bij Teddy’s
Aalsmeer - Maar liefst negen kin-
deren hebben een gratis set kle-
ding gewonnen bij Teddy’s in de 
Zijdstraat. Klanten en familie kon-
den afgelopen maand stemmen 
op de leukste foto van de 30 deel-
nemende kinderen. Per merk kon-
den de kids een gratis set winnen. 
De stemming was ook via internet 
te volgen, dus het was reuze span-

nend voor de kinderen. Uiteindelijk 
wonnen Amber, Stef, Nicky, Benja-
min, Thijs en Gijs, Indy, Sascha en 
Lars de hoofdprijs. Omdat alle kin-
deren zo hun best hadden gedaan, 
vonden de medewerkers van Ted-
dy’s dat iedereen een prijs verdien-
de. Daarom zijn alle deelnemende 
kids getrakteerd op een attentie en 
cadeaubon van 10 euro.

Jubileumboek in de maak
FloraHolland 100 jaar
Aalsmeer - In 2011 is het 100 jaar 
geleden dat de eerste coöperatie-
ve bloemenveilingen werden opge-
richt. Bloemenveiling FloraHolland 
viert dit met het thema ‘100 jaar 
kleur’. De festiviteiten zullen vooral 
dit najaar plaatsvinden. Ook wordt 
gewerkt aan een jubileumboek. Voor 
het jubileumboek zoekt de bloe-
menveiling koplopers van de markt-
plaats. Dit zijn mensen die op bij-
zondere wijze hebben meegewerkt 
aan de uitbouw van de marktplaat-
sen voor de sierteelt: telers, verede-
laars, handelaren, mensen in de lo-
gistiek. Bent u of kent u een koplo-
per die in de afgelopen honderd jaar 
veel hebben betekend voor de coö-
peratie in het algemeen of de pro-
ductie, afzet, productverbetering, 
logistiek in de sierteelt? FloraHol-
land nodigt iedereen uit om Koplo-

pers van de Marktplaats voor te dra-
gen. Dat kan tot uiterlijk 13 mei a.s. 
via een aanmeldformulier op de ju-
bileumwebsite www.floraholland-
100jaarkleur.nl, via een e-mail aan 
pietkralt@floraholland.nl of door te 
bellen met Piet Kralt, 0174-633565 
tijdens kantooruren. 

Lezing Auke Kok 
in bibliotheek
Aalsmeer - Donderdag 12 mei 
geeft schrijver en journalist Auke 
Kok een lezing over zijn vorig jaar 
verschenen boek Oorlogsliefde. 
Het boek vertelt het waargebeur-
de verhaal van een meisje dat ver-

Longarts houdt lezing en veiling 
bij Postzegel Vereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 2 mei 
is de laatste bijeenkomst van Post-
zegel Vereniging Aalsmeer voor de 
zomervakantie. De avond wordt, als 
altijd, gehouden in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat en begint 
om 20.00 uur. De zaal gaat open om 
19.15 uur waardoor de mogelijk-
heid gegeven wordt om alvast een 
kijkje te nemen wat zoal aangebo-
den wordt op de veiling, later op de 
avond. Als eerste wordt een lezing 
geven door verenigingslid Sjaak 
Burgers, van beroep longarts. Hij 
gaat het hebben over ‘roken en si-
garetten’ en zal vertellen over het 
verzamelen van zegels en poststuk-

ken over dit onderwerp. In de veiling 
vervolgens worden diverse zegels 
van Nederland, maar ook van Su-
riname, Nederlandse Antillen, Au-
stralië, Nieuw Zeeland en Indonesië 
te koop aangeboden. 
Ook stockboeken, albums en map-
pen zijn in te zijn, evenals gesnuf-
feld kan worden in de 5 eurocent 
boeken. Bij de vereniging kunnen 
postzegelnieuwtjes uit binnen- en 
buitenland besteld worden. 
De nieuwtjes Nederland worden 
verzorgd door William Bosdam en 
de nieuwtjes buitenland en verder 
andere benodigdheden door Joop 
Teunen.

Gratis workshop ‘Gedicht 
bij foto’ in bibliotheek
Aalsmeer - Tijdens de Aalsmeerse 
Week van de Amateurkunst, van 14 
tot 21 mei, organiseert Amstelland 
Bibliotheken op maandag 9 mei de 
workshop Maak een gedicht bij de 
foto. De workshop wordt gegeven 
door schrijver, tekstdichter en regis-
seur Hetty Kleinloog. 
Het thema van de week is Word 
Wakker. Deelnemers aan de work-
shop maken ter plekke een ge-
dicht bij een bestaande foto, ge-
maakt door Fotogroep Aalsmeer. De 
workshop vindt plaats in bibliotheek 
Aalsmeer in de Marktstraat 19a en 

is van 19.30 tot 22.00 uur. Iedereen 
die van dichten houdt kan zich aan-
melden om gratis aan deze work-
shop mee te doen. Wel zijn er een 
beperkt aantal plekken. Aanmel-
den voor de workshop kan door een 
mailtje te sturen naar h.deinema@
amstelland-bibliotheken.nl. Men 
krijgt een bevestiging van de aan-
melding wanneer deze definitief is. 
Aanmeldingen dienen voor maan-
dag 2 mei binnen te zijn. Vanaf 14 
mei worden de gedichten samen 
met de foto’s tentoongesteld in de 
bibliotheek in de Markstraat.

liefd werd op Anton van der Waals, 
een van de grootste verraders in 
de Tweede Wereldoorlog. Van der 
Waals en zijn vrouw woonden in de 
oorlog ook een tijd in Aalsmeer. 
De lezing vindt plaats in Bibliotheek 
Aalsmeer in de Marktstraat. Kaarten 
à 11,50 euro (pashouders 9 euro) 
zijn te koop in het Boekhuis en via 
de site van Amstelland Bibliotheken:  
www.amstelland-bibliotheken.nl.

Mooiste foto’s van Aalsmeer 
in Koninginnedag-fotoboek
Aalsmeer - Foto de Boer in de Zijd-
straat roept alle inwoners van de re-
gio op hun leukste Koninginnedag-
foto’s 2011 in te sturen. Een profes-
sionele jury selecteert de beste, op-
vallendste en kleurrijkste foto’s. De-
ze krijgen een plek in het grote Ce-
We Koninginnedagfotoboek 2011. 
Het boek wordt op 1 juni aangebo-
den aan de Bond van Oranjevereni-
gingen. De geselecteerde inzendin-
gen krijgen een prijs. De hoofdprijs 
is een reis naar Curaçao. Vanaf 30 
april gaat de website www.mailje-
foto.nl live. Hierop kunnen de foto’s 
van Koninginnedag 2011 tot 6 mei 
ge-upload worden. Op deze website 

staan verdere instructies voor deel-
name en inzendingen. Circa 60 tot 
80 foto’s worden door een deskun-
dige jury geselecteerd en verdienen 
een plekje in het grote CeWe Konin-
ginnedagfotoboek. Iedere deelne-
mer krijgt een kortingsbon om het 
CeWe Koninginnedagfotoboek na te 
bestellen. 

Het fotoboek wordt op 1 juni aan-
staande officieel aangeboden aan 
de Bond van Oranjeverenigingen. 
Alle deelnemers worden voor deze 
officiële onthulling uitgenodigd. De-
ze bijeenkomst vindt plaats in Paleis 
Het Loo in Apeldoorn.

Afscheid Elly Nieuwenhuyzen 
als voorzitter van Vivace
Aalsmeer - Tijdens de algemene 
vergadering van 19 april heeft El-
ly Nieuwenhuyzen met een ontroe-
rend gedicht haar taak als voorzitter 
van het vrouwenkoor Vivace over-
gedragen aan interim Marijke Brus-
saard. 25 Jaar heeft Elly zich op een 
buitengewone wijze ingezet voor 
het door haar opgerichte koor. Me-
de door haar enthousiasme groei-
de het aantal leden van twaalf bij 
de oprichting tot 53 op dit moment. 
Eén van de vele hoogtepunten uit al 
die jaren was ook voor haar de fees-
telijke uitvoering van koor en solis-
ten ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan op 20 november vorig jaar 
in de burgerzaal van het gemeen-
tehuis. Na het officiële gedeelte en 
de koffie werd zij toegesproken, ge-
huldigd en bedankt voor al die ja-
ren, besteed aan het wel en wee van 
‘haar’ koor! Elly kreeg bij haar 20-ja-

rig jubileum al een koninklijke on-
derscheiding en nu werd haar het 
‘ere-voorzitterschap’ aangeboden. 
Er waren natuurlijk bloemen en als 
cadeau van de leden werd haar en 
haar echtgenoot Jan, die ook aan-
wezig was, een weekendje Limburg 
naar André Rieu aangeboden. On-
dertussen werd onder leiding van 
dirigente Irma Hogenboom ook vol-
op gezongen: Liederen uit het re-
pertoire door Elly uitgekozen en 
door Maarten Noordam op piano 
begeleid. Tot Elly’s grote verrassing 
stapte aan het einde van de och-
tend burgemeester Pieter Litjens 
binnen om haar toe te spreken en 
een mooie bos rozen te overhandi-
gen. Tot slot werd nog het prachtige 
lied ‘The Rose’ gezongen en werd 
de feestelijke ochtend afgesloten 
met een gezellig samenzijn aan de 
bar in het Dorpshuis in Kudelstaart.Talk of the Town in teken 

van bevrijdingsdag
Aalsmeer - Een Talk of the Town in 
het teken van Bevrijdingsdag wordt 
op donderdag 5 mei gehouden. Pier-
re Tuning ontvangt de Aalsmeerders 
Piet Tromp en Theodore van Hou-
ten in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Piet Tromp (1924), vervulde 
in de oorlog zijn arbeidsdienstplicht 
in Ommen en werkte vervolgens als 
dwangarbeider in de Arbeitseinsatz. 
Hij kwam in juli 1943 terecht op een 
kleine boerderij in Saalow am Mel-
lensee, ten zuiden van Berlijn, waar 
hij op het land werkte en begin 1945 
de opmars van het Rode Leger mee-
maakte. Over zijn schokkende en 
enerverende belevenissen in deze 
periode schreef hij een boek – Mijn 
naam is Piet Tromp – dat hij in eigen 
beheer uitgaf. Theodore van Hou-
ten (1952) heeft zojuist de laatste 

hand gelegd aan een nu al spraak-
makend boek over Aalsmeer in oor-
logstijd, dat dit najaar verschijnt. Hij 
publiceerde al eerder over de oor-
log. In 1992 verscheen Er komt een 
andere tijd – oorlogsherinneringen 
van de uitgever Mr Klaas van Hou-
ten, over het verzet in Wageningen 
in de Tweede Wereldoorlog. Eerder 
redigeerde Van Houten een types-
cript editie van Mr. L.F. de Groot, 
Berechting Japanse Oorlogsmisda-
digers – Temporaire Krijgsraad Ba-
tavia 1946-1949 (1989). Ook publi-
ceerde hij de vertaling en bewer-
king van Joza Karas’ boek Music in 
Terezin, over het muziekleven in het 
‘modelkamp’ Theresienstadt. 
Het gesprek begint om 15.30 uur en 
de toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom.

Duet Night groot succes!
Aalsmeer - Buiten was het zwoel 
en heerlijk barbecue weer, ondanks 
dat stroomde de zaal van De Oude 
Veiling vol tot een gezellige druk-
te. Het publiek werd door de spe-
ciaal voor deze avond samenge-
stelde band én alle deelnemers 
aan de Duet Night getrakteerd op 
een avond met zeer uiteenlopen-
de duetten van onder andere Iggy-
Pop, Elton John, Nena, Robbie Willi-
ams, en vele anderen. Na enkele fij-
ne inkomertjes volgde een prachtig 
moment van Nicolette en Bastiaan 
Pecht met een vertolking van Snow-
Patrol’s ‘Set fire to the third bar’. Met 
daarna twee bijzonder uiteenlopen-
de vertolkingen van ‘Elton John’ du-
etten. Vlak voor de pauze ging het 
dak eraf met Phil Collin’s ‘Easy lo-
ver’, en Mouth & McNeal’s ‘How do 
you do’. Na de pauze werd de avond 

vervolgd met een opmerkelijke va-
riant op Georges Bizet’s opera ‘de 
Parelvissers’ vertolkt door Henk van 
Leeuwen en Peter Prochrazka. In 
het vervolg van de avond werden al-
le duetten als een sneltrein aan het 
publiek voorgeschoteld. Waarna uit-
eindelijk de avond stomend tot stil-
stand kwam na een ludieke ‘Run to 
me’ met Ingrid Zonneveld als Ani-
ta Meijer en Peter Middelkoop als 
Lee Towers. Tot slot kwamen alle 25 
zangers en zangeressen het podium 
op voor een ode aan Marvin Gaye 
en Kim Weston met een uitbundi-
ge versie van: ‘It takes two’. De Du-
et Night was na de Glamrock Night 
opnieuw een groot succes. De orga-
nisatie heeft reeds aangegeven vol-
gend jaar een derde editie met een 
splinternieuw thema te gaan orga-
niseren. 

Elton John en Kiki Dee met Don’t go breaking my heart. In de Oude Veiling 
vond afgelopen zaterdag de Nacht van het Duet plaats. Met een wel heel ge-
varieerd repertoire en deelnemersveld werd het een gezellige, kleurrijke en 
positieve avond. Warm was het wel in de bovenaal van ‘de Ouwe’ maar in-
zet, verrassende combinaties en creatieve outfits waren het meemaken ze-
ker waard. De enthousiaste presentatie was in handen van Joran van Liempt.
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Achterstand baggerwerk 
gaat worden aangepakt
Aalsmeer - Bagger in de Westein-
derplassen moet worden aange-
pakt. Steeds ondieper vaarwater is 
door de jaren heen een nijpend pro-
bleem geworden. Dat komt deels 
doordat nog maar weinig trekhees-
tercultuur plaatsvindt op de akkers 
in het plassengebied: Bagger werd 
vroeger gebruikt als meststof op 
de akkers. Bovendien zijn alsmaar 
meer seringenakkers veranderd tot 
recreatie-eilandjes. Recreanten la-
ten daar de natuur zijn gang gaan. 
Veel struikgewas en bomen met in 
de herfst afvallende bladeren die al-
lemaal in het water terechtkomen. 
Met slib als gevolg. Bekend is dat 
elk jaar dat niet gebaggerd wordt, 
een toename van modder ontstaat 
en de vaarwateren steeds ondieper 
worden. Voor jachthavens, beroeps-
vaart en recreatie slecht nieuws. 
De reden dat het baggeren is uit-
gesteld is gecompliceerd. Meer-
dere partijen zijn verantwoordelijk 
voor het probleem en dus eigenlijk 
ook voor de oplossing ervan. De ge-
meente moet zorgen voor het uit-
baggeren van sloten en vaarten bin-
nen de bebouwde kom, maar voor 

het Westeinderplassengebied hoeft 
zij niet alleen ‘op te draaien’. In 2009 
is een ‘Baggerplatform’ opgericht 
waarin belanghebben voor een bag-
gervrije Poel zitting hebben. Dat was 
een stap in de goede richting. Voor-
al omdat de kosten breder gedra-
gen kunnen worden. De gemeen-
te betaalt een deel van de kosten; 
Hoogheemraadschap Rijnland, de 
trekheesterkwekers en alle jachtha-
vens dienen ook een steentje bij te 
dragen. Niet alleen het ‘wie draait er 
voor op’ probleem zorgde voor uit-
stel trouwens. Ook kleven diver-
se wettelijke eisen aan het opdie-
pen en vooral het storten van bag-
ger. Het mooiste zou zijn dat bag-
ger kan worden hergebruikt. Mo-
menteel zijn voor het gemeente-
lijk gronddepot aan de Herenweg in 
Kudelstaart de benodigde vergun-
ningen afgegeven om 5.000 kubieke 
meter bagger te storten. Daarnaast 
wordt onderzocht hoe het slib kan 
worden bewerkt om te komen tot 
een verhandelbaar product. Het zou 
zo maar eens kunnen dat het recy-
clen van bagger dan juist weer extra 
geld oplevert. 

ingezonden

Het is nu anderhalf jaar geleden dat 
de bouwwerkzaamheden, op het 
‘Land van Blom’ een aanvang na-
men (bouwplan 9) met het slopen 
van de twee scholen, de katholieke 
school de Oosteinder en de open-
bare school de Zuidooster. Na het 
slopen van de scholen volgde het 
slopen van 78 oude, dikke platanen 
die ons in de loop der jaren steeds 
meer plezier begonnen te geven. 
Ze zorgden voor een stofvrije, lom-
merrijke leefomgeving ze gaven ons 
koelte in warme tijden en luwte als 
het woei. Ja ze leken zelfs de over-
maat aan vliegtuigherrie te dem-
pen. En ondanks de toezegging, tij-
dens de inspraak, dat er zorgvuldig 
zou worden gekeken of er soms wat 
van die oude rakkers konden blijven 
staan, bleven wij met een grote ka-
le kapvlakte zitten. Nu heeft in zeer 
korte tijd een aantal woonblokken 
de plaats van scholen en bomen in-
genomen en leven wij in een om-
geving van stof en lawaai. Dit zal in 
de toekomst ongetwijfeld ten goe-
de veranderen want de huizen zul-

len tuintjes krijgen en de gemeen-
te zal de resterende grond als ge-
meenteplantsoen ‘aankleden’. Er is 
tenminste toegezegd dat we weer 
twee boompjes voor de deur krij-
gen, maar die zullen van een veel 
lagere categorie zijn dan onze ou-
de, gesloopte vrienden. Ze zullen in 
ieder geval de herinneringen aan 
de vroegere, lommerrijke omge-
ving niet kunnen wegnemen. Wat 
dat zeer zéker niet zal doen is de 
naam van de nieuwe bouwlocatie, 
want die gaat de Brink heten. Zoe-
ken we even op wat Brink betekent: 
‘Een open plek, rijk aan bomen, in 
het hart van een kleine stad, dorp 
of buurtschap die veelal wordt ge-
bruikt voor gemeenschappelijke ac-
tiviteiten’. Je zou haast aannemen 
dat ons gemeentebestuur uit grap-
penmakers bestaat. Hoewel ik dit 
maar een erg wrang en cynische 
grapje vind, wil ik dát nu ook weer 
niet écht geloven.
John Beintema, Johan Friso-
straat 4, Aalsmeer-Oost,
j.beintema@caiway.nl.

Grapje op ‘Land van Blom’?

Vergadering van 
‘De Dorper’
Aalsmeer - Wijkraad De Dorper 
komt maandag 2 mei ter vergadering 
bijeen in gebouw De Binding in de 
Zijdstraat 53. De bijeenkomst begint 
om 19.30 uur en buurtgenoten zijn 
uiteraard van harte welkom. Meer 
info: www.wijkraden-aalsmeer.nl.

“Het was liefde op het eerste gezicht”

Platina huwelijk voor echtpaar 
Bob en Drien Vollmuller
Aalsmeer - Het komt niet zo vaak 
voor dat je kunt zeggen dat je maar 
liefst 70 jaar getrouwd bent. Maar 
Bob en Drien Vollmuller kunnen dat 
wel en vierden zaterdag 23 april hun 
platina huwelijksfeest. Dit deden 
ze uitgebreid samen met familie en 
vrienden in grand café De Parel in 
Leimuiderbrug. Voor henzelf lijkt het 
nog niet zo’n lange tijd. 
“De tijd vliegt en het gaat bijna on-
gemerkt”, aldus de echtelieden van 
93 en 92 jaar oud, die elkaar al bij-
na 75 jaar kennen. Het gelukkige 
echtpaar Vollmuller-Geleijn heeft 
tussen 1942 en 1959 vier zonen en 
twee dochters gekregen. Inmid-
dels is de familie uitgegroeid tot 
65 mensen met 30 kleinkinderen, 
22 achterkleinkinderen plus aan-
hang. De meeste kinderen wonen in 
de buurt, op een zoon in Harlingen 
en een dochter in Almere na. Maar, 
die worden nog regelmatig bezocht 
door hun ouders, want Bob is nog 
in het gelukkige bezit van een rijbe-
wijs en auto. Ze zijn ook nog vaak 
in Apeldoorn te vinden waar een 
zus van Drien woont, die binnenkort 
haar 105ste verjaardag mag vieren.

Samen fietsen en sjoelen
Afgelopen dinsdag werd het 70-ja-
rige huwelijksfeest thuis verder ge-
vierd, want toen kwam burgemees-
ter Pieter Litjens op de koffie om 
hen te feliciteren en bloemen te 
overhandigen namens het gemeen-

tebestuur. Het echtpaar had al een 
gelukswens van Hare Majesteit de 
Koningin ontvangen. Het werd een 
gezellige middag in de aanleunwo-
ning aan de Kanaalstraat. 
Onder het toeziend oog van de ei-
gen kinderen met hun echtgeno-
ten sneden ze samen de feestelij-
ke taart aan. Op de onvermijdelijke 
ouderdomskwalen na, zoals minder 
goed ter been zijn en gehoorverlies, 
zijn zowel mevrouw als meneer Voll-
muller nog in goede gezondheid. 
Jarenlang waren ze zeer actief met 
samen wandelen, fietsen, zwem-
men, sjoelen, kaarten en varen met 
hun eigen zeilboot. De vrouw des 
huizes genoot ook enorm van het 
verzamelen van onder meer post-
zegels, sigarenbandjes en suiker-
zakjes. En Bob was en is druk met 
bestuursfuncties bij het Oosterbad, 
buurtvereniging de Pomp, de ANBO 
(al zijn ze later overgestapt naar de 
PCOB) en de cliëntenraad van het 
Zorgcentrum Aelsmeer. 

Vijf jaar verkering
Voordat het echtpaar in 1941 trouw-
de, hebben ze vijf jaar verkering ge-
had. Ze hebben elkaar op eerste 
Pinksterdag leren kennen toen ze 
elkaar tegen kwamen op de fiets, 
waar nu het Amsterdamse bos is. 
Het was meteen liefde op het eer-
ste gezicht en er werd niet lang ge-
twijfeld om samen verder te fietsen. 
De in Amsterdam wonende Bob zat 

toen nog in militaire dienst, waar-
na hij aan de slag ging bij de voor-
malige Tuschinski bioscoop in Am-
sterdam. Daarna kreeg hij een baan 
aangeboden als vertegenwoordi-
ger bij boekhandel Jager in de Zijd-
straat en ging toen in de kost bij de 
zus van Drien. Zo zagen ze elkaar 
erg vaak en toen ze een woning kre-
gen aangeboden aan de Hornweg, 
besloten ze te trouwen. De oorlog 
kon het verliefde stel niet tegenhou-
den, al was het niet altijd even mak-
kelijk in die tijd. Zo was er een razzia 
van de Duitsers die op zoek gingen 
naar jonge mannen om voor hen te 
komen werken, maar gelukkig za-
gen ze die op tijd aankomen en kon-
den naar de Legmeerdijk vluchten. 
Na vijf jaar zijn ze verhuisd naar de 
Oosteinderweg en uiteindelijk heb-
ben ze vijftig jaar in de Spoorlaan 
gewoond. 
Inmiddels wonen ze nu zeven jaar 
in de Kanaalstraat. Tot zijn pensioen 
heeft Bob Vollmuller als vertegen-
woordiger gewerkt voor een borstel-
fabriek in Rotterdam. Hij was vaak 
onderweg, eerst met de fiets, daar-
na met de brommer en uiteindelijk 
met de auto. Het platina bruidspaar 
heeft ervoor ‘getekend’ om in 2016 
hun 75-jarige huwelijksfeest samen 
te kunnen vieren. 
“Gewoon een kwestie van door ade-
men.” 

Door Ilse Zethof

Aalsmeer - Op 19 april is het col-
lege van de gemeente Aalsmeer op 
bezoek geweest bij Stichting Vluch-
telingenwerk Amstelland (SVA), 
sinds kort gevestigd aan Bouwe-
rij 95 in Amstelveen. SVA geeft 
begeleiding aan vluchtelingen in 
Aalsmeer, Amstelveen, Duiven-
drecht, Ouderkerk a/d Amstel en 
Uithoorn. Na een rondleiding door 
het pand kreeg het college uitleg 
over de werkzaamheden van SVA. 
De stichting heeft twee hoofdtaken. 
Ten eerste verzorgen de vrijwilligers 
de eerste opvang en de introductie 
van de vluchtelingen op de dag dat 
zij aankomen in Aalsmeer en vervol-
gens geven zij ondersteuning bij het 
inburgeringsproces. 
Ten tweede geeft SVA hulp bij lees- 
en spreekvaardigheid in de Neder-
landse taal (taalcoaching). SVA is 
een stichting die werkt met vier be-
taalde werknemers, negentien vrij-
willigers en vijfenveertig taalcoa-
ches. Vrijwilligers Coby Verweij en 
Sylvia de Bies vertellen gepassio-
neerd over hun werk. 
Sylvia is al 17 jaar vrijwilliger bij SVA 
en straalt als ze over haar vrijwilli-
gerswerk vertelt. “Wanneer vluchte-
lingen in de gemeente aankomen, 
moet er heel wat geregeld worden, 
zoals huisvesting, financiën en ver-
zekeringen. Omdat de vluchtelingen 
dan nog niet genoeg kennis heb-
ben van Nederland en de Neder-
landse taal regelen wij dit voor ze. 
Het is echt maatwerk wat we leve-
ren. Iedere vluchteling heeft zijn ei-

College B&W op bezoek bij 
Vluchtelingenwerk Amstelland

gen verhaal en andere ondersteu-
ning nodig.” Verantwoordelijk wet-
houder Ad Verburg spreek zijn gro-
te waardering uit voor SVA en de al-
le vrijwilligers die er werken. “Mijn 
complimenten voor het goede werk 
wat SVA verzet met relatief weinig 
middelen.” 

Taalcoach iets voor u?
SVA is nog steeds op zoek naar vrij-
willige taalcoaches. De coaches 
worden geworven, gematched en 

begeleid door Joy Buswell en Ly-
dia Vastmans. “Iedereen die twee 
uur in de week over heeft om zijn 
medemens te helpen met zich in 
het Nederlands uit te drukken bij-
voorbeeld in de winkel of in de bi-
bliotheek kan zich opgeven als vrij-
willige taalcoach. Hiervoor is dus 
geen specifieke taalkennis no-
dig”, zegt Joy. Iedereen die inte-
resse heeft kan contact opnemen 
met SVA tel. 020–6464745 of e-mail  
taalcoach@vwamstelland.nl 

Asfalteren in Ophelialaan 
en Jac. P. Thijsselaan
Aalsmeer - In verband met asfalte-
ringswerkzaamheden is de Ophelia-
laan op maandag 2 mei en de Jac. P. 
Thijsselaan op dinsdag 3 en woens-
dag 4 mei van 7.00 uur tot 17.00 uur 
afgesloten voor alle gemotoriseerd 
verkeer. De Ophelialaan wordt tus-
sen de Parklaan en de Sportlaan af-
gesloten. Omleidingen worden ter 
plaatse aangegeven. Fietsers en 
voetgangers kunnen langs de werk-
zaamheden. De werkzaamheden 
in de Jac. P. Thijsselaan worden in 

twee fases uitgevoerd. Eerst worden 
er op het gedeelte tussen de Ophe-
lialaan en de Linnaeuslaan asfaltre-
paraties verricht en daarna aan het 
gedeelte van de weg tussen de Lin-
naeuslaan en de Zwarteweg. Omlei-
dingen worden ter plaatse aange-
geven. Fietsers en voetgangers kun-
nen langs de werkzaamheden. Om-
wonenden worden geïnformeerd 
over de afsluitingen door een bewo-
nersbrief en door de omleidingbor-
den op straat.

Stappenplan glastuinbouw 
gebied ‘Bachlaan’ akkoord
Aalsmeer - De gemeente gaat op 
korte termijn, in samenwerking met 
de ondernemers en eigenaren van 
het glastuinbouwgebied ‘Bachlaan’ 
aan de Geniedijk onderzoeken wel-
ke reconstructie van het gebied tot 
de mogelijkheden behoort. Begin 
2011 heeft de gemeente een zo-
genaamde Quick Scan uitgevoerd 
naar de uitvoerbaarheid van de Re-
constructie van glastuinbouw op 
deze locatie. Hieruit is gebleken 
dat voldoende aanknopingspunten 
aanwezig zijn om aan het begin van 
het komende jaar een zowel finan-
cieel als qua inhoud gedeeld plan 
aan de gemeenteraad te presente-
ren. Wethouder Economische Za-
ken Ad Verburg: “De gemeente is 
blij dat deze volgende stap is ge-
zet. De revitalisering van dit gebied 
is goed voor Greenport Aalsmeer en 
voor de economie. Hierdoor komt er 
weer geschikte ruimte vrij om te on-
dernemen.” In Greenport Aalsmeer 
zijn een viertal gebieden aangewe-
zen als te herstructureren. Het be-
treft de Iepenlaan (Uithoorn), Be-
staand Rijsenhout (Haarlemmer-
meer), de Legmeerpolder (Amstel-
veen) en gebied ‘Bachlaan’ aan de 
Geniedijk te Aalsmeer. Greenport 
Aalsmeer is een samenwerkingsver-
band van overheden en private par-
tijen die als doel heeft de interna-
tionale concurrentiepositie van de 

sierteelt in en om Aalsmeer te be-
houden en te versterken. Voldoende 
aanbod van kwalitatief sterke glas-
tuinbouw is van groot belang voor 
deze concurrentiepositie. Indien de 
ondernemers en eigenaren van het 
gebied rond de Bachlaan in samen-
werking met de gemeente in staat 
zijn om tot een financieel en qua in-
houd sluitend plan kunnen komen, 
zal de Provincie Noord- Holland een 
deel van de financiering voor haar 
rekening kunnen nemen. De ko-
mende periode zullen de onderne-
mers en eigenaren van het gebied 
en de gemeente gesprekken met 
elkaar voeren over de gezamenlij-
ke ambities ten aanzien van het ge-
bied. Greenport Aalsmeer is één van 
de vijf Greenports in Nederland. Het 
is de grootste wereldhandels- en 
kenniscentrum voor de sierteeltsec-
tor met in het hart bloemenveiling 
Aalsmeer. Zij zorgt voor 50.000 vol-
tijd banen en kent een omzet van 3 
miljard euro per jaar. Er wordt in de 
regio samengewerkt aan duurzaam-
heid, innovaties, internationale con-
currentiepositie en imagoverbete-
ring voor de hele sector. In Green-
port Aalsmeer werken aan een vita-
le toekomst onder meer samen Pro-
vincie Noord-Holland, Stadsregio 
Amsterdam, diverse gemeenten en 
het bedrijfsleven zoals FloraHolland 
en de Kamer van Koophandel. 

Kentekenbewijs 
en telefoon weg
Aalsmeer - Op donderdag 21 april 
zijn tussen half drie en half vier in de 
middag diverse spullen ontvreemd 
uit een op de Jac. Takkade gepar-
keerde auto. De eigenaar van de 
Nissan Patrol had de wagen niet af-
gesloten. De dief is er vandoor ge-
gaan met het kentekenbewijs, iden-
titeitskaart en een telefoon.

Ruit ingeslagen 
van keukenraam
Kudelstaart - Op donderdag 21 
april om twee uur in de nacht heb-
ben vermoedelijk twee daders een 
keukenraam aan de voorzijde van 
een woning in de Haya van Some-
renstraat ingeslagen. De bewoner 
heeft twee mannen zien wegrijden 
op een motor. Er is geen verdere po-
ging gedaan om in de woning in te 
breken. Gezien is ook dat een van 
de mannen een baseballpet op had.

Fietsdief in de 
kraag gevat
Aalsmeer - Op vrijdag 22 april is 
rond half vijf een fiets gestolen uit 
de Hadleystraat. Rond elf uur in de 
avond was het rijwiel alweer terug 
bij de rechtmatige eigenaar. Surveil-
lerende agenten zagen in de Horten-
sialaan een groepje mannen staan. 
Een van hen had een fiets bij zich. 
Uit het framenummer bleek dat het 
rijwiel als gestolen te boek stond. De 
fietsdief, een 21-jarige in Aalsmeer 
verblijvende man, is aangehouden.

Bromfietser bekeurd 
Rijbewijs kwijt na 
teveel alcohol
Aalsmeer - Op vrijdag 22 april om 
tien voor elf in de avond is op de 
Hornweg een 19-jarige bestuurder 
van een bromfiets door de politie tot 
stoppen gemaand. Er werd vermoed 
dat de Aalsmeerder onder invloed 
van alcohol verkeerde. De 19-jarige 
bleek inderdaad te diep in het glaas-
je gekeken te hebben. Op het poli-
tiebureau stokte het ademanalyse-
apparaat bij 510 Ugl. Er is proces-
verbaal opgemaakt en de bestuurder 
heeft zijn rijbewijs in moeten leveren.

Vandalen door 
foto’s betrapt
Aalsmeer - Op zondag 24 april om 
half zes in de avond zijn op de Zwar-
teweg drie vandalen van 22 jaar 
aangehouden wegens vernielen van 
paaltjes, brievenbussen en onder 
andere fietsen. De politie werd ge-
tipt en ging poolshoogte nemen. Het 
drietal uit Aalsmeer en Amstelveen 
heeft zichzelf verraden. Ze hadden 
foto’s gemaakt van hun acties. Er is 
proces-verbaal opgemaakt.

Inbraak woning
Aalsmeer - Van vrijdag 22 op zater-
dag 23 april is ingebroken in een wo-
ning in de Begoniastraat. De bewo-
ners waren op het moment van de 
inbraak niet thuis. De dieven hebben 
zich toegang tot het huis verschaft 
via een raam aan de achterzijde. Al-
le kasten in de kamers en de slaap-
kamers zijn doorzocht. Nog niet be-
kend is wat allemaal ontvreemd is. 
De inbraak heeft tussen drie uur ‘s 
middags en de volgende ochtend 
half negen plaatsgevonden.

Rijbewijs weg 
na zakkenrollerij
Aalsmeer - Op vrijdag 22 april is 
tussen half vier en vier uur in de 
middag een bezoeker aan een su-
permarkt in de Beethovenlaan het 
slachtoffer geworden van zakkenrol-
lerij. Uit de tas, zwart van kleur, van 
de eigenaar is het rijbewijs, diverse 
visitekaartjes, foto’s en een porte-
monnee met zo’n 150 euro gestolen.
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Leerlingen Graankorrel doen 
ogentest bij Ed Kriek Optiek
Kudelstaart - De afgelopen drie 
weken hebben leerlingen van ba-
sisschool De Graankorrel een een-
voudige ogentest gedaan bij Ed 
Kriek Optiek in Kudelstaart. Dit al-
les in het kader van hun schoolpro-
ject Ga voor gezond. Het doel van 
dit project was om de kinderen be-
wust te laten worden van hun ge-
zondheid, in de breedste zin van 
het woord. Er werden verschillen-
de onderdelen behandeld, zoals on-
der andere goed zicht, gewicht en 
bloeddruk. De kinderen moesten de 
leeskaart tot de kleinste letters le-

zen. De meeste leerlingen scoor-
den honderd procent en sommigen 
iets minder, maar ze kregen natuur-
lijk allemaal een echt Ed Kriek zicht-
diploma! “Het is zeker voor kinde-
ren van belang om bij klachten een 
ogentest te doen, zo kunnen even-
tuele problemen vroegtijdig ontdekt 
worden”, aldus de heer Kreft van de 
optiek in Kudelstaart. Ed Kriek Op-
tiek heeft inmiddels 3 vestigingen, 
Aalsmeer, Kudelstaart en de nieuwe 
vestiging in Nieuw-Vennep, waar ui-
teraard door iedereen een ogentest 
gedaan kan worden.

Meesters- en juffendag De Brug
Aalsmeer - Op woensdag 13 april 
was het feest op basisschool de 
Brug. Alle meesters en juffen vier-
den deze dag hun verjaardag! 
De kinderen kwamen verkleed 
naar school. De ochtend begon 
in de eigen klas. De klassenmoe-
ders hadden stiekem geld opge-
haald, zodat de leerkrachten in de 
‘bloemetjes´’konden worden ge-
zet. Na een traktatie van de juf-
fen en meesters konden om half 
tien de eerste groepjes vertrek-
ken voor de vossenjacht. De ande-
re groepjes begonnen met spelletjes 

in de school. Sommige vossen wa-
ren moeilijk te herkennen! Bij iede-
re vos kregen de kinderen een let-
ter. Waren er tien vossen gevonden 
door de leerlingen, dan konden ze 
terug naar school en met de letters 
een woord vormen. Voor veel kinde-
ren was dit de eerste keer dat ze een 
vossenjacht deden. Er waren zelfs 
jongens en meisjes die dachten dat 
ze naar het bos gingen om daar vos-
sen te vangen… 
Mede dankzij de hulp van de ouders 
en de zon was het een zeer geslaag-
de dag!

Groep 5 van Samen Een 
trots op schooltuin
Aalsmeer - Op OBS Samen Een 
wordt ieder jaar met groep 5 in de 
schooltuin gewerkt. Binnenkort, na 
de ijsheilige gaan de eerste zaden 
en plantjes de grond in. Wat is het 
leuk om te zien als alles dan op-
komt. En niet alleen de plantjes zijn 
interessant, ook de beestjes die in 
de tuin rondkruipen krijgen veel 
aandacht. Zoals lieveheersbeestjes 
en wormen. Natuurlijk groeit er ook 
onkruid, daar wordt door de kinde-
ren hard aan gewerkt, zodat de tuin 
er zo mooi mogelijk uit ziet. Om de 

tuin bij te houden wordt er geharkt 
en geschoffeld, maar ook water ge-
geven en indien nodig stokken ge-
stoken. De oogst uit de tuin wordt 
eerlijk verdeeld onder de kinderen, 
zodat ze thuis kunnen laten zien 
waar ze mee bezig zijn op school. 
Afgelopen schooljaar heeft de tuin 
een ware metamorfose ondergaan, 
deze ziet er nu prachtig uit. 
Het laatste tuinproject voor de kin-
deren is het poten van de bollen in 
het najaar. Het resultaat is het bekij-
ken waard!

Jozefschool naar schaapskudde
Aalsmeer - De groepen 3 van de 
Jozefschool waren uitgenodigd om 
verspreid over twee dagen een be-
zoek te komen brengen aan de 
schaapskudde van boer Paul Bos. 
Op fortboerderij Dijkzicht in Rijsen-
hout loopt namelijk een kudde rond 
van het soort Schoonebeek. 
Dat betekent dat het hier gaat om 
zogenaamde wilde schapen, anders 
dan de schapen van de kinderboer-
derij. 
De leerlingen van de Jozefschool 
hebben deze excursie gemaakt in 
verband met het thema ‘waarvan 
gemaakt’ uit de methode Natuur 
Buitengewoon. 
Zij kregen onder andere een rond-
leiding door boer Paul die hen het 
een en ander vertelde over de kring-

loop en het gebruik van machines 
op de boerderij. Ook was er een 
groep die met Wendy mee mocht 
naar de moestuin en die (als ze heel 
stil waren) een kijkje mochten ne-
men in de schaapskooi. Tot slot wa-
ren er ook nog kinderen aan het 
werk op de banken gemaakt van 
hooibalen waar zij door middel van 
een werkblad kennis opdeden over 
de vacht van het schaap.
Het was een heel leerzame ochtend 
en de kinderen vertrokken met een 
voldaan gevoel en heel veel scha-
penwol weer naar school! Geïnte-
resseerd geraakt in de boerderij, u 
kunt het zelf ook bezichtigen. 
Neem contact op via email (info@
boerbos.nl) of kijk snel op de websi-
te (www.boerbos.nl).

Paasdrukte op Boerenvreugd
Aalsmeer - Op tweede paasdag 
was kinderboerderij Boerenvreugd 
het toneel van honderden zoeken-
de kinderen en hun ouders. De jaar-
lijkse paasactiviteit, georganiseerd 
door de activiteitencommissie van 
de boerderij, werd gehouden. Kin-
deren konden plastic eieren zoe-
ken en die later inleveren voor een 
zakje chocolade-eitjes. Ook konden 

vijftien goudgekleurde eieren wor-
den gevonden, die omgeruild wer-
den voor leuke prijsjes. 
Verder konden de kinderen knutse-
len en spelletjes spelen. In de stolp 
was een kleine presentatie over ver-
leidingen in de dierenwereld. Daar 
konden bezoekers zien wat dieren 
doen om er op hun Paasbest uit te 
zien.

Uniek project voor Unicef
Groepen 8 Immanuëlschool 
bemannen Anna’s Hoeve
Rijsenhout - De 39 leerlingen in de 
groepen 8 van CBS Immanuël heb-
ben het de afgelopen weken niet al-
leen maar druk gehad met rekenen, 
taal, lezen en spellen. Samen met juf 
Esther en Anneke de Lange van de 
Anna’s Hoeve hebben ze een uniek 
project opgezet om geld in te zame-
len voor Unicef. 
Gedurende twee avonden was de 
Anna’s Hoeve geopend voor ruim 
110 gasten, die konden genieten 
van een heerlijk buffet. Voorafgaand 
hebben de leerlingen meegewerkt 
aan de voorbereidingen. Denk hier-
bij aan plannen, buffet bestellen, 
bloemen regelen, het maken van 
een begroting, uitnodigingen ma-
ken en verspreiden, menukaart sa-
menstellen, etc. 
In overleg met Kragtwijk Catering is 
een prachtig, maatschappelijk ver-

antwoord warm en koud buffet sa-
mengesteld. Op 19 en 20 april was 
het dan eindelijk zo ver. Per avond 
waren zo’n 20 leerlingen druk be-
zig om voor de gasten alles vlotjes 
te laten verlopen. Ze heetten ze de 
gasten welkom, deelden welkomst-
drankjes uit, stonden achter de tab, 
zorgden voor achtergrondmuziek, 
ruimden de gebruikte borden op en 
wasten ze ook af. 
De kinderen hebben zich, samen 
met personeel van de Anna’s Hoe-
ve, het vuur uit de sloffen gelopen 
om het de gasten, bestaande uit ou-
ders, opa’s, oma’s en leerkrachten, 
naar hun zin te maken. Aan het ein-
de van de avonden was de laatste 
serieuze taak het geld inzamelen. 
Na aftrek van de gemaakte kosten 
is er een mooi bedrag voor Unicef 
opgehaald.

Eieren bewerken en milkshakes 
maken bij Binding Oost
Aalsmeer - Pasen kan niet voorbij 
gaan zonder eieren. Daar werd bij 
Binding Oost voor gezorgd. Deco-
ratieve eieren, chocolade eieren en 
echte eieren konden allemaal be-
werkt worden met verf of specia-
le wikkels. Deze dinsdagactiviteiten 
worden goed bezocht door de tie-
ners uit Oost. Ook op de woensdag-
middag was het lekker druk. Met 
vijftien tieners zijn er milkshakes 
gemaakt in de smaken aardbei en 

banaan. Doordat het enorm lekker 
weer was, konden de shakes bui-
ten opgedronken worden. Bij Bin-
ding Oost is iedere week iets leuks 
te doen. Ben je nog nooit geweest 
en ben je tussen de 10 en de 15 jaar 
oud? Meld je dan toch eens aan, je 
ziet altijd oude bekenden of nieuwe 
gezichten! Gezelliger om met een 
groep iets te doen dan in je eentje 
thuis. Kijk maar op de site www.de-
binding.nl.

Kinderen spelen kruisweg 
in RK Kerk Kudelstaart 
Kudelstaart - Op Goede Vrijdag 
werd in de RK Kerk Sint Jan Ge-
boorte in Kudelstaart het verhaal 
verteld wat er die laatste vrijdag in 
het leven van Jezus gebeurde. Kin-
deren, die op 15 mei hun commu-
nie gaan doen, speelden dit ver-
haal op een mooie manier na. Goe-
de Vrijdag is de vrijdag voor Pasen 
en op deze dag wordt de kruisiging 
en dood van Jezus herdacht. De kin-
deren speelden met overgave Jezus, 
zijn volgelingen, apostel Judas die 
Jezus verraadde, Pontius Pilatus die 
hem veroordeelde tot het kruis en 

soldaten. Het lijkt misschien geen 
leuk verhaal om na te spelen, maar 
de kinderen is goed uitgelegd dat 
Jezus zichzelf geofferd heeft om de 
wereld van haar zonden te verlossen 
en dat je er vrede mee kunt hebben. 
Goede Vrijdag is één van de belang-
rijkste dagen in het Christendom. 
De zaterdagavond voor Pasen heb-
ben de kinderen meegezongen in 
het kinderkoor tijdens de Paaswa-
ke. Hierin werd herdacht dat Jezus 
in deze nacht opstaat. Het werd een 
feest van het licht, van het water en 
van de vreugde.

Week van amateur kunsten 
voor jeugd in Bacchus
Aalsmeer - Ook Bacchus doet mee 
aan de week van de amateur kun-
sten van 14 tot en met 21 mei. Het 
Bacchus podium is van nature de 
plek waar zowel amateur als pro-
fessionele kunst samenkomen. Za-
terdagmiddag 14 mei wordt een fo-
tografische speurtocht met de titel 
‘Wordt wakker mooi Aalsmeer’ ge-
houden. De fotografische speur-
tocht is voor kinderen in de leef-
tijd 7 tot 14 jaar en maakt van het 
kind een kunstenaar. Doel is deze 
groep op een leuke laagdrempeli-
ge manier met kunst in aanraking te 
brengen waarbij Bacchus een eer-
ste aanzet wil geven om het kind de 
stap te laten malen van gewone fo-
tografie (leuke plaatjes) naar inhou-
delijke fotografie (op een bewuste 
manier iets beeldend vertellen). 
Na een korte inleiding door Birgit 
(laatste jaar foto academie) en Rein-
oud (hobbyfotograaf) worden de 
kinderen in groepjes van maximaal 
drie op pad gestuurd om een aantal 
vaste opdrachten en een aantal zelf 
gekozen spannende onderwerpen 
in het dorp van Aalsmeer te fotogra-
feren. Na het voltooien van de ronde 
is er iets te drinken in Bacchus en 
gaan de groepjes onder begeleiding 
op zoek naar de ideale uitsnede 

van hun foto’s. Doel is op zaterdag 
21 mei te exposeren in de burger-
zaal van het gemeentehuis. Birgit en 
Reinoud zullen de beelden verder 
bewerken en afdrukken. Elk groep-
je krijgt via email de beelden toege-
stuurd die in de expositie te zien zul-
len zijn. Wat betreft de expositie in 
de burgerzaal wordt gedacht aan 
een lang lint van papier met afdruk-
ken. Opgeven voor de speurtocht 
kan door een email te sturen naar 
Jazz@cafebacchus.info met hierin 
je naam en leeftijd en de camera die 
je gaat gebruiken. Je moet over een 
digitale camera beschikken, maar 
deze hoeft echt niet heel bijzonder 
te zijn. Vind je het leuk om het sa-
men met een vriendje of vriendinne-
tje te doen, dan mag dat. Groepjes 
mogen uit maximaal drie personen 
bestaan. De kinderen moeten zelf 
door het dorp lopen. Vind je als ou-
der dat het kind nog te jong is om 
dit avontuur volledig alleen te doen, 
zorg dan zelf voor begeleiding. 
Verzamelen tussen 14.30 en 15.00 
uur in cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat. Om 15.00 uur aftrap 
door Birgit en Reinoud met korte 
uitleg. Na afloop speurtocht eerste 
beeld bewerkingsronde. Einde on-
geveer 18.00 uur.
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Al veel aanmeldingen voor 
zevende Junior Pramenrace
Aalsmeer - De organisatie van de 
junior pramenrace heeft haar han-
den vol aan het tellen van de inmid-
dels al vele aanmeldingen voor de 
zevende junior pramenrace op za-
terdag 25 juni aanstaande. Nu de 
termijn van scholen en verenigingen 
bijna gesloten is, wordt het tijd om 
de balans op te maken en de raad 
van twaalf paraat te zetten om de 
aangemelde teams in te delen op 
de pramen. Maar voordat het start-
schot klinkt is er natuurlijk op za-
terdag 18 juni de sportmiddag, zo-
als gewoonlijk, bij jachthaven Sten-
huis aan het einde van de Uiterweg. 
De sportmiddag belooft dit jaar heel 
spectaculair te worden! Dus kom 
massaal strijden naar die eerste 
startplaats.

Inleveropdracht en rode draad
Al vele avonden zijn er aan gewijd 
en er is lang over gesproken, de in-
leveropdracht en de rode draad. De 
organisatie is er inmiddels uit! De 
inleveropdracht is bekend. In de 
Nieuwe Meerbode van 16 juni kun-
nen de deelnemers lezen wat er bij 
De Zotte Wilg post ingeleverd moet 
worden. En wat de geheime op-
dracht is, kunnen de deelnemers 
lezen in de Junior Praambode van 
23 juni. Inschrijven voor de deelne-
mende teams kan tot 5 juni. Zijn jul-
lie nog niet ingeschreven maar wil-
len jullie graag meedoen? Het in-
schrijfformulier is te downloaden op 
de website www.junior.pramenrace.
nl of stuur een email naar arnaud@
pramenrace.nl en meld je aan.

Trainen voor Midzomernachtcross
Loopclinic AVA voor jeugd
Aalsmeer - Bij de onlangs gehou-
den schoolatletiekdag is gezien dat 
de Aalsmeerse jeugd niet alleen zeer 
sportief is, maar ook over veel loop-
talent beschikt. In navolging daar-
van heeft de jeugdafdeling van AV 
Aalsmeer besloten een loopclinic 
voor de Aalsmeerse jeugd vanaf elf 
jaar te organiseren met als uiteinde-
lijke doel het lopen van de Midzo-
mernachtcross in het Amsterdamse 
Bos. De Midzomernachtcross is een 
geweldig leuk evenement met heel 
veel deelnemers en wordt gehou-
den op de langste vrijdagavond van 
het jaar, op 24 juni. Meer informa-
tie over deze wedstrijd is te vinden 
op www.midzomernachtcross.nl. 
De clinic is bedoeld voor de jeugd 
van elf jaar en ouder, dus kinde-

ren van de groepen zeven en acht 
van de lagere school en kinderen 
van de middelbare school. De trai-
ningen zullen beginnen na paasva-
kantie, op dinsdag 10 mei. Van week 
negentien tot en met week vijfen-
twintig zal er dan iedere dinsdag en 
donderdag om 18.30 uur getraind 
worden op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan. Voel jij je aangesproken 
tot dit evenement, vind je hardlo-
pen leuk of vind je misschien van je-
zelf dat je een geweldig hardloopta-
lent bent? Meld je dan aan voor de-
ze leuke clinic. Dit kan, tot uiterlijk 7 
mei, via www.jpwbaars@kpnmail.nl 
of bel 0297 324118. De kosten voor 
deze clinic bedragen 10 euro en dat 
is inclusief inschrijvingskosten voor 
de Midzomernachtcross.

Dans mee in nieuwe videoclip 
van Kinderen voor Kinderen!
Streek - Houd jij van dansen, sprin-
gen en swingen? En lijkt het je wel 
wat om jezelf terug te zien in een 
videoclip? Dan is dit je kans! Op 
maandag 2 mei kun je meedansen 
in de nieuwe videoclip van Kinde-
ren voor Kinderen! Bij het liedje ‘Zo 
bijzonder’ van de nieuwe Kinderen 
voor Kinderen cd (die in het najaar 
uitkomt) hoort natuurlijk een bijzon-
dere videoclip. Samen met het Kin-
deren voor Kinderen-koor en dan-
sers van Dansacademie Lucia Mart-
has worden zoveel mogelijk kinde-
ren gezocht die op 2 mei mee wil-
len dansen. Iedereen kan en mag 
meedoen, hoe meer hoe beter! El-
ke week is in het Z@pp televisie-
programma ‘Kinderen voor Kinde-
ren Klinkklaar’ te zien hoe danse-

res Tibisay de danspasjes voordoet 
die we gaan inzetten in de videoclip. 
Die kun je dus alvast oefenen. Heb 
je daar iets van gemist of wil je nog 
meer oefenen? Dan kun je de film-
pjes met de dansjes zo vaak als je 
wilt terugkijken op www.kinderen-
voorkinderen.nl. 
Op maandagmiddag 2 mei worden 
de deelnemers welkom geheten 
op een bepaalde plek in Amster-
dam-Buitenveldert. Vraag wel eerst 
aan je vader of moeder of je mee 
mag doen en of ze je willen bren-
gen. Vul vervolgens op www.kinde-
renvoorkinderen.nl een formulier in 
om je op te geven, dan krijg je van-
zelf meer informatie zoals het adres 
en de tijd! Houd ook de site goed in 
de gaten.

Activiteit in meivakantie
Moord in de bibliotheek
Aalsmeer – In de bibliotheek is een 
man onder verdachte omstandig-
heden omgekomen. De politie gaat 
uit van een misdrijf. De man, Vin-
cent van Zwieten, is vergiftigd! Maar 
door wie en met welk gif? De grote 
vraag is Whodunnit? Wie heeft het 
gedaan? Voor iedereen tussen de 12 
en 14 jaar en graag naar detective-
series, zoals CSI, Bones en Baantjer, 
kijkt organiseert Amstelland Biblio-
theken in de meivakantie een mid-
dag vol met spanning, onderzoek en 
sensatie. In een twee uur durende 
crime case ben jij de detective. Ui-
teraard staat het oplossen van de 
moord op meneer Van Zwieten cen-
traal. Maar hoe doe je dat nou eigen-
lijk, een moord oplossen? Na een 
korte uitleg ga je in kleine teams op 

onderzoek uit. Elk team wordt aan 
een verdachte gekoppeld. Samen 
voer je verschillende opdrachten uit 
en de beste speurders winnen een 
leuke prijs. Nu leer je de bibliotheek 
eens van een andere kant kennen. 
Met jouw interactieve sporenonder-
zoek vind je veel aanwijzingen in de 
bibliotheek. Je gaat op zoek in kas-
ten, in de catalogus en in de digitale 
bestanden. Ook ga je snuffelen op 
YouTube en volg je sporen op een 
weblog. Schrijf je wel snel in, want 
is er maar een beperkt aantal plaat-
sen. Alleen, met z’n tweeën of met 
meer. Op dinsdag 3 mei van 14.00 
tot 16.00 uur is de ‘speurtocht’ in de 
bibliotheek in de Marktstraat. Opge-
ven kan aan de balie of via de web-
site.

SV Omnia 2000 Wedstrijdturnen
Zilver voor Richelle en Esther 
Aalsmeer - Zaterdag 23 april von-
den de regiokampioenschappen en 
tevens slotwedstrijd van de zesde 
divisie plaats in de Turnace Gym-
nastics Hall in Amsterdam-Sloten. 
Van SV Omnia 2000 mochten der-
tien turnsters meedoen, omdat zij 
zich via de rayonwedstrijden hier-
voor geplaatst hadden. 
In de categorie instap turnden van 
de 26 deelneemsters vier Omnia-
turnsters . Zij werden in de eerste 
wedstrijd begeleid door de train-
sters Gerda Kockelkorn en Ilse Ver-
goossen. Tessa Nederstigt werd 
zestiende met 49,50 punten; Tes-
sa Roode eindigde op de twaalf-
de plaats met 50.45 punten; Nienke 
van Dok werd negende met 50,90 
punten en Shania Bleeker werd zes-
de met 50,90 punten. In de tweede 
en de derde wedstrijd werden de 
Omnia-turnsters begeleid door de 
trainsters Anneke Nap en Ilse Ver-
goossen. In de tweede wedstrijd 
turnden de pupillen 1 en de junio-
ren. In de categorie pupillen 1 turn-
den van de 35 deelneemsters drie 
Omnia-turnsters: Nathalie Grebe, 
Sophie van Dam en Richelle Dekker. 
Nathalie werd vierentwintigste met 
48,50 punten en Sophie eindigde op 
de vijftiende plaats met 50,20 pun-
ten. Richelle turnde een hele goede 
wedstrijd en werd tweede met 52,40 
punten. Richelle mocht dus de zil-
veren medaille in ontvangst ne-
men! In de categorie junioren turn-
den van de 34 deelneemsters twee 
Omnia-turnsters: Kirsten Kniep en 

Anouk Straat hof. Kirsten had helaas 
pech bij de brug. Ze tikte met haar 
voet de lage ligger aan en kon daar-
door haar salto af niet direct tur-
nen. Dit heeft haar zeker twee pun-
ten gekost! Ze eindigde op de vijf-
entwintigste plaats met 38,80 pun-
ten. Anouk sloot haar turncarrière af 
met een veertiende plaats, waarbij 
ze een score van 41,50 punten be-
haalde. In de derde wedstrijd waren 
de temperaturen in de hal al aardig 
opgelopen! Hierin turnden de pupil-
len 2 en de senioren. In de categorie 
pupillen 2 turnden van de 35 deel-
neemsters twee Omnia-turnsters: 
Lotte van Heteren en Esther Veen-
stra. Lotte werd zeventiende met 
48,75 punten en Esther eindigde op 
een mooie tweede plaats met 52,95 
punten. Esther mocht dus de zilve-
ren medaille in ontvangst nemen! 
In de categorie senioren turnden er 
van de 26 deelneemster twee Om-
nia-turnsters: Tanya Karoui en Nilou 
Spring in ’t Veld. Tanya werd twaalf-
de met 41,20 punten en Nilou was 
blij verrast dat zij met 42,75 pun-
ten de medaille van de vierde plaats 
in ontvangst mocht nemen. Na een 
warme wedstrijddag konden de 
Omnia-turnsters en hun trainsters 
zeer tevreden terug kijken op de 
afsluiting van de zesde divisie. Al-
le Omnia-turnsters gaan nu op voor 
de finale van de onderlinge wed-
strijden, die op zaterdag 28 mei zul-
len plaats vinden van 9.00 tot 11.00 
uur en van 11.15 tot 13.30 uur in de 
gymzaal in de Baccarastraat.

Cursus ‘Vissen kun je leren’ 
voor jeugd bij Vislust
Aalsmeer - Al enige jaren organi-
seert AHV Vislust de cursus ‘Vissen 
kun je leren’ voor de jeugd. Naast 
het vissen wordt stil gestaan bij al-
les wat in en bij het water leeft. Na-
tuurlijk wordt de jongens en meis-
jes ook geleerd hoe ze een hen-
gel moeten optuigen en hoe ze het 
beste een vis kunnen vangen. Iede-
re ochtend dat de cursisten samen-
komen wordt naar de waterkant ge-
gaan om alles te proberen wat be-
sproken is. Ook krijgen de deelne-
mers een theorieboekje, zodat thuis 
alles kan worden nagelezen. Tij-
dens de derde bijeenkomst wordt 
een soort examen afgenomen om te 
kijken of de deelnemers alles goed 
hebben onthouden. Als dit zo is, 

wordt het basisdiploma sportvissen 
uitgereikt. Tijdens de cursus zorgt 
AHV Vislust voor de hengels. De 
deelnemers hoeven alleen maar een 
emmer mee te nemen. Er is een be-
perkt aantal plaatsen voor de cursus 
beschikbaar. Wie deel wil nemen, 
wordt aangeraden snel in te schrij-
ven en dit kan bij Loek Pieterse via 
0297-322187 of via vislust@xs4all.nl. 
Cursusdagen zijn 25 juni, 2, 9 en 16 
juli van 10.00 tot 12.00 uur. Om 9.45 
uur dienen de deelnemers aanwe-
zig te zijn bij buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. Op 16 ju-
li wordt tevens gevist om het kampi-
oenschap van Aalsmeer. De cursus 
is bedoeld voor jongens en meisjes 
van 8 tot 12 jaar.

Van 28 april tot en met 1 mei
Circus is liefde met lama’s 
en olifanten in De Kwakel
De Kwakel - Het beroemde Frei-
walds Menagerie Circus komt met 
haar gloednieuwe circusproduc-
tie ‘Circus is liefde’ naar De Kwakel. 
Het liefdevolle circusprogramma 
met olifanten, zebra’s, kamelen, la-
ma’s, paarden en een internationa-
le cast van circussterren strijkt van 
28 april tot en met 1 mei neer op het 
evenemententerrein Legmeer. ‘Lief-
de’ is het thema waarmee het Frei-
walds Menagerie Circus dit jaar 
het Nederlandse circuspubliek ver-
maakt. Circus en liefde zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden. In 
allerlei films, televisieseries en boe-
ken met het circus als setting komt 
liefde voor. Reden genoeg om de 
liefde centraal te zetten, want cir-
cus is liefde. De liefde voor het cir-
cusvak, de verslavende liefde van 
het applaus, de liefde voor de die-
ren en de liefde die zij terug geven, 
maar uiteraard ook de liefde waar-
mee de voorstelling voor het hoog-
geëerd publiek gemaakt wordt. Wie 
word hier nu niet verliefd op het cir-
cus. In de hartverwarmende show 
presenteert de familie Freiwald hun 
diverse dierenacts, uiteraard met 
veel liefde en geduld ingestudeerd 
en dat kan je zien. Liefde kan je de 
adem benemen, net als de sensati-
onele en toch ook weer poëtische 
luchtacts van Anita Joo uit Honga-
rije. Direct onder de circuskoepel 
haalt zij diverse stunts uit welke aan 
het onmogelijke grenzen. Clown Eri-
co uit Nederland tovert vol passie 
bij het publiek een glimlach op het 
gezicht. Hij houdt van het circus en 
heeft zijn droom om circusartiest te 
worden waargemaakt. Iemand die 
zeker niet vergeten mag worden is 

publiekslieveling Buba. Deze olifan-
tendame, bekend van de jeugdfilm 
Knetter, is een echte diva. Zij heeft 
een veeleisende persoonlijkheid en 
hangt erg aan haar trainer Lutz Frei-
wald. Liefde tussen mens en dier in 
optima forma. Het Freiwalds Mena-
gerie Circus is een sfeervol en be-
taalbaar circus. Zo kan de hele fa-
milie inclusief opa en oma genieten. 

Er zijn voorstellingen op donderdag 
28 april om 16.15 en 19.00 uur, vrij-
dag 29 april om 16.15 en 19.00 uur, 
zaterdag 30 april om 15.00 en 19.00 
uur en zondag 1 mei om 14.00 uur.
Reserveren per telefoon kan tussen 
11.00 en 13.00 uur via 06-42029659. 
Reserveren per internet kan via 
www.menagerie-circus.nl. De en-
treeprijzen liggen tussen de 10 en 
20 euro. De circuskassa is een half 
uur voor het begin van iedere show 
geopend.
 
Koninginnendag open
Het Freiwalds Menagerie Circus 
heeft zaterdag 30 april van 11.00 tot 
en met 13.00 uur een open dag. Hier 
kunnen bezoekers de dieren voeren, 
krijgt men tijdens een rondleiding 
uitleg over de vele verschillende 
dieren die in het circus wonen, over 
het circus zelf en men krijgt te zien 
hoe dieren in het circus getraind 
worden. Tussen 11.00 en 12.00 kun-
nen geïnteresseerden tegen een 
kleine vergoeding rijden op de ka-
melen of op Buba, de bekendste oli-
fant van Nederland. Rond 12.00 uur 
begint de gratis rondleiding over het 
circusterrein en door de stallen op 
het terrein. Leuk, leerzaam en ge-
schikt voor het hele gezin!

Bij Wellantcollege de Groenstrook 
Insectenhotel met meer dan 
500 kamers in biologietuin 
Aalsmeer - Al enkele jaren hebben 
de biologiedocenten van het Wel-
lantcollege de Groenstrook de wens 
om biologietuin te hebben voor de 
lessen biologie. Dit jaar was er ruim-
te om met 8 leerlingen van klas 4 
een poging te wagen. 

Na een excursie naar de tuinen van 
Appeltern, zijn de leerlingen aan de 
slag gegaan. Achter de nieuwe gym-
zaal was een mooie plek om een bi-
ologietuin te realiseren. Er zijn teke-
ningen gemaakt en er is veel over-
legd. Stap voor stap werden er vor-
deringen gemaakt. Eerst moesten 
de knotwilgen aangepakt worden. 
In één middag werden deze keurig 
geknot. De takken werden later ge-
bruikt in de biologie tuin. Door het 
slechte weer in de winter liep het 
werk een forse vertraging op, maar 
half februari konden de leerlingen 

eindelijk weer aan de gang. Er moest 
een trap naar de sloot gemaakt wor-
den en in de sloot moest een stei-
ger gebouwd worden. Dit is uitein-
delijk gelukt zonder dat iemand een 
nat pakt kreeg. Vervolgens werd de 
grond gefreesd en kon de beplan-
ting aangebracht worden. Tenslotte 
werd het pad door de tuin afgedekt 
met houtsnippers: de tuin was klaar. 
Maar er ontbrak iets: Een insecten-
hotel. De heer Rave (docent) is zich 
gaan oriënteren hoe je zoiets maakt. 
Na veel zaag, boor en timmerwerk 
ontstond er een prachtig insecten-
hotel. Deze week is het hotel met 
meer dan 500 kamers geplaatst in 
de biologietuin. In het insectenhotel 
kunnen voornamelijk bijen, vlinders 
en andere insecten een goed heen-
komen vinden. Bekijk voor meer in-
formatie over het insectenhotel en 
opleidingen de site www.wellant.nl.

‘Kleine Moek’ en ‘Apejong!’ in 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - ‘Kleine Moek’ is 
een Oosters sprookje en gaat over 
een betoverde prinses en een val-
se dienaar, over betoverde pantof-
fels, over langneuzen en ezelsoren, 
en over Kleine Moek, die uiteinde-
lijk zijn geluk vindt. Poppentheater 
Koekla brengt energiek, verfrissend 
en lief poppentheater in een nostal-
gische sfeer. De poppen, decor en 
muziek zijn met zeer veel zorg ge-
maakt, wat vooral te zien is in de de-
tails. Een kleurrijk feest voor oog en 
oor, voor iedereen vanaf 4 jaar. ‘Ape-
jong!’ gaat over twee kleine orang-
oetans, Hanoman en Subali. Zij wo-
nen in het oerwoud van Indonesië 

waar ze vrij door de bomen heen 
en weer slingeren. Maar de bomen 
worden gekapt en Hanoman wordt 
gevangen genomen. Subali wil hem 
redden en krijgt hulp van Anton, 
een ondeugende straatjongen met 
een hart als van een apejong. Voor 
iedereen vanaf 5 jaar. ‘Kleine Moek’ 
speelt op zondag 1 en maandag 2 
mei. ‘Apejong!’ is te zien op dinsdag 
3 mei. Aanvangstijd voor alle voor-
stellingen is 14.30 uur. Toegangs-
prijs bedraagt 8,50 euro. Telefonisch 
reserveren kan op donderdag, vrij-
dag en zaterdag van 10.00 tot 14.00 
uur via 020-6450439 of via www.
amstelveenspoppentheater.nl.
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Penaltybokalen JAU voor Job, 
Jorik, Stijn, Frits en Jeroen
Aalsmeer - De activiteitencommis-
sie van Jong Aalsmeer United orga-
niseerde op vrijdag 15 april samen 
met de technische staf de penal-
tybokaal. De beste drie van elk ze-
vental en de beste vijf van elk elf-
tal van alle leeftijdscategorieën stre-
den op deze finale-avond om de fel-
begeerde penaltybokaal. Het was 
lekker weer en daardoor waren er 
veel ouders, grootouders en an-
dere toeschouwers naar het com-
plex van RKAV aan de Beethoven-
laan 120 gekomen om de finalis-
ten aan te moedigen. Even na 19.00 
uur ging het spektakel van start. Bij 
sommige spelertjes speelden blijk-
baar toch de zenuwen op waardoor 
het penalty schieten niet zo ging als 
in de voorrondes, maar de speler-
tjes en speelsters waren goed aan 
elkaar gewaagd. Bij de F-pupillen 
was het heel spannend en was het 
Job Oostenbrink die aan het lang-
ste eind trok en winnaar werd. Bij de 

E-pupillen ging de strijd na de drie 
penalty’s tussen Jaimy Roemer, Jo-
rik Rolleman en Bram Eijkhout. Bij 
de zesde penalty had Jorik Rolle-
man de sterkste zenuwen en werd 
de winnaar bij de E-pupillen. Bij de 
D-pupillen waren liefst negen pe-
nalty’s nodig voordat de winnaar 
bekend werd. Dit werd uiteindelijk 
Stijn Meijer. Bij de C-junioren gin-
gen er drie door naar de knock-out-
fase, waaronder een meisje, Jaimy. 
Zij haakte na de vierde penalty he-
laas af. Toen ging de strijd nog tus-
sen Tjeerd Stoker en Frits van Leeu-
wen. De zesde penalty was de be-
slissende en wel in het voordeel van 
Frits van Leeuwen. Bij de B-junioren 
was het Jeroen van Ravensbergen, 
die in totaal zes keer de keeper het 
nakijken gaf en daarmee één keer 
meer doel trof dan Nick Sluijs en 
Sjoerd van Turenhout. Volgend sei-
zoen wordt het penaltyschieten ze-
ker weer op de kalender gezet!

Finaleplaats Ilse Huiskens in 
NK Ritmische gymnastiek
Aalsmeer - Zaterdag 16 april vond 
in Hendrik Ido Ambacht de plaat-
singswedstrijd (halve finale) Ritmi-
sche Gymnastiek voor de categorie-
en 1B (16 jaar en ouder) en 2B (13, 
14 en 15 jarigen) plaats. Een belang-
rijke wedstrijd, want op deze wed-
strijd wordt de sportieve strijd ge-
streden om een plaats te bemach-
tigen bij de eerst tien, wat betekent 
dat je mag deelnemen aan het Ne-
derlands Kampioenschap. Voor al-
le twee de categorieën stond een 
oefening met hoepel, lint en knot-
sen op het programma. De wedstrijd 
voor Natasja Rommerts van SV Om-
nia 2000, tweedejaars 2B, was in de 
ochtend. Natasja was helaas, na een 
ongevalletje eerder deze week, met 
hoofdpijn en een zeer pijnlijke knie 

en veel spierpijn als gevolg, niet erg 
in haar goede doen. Wellicht mede 
hierdoor eindigde Natasja helaas 
op een laatste plaats. Zij mag dus 
jammerlijk niet aan het Nederlands 
Kampioenschap meedoen. Aan het 
einde van de ochtend mocht ook 
categorie 1B haar oefeningen doen 
voor de 24-koppige jury. Omnia-
ster Ilse Huiskens liet in deze cate-
gorie een goede hoepel-, knots- en 
lintoefening zien en maakte weinig 
fouten. In dit heel sterke veld van 20 
gymnasten heeft Ilse zich weten te 
bewijzen. Zij eindigde op een keu-
rige achtste plaats en mag in het 
weekend van 25 en 26 juni deelne-
men aan het Nederlands Kampioen-
schap in Sporthallen Zuid in Am-
sterdam.

Schaakcompetitie
AAS 3 handhaaft zich in eerste 
klasse Leidse schaakbond
Aalsmeer - In de laatste (thuis)
wedstrijd van het seizoen tegen het 
al gedegradeerde Daniel Noteboom 
1 heeft het derde team van schaak-
club AAS de handhaving in de eer-
ste klasse van de Leidse schaak-
bond veilig gesteld. Omdat mede-
degradatie kandidaat Inter Nos al 
met ruime cijfers van LSG 6 had ver-
loren, was 1,5 bordpunt al voldoen-
de om boven Inter Nos op de rang-
lijst te blijven en hierdoor degradatie 
te ontlopen. De bezoekers kwamen 
met een opstelling van zeven man 
opdagen, dus het eerste punt was al 
binnen. Bij het begin van de wed-
strijd was de tegenstander van Nico 
van Ruiten er echter ook nog niet. 
Deze bleek zo veel moeite te heb-
ben met het vinden van de speello-
catie dat hij in het zicht van de ha-
ven maar weer richting Noordwijk 
is gereden. Beetje sneu voor Nico, 
maar na een uur het tweede punt al 
binnen en degradatie voorkomen. 
Missie geslaagd. 
Op bord 1 speelde KW Spaargaren 
met zwart tegen Arjan Plug een so-
lide partij, maar hij maakte in het 
middenspel een klein foutje wat net 
voldoende was om de winst naar 
Arjan te doen gaan. Bord 2 was 
door de tegenpartij vacant gela-
ten. Richard Piller had hierdoor wel 
een hele makkelijke avond en kon 
al voor aanvang van de wedstrijd 
het punt noteren. Op bord 3 speel-
de Paul Karis met zwart een prima 
partij en toonde weer eens waarom 
hij vorig seizoen de topscoorder van 
het team was. Dave Looijer speel-

de met wit op bord 4 niet zijn beste 
partij van het seizoen, maar hij wist 
toch nog een half puntje te sprokke-
len. Met 5,5 punt uit zes wedstrijden 
is Dave de topscoorder van AAS 3 
dit seizoen wat als een mega prima 
prestatie gezien mag worden. Op 
bord 5 met zwart mocht Henk van 
Leeuwen aantreden, die het punt 
voor AAS zonder al teveel proble-
men binnen haalde. Op bord 6 met 
wit speelde Sipco Schimmel een de-
gelijke partij. Dit deed zijn tegen-
stander echter ook, dus was remi-
se een logische uitkomst. Op bord 
7 kwam John van de Hoeven er niet 
aan toe om zijn goede prestatie van 
de vorige wedstrijd te herhalen en 
moest het punt aan zijn tegenstan-
der laten. De eindstand tussen AAS 
3 en Daniel Noteboom 1 werd dus 
5-3. Het was een lastig seizoen voor 
AAS 3, een sterke eindsprint van 
5 matchpunten uit de laatste drie 
wedstrijden was genoeg om de-
gradatie toch nog te voorkomen. 
Zoals al vermeld werd Dave Looij-
er topscoorder van het team met 
5,5 uit 6. Ook Sipco Schimmel met 
4,5 uit 7, Richard Piller met 4 uit 5 
en Henk van Leeuwen met 3,5 uit 6 
waren belangrijke spelers voor AAS 
3 dit seizoen. Toe eind mei scha-
ken de leden van AAS wekelijks op 
vrijdagavond in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat. Training en les 
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 
uur, daarna volgt de competitie tot 
01.00 uur. Voor informatie: 0297-
324459 of 0297-268954. Homepage:  
http://www.aas.leisb.org.

Tamara Grove Nederlands 
kampioen afstandzwemmen
Aalsmeer - Het paasweekeinde 
was voor de meeste zwemmers een 
weekeinde om uit te rusten. Zo niet 
voor vijf lange afstandzwemmers, 
die voor hun NK naar Breda trok-
ken. Bart Sommeling, Thomas Ver-
ouden en Jeffrey Reijnders zwom-
men daar hun 1500 meter vrije slag. 
Tijdens de lange wedstrijddag, die 
duurde van 9 uur ’s ochtends tot 8 
uur in de avond, kwamen in de mid-
dag Chantal en Tamara Grove aan 
de start voor 5 kilometer vrije slag. 
Tenslotte was er nog de 800 me-
ter vrije slag meisjes waar Oceanus 
geen deelnemers had. Bart kwam 
als eerste aan de start. Hij zwom in 
de snelste serie met een inschrijf-
tijd van 20.17.26 naar een weer snel-
lere tijd van 20.09.25. Een mooi op-
gebouwde race met een dertiende 
plaats als resultaat. Thomas zwom 
ook een mooie race, maar had he-
laas bij de start bewogen, waardoor 
hij gediskwalificeerd werd. Jeffrey 
Reijnders begon optimistisch aan 
zijn 1500 meter, maar moest toezien 
hoe vier zwemmers hem uiteindelijk 
voorbleven. Voor Chantal en Tamara 
was het hun debuut op de 5 kilome-
ter. Ze hadden zich geplaatst voor 
dit NK door in maart een 2 kilome-
ter wedstrijd te zwemmen. Omdat 
ze daar bij de snelste 25 zwemsters 
van Nederland behoorden, moch-
ten ze inschrijven voor deze wed-
strijd. Tamara was op de inschrijflijst 
de nummer 5, Chantal de nummer 7. 
Voor Tamara was er tevens een kans 

op een echte NK medaille, omdat 
zij nog jeugdzwemster is. Ze had 
vooral concurrentie van Jamilla van 
Veen, die tot de helft van de afstand 
de dans bij de jeugdzwemsters leid-
de. Toen ging Tamara versnellen en 
bleef Jamilla uiteindelijk ruim een 
minuut achter. Zo werd Tamara voor 
het eerst in haar leven Nederlands 
kampioen. Chantal passeerde Ja-
milla op 3700 meter en werd in het 
overall klassement zesde, op maar 
20 seconden achter Tamara, die dus 
vijfde werd in het totaalklassement. 
De eindtijd van Tamara was 1 uur 6 
minuten en 43.95 seconden, Chan-
tal eindigde in 1:07.03.75.

Slotavond bij 
Sjoelclub
Rijsenhout - De slotavond van 
Sjoelclub Rijsenhout is op donder-
dag 28 april. 
Vanaf 20.00 uur nemen de leden 
plaats achter de bakken in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat. 
Het sjoelen op 21 april is in de 
hoofdklasse gewonnen door Dirk-
Jan Baardse met 1939, in klasse A 
door Rien Ravensbergen met 1684, 
in klasse B door Janny van der Laar-
se met 1628, in klasse C door Wim 
van der Geest met 1638 en in klasse 
D door Rina Korenwinder met 1514 
punten.

Nico wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren 
en ook biljarten staan op het pro-
gramma. Mensen die graag willen 
rummikuppen of hartenjagen zijn 
ook van harte welkom. Op donder-
dag 21 april is het klaverjassen ge-
wonnen door Nico de Ron met 5996 
punten, gevolgd door Gerrit Kraan 
met 5239 en Huub Bouwmees-
ter met 5180 punten. Bij het joke-
ren behaalde Gerrit de Wit met 294 
punten de hoogste eer. Op de twee-
de plaats is Jaap Weij geëindigd met 
351 punten.

Voetbal

RKDES stelt in tweede 
helft orde op zaken
Kudelstaart - Voor RKDES is het 
zaak om in de slotfase van de com-
petitie geen fouten te maken. Nog 
altijd is het voor het team van de 
scheidende trainer Rob Wever, de 
mogelijkheid een ‘prijs’ te pakken. 
Inzet is een plaats in de na-com-
petitie. Dan moest er wel gewon-
nen worden in het Paasweekend 
van degradant CTO 70. Na een ma-
tige eerste helft, met een 1-1 rust-
stand, stelde de Kudelstaarters de 
tweede helft orde op zaken door 
met 5-1 de winst veilig te stellen. 
RKDES startte met veel overtui-
ging, al moest het toezien dat CTO 
70 in de tweede minuut op de paal 
schoot. Met de schrik vrij zetten de 
Kudelstaarters veel druk op de ver-
dedigning van CTO 70. Al in de ze-
vende minuut resulteerde dit tot vijf 
hoekschoppen. Het was een wonder 
dat CTO 70-keeper Jeffrey Meering 
nog niet gepasseerd was. In de ne-
gende minuut was het raak, het kon 
niet uitblijven, de goed op dreef zij-
nde Ivo lentjes stuurde Edwin van 
Maris weg. Van Maris kwam alleen 
het 16 meter gebied in en scoorde 
beheerst, de verdiende 1-0 voor-
sprong. Het tweede deel van de eer-
ste helft begon RKDES slordig te 
spelen en kreeg CTO 70 zo waar een 
aantal kansen. 
In de 18e minuut resulteerde dit 
in een doelpunt, door zwak ingrij-
pen van de verdediging van de Ku-
delstaarters, bracht CTO ‘70 spe-
ler Georgie Reichwein oog in oog 
met de RKDES-keeper Ivo Peters. 
Hij liet me de Kudelstaartse sluit-
post kansloos, een verrassende 1-1 
stand op het scorebord. Het reste-
rende deel van de eerste helft kre-
gen beide teams nog een aantal 
kansen. Zo schoot CTO 70 aanvaller 
de Haze nog op de lat en er waren 
ook nog kansen aan Kudelstaartse 
zijde voor Ivo Lentjes en Edwin van 
Maris. In de tweede helft stelde RK-
DES orde op zaken en werd ‘degra-
dant’ CTO ’70 overlopen. In de 46e 
minuut zette Ivo Lentjes goed door 
en bereikte de achterlijn, zijn voor-
zet werd maar net naast geschoten 
door Maarten van Putten.Dezelfde 
van Putten zette in de 48e minuut 
Edwin van Maris in vrije positie voor 
het doel. Van Maris scoorde ver-

volgens beheerst 2-1. Maarten van 
Putten bleek een goede invaller te 
zijn en bewees zijn klasse, een diep-
tepase vanuit de verdediging werd 
door laatst genoemde speler goed 
beoordeeld en hij schoot fraai raak, 
RKDES op een comfortabele voor-
sprong van 3-1. De ´jonkies´ van 
RKDES waren goed op dreef, want 
in de 58e minuut scoorde Ivo len-
tjes fraai in de linkerhoek, 4-1. He-
laas moest hij het bekopen met een 
behoorlijke blessure aan zijn enkel, 
zijn vervanger was Marco v.d. Jagt. 
RKDES bleef de aanval zoeken en 
kwam zelfs in de 69e minuut op een 
5-1 voorsprong, na een fraaie actie 
van Richard de Vries. Met de bui-
tenkant van zijn schoen scoorde hij 
5-1. In de slotfase kreeg Edwin van 
Maris en Mischa v.d. Scheur nog 
een aantal kansen. Hun inzet werd 
bekwaam gestopt door CTO 70-kee-
per Jeffrey Meering. Een prima 5-1 
overwinning voor het team van trai-
ner Rob Wever. Door dit resultaat 
blijft RKDES in de race voor de na-
competitie. Deze week speelt RK-
DES in Nederhorst den Berg tegen 
Nederhorst, aanvang 14.00 uur.

Ad Verburg

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zondag 1 mei

R.K.A.V.
Beverwijk 1 – RKAV 1 14.00 u
RKAV 2 – DCG 3 11.30 u
RKDES 5 – RKAV 3 14.00 u
RKAV 4 – Diemen 4 11.30 u
Abcoude 7 – RKAV 6 14.30 u
Hoofddorp 15 – RKAV 7 14.30 u

Dames
RKAV DA.1 – Velsenoord DA.1 11.30 u

RKDES
Nederhorst 1 – RKDES 1 14.30 u
RKDES 2 – Haarlem 3 11.00 u
Bloemendaal 2 – RKDES 3 11.30 u
RKDES 4 – Nieuw West 2 12.00 u
RKDES 5 – RKAV 3 14.00 u
RKDES 7 – KDO 6 14.00 u

Aanvoerder Martijn Vervark scoort één van zijn doelpunten.

Korfballers VZOD komen 
nét te kort tegen FLUKS
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag moest VZOD weer aan de bak 
na een weekend rust vanwege het 
schoolkorfbaltoernooi. Onder zo-
merse omstandigheden moest 
VZOD/vdBoon aantreden tegen het 
altijd moeilijke Fluks uit Noordwijk. 
De formatie van Klaas Bosman heeft 
al drie wedstrijden tegen Fluks ge-
speeld, maar geen enkele in een 
overwinning weten om te zetten. 
Fluks bracht het eerste doelpunt op 
het scorebord, maar Martijn Vervark 
had het antwoord hierop en maak-
te de gelijkmaker. Vervolgens maak-
te Eric Spaargaren twee doelpun-
ten op rij en een doelpunt van Wil-
lem Mast zorgde voor een uitste-
kend begin voor VZOD: 4-1. VZOD 
speelde goed en wist dit ook te ver-
zilveren. De rest van de eerste helft 
ging redelijk gelijk op. VZOD wist 
vier keer te scoren; twee van Bart 
Verheul en met doelpunten van 
Donja Passies en Dineke Wester-
hof werd de ruststand van 8-7 be-
reikt. In de rust werden enkele wijzi-
gingen doorgevoerd en na het kopje 
thee betraden beide ploegen weer 
het veld. VZOD/vdBoon moest nog 
35 minuten lang knokken om de 
twee punten in Kudelstaart te hou-
den. Het energieke spel wat VZOD 
in de eerste helft liet zien was na 
rust enigszins verdwenen. Fluks wist 
hier goed gebruik van te maken, en 
bracht de marge op drie punten in 
hun voordeel; 9-12. Maar VZOD gaf 

niet op en door een doelpunt van 
wederom Martijn Vervark en een 
mooi afstandschot van Eric Spaar-
garen knokte het zich weer terug in 
de wedstrijd. Met nog een paar mi-
nuten te gaan en één doelpunt ach-
ter, had invalster Anika van Os een 
grote kans op de gelijkmaker, maar 
kon deze helaas niet benutten. Fluks 
had haar antwoord en bracht het 
verschil weer naar twee doelpun-
ten. Maar weer benutte aanvoerder 
Martijn Vervark een kans en bracht 
de score weer naar 12-13. Met nog 
drie minuten op de klok was het on-
gekend spannend. Het mocht ech-
ter weer niet zo zijn, want in de laat-
ste minuut wist Fluks via een door-
loopbal de eindstand naar 12-14 te 
brengen. Trainer/coach Klaas Bos-
man was tevreden over het spel 
en de inzet van zijn manschappen. 
“We hebben een prima wedstrijd 
gespeeld. Ik denk dat we wel min-
stens één punt verdiend hadden. 
Het liep allemaal prima, behalve dat 
gat in de mand! In deze vorm gaan 
we zeker nog punten pakken. Uit-
eindelijk gaf de routine van Fluks de 
doorslag.”VZOD 2 boekte eerder op 
de middag een verrassende over-
winning op Fluks 2 en mocht zo toch 
nog een klein feestje bouwen in Ku-
delstaart. De aankomende twee we-
ken staan er geen wedstrijden op 
het programma, maar op 14 mei 
wordt er gespeeld in Amstelveen bij 
Oranje Nassau om 15.30 uur. 

Kienavond om vleesprijzen
Kudelstaart - Volgende week don-
derdagavond 5 mei organiseert de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
de laatste kienavond van dit seizoen 
met alleen maar vleesprijzen. Veer-
tig fantastische vleesprijzen liggen 
te wachten op een nieuwe eigenaar. 

Wie het snelst zijn kienblaadje vol 
heeft, mag als eerste een keuze ma-
ken 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 kof-
fie of een drankje. Als de acht ron-
den gespeeld zijn komt de knaller 
van deze avond, een superprijs met 
een waarde van ongeveer 125 euro. 
De kienavond begint om 20.30 
uur en is in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Iedere kienliefhebber is 
van harte welkom.

Duivensport

Hoge snelheden duiven 
van P.V. De Telegraaf
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
stond de wedvlucht vanuit Nijvel op 
het programma. De zon stond hoog 
aan de hemel en er waaide een oos-
telijk windje. Ideale omstandighe-
den voor mens en dier. Dat de dui-
ven er zin in hadden, bewezen zij 
met hun hoge snelheden. Bij oos-
tenwind bereiken ze meestal een 
snelheid van zo’n 70 kilometer per 
uur. Het ging nu beduidend har-
der. De blauwe witpen van opa Duif 
haalde een gemiddelde snelheid 
van 81 kilometer per uur. Het beest-
je stortte zich bij thuiskomst op de 
klep en bleef zo de concurrentie net 
voor. Het aantal ingekorfde duiven 
bedroeg 424 stuks. 

De volledige uitslag:
1. D. Baars. 2. J. v. Dijk. 3. M. de Block. 
4. G. v.d. Bergen. 5. J. v. Duren. 6. J. 
Vijfhuizen. 7. Comb. v. Leeuwen/v. 
Grieken. 8. C. v. Vliet. 9. A. v.d. Wie. 
10. Comb. Wiersma en Zn. 11. P. v.d. 
Meyden. 12. Comb. v. Ackooy. 13. 
A. Kok. 14. Th. v.d. Wie. 15. J. Kluin-
haar en dr. 16. J. en P. Spook. 17. H. 
Spaargaren. 18. S. Vonk. 19. J. v. Ac-
kooy. 20. J. Nijenhuis.

Tussenstand ploegenklassement
1. Bos-E markt 1715 pnt
2. A.A. Sloopwerken 1698 pnt
3. Bosman Kassenbouw 1544 pnt
4. C. v. Vliet Holding 1476 pnt
5. Oerlemans Confectie 1300 pnt
Op Koninginnedag worden de dui-
ven gelost in Pommeroel. De dui-
venmelkers hopen op een snelle 
vlucht, zodat er nog wat tijd over-
blijft voor het koekhappen en kant-
klossen.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
4 mei. Vanaf 14.00 uur worden de 
kaarten verdeeld in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 20 april is ge-
wonnen door Daan Sandee met 
5441 punten, gevolgd door Tom Ver-
laan mt 5406, Anton van de Polder 
met 4970 en Gerrit van der Geest 
met 4819 punten.
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Kaartavond bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 29 
april is er weer koppelkaarten in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Vanaf 20.00 uur wor-
den de kaarten verdeeld. De zaal 
gaat open om 19.30 uur. Het kaarten 
op vrijdag 22 april kende een span-
nend verloop. 
Uiteindelijk wist Piet Straathof de 
hoogste eer te behalen met 5492 
punten. Op twee is Martha Zelden-
thuis geëindigd met 5357 punten, 
op drie Frits de Jong met 5235 en 
op vier Antoon van de Polder met 
5141 punten. De poedelprijs was 
voor Marja Joore. 

Volgende dartavond in Proosdijhal
Gert Jan en Dennis nieuwe 
koppelkoningen Poel’s Eye
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag was weer het jaarlijkse kop-
peltoernooi in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Maar liefst 25 kop-
pels waren aanwezig. Oftewel 50 
darters. De titel verdedigers waren 
er niet. Joost Breedijk was er wel, 
maar niet met Nick Dekker waar-
mee hij in 2010 en 2008 wist te win-
nen. Ook een ander (even) succes-
vol duo, Benno van Rijn en Bas Au-
pers, was aanwezig. Zij wonnen ook 
twee keer (2007 en 2009) het kop-
peltoernooi. Dit jaar werden Bas en 
Benno vroegtijdig uitgeschakeld 
door Gilbert van Eijk en Tim van de 
Poel. Er waren echter meerdere nog 
meer gegadigden voor de overwin-
ning. Vooral Danny Zorn en Rene 
Kruit wouden nu wel eens winnen. 
Zij werden al eens tweede en derde, 
terwijl Danny tussendoor met Roy 
de Jong ook al eens tweede werd. 
Danny en Rene lukten het wel om 
Gilbert en Tim te verslaan. Danny en 
Rene stonden nu in de halve fina-
le. Het verrassendste koppel in de 
halve finale waren toch wel Herman 
Donselaar met Corne de Jong. Met 
bij vlagen weergaloos spel. Bijvoor-
beeld een 155 finish van Corne, wat 
uiteraard goed was weggezet door 
Dons. Aan de andere kant ook weer 
niet helemaal, want de hoogste uit-
gooi op dat moment was 156 van 
Rene, weggezet door Danny. De-
ze twee hoogstandjes konden niet 
voorkomen dat beide koppels in de 
halve finale verloren. Joost Breedijk 
won met Johan Meijer van Corne en 

Dons, Gert Jan van de Wolf en Den-
nis Verhaege wonnen van Danny 
en Rene. Joost mocht dus proberen 
voor de derde keer koppelkoning 
te worden (en zodoende op gelijke 
hoogte te komen met Bak) Dit mis-
lukte echter zodat er geheel nieuwe 
koppelkoningen kwamen: Gert Jan 
van de Wolf en Dennis Verhaege. 
Voor Gert Jan was het echter niet 
zijn eerste titel ooit bij de Poel’s Eye, 
want hij werd dit jaar ook al winnaar 
van de Open Kudelstaart.
In de verliezerronde werd ook vol-
op gestreden voor de overwinning. 
Twee dames, Nancy en Riekie, wis-
ten door te dringen tot de halve fi-
nale. Toen werden zij echter ver-
slagen door Tim Maas en Piet van 
Overbruggen. De algehele overwin-
ning was echter voor de gebroeders 
Miedema, Tjitte en Jitse. Zij versloe-
gen niet de minste koppels, dus de 
overwinning was geheel verdiend te 
noemen. Komende vrijdag, morgen 
29 april, is weer een gewone speel-
avond. Helemaal gewoon is het ech-
ter niet, want de locatie is anders. 
De speelavond wordt gehouden in 
de Proosdijhal, oftewel de sporthal 
in Kudelstaart in de Edisonstraat 6. 
Hoewel de locatie anders is, is de 
rest wel als vanouds. De dartsbor-
den, de formule op drie niveaus en, 
hopelijk, de gezelligheid, met uw 
deelname, zijn gegarandeerd. De 
inschrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost drie en halve euro per 
persoon en de minimum leeftijd is 
15 jaar.

Voetbal
Aalsmeer tegen Zandvoort 
gelijk, winst op Amstelveen
Aalsmeer - VVAalsmeer heeft in 
twee wedstrijden 4 punten binnen-
gehaald, genoeg om mee te doen 
voor een periodetitel. Zaterdag ver-
gat men om te scoren en werd het 
0 – 0 tegen Zandvoort en twee-
de paasdag won Aalsmeer met 0 
– 3 bij Amstelveen-Heemraad. De 
wedstrijd tegen Amstelveen-Heem-
raad was ook niet gemakkelijk. Am-
stelveen vechtend tegen degrada-
tie pakte alles aan om minimaal één 
punt te veroveren tegen Aalsmeer. 
Tegen Zandvoort gespeeld op zater-
dag heeft Aalsmeer twee punten la-
ten liggen. In een wedstrijd waarin 
Aalsmeer voor een periodetitel gaat 
ging het op 3 punten fout. Ten eerste 
was keeper Boy de Vet van Zand-
voort in grootse vorm. Ten twee-
de faalde de gemeente Aalsmeer 
door in 2 weken niets aan het veld 
te doen, zodat je net zo goed in een 
knollentuin had kunnen voetbal-
len en ten derde had Aalsmeer er 
gewoon een paar in moeten knal-
len. Maar helaas, de ballen gingen 
net naast of werden gestopt door 
de keeper van Zandvoort. Zelfs drie 
man op rij voor een leeg doel in de 
tweede helft konden de bal er niet 
inkrijgen en dus bleef de wedstrijd 
onbeslist 0 – 0. En werd DVVA door 
een 3–1 overwinning op AFC kam-
pioen en promoveert naar de 1e 
klasse. Aalsmeer sloot het paas-
weekend wel goed af. De eerste mi-
nuten waren maandag voor Amstel-

veen, maar op Levy Pique na kwam 
er weinig uit. Aalsmeer daarentegen 
was als men naar voren ging altijd 
gevaarlijk. Aalsmeer kreeg voor de 
pauze nog enkele goede kansen. De 
goed leidende scheidsrechter Mar-
tijn Germs floot bij 0–0 voor de rust. 
Het werd in de tweede helft een 
open wedstrijd met veel strijd en 
ook veel fouten. Er stond aan weers-
zijden veel op het spel. In de zes-
tigste minuut eindelijk succes voor 
Aalsmeer. 
Hard werken van Peter Neuvel die 
door drie man en de keeper heen 
moest om eindelijk de bal in het 
doel te frommelen: 0 – 1. Aalsmeer 
was er nog lang niet, want Am-
stelveen ging voor die ene punt en 
gooide lijf en leden in de strijd. Na 
een pass in de 84e minuut van Har-
men Colijn werd Ilker Yildiz in de 16 
meter onderuit gehaald. De penalty 
werd door Peter Neuvel goed inge-
schoten: 0 – 2. Aan alle onzekerheid 
maakte Dirk Jan v.d. Meer een ein-
de toen uit een voorzet van de goed 
invallende Calvin Koster in tweede 
instantie de 0 – 3 binnen kegelde. 
Aalsmeer staat weer op een gedeel-
de tweede plaats, die recht geeft op 
nacompetitie. 
Aalsmeer speelt zaterdag 7 mei uit 
tegen Hellas Sport. Aanvang 14.30 
uur, Sportpark Hoornseveld aan de 
Sportlaan 4 in Zaandam. 

Jack van Muijd en

Sjoelseizoen BV 
Oostend teneinde
Aalsmeer - Donderdag 21 april 
hebben de sjoelers van Oostend het 
seizoen afgesloten met een kop-
pelspeelavond. Deze is gewonnen 
door Tiny van der Maden en Lida 
de Nooij met 1422 punten. Op twee 
zijn Tini van de Merbel en Siem 
Kooy geëindigd met 1286 punten 
en op drie Ria en John van de Kop-
pel met 1283 punten. Na de pauze is 
een geluksspel om een taart gehou-
den en deze mocht Jan de Nooij uit-
eindelijk mee naar huis nemen. Het 
sjoelseizoen opent weer op donder-
dag 8 september 20.00 uur in Het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat.

Goud, zilver en brons voor 
RG-gymnastes in België 
Aalsmeer - Zondagmorgen vroeg 
vertrokken Sanne Koopmans, Do-
minique Roof, Natasja Rommerts, 
Fabiënne Roof en Ilse Huiskens met 
hun enthousiaste fans naar Mol in 
België. Bij deze interland waren ver-
enigingen uit België, Duitsland en 
Nederland aanwezig. Sanne Koop-
mans mocht ’s ochtends vroeg star-
ten in de categorie mini en wist met 
haar oefening eerste te worden en 
mocht plaats nemen op het podium.
Dominique Roof kwam uit in de ca-
tegorie belofte en is vijfde gewor-
den in het eindklassement. Na de 
lunchpauze waren de junioren aan 
de beurt en mocht Natasja Rom-
merts een knots- en hoepeloefe-
ning laten zien. Prima gedaan, want 
zij mocht plaats nemen op het podi-
um en een bronzen medaille in ont-
vangst nemen. Ilse Huiskens en Fa-
biënne Roof kwamen uit bij de se-
nioren. Ilse wist als tweede te ein-
digen en ging met de zilveren me-
daille naar huis, Fabiënne eindigde 
als twaalfde. Voor meer informatie: 
www.svomnia.nl.

Tophandbal met Pasen: heren 
A en B FIQAS kampioen!
Aalsmeer - Het twaalfde Jac. Stam-
mes Toernooi dat met Pasen 2011 
is verspeeld met 53 deelnemen-
de jeugdhandbalteams om de Jac. 
Stammes Cup zit er weer op! En het 
was wederom een fantastische hap-
pening! Maar liefst dik 200 sportie-
ve en spannende wedstrijden in de 
poules met grote publieke belang-
stelling, verdeeld over vier sport-ac-
comodaties, zes aantrekkelijke fina-
lewedstrijden voor een nagenoeg 
bomvolle tribune; een prachtige am-
biance met luidruchtige aanmoedi-
gingen van met name de suppor-
tersschare van selectie Zuid-Hol-
land, Quintus en FIQAS Aalsmeer; 
opzwepende muziek met natuurlijk 
een ‘Eye of the tiger’ met als apo-
theose de finalewedstrijden waar-
bij de eigen Heren A- en Heren B-
jeugd de hoofdprijs binnen wisten 
te slepen! 
De zaterdag stond in het teken van 
de poulewedstrijden en er werd op 
het scherpst van de snede gestreden 
(wel sportief) met als doel zich te 
kwalificeren voor de winnaarspou-
les en de finales. De zondag was de 
dag van de winnaarspoules, mid-
denpoules, verliezerspoules en fina-
le-wedstrijden. De finale van de Da-
mes C was om te smullen; in de pou-
lewedstrijd waren de selecties van 
Noord-Holland-Noord en Zuid-Hol-
land al zeer aan elkaar gewaagd en 
werd het een gelijkspel. Dat beloof-
de dus wat! Hoewel Zuid-Holland 
bleef volharden in een zeer offen-
sieve dekking (en ver achter kwam) 

liepen zij toch in. In de allerlaatste 
seconde werd op doel geschoten 
en was het nog bijna een gelijkspel 
(met strafworpen!) Eindstand: NHN 
10 – ZH 9. De finale van de Heren 
B jeugd (HV FIQAS Aalsmeer – Se-
lectie Zuid-Holland) was er werke-
lijk ééntje om in te lijsten! Niet zo-
zeer door de spanning in de wed-
strijd; uiteindelijk werd er een mars 
verdiend (18 – 9), maar wel door het 
fantastische, hoogstaande hand-
bal dat de Nederlands kampioen liet 
zien! Wat een individuele klasse! De 
apotheose was toch wel de heren 
A-jeugd finale: het werd meer dan 
een stevige en bloedstollende pot 
handbal; het werd een titanenstrijd 
tussen FIQAS Aalsmeer en Quintus. 
Het afscheid nemende scheidsrech-
terkoppel Schneider und Schneider 
had er de handen aan vol, maar uit-
eindelijk wist Aalsmeer deze finale 
winnend af te sluiten (10–8)!
De burgemeester van Aalsmeer 
was helaas op het allerlaatste mo-
ment verhinderd, maar Mike en Ma-
rius deden niet voor hem onder; de 
daadwerkelijke prijsuitreiking werd 
met de nodige snelheid, humor en 
high-five’s afgesloten. 
Er is al met al weer genoten: door 
zowel de deelnemers uit Nederland, 
uit Denemarken, Duitsland en Bel-
gië als door de ouders, familie of 
kennissen van de deelnemers. Een 
hartelijk dank-je-wel en een groot 
compliment is dus wel op z’n plaats 
aan de coaches, de sponsors en al-
le vrijwilligers. 

Eierentoernooi Midgetgolfclub
Gerrit Splinter onverwachte, 
maar trotse winnaar!
Aalsmeer - Zaterdag 23 april werd 
op de minigolfbaan aan de Beetho-
venlaan het jaarlijks terugkerende 
eierentoernooi georganiseerd. Dit is 
een ludiek toernooi waarbij de win-
naar niet met een beker naar huis 
gaat. Er wordt gespeeld om de eer 
en om eieren. Gerrit Splinter be-
gon deze stralende dag met een flit-
sende score van 28 slagen. Hier-
mee stond hij na de eerste ronde 
op kop. Hans Reijerkerk (31 slagen), 
Henk Slink (32) en Henk Buskermo-
len (31 slagen) waren de enigen die 
nog bij hem in de buurt konden blij-
ven. Tot ieders verrassing, ook die 
van hemzelf, kwam Gerrit de twee-
de ronde wederom met een rond-
je 28 binnen. Hiermee nam hij nog 
verder afstand van de directe con-
currentie. Na twee ronden stond 
Henk Slink op een totaal van 63 sla-
gen (32, 31). In zijn kielzog volgden 
Henk Buskermolen (31, 33), Frans 
van Erve (32, 33) en Marco Slomp 
(33, 32). Zoals altijd zat het venijn in 
de staart. Waar Gerrit de eerste twee 
ronden acht enen per ronde pro-
duceerde, wilden de enen de laat-
ste ronde niet meer zo goed vallen. 
Met maar drie enen en twee drie-
tjes in de derde ronde kwam Ger-
rit de laatste ronde op baan 18 aan. 
Heel koelbloedig wist hij deze baan 
voor de derde keer die dag in een 
slag af te ronden. Ondanks deze wat 
mindere laatste ronde kwam hij dus 
nog op een totaal van 90 slagen uit. 
Een heel goede score en uiteinde-
lijk goed voor de toernooizege en 

23 eieren. Alleen Henk Slink wist 
nog akelig dicht in de buurt te ko-
men met een slotronde van 28 en 
een totaal van 91 slagen en dit was 
goed voor de tweede plaats in het 
eindklassement en 21 eieren. Mar-
co Slomp kon met een totaal van 93 
slagen als enige nog in de buurt van 
Gerrit en Henk blijven en werd der-
de, goed voor 22 eieren. Het gat met 
de nummers vier en vijf in de eind-
uitslag was groot. Henk Buskermo-
len en Gert Jan de Graaf sloten de 
drie ronden beide af met een to-
taal van 98 slagen. Frans van Erve 
zakte na een slotronde van 36 sla-
gen helemaal weg in het klassement 
en eindigde uiteindelijk op de zes-
de plaats, toch nog goed voor 18 ei-
eren. 

RKDES E4 voorjaarskampioen
Aalsmeer - De lijst met kampioe-
nen bij RKDES is wederom uitge-
breid. RKDES E4 is voorjaarskam-
pioen geworden in de KNVB 6e 
klasse. Daarnaast was er tijdens de 
paasdagen opnieuw succes voor dit 
door kinderopvang Snoopy gespon-
sorde team. Op het Paastoernooi 
van Jong Aalsmeer United werd de 
tweede plaats gehaald. De E4 is vo-
rig weekeinde officieel kampioen 
van de voorjaarscompetitie gewor-
den. Van de tien gespeelde wed-
strijden werden er acht gewonnen 
en twee verloren. Tevens beschik-
te de E4 over de minst gepasseer-
de verdediging in de competitie met 

slechts 15 doelpunten tegen. Naast 
goede verdedigers beschikte het 
team ook over twee goede keepers: 
Daan en Gijs. Voorin wisten de spe-
lers elkaar ook goed te vinden en 
werd er 36 keer gescoord. Naast de 
twee keepers Daan en Gijs bestaat 
dit kampioensteam bestaat uit Lars, 
Steijn, Hesron en Nick (als verdedi-
gers) en Peter, Simon, Tim en Kim 
als aanvallers, al waren de rollen 
ook wel eens andersom. RKDES E4 
speelde op tweede Paasdag ook op 
het Paastoernooi van Jong Aalsmeer 
United en behaalde daar verdiend 
de tweede plaats. Al met al een suc-
cesvol seizoen voor dit sterrenteam!

Iedereen vist gratis mee 
op nationale hengeldag
Aalsmeer - Vroeger mocht er van 
1 april tot 1 juni niet worden ge-
vist. In deze ‘gesloten tijd’ werd door 
sportvissers tandenknarsend uit-
gezien naar de feestelijke herope-
ning van het visseizoen. Na de af-
schaffing van de gesloten tijd werd 
de laatste zaterdag van mei uitge-
roepen als hét moment om jaarlijks 
het visseizoen symbolisch te ope-
nen. Dit moment, de nationale hen-
geldag, valt dit jaar op zaterdag 28 
mei. Een mooi moment om ieder-
een zelf te laten ervaren hoe leuk en 
spannend vissen eigenlijk is. Daar-
om geeft visvereniging Vislust ieder-

een, die een hengeltje uit wil gooi-
en, deze dag kans om dit gratis een 
keertje te proberen! Vanaf maandag 
23 mei liggen bij de diverse hengel-
sportwinkels in Aalsmeer en Ku-
delstaart en voor Aalsmeer Oost 
bij Primera gratis dagvergunningen 
voor iedereen klaar. 
Er mag overigens maar met één 
hengel gevist worden in de wa-
teren van Vislust. Voor meer in-
formatie kan contact opgeno-
men worden met de secreta-
ris van AHV Vislust, Loek Pieter-
se, tel. 0297- 322187 of via de mail:  
vislust@xs4all.nl.

Nacompetitie handbal
FIQAS veel beter dan Quintus
Aalsmeer - Het was de mannen van 
FIQAS Aalsmeer het hele seizoen 
nog niet gelukt om te winnen van 
Quintus, al werd de laatste ontmoe-
ting een zeer nipte nederlaag (22-
21). Afgelopen zaterdag was er ech-
ter geen moment twijfel over wie de 
betere ploeg was: FIQAS Aalsmeer 
leidde vanaf het begin en won ver-
diend met 26-20. Door deze over-
winning werd bovendien optimaal 
geprofiteerd van het puntverlies 
van Limburg Lions vrijdag bij E&O: 
FIQAS Aalsmeer is terug op plaats 
twee en heeft het behalen van de fi-
nale om de landstitel weer in eigen 
hand! In een bomvolle sporthal de 
Bloemhof, met veel jeugdhandbal-
lers die deelnamen aan het toernooi 
om de Jac Stammes Cup, begon FI-
QAS Aalsmeer meteen sterk en ge-
concentreerd aan de wedstrijd. Zo-
als de afgelopen weken steeds het 
geval was, lag de kracht ook nu in 
een ijzersterke verdediging, waar 
Quintus maar met moeite doorheen 
wist te komen. 
Bovendien werden hun schut-
ters goed afgestopt. En aanvallend 
speelden de Aalsmeerders sneller 
en gevarieerder. In de eerste helft 
waren met name Remco van Dam, 
Robin Boomhouwer en Frank Lüb-
bert zeer trefzeker en dat leidde 
al tot een 6-2 voorsprong na ruim 
tien minuten. Jeffrey Groeneveld 
stond ook deze avond weer voor-
treffelijk te keepen en stopte zowel 
vrije kansen vanaf de cirkel als af-
standsschoten. Na ruim een kwar-
tier maakte Frank Lübbert vanaf de 
linkerhoek fraai 9-5 nadat hij vanuit 
de andere hoek was aangespeeld 
door Boomhouwer. In het laatste 
kwartier werd die voorsprong ver-

der uitgebouwd, via 14-7 naar de 
17-10 tussenstand bij rust. De wed-
strijd was weliswaar leuk om te zien, 
maar niet zo spannend als was ver-
wacht. Want ook in de tweede helft 
bleef FIQAS Aalsmeer duidelijk de 
betere ploeg en kwam zelfs op de 
maximale voorsprong van 20-10, na 
drie wonderschone goals van Jimmy 
Castien op rij. Pas daarna kon Quin-
tus iets terugkomen in de wedstrijd: 
20-13, maar na die een paar foutjes 
stond de verdediging weer als een 
huis en zorgde Robin, bijna vanaf de 
achterlijn voor de 21-13. Een aantal 
basisspelers kreeg wat rust, maar 
ook hun vervangers deden het pri-
ma. Het verschil werd nooit kleiner 
dan zes: 22-16 en bleef dat uitein-
delijk ook. Jelmer van Stam scoor-
de nog een bijzonder mooi doelpunt 
vanuit de linkerhoek: 25-17 en in de 
slotfase konden de Aalsmeerders 
zich zelfs nog een paar missertjes 
permitteren. Het werd uiteindelijk 
26-20 en daaRmee deed de ploeg 
ook voor het doelsaldo (inmiddels 
+18) goede zaken. “We hebben 
verdiend gewonnen”, straalde trai-
ner/coach René Romeijn dan ook 
na afloop. “Vorige keer, in Kwints-
heul won de gelukkigste, vandaag 
de beste!” Door deze overwinning 
is FIQAS Aalsmeer terug op plaats 
2, met nog drie wedstrijden te gaan! 
Aanstaande zondag 1 mei wacht de 
uitwedstrijd bij Volendam, dat vrij-
dag maar nipt van Hurry Up won en 
al zeker is van de finale. Aanvang 
14.30 uur in sporthal Opperdam: mis 
het niet! Volgende week zaterdag 7 
mei speelt FIQAS weer thuis in De 
Bloemhof aan de Hornweg tegen 
Pals groep/E&O, aanvang: 20.30 uur.
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