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          Onderdeel van
Van den Berg Autoschadespecialist
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Anibal Delgado Gonzalez
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Iedereen is welkom vanaf 
15.00 - 20.00 uur!!

Ophelialaan 106 • 1431 HM Aalsmeer
0297 368010
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 in Aalsmeer!

Kracht samenleving benutten in wijkgericht werken

Veel kansen in eigen wijk
Aalsmeer - Voorafgaande aan 
de bijeenkomst van het Beraad en 
de Raad vond donderdag 19 april 
jongstleden een informatief Beraad 
plaats in de Burgerzaal van het ge-
meentehuis. Het beraad was een 
initiatief van de PACT-fractie en het 
thema was: ‘Eén wijk-één plan’, ook 
wel de Netwerkwijk genoemd. Tal 
van belanghebbenden, zoals wijk-
raden, welzijnsinstellingen, sport-
clubs en maatschappelijke organi-
saties hadden een uitnodiging ont-
vangen om de avond te komen be-
zoeken en hun mening kenbaar te 
maken en er werd gemikt op een 
opkomst van rond de 75 personen. 
Zoveel kwamen er niet, want de tel-
ler bleef rond de 60 steken. Er was 
bewust niet voor een debat geko-
zen, maar eerder voor een ronde-
tafelgesprek waarbij zoveel moge-
lijk sprekers het woord kregen om 
zijn of haar inbreng te leveren. Ge-
woon luisteren kon uiteraard ook. 
Het werd geen politiek debat, maar 
uitwisseling van kennis met, en dat 
was jammer, voornamelijk nauw be-
trokkenen. De gewone burger schit-
terde door afwezigheid. Dit nam 
echter niet weg dat het toch een 
interessante bijeenkomst werd om 
te praten over de toekomst van het 
wijkgericht werken in Aalsmeer. 

Vertrouwen
Volgens de PACT-fractie is een net-
werkwijk onder andere nodig om-

dat de afstand tot de burger toe-
neemt en omdat de mens aange-
sproken wordt op de eigen verant-
woordelijkheid. PACT gelooft in een 
samenleving waarin eigen kracht 
en eigen verantwoordelijkheid cen-
traal staan. Burgers die hun proble-
men zelf of met de hulp van ande-
ren in de omgeving proberen op te 
lossen. Mocht dat niet lukken dan 
pas terugvallen op de overheid. Vol-
gens de CDA-fractie moet de over-
heid mensen en organisaties het 
vertrouwen geven om te doen waar 
ze goed in zijn. En de burger geeft 
de overheid het vertrouwen terug 
om te doen wat zij moet doen. Ver-
trouwen is dus belangrijk. Niet al-
les hoeft volgens regels en wetten 
te gebeuren. Mensen en bedrijven 
weten vaak zelf heel goed hoe din-
gen geregeld moeten worden. Soci-
ale contacten spelen zich vandaag 
de dag vaker af in een moderne 
netwerksamenleving en dat is an-
ders, dynamischer dan vroeger. Ei-
gen kracht, want conferenties heb-
ben aangetoond dat eigenaren van 
problemen in principe ook bezit-
ters van oplossingen zijn. Wie dit 
uitgangspunt hanteert zal volgens 
de CDA-fractie tot de conclusie ko-
men dat de antwoorden op velerlei 
vragen en problemen kunnen wor-
den opgelost door de burger of de 
buurt zelf. Daarom is de CDA-frac-
tie ervan overtuigd dat buurtbewo-
ners samen met de wijkraden, pro-

fessionals van de gemeente, de op-
bouwwerker en de woonserviceme-
dewerker een nieuwe manier van 
wijkgericht werken zullen ontwik-
kelen waarbij de kracht van de sa-
menleving benut wordt. Dit proces 
is nooit af en de dialoog zal perma-
nent moeten plaatsvinden.

Thema-avond
De VVD-fractie had offi cieel laten 
weten afwezig te zullen zijn. De net-
werkwijk is volgens de fractie al in-
gezet door de gemeente in overleg 
met wijkraden en andere instanties 
en het beraad heeft alle schijn van 
een thema-avond, georganiseerd 
door de gemeente en een derge-
lijke avond is iets anders dan een 
informatief beraad waarover in de 
gemeenteraad afspraken zijn ge-
maakt. “De gekozen vorm, een ses-
sie van een uurtje met vele geno-
digden doet geen recht aan het bre-
de onderwerp en de onderlinge af-
spraken”, aldus de VVD. De AB-
fractie was wel aanwezig, maar be-
perkte zich tot de rol van toehoor-
der. Dit gold overigens niet voor de 
dames en heren vrijwilligers, profes-
sionals en bestuurders. Zij kwamen, 
voor zover de tijd dat toeliet, uitge-
breid aan bod om hun zegje te doen 
en het ziet er naar uit dat het on-
derwerp nog vaker terug zal komen, 
temeer daar er weinig tot geen tijd 
over was om op elkaar in te haken 
of enige verdere uitleg te vragen. 

Doe mee en win een boekenbon!
Wie maakt de mooiste 
foto op Koninginnedag?
Aalsmeer - Ieder jaar weer een ge-
zellig feest voor de kinderen, Ko-
ninginnedag. Natuurlijk is oran-
je deze dag de hoofdkleur en me-
nig jeugdige inwoner gaat gekleed 
in het oranje en maakt de speciale 
outfi t af met vlaggetjes op het ge-
zicht in rood, wit en blauw. Voor al-
le jeugdige inwoners worden aller-
lei activiteiten georganiseerd in de 
diverse wijken. Het dorpshuis Ku-
delstaart presenteert een gevari-
eerd programma, in Oost staan bij 
het Middelpunt weer heel veel spel-
letjes klaar en op het Raadhuisplein 
in het centrum wordt voor de tien-
de keer de kinderdag met een sca-
la aan doe-dingen georganiseerd. 
En dan zijn er ook nog de verschil-
lende vrijmarkten. Genoeg om leuke 
foto’s te maken van kinderen of an-
dere opvallende Koninginnedag-ui-

tingen. De Nieuwe Meerbode houdt 
hiervoor een prijsvraag: Wie maakt 
de mooiste, leukste of liefste foto op 
Koninginnedag? Doet u/jij mee? De 
tien mooiste foto’s plaatsen we vol-
gende week in de krant en wie uit-
eindelijk de winnaar wordt, bepa-
len de lezers. De maker van de fo-
to met de meeste stemmen wordt 
beloond met een boekenbon van 
20 euro. Haal de camera te voor-
schijn op Koninginnedag en ga aan 
de slag. Altijd leuk om uw/jouw fo-
to (met naamsvermelding) terug te 
vinden in de krant en wie weet kan 
ook nog de stap naar de boekwinkel 
gemaakt worden! Foto’s dienen voor 
12.00 uur op woensdag 2 mei ge-
stuurd te worden naar de redactie: 
redactieaalsmeer@meerbode.nl. 
Succes allemaal en hopelijk is het 
mooi, zonnig weer!

Kleintje voor ‘onze’ Sleggie en Youngster

Slechtvalkenjong geboren
Aalsmeer - Op zaterdag 21 april is 
het jong van ‘ons’ slechtvalkenpaar 
Sleggie en Youngster in de waterto-
ren geboren. Meer kan dit jaar niet 
verwacht worden, omdat drie van 
de vier eieren verloren zijn gegaan. 
Na het supersucces van vorig jaar, 
waarbij 4 jongen door het slechtval-
kenstel zijn grootgebracht, waren de 
verwachtingen bij de vogelliefheb-
bers hoog gespannen. Vanaf janua-
ri inspecteerde het slechtvalkenpaar 
regelmatig de kast en draaide ze 
nestkuiltjes in het nieuwe grind. Een 
probleem hierbij was dat een over-
winterend vrouwtje uit het Noorden, 
door de leden van de stichting Intru-
der genoemd, probeerde Sleggie te 
verdrijven. Deze strijd om de water-
toren werd uiteindelijk door Sleggie 
gewonnen. Op 13 maart (een week 
eerder dan vorig jaar) werd het eer-
ste ei gelegd. Het legsel van vier ei-
eren was op 21 maart compleet. In 
tegenstelling tot de meeste ande-
re vogels beginnen roofvogels al na 
het eerste ei met broeden. Onge-
veer 39 dagen later is dan het eer-
ste jong te verwachten. Helaas zijn 
in de periode van 7 tot 10 april drie 

eieren stuk gegaan. Vermoedelijk 
is dat te wijten aan de onrust ver-
oorzaakt door andere slechtvalken, 
die zich rond de watertoren lieten 
zien. Uit camerabeelden is geble-
ken dat de broedende vogel onbe-
heerst van de eieren afvloog. Het zal 
duidelijk zijn dat de verdere ontwik-
keling van het overgebleven ei op 
het puntje van de stoel is gevolgd. 
Op zaterdag 21 april werd vroeg in 
de ochtend een wit vlekje op het 
ei gezien. Het kuiken stond op het 
punt om uit het ei te komen. Sleggie 
kwam om 9.45 uur al met een prooi 
de kast in. Toch een tegenvaller dat 
het jong zich nog niet uit de dop be-
vrijd had. Her duurde zeker tot 16.00 
uur voordat het geheel zichtbaar 
was. Een uur later werd gezien dat 
het pluizenbolletje zich bewoog. Om 
19.30 uur deelde een trotse moeder 
de eerste hapjes uit. De stichting 
hoopt dat met alle aandacht en zorg 
voor dit ene jong, het broedseizoen 
2012 toch nog een goed einde krijgt. 
Wilt u alle belevenissen van Sleg-
gie, Youngster en het jonkie blij-
ven volgen? Bezoek dan de website: 
www.slechtvalkaalsmeer.nl.

V-teken groepen 8 van de 
Hoeksteen en de Wegwijzer
Aalsmeer - Samen met burge-
meester Pieter Litjens maakten 
achtste-groepers van basisscho-
len de Hoeksteen en de Wegwij-
zer woensdagmorgen het V-teken 
bij het monument op het Raadhuis-
plein. Het eenvoudige teken staat 
symbool voor vrijheid, heel toepas-
selijk op de ochtend waarop de kids 
stilstonden bij de Tweede Wereld-
oorlog, een periode waarin ons land 
allesbehalve ‘vrij’ was. Al jaren or-
ganiseert de gemeente in de week 
voor 4 mei een herdenkingsmoment 
voor basisschoolleerlingen. Ditmaal 
was het de beurt aan groepen acht 
van de Hoeksteen en de Wegwijzer. 
Het thema van dit jaar is ‘Vrijheid 
geef je door’ en gisterenmorgen 
werd hier uiting aan gegeven in de 
raadskelder van het gemeentehuis. 
De kinderen konden daar per groep 
een voordracht houden over een 
onderwerp dat gerelateerd is aan 
het thema. Ook werden gedichten 

voorgelezen waarna burgemeester 
Litjens de ochtend buiten afsloot bij 
de bloemlegging bij de gedenksteen 
die is gemetseld in de muur van het 
gemeentehuis. 

Hennepplantage, 
niet verzekerd!

Aalsmeer - Op donderdag 5 april 
heeft om vier in de nacht een gro-
te brand gewoed in een vrijstaan-
de woning aan de Aalsmeerderweg. 
Hierbij is het gehele huis uitge-
brand. De oorzaak van de vuurzee 
is waarschijnlijk een hennepplan-
tage. Hier wordt momenteel onder-
zoek naar gedaan door een verze-
keringsmaatschappij. Mocht blijken 
dat de brand inderdaad ontstaan is 
in een hennepplantage, dan bestaat 
de kans dat de verzekering niet uit-
keert waardoor de eigenaar van de 
woning behoorlijk gedupeerd is. Dit 
wordt niet altijd door iedereen ge-
realiseerd. Gelukkig zijn de bewo-
ners veilig uit het pand gekomen en 
mochten na controle in het zieken-
huis weer weg.



Zondag 29 april 
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst om 10u. met Marco Wit-
tenberg. Tevens crèche en peuter-
dienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst om 
10u. met Koos de Meij. Speciale 
dienst voor kinderen. Om 19.30u. In 
His Presens avond.
 
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. S. Pos.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Dienst om 10u. met ds. 
Gabe Hoekema uit Haren. Extra col-
lecte voor Tabitha.. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Geen diensten meer. Wel bijbel-
studieavonden in Seringenhorst, 
Parklaan, om de 14 dagen. 

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten op 
zondag om 10 en 16.30u. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Dienst op zondag 10u. met ds. T.H.P. 
Prins.
 
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. N. Raat-
gever uit Ede. Organist: Th. Griek-
spoor.
 Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oost-
einderweg. Zondag 10u. dienst met 
kand. M. Geluk, Nieuwegein. Orga-
nist: M. Noordam.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 
116. Zondag diensten om 10 en 
18.30u.

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Diensten zondag 10u. met ds. K. 
Muller en 16.30u. met ds. T.A. Vie-
zee uit Krommenie.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg
Vrijdag 10u. eucharistieviering in 
ZC Aelsmeer met L. Seeboldt. Za-
terdag om 17u. woord communie-
viering in Kloosterhof met M. van 
Zoelen. Zondag 10.30u. euch.vie-
ring in de Karmelkerk met H. Post. 
Om 14u. Poolse dienst in de Karmel-
kerk. Christoff.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Viering om 16u met pastor Jacob 
Spaans. Orgel: Michael v/d Bergh.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Veen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. woord communie 
viering met A. Blonk. Mmv dames- 
en herenkoor. 

Bijbelstudie st. Begra Aalsmeer
Gebouw Heliomare, Zwarteweg 98 
Aalsmeer. Maandag om 20u. 

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. 
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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

125e 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

KERKDIENSTEN

 

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

Vermist:
- Rijsenhout, Aalsmeerderweg: Rode gechipte, gecastreerde kater van 2 

jaar oud. Heeft een witte bef en vage witte streepjes. Hij heet Rossie.
- Aalsmeer/Amstelveen, Legmeerdijk: Rode kater.
- Sieboldlaan: Zwarte poes met 4 witte teentjes en een wit stipje op 

voorhoofd. Ze heet Loena. 

Gevonden:
-Fort: Zwart-witte kater. Heeft een bandje van de Dierenbescherming 

om.
-Hortensialaan: Witte kat.
-Ophelialaan: Cyperse kat.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Erepenning broeder Ernst
Aalsmeer - Onder begeleiding van 
fluitspeelster Moniek werd de gou-
den jubilaris broeder Wim Ernst af-
gelopen zondag naar het parochie-
huis vervoerd in een echte riksja. 
Daaraan voorafgaand was een vie-
ring in een Karmelkerk, die tot de 
laatste plaats bezet was. De bijna 
300 aanwezigen hoorden hem zelf 
de preek houden en de Provinciaal 
van de Karmelieten in Nederland 
feliciteerde deze bescheiden, maar 

harde werker voor zijn inzet voor 
de missie, en in Aalsmeer en Am-
sterdam. Tijdens de receptie kreeg 
hij de Erepenning van de Karmel-
parochie. Vrijwilligers van de paro-
chie hadden een aantal dozen met 
levensmiddelen en kleding verza-
meld, die hij kon doorgeven aan het 
drugspastoraat in Amsterdam. Zeer 
velen maakten gebruik van de gele-
genheid broeder Ernst te feliciteren 
met zijn jubileum. 

Sneller opsporen en behandelen
De Hartstichting bedankt 
inwoners en collectanten
Aalsmeer - De jaarlijkse collec-
te van de Hartstichting van 15 tot 
en met 21 april in Noord-Holland 
heeft dit jaar een mooi bedrag op-
gebracht. De Hartstichting bedankt 
haar vrijwilligers, collectanten en 
gevers van harte voor hun steun aan 
de Hartstichting!

Impact hart- en vaatziekten
Van alle mensen die getroffen wor-
den door hart- en vaatziekten, wor-
den de meeste mensen getroffen 
door een hartinfarct, hartstilstand 
of beroerte. Dit zijn niet alleen veel-
voorkomende ziektes, ze zijn ook le-
vensbedreigend. Een op de drie Ne-
derlanders sterft hier aan. Van de 
een op andere dag kun je er niet 
meer zijn. Of moet je leven met de 
gevolgen ervan. En dat heeft niet al-
leen impact op degene die het over-
komt. Ook familie, vrienden of colle-
ga’s raakt het. Zij kunnen een dier-
bare hierdoor verliezen of worden 
geconfronteerd met het feit dat die-
gene onverwachts hulpbehoevend 
is. Hierdoor verandert ook hun le-
ven van de een op andere dag. Op 
dit moment zijn er 1 miljoen hart- 

en vaatpatiënten. Naar verwach-
ting stijgt dit aantal tot 1,3 miljoen 
in 2020. De Hartstichting spant zich 
in om hart- en vaatziekten snel-
ler en beter op te sporen, te behan-
delen of zelfs te genezen. De Hart-
stichting wil dat mensen weten hoe 
belangrijk het is om snel te hande-
len in het geval van een hartstil-
stand, hartinfarct en beroerte. Hoe 
eerder iemand geholpen/behandeld 
wordt, hoe meer kans hij of zij maakt 
om te overleven en weer redelijk te 
herstellen. Tijd is daarin cruciaal. De 
Hartstichting geeft voorlichting over 
hoe een beroerte en hartstilstand 
te herkennen en hoe te handelen. 
Daarnaast gaat een groot deel van 
elke ontvangen euro naar het finan-
cieren van onderzoek. De Hartstich-
ting heeft financiële steun hard no-
dig. Want de Hartstichting is volle-
dig afhankelijk van giften uit de sa-
menleving. De collectant gemist? 
Een gift storten kan nog steeds op 
giro 300 ten name van Hartstichting 
Den Haag. Wie volgend jaar wil hel-
pen met de collecte kan zich aan-
melden via www.hartstichting.nl of 
bel 070-3155683.

PCOB houdt 
ledenmiddag
Aalsmeer - Op donderdag 3 mei 
wordt er weer een PCOB-leden-
middag georganiseerd. Bent u be-
nieuwd wat voor activiteiten er het 
afgelopen jaar zijn geweest of wilt u 
nog eens nagenieten van de uitjes? 
Komt u dan naar deze ledenmid-
dag, waar de jaarverslagen gepre-
senteerd worden en er terug geblikt 
wordt op wat het afgelopen jaar is 
gedaan. Na de pauze staat een ge-
zellige bingo op het programma, 
waarbij leuke prijsjes te winnen zijn. 
De PCOB-middag begint om 14.30 
uur en wordt gehouden in de grote 
zaal van het zorgcentrum Aelsmeer 
aan het Molenpad.

Opbrengst onmisbaar
Start loterij Zonnebloem
Aalsmeer - Zonnebloemvrijwilli-
gers gaan de komende maanden 
in heel Nederland op pad om loten 
van 2 euro per stuk te verkopen. Zij 
doen dat in het kader van de Nati-
onale Zonnebloemloterij. De op-
brengst gaat naar tal van lokale en 
landelijke dagjes uit en aangepaste 
vakanties voor fysiek beperkte men-
sen, die de Zonnebloem voor jong en 
oud organiseert. Zij zijn misschien 
wel de grootste winnaars. Alhoewel 
ook de hoofdprijs van 15.000 euro 
niet mis is. Naast de hoofdprijs zijn 
nog 5.020 geldprijzen te winnen. De 
loterij vormt één van de belangrijk-
ste inkomstenbronnen voor de Zon-
nebloem. De vrijwilligersorganisatie 
hoopt net als vorig jaar meer dan 1,3 
miljoen loten te verkopen. Het geld 
wordt gebruikt voor de extra voor-
zieningen als aangepast vervoer 
en (verpleegkundige) begeleiding, 

die nodig zijn voor hulpbehoeven-
de deelnemers van Zonnebloemac-
tiviteiten en -vakanties. Slechts 10% 
van de opbrengst gaat op aan kos-
ten voor onder meer het uit te keren 
prijzengeld. Zonnebloemloten à 2 
euro zijn te koop via vrijwilligers aan 
de deur of te bestellen op www.zon-
nebloem.nl. De trekking vindt plaats 
op 22 oktober. De uitslag wordt be-
kend gemaakt op de website of via 
het telefoonnummer 0900-0633. On-
der het motto ‘Zonder elkaar is ie-
dereen alleen’ zorgt de Zonnebloem 
voor impactvolle ontmoetingen tus-
sen haar ruim 43.000 vrijwilligers en 
mensen met een fysieke beperking. 
Met deze ontmoetingen voor jong en 
oud bevordert de vrijwilligersorgani-
satie de sociale samenhang en voor-
komt ze dat mensen met een fysieke 
beperking in een sociaal isolement 
terecht komen.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 2 
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. De toegang is gra-
tis, koffie en thee staan klaar en ie-
dereen is welkom. Er zijn mogelijk-
heden om een kaartje te schrijven 
voor zieke mensen of om een ge-
sprek van mens tot mens te hebben.

OVAK met 3 bussen naar Betuwe
Geslaagde voorjaarstocht
Aalsmeer - De OVAK kan terug 
zien op een buitengewoon geslaag-
de voorjaarstocht. Op woensdag 18 
april vertrokken vanaf het parkeer-
terrein van zwembad de Waterlelie 
aan de Dreef maar liefst drie bussen 
richting de Betuwe. Iedere deelne-
mer was voorafgaand geïnformeerd 
in welke bus men moest plaats ne-
men, waardoor het vertrek zon-
der enig probleem verliep. Vanwe-
ge het grote aantal deelnemers was 
het programma in tweeën gesplitst. 
Twee bussen reden eerst naar Gel-
dermalsen, waar men aan boord 
ging van ‘De Lingestroom’ voor een 
rondvaart over het riviertje de Linge. 
Een bus reed eerst naar Leerdam 

voor een bezoek aan de glasbla-
zerij en een demonstratie glas bla-
zen. Op beide locaties stond de kof-
fie met gebak klaar. Tussen de mid-
dag genoot het gehele gezelschap 
gezamenlijk van een goed verzorg-
de koffietafel in Tiel. Na de middag 
gingen de groepen weer ieder hun 
eigen weg, de ene groep ging varen 
en de andere groep naar Leerdam. 
Omdat het weer erg mee viel, geno-
ten heel veel deelnemers tijdens de 
rondvaart op het bovendek van de 
schitterende omgeving. Ook de de-
monstratie glas blazen werd als zeer 
interessant ervaren. Even na zes uur 
was het hele gezelschap weer terug 
in Aalsmeer.

Waar is Maxi?
Kudelstaart – Sinds vrijdag 20 april 
wordt kater Maxi vanaf de Dotter-
bloemweg in de wijk de Rietlanden ver-
mist. Maxi is een Cyperse kater, rood 
van kleur en is gechipt. Het dier heeft 
een egale rode kop en oren, een witte 
bef tot en met zijn borst, witte pootjes 
en een geringde start. Maxi heeft geen 
halsband om. De kater luistert heel 
goed naar zijn naam. Als je zijn naam 
roept, reageert hij meestal door terug 
te miauwen. Heeft u Maxi gezien of ge-
vonden, zijn baasjes horen graag meer 
via 06-15340570 of 06-52050485.

Handbal NHV bekertoernooi
Halve finale vanavond!
Aalsmeer - Aalsmeer - Vanavond, 
donderdag 26 april, spelen de man-
nen van FIQAS Aalsmeer de halve fi-
nalewedstrijd in het NHV bekertoer-
nooi tegen Kremer/Hurry Up uit het 
Drentse Zwartemeer in de Bloem-
hof. De halve finale begint om 20.30 
uur. De andere halve finale – tussen 
Kras/Volendam en Eurotech/Bevo – 
is vorige week al gespeeld en door 
de Volendammers gewonnen met 
35-23. De bekerfinale vindt plaats 
op donderdag 17 mei, Hemelvaarts-
dag, in het Topsportcentrum in Al-
mere. FIQAS Aalsmeer bereikte de 
halve finale door te winnen van EHC 

en HA R&O, Hurry Up versloeg al 
Pals groep/E&O en OCI/Lions. Voor 
beide ploegen is de beker de enige 
prijs die er dit seizoen nog te winnen 
valt, want FIQAS Aalsmeer is inmid-
dels klaar met de competitie, Hurry 
Up lijkt een te grote achterstand te 
hebben om de finale om de lands-
titel nog te halen. Het belooft dus 
een bijzonder spannende wedstrijd 
te worden én de mannen van FIQAS 
Aalsmeer kunnen uw aanmoedigin-
gen daarbij goed gebruiken. Dus, 
mis het niet, steun de mannen op 
weg naar de finale en kom naar de 
Bloemhof aan de Hornweg! 
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Muziek/Cabaret
Donderdag 26 april:
* Optreden The Red Maddies in café 
de Praam, Zijdstraat v/a 21u.
Vrijdag 27 april:
* Hilarische avond met iNtrmzzo in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Enjoy discoavond De Binding voor 
12-15jr. in Bon Ami, 20.30-00u.
* Oranjedisco bij jeugdclub ‘t Gilde, 
Kudelstaart van 19 tot 21.30u.
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u.
* Club Night in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 22u.
* Band Rood live in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 28 april:
* High Heels in concert in Crown 
Theater Aalsmeer. Aanvang: 20u.
* Dance in danscafé de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u.
* Crazy saturday in Bon Ami, Dreef 
vanaf 22.30u.
* Karaoke met Harry en Trudy in Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Film in met Rutger Hauer in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.
* Rockabilly van El Rio Trio in The 
Shack, Schipholdijk 253 in Oude 
Meer vanaf 21.30u.
Zondag 29 april:
* Sprakeloos, 3D spektakel in Crown 
Theater Aalsmeer. Aanvang: 14u.
* Nacht van Oranje in café de Praam 
met dj Henk v/a 22u.
* Koninginnenacht in 7 Street, Van 
Cleeffkade 15 met Frans Duijts, 
Django Wagner, Cooldown Café en 
diverse bands, 22-05u. Voor 21+
* Queens Night in Bon Ami, Dreef 
vanaf 22u.
Maandag 30 april:
* Oranjefeest met optredens en 
clown bij Dorpshuis Kudelstaart van 
13 tot ong. 19u.
* Coverband Through Time op Raad-
huisplein vanaf 18u.
* Queensday afterparty in de Praam, 
Zijdstraat vanaf 19u.
Vrijdag 4 mei:
* Theater ‘Eten met vrienden’ met 
Rick Engelkes in Crown Theater 
Aalsmeer. Aanvang: 20u.

Exposities
Zaterdag 28 april:
* Crash museum aan Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug open 
van 11 tot 16u. 
28 en 29 april:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Elke zaterdag 
en zondag open 13 tot 17u.
Tot en met 29 april:
* Expositie Frits Vogel in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open do. t/m zo. 
14-17u. Vanaf 3 mei nieuwe expo-
sitie met Jànos Demeter Lóránt uit 
Hongarije en Lous Stuijfzand.
Tot eind april:
* Expositie Aalsmeers Schilders Ge-
nootschap in gangen zorgcentrum 
Kloosterhof, Clematisstraat.
* Schilderijen Hans Ravesloot in 

gangen zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad.

Diversen.
Donderdag 26 april:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Afsluiting seizoen Sjoelclub Rij-
senhout in De Reede v/a 20u.
* Prijsuitreiking en kaarten BV Oost-
end in Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.
Vrijdag 27 april:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 28 april:
* Veiling op de Historische Tuin, in-
gang Praamplein om 15u.
* Kienavond De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje in Rij-
senhout vanaf 20.30u. 
* Oranje-bingo in café De Walrus, 
Aalsmeerderdijk 452, 20-22.30u.
* Jubileum darttoernooi Poel’s Eye in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zondag 29 april:
* RKDES-voetbaltoernooi voor D-
junioren op complex Wim Kandreef, 
Kudelstaart v/a 10u.
Maandag 30 april:
* Brocante verkoop in tuin Fuutlaan 
9, Hornmeer vanaf 07u.
* Koninginnefeest in Oost met op-
tocht en spelletjes bij Middelpunt, 
in Rijsenhout met optocht en vrij-
markt op de Werf, in Kudelstaart bij 
Dorpshuis met clown, springkus-
sen en optredens en in centrum met 
vrijmarkt in Zijdstraat en spelletjes-
middag en live-muziek op het Raad-
huisplein. Zie speciale pagina elders 
in deze krant.
Dinsdag 1 mei:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Ba-
ken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Ie-
dere dinsdag.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 2 mei:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan. 
* Koffie-ochtend in De Spil, Bilder-
dammerweg v/a 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Ire-
ne, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrij-
ven: 19.30u.
Donderdag 3 mei:
* PCOB-middag met vergadering 
en bingo in zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad vanaf 14.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 26 april:
* Bijeenkomst wijkraad Hornmeer 
in buurthuis, Roerdomplaan 3 van-
af 19.30u.
Woensdag 2 mei:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis. Aanvang: 15.30u.
Maandag 7 mei:
* Inloopavond masterplan Vrouwen-
troost in Dorpshuis Kudelstaart van-
af 19.30u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

€ 225,00

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

AANBIEDING:

‘Crafter’ elektrische gitaar
+ versterker (15W)

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
DÉ VIOOLSPECIALIST

€ 225,(15W)
AANBIEDING:

Heel veel
mond-

harmonica’s!

Uitgebreide
percussie-

kraam!
‘Stagg’ drumstel compleet
met bekkens en drumkruk € 299,00

van €360,- voor

The Red Maddies is een enthousiaste zeskoppige formatie en bestaat uit: Ma-
delon Jansen en Cees Kok als de vocalen, Nick Lommerse en Kevin Tak de gi-
taristen, Tobias Thuysman als basgitarist en Kasper Zandvliet achter de drums. 
Het repertoire van de band bestaat vooral uit een brede selectie moderne en 
klassieke pop/rock-covers van artiesten. Vanavond te zien en te horen in ca-
fé de Praam in de Zijdstraat! 

Red Maddies live, dance en 
Nacht van Oranje in Praam
Aalsmeer - Het was weer dringen 
in het kleine café aan de Zijdstraat. 
Afgelopen weekend wel heel gezel-
lig met vrijdagavond de wolfen party, 
die werd opgeluisterd door het pro-
mo team van erestoff, in de Praam. 
Zaterdag stond in het teken van het 
Wilde Westen. De praam was omge-
toverd in een saloon en de mede-
werkers hadden zich gehuld in cow-
boy kleding. Ook het aanwezige pu-
bliek had er kenbaarheid aan gege-
ven. Er werd gedanst onder leiding 
van sheriff Jochem van Leeuwen, 
het was zeker een geslaagde avond 
.Voor dit weekend staan er weer 
feestelijke activiteiten gepland met 
vanavond, donderdag 26 april, een 
optreden van de Aalsmeerse band 
de Red Maddies. Dit optreden be-
gint rond 21.00 uur en de toegang 
is natuurlijk gratis. Vrijdagavond 27 
april gaan alle hens aan dek met 
DJ Henk. Aanvang is 22.00 uur. Be-
zoekers, die tussen 22.00 en 23.30 
uur aanwezig zijn, worden door de 
Praam op een verrassing getrak-
teerd. Zaterdagmiddag vanaf 16.00 
uur is het feestgehalte groot in de 
Praam. Dan zullen namelijk de ge-

broeders Melle en Aldert Jongkind 
het café op zijn kop zetten. De twee 
broers van de gelijknamige boeket-
ten groothandel nodigen jong en 
oud uit om deze gezellige happe-
ning mee te maken. De zaterdag-
avond staat in het teken van dance. 
Vanaf 22.00 uur geen feestmuziek 
meer, maar draaien de Aalsmeer-
se DJ Nista en de Uithoornse DJ 
C.E.O muziek van deze tijd voor al-
le leeftijden inclusief lasershow. 
Zondag 29 april eerst voetbal kij-
ken in de Praam. De deuren zijn de-
ze daag vanaf 14.00 uur geopend. 
Het avondprogramma is natuurlijk 
de Nacht van Oranje en deze begint 
om 22.00 uur met DJ Henk. Geadvi-
seerd wordt om op tijd aanwezig te 
zijn, want vol is vol. Het feest gaan 
door tot in de kleine uurtjes, de deur 
sluit om 02.00 uur. 
Op 30 april, Koninginnedag, wordt 
zowel voor als achter de Praam ge-
zellige terrassen ingericht en wordt 
gezellige muziek voor jong en oud. 
Vanaf 19.00 uur begint tot slot in de 
Praam de Queensday afterparty met 
achter het draaimeubel de Amster-
damse DJ Marco Korn.

Popsongs met een rockrandje
Vrijdag Rood in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 27 april treedt 
de band Rood op in Bacchus met 
‘Rood is het nieuwe Groen’. Eindelijk 
weer terug in het culturele café in 
de Gerberastraat en misschien wel 
in Aalsmeer. Wat de palingsound is 
voor Volendam, is de Meervalsound 
voor Aalsmeer. Nooit van gehoord? 
Tijd om kennis te maken met Rood! 
De Aalsmeerse band kiest voor een 
lekker in het gehoor liggend reper-
toire: popsongs met een rockrandje, 
of rocksongs met voldoende pop-
gevoel. In elk geval muziek waar 
je vrolijk van wordt! Rood bestaat 
al vele jaren en heeft verscheidene 
bezettingswisselingen overleefd. De 
samenstelling van de band is op het 
eerste gezicht wat merkwaardig: Op 
drums bassist Ab Hansen, op gita-
ren toetsenist Marco van der Peet 
en trompettist Martijn Stuiver en gi-

tarist Karl Reatsch bespeelt de bas. 
Gelukkig zijn de zangeressen ge-
woon zangeressen: Ingrid en San-
dra Zonneveld. Zin in opgewekte 
pop/rock covers van bands als Ma-
roon5, Train, Beth Hart, John May-
er, Krezip, Adele, Alphabeat, Denise, 
Mothers Finest en Pink? Dan vrij-
dag zeker naar Bacchus in de Ger-
berastraat komen. Het optreden be-
gint rond 21.30 uur, het culturele ca-
fé gaat open om 21.00 uur. Entree: 
uw gift

Zaterdag filmavond
Zaterdagavond 28 april vertoont 
Bacchus een recente Nederland-
se speelfilm met Rutger Hauer in 
de hoofdrol. Bacchus in de Gerbe-
rastraat gaat open om 20.30 uur, 
Aanvang film 21.00 uur, Entree is 
3,50 euro per persoon.

Dit weekend in Theater Aalsmeer
iNtrmzzo, High Heels en 
3D spektakel in Crown
Aalsmeer - Vrijdag 27 april brengt 
iNtrmzzo een hilarische avond ab-
surd vocal comedy in het Crown 
Theater. Prettig gestoord theater 
met een absurdistische verhaallijn, 
gebracht door vier vocalisten die 
hun vak verstaan. De muziek wordt 
gebracht op een manier die uniek 
is aan iNtrmzzo. In de voorstelling 
‘Close II Perfection’ wordt aange-
toond hoe belangrijk het is om on-
derling duidelijke afspraken te ma-
ken. Aanvang: 20.00 uur. En zater-
dag 28 april presenteert het Crown 
Theater High Heels in concert. In 
dit toneelstuk met ondermeer Birgit 
Schuurman draait het om de roerige 
Amsterdamse levens van vier eigen-
zinnige vrouwen: Kate, Dorien, Syl-
via en Vivian. Terwijl ze lief en leed 
met elkaar delen is er altijd nog ge-
noeg te bespreken en op te biech-
ten. Tussen de gesprekken, onge-
vraagde adviezen, ongezouten me-
ningen en pittige discussies vaak 
een lach en soms een traan door 
wordt songs die raken en inspire-
ren. Een heerlijke voorstelling! Aan-
vang: 20.00 uur. Zondagmiddag 29 
april vindt een groots 3D spekta-
kel plaats in het Crown theater. De-
ze productie komt uit het buiten-
land en is theater zoals je het nog 
nooit eerder zag. Voor iedereen die 
van moderne techniek en special ef-
fects houdt, is het een absolute aan-
rader deze show te bezoeken. Ha-

noch Rosenn is een virtuoze, fas-
cinerende theaterkunstenaar die je 
een middag lang weet te vermaken 
zonder woorden. Met een decor dat 
volledig is gevuld met de nieuwste 
LED technologie wordt je meegeno-
men op een 3D reis naar het begin 
van de 21e eeuw waarin de mens-
heid zich geconfronteerd ziet met 
grote uitdagingen en onmogelijke 
situaties. Soms tragisch, komisch 
of hilarisch, maar altijd verrassend. 
Aanvang 14.00 uur. Kaarten voor al-
le voorstellen zijn te bestellen via 
www.crowntheateraalsmeer.nl of 
telefonisch via 0900-1353. Kaarten 
kunnen ook aan de zaal aan de Van 
Cleeffkade 15 gekocht worden van-
af een uur voor aanvang van een 
voorstelling.

Eten met Vrienden en Oma
Volgende week te zien in het Crown 
Theater: Vrijdag 4 mei Eten met 
Vrienden Een herkenbaar, humo-
ristisch toneelstuk dat uit het leven 
gegrepen is. Aanvang: 20.30 uur. En 
woensdagmiddag 9 mei: Ida van Dril 
met Oma’s oma. Een betoverende, 
vrolijke en ontroerende familievoor-
stelling over het verhaal van Me-
rel, wiens oma oud is. Zo oud dat je 
door haar heen kunt kijken. Ida van 
Dril maakte deze voorstelling over 
herinneren, vergeten en accepteren 
samen met Fred Delfgaauw. Aan-
vang: 14.00 uur.

Frans Duijts en Cooldown Cafe
Koninginnenacht in 7 Street 
met veel live muziek
Aalsmeer - Een groots muziekfeest 
presenteert 7 Street in de Crown 
Studio’s aan de Van Cleeffkade 15 
in de avond en nacht van zondag 29 
op maandag 30 april. De Koningin-
nenacht wordt gevierd met de Ne-
derlandstalige zangers Frans Duijts 
en Django Wagner en de feestband 
Cooldown Cafe komt optreden. 
Frans Duijts is met name bekend 
geworden als imitator van zijn gro-
te held André Hazes, maar inmid-
dels heeft de zanger een heel eigen 
geluid met zowel meezingers als 
mooie ballads. Al twee maal heeft 
een nummer 1 gehad. Django Wag-
ner komt uit een muzikale zigeuner-
familie en heeft enige tijd getoerd 
met het bekende Rosenberg Trio. 
Django spreekt vier talen en laat dit 
horen in zijn gevarieerde repertoire. 
Cooldown Cafe zet al meer dan vier 
jaar feesten en partijen op z’n kop. 
De aanstekelijke nummers van het 
viertal vraagt om te gaan dansen en 
dit mag! 
In de verschillende horecagelegen-

heden in 7 Street zullen ook nog 
andere bands van zich gaan laten 
horen. Wie zin heeft in een feest-
je, zit hier tijdens de Koninginnen-
acht goed! Het muziekfeest begint 
om 22.00 uur, duurt tot 5.00 uur en 
de entree bedraagt 15 euro per per-
soon. Iedereen vanaf 21 jaar is wel-
kom.

Oranjebingo in De Walrus
Aalsmeerderbrug - Zaterdag 28 
april wordt in De Walrus een gezelli-
ge oranjebingo gehouden. Bingo in 
Oranje sferen is rondes met mooie 
prijzen, waaronder plantenbakken, 
keukenapparatuur en cadeau ar-
tikelen. Maar ook rondes waarin 
het meer om de lol gaat dan om de 
prijzen en waarbij gezelligheid het 
sleutelwoord is. Voor de liefhebbers 
is er Oranje bitter van het huis! De 
dresscode is uiteraard oranje en de 

aankleding van De Walrus is daar-
op aangepast. 
De bingo start rond 20.00 uur en 
rond 22.30 uur zal het spektakel 
zijn einde vinden. Iedereen met een 
goed humeur is welkom en het team 
van De Walrus zal er met snacks van 
het huis voor zorgen dat niemand 
iets te kort komt. De Walrus is vin-
den aan de Aalsmeerderdijk 452 in 
Aalsmeerderbrug, richting Rijsen-
hout.

Aalsmeer - Harry Verhoef en Trudy Buchner zijn zaterdagavond 28 april 
weer terug in De Oude Veiling in de Marktstraat. Het duo gaat weer zorg-
dragen weer voor een gezellige karaoke avond in het café. Voelt u zich ge-
roepen om mee te zingen? Dan bent vanaf 22.00 uur van harte welkom. De 
toegang is gratis. De Oude Veiling is op maandag 30 april vanwege Konin-
ginnedag vanaf 15.00 uur geopend.

Kom ook meezingen!
Karaoke in Oude Veiling



Maandag 30 april, Koninginnedag, 
is het geMeentehuis gesloten

geldigheid Kinderbijschrijving paspoort 
vervalt Met ingang van 26 juni 2012

Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig, 
vraag dat aan voor 1 mei 2012. Met ingang van dinsdag 26 
juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvin-
gen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een ei-
gen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om 
naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen 
reizen. Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn 
dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, 
krijgen rond 15 maart 2012 een brief van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief 
ontvangen, lees deze dan goed. In de brieven staat of uw (nu 
nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen 
document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel 
mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of 
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. 

Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén 
eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht 
om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vra-
gen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies. 
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van 
de kinderbijschrijving kunt u lezen op www.aalsmeer.nl en 
www.paspoortinformatie.nl. Hebt u kinderen in uw paspoort 
bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u 
de brief lezen op www.paspoortinformatie.nl

verordening leerlingenvervoer geMeente 
aalsMeer 2012

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 19 april 2012 
de “Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 2012” 
vastgesteld. In deze Verordening is het afstandscriterium 
voor SBO scholen gelijkgesteld aan die voor alle scholen, te 
weten 6 kilometer. Daarnaast zijn in de Verordening enkele 
technische wijzigingen aangebracht waarbij het gaat om de 
omschrijving van de term ‘gehandicapte leerling’.
De Verordening treedt in werking op de dag na publicatie 
van het besluit.

geMeentelijKe belastingen

Met dagtekening 29 februari 2012 zijn de aanslagbiljetten ge-
meentelijke belastingen voor het belastingjaar 2012 verzon-
den. Graag willen wij u erop attenderen dat de vervaldatum 
voor deze aanslagen 30 april 2012 is. In de week van 14 t/m 
18 mei 2012 worden voor de nog openstaande aanslagbedra-
gen aanmaningen verzonden. De kosten van deze aanmanin-
gen bedragen e 7,00 óf e 15,00 (voor verschuldigde bedragen 
van e 454,00 en hoger). Door middel van deze oproep willen 
wij u herinneren aan uw eventuele betalingsverplichtingen.

Tijdige betaling bespaart u extra kosten! 
Bovenstaande geldt niet indien u gebruik maakt van automati-
sche incasso of een individuele betalingsregeling met ons hebt 
getroffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de medewerkers van de afdeling financiën van de Gemeente 
Aalsmeer, tel. 0297-387533 of 387527.

participatie- en coMMunicatieaspecten

Onderwerp
Toekennen namen openbare ruimte, Zuid-Afrikaweg , “Jan 
Lunenburg Oever” en “Molenaar Zwartendijkpad ten behoeve 
van het voldoen aan de wettelijke verplichting van brondo-
cumenten als kwaliteitseis in het kader van de Basis Regis-
tratie Adressen (BRA).

Toelichting
1. De naam ”Zuid-Afrikaweg”, toe te kennen aan de aparte 

toegangsweg aan de rand van het bedrijventerrein Mo-
lenvlietweg, ten behoeve van de bouwlocatie van de 32 
opslagunits;

2. De naam “Jan Lunenburg Oever” toe te kennen aan de 
openbare ruimte in het ontwikkelingsgebied Calslagen 
aan de Herenweg;

3. de naam “Molenaar Zwartendijkpad” toe te kennen aan 
de voet- fietspadverbinding tussen het einde van de Lin-
naeuslaan en Geijlwijckerweg.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken 
na publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van B&W van de gemeente Aalsmeer.

bewoners van de rietlanden denKen Mee over 
Kunst in hun wijK

Bewoners van de Rietlanden kunnen meepraten en meeden-
ken over de realisatie van toegepaste kunst in hun wijk. 
Voorstellen voor inrichting en kunst zijn in te zien op de 
website www.Aalsmeer.nl/rietlanden. Of bij balie 5 van het 
gemeentehuis binnen de openingstijden van afdeling Dienst-
verlening. Reageren kan tot 7 mei via het sturen van een 
email naar info@aalsmeer.nl t.n.v. Project De Rietlanden, 
mevrouw Caroline Jansen of schriftelijk naar Gemeente Aals-
meer, Postbus 253,1430 AG Aalsmeer. Voor meer informatie 
bel gemeente Aalsmeer 0297-387575 en vraag naar mevrouw 
Caroline Jansen.

Masterplan vrouwentroost vrijgegeven voor 
inspraaK

Van 19 april tot 31 mei ligt het concept Masterplan Vrouwen-
troost ter inzage op het gemeentehuis. Bewoners en belang-
hebbenden kunnen in die termijn reageren op de ruimtelijke 
visie op (de oever van) Vrouwentroost. De visie levert een ka-
der voor de integrale herontwikkeling van diverse - waaron-
der buiten gebruik zijnde- percelen aan de Westeinderplassen 
in buurtschap Vrouwentroost. Het Masterplan Vrouwentroost 
heeft hiermee de volgende doelen:
- een stedenbouwkundig en landschappelijk kader voor 

ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied;
- het toevoegen van een verantwoord aantal woningen in 

ruil voor openbaar gebied waarbij behoud van ruimtelijke 
kwaliteit een belangrijk uitgangspunt is; 

voor Meer inforMatie:  www.aalsMeer.nl

- planologisch de mogelijkheid scheppen om te komen tot 
een gefaseerde aanpak op basis van vrijwilligheid.

Het concept Masterplan is in te zien via de website: www.
aalsmeer.nl/vrouwentroost of bij balie 5 van het gemeen-
tehuis binnen de openingstijden van afdeling Dienstverle-
ning. Belanghebbenden hebben tot  31 mei de tijd om te 
reageren op de voorstellen. De reactie kan gegeven worden 
door het sturen van een email naar info@aalsmeer.nl t.n.v. 
Project vrouwentroost, mevrouw Caroline Jansen of schrifte-
lijk naar Gemeente Aalsmeer, Postbus 253,1430 AG Aalsmeer. 
Voor meer informatie: gemeente Aalsmeer 0297-387575 en 
vragen naar mevrouw Caroline Jansen. Op maandag 7 mei 
wordt er een inloop/informatieavond georganiseerd in het 
Dorpshuis van Kudelstaart, Kudelstaartseweg 239, 1433 GH  
Kudelstaart. De avond begint om 19.30 uur.

definitieve beschiKKingen

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

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 
is verleend aan:
- 7Street voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur
- BON AMI voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur
Datum verzending ontheffing: 23 april 2012.

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 
is verleend aan:
- Danscafé de Praam voor 17 op 18 mei 2012 tot 04.00 uur;
Datum verzending ontheffingen: 19 april 2012.

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 
is verleend aan:
- De Blitzz voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur.
Datum verzending ontheffingen: 25 april 2012.

Collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend aan: 
- Roparun voor het houden van een collecte op 5 en 19 mei 

2012.
Datum verzending vergunning: 24 april 2012

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is vergunning verleend voor het houden van :
- een feest op Koninginnedag op 30 april 2012 van 13.00 

tot 19.00 uur achter het Dorpshuis te Kudelstaart;
- jeugdkampioenschap powerboat klasse T-250 en GT-30 

op zondag 3 juni 2012 van 12.00 tot 18.00 uur in de 
Westeinderplassen, vanaf Kempers Princessepaviljoen, 
Herenweg 100;

- kampeerweekend op Dreef 7, van 13 t/m 15 juli 2012
Datum verzending vergunning 23 april 2012

wet algeMene bepalingen oMgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 110, het plaatsen van een tijdelijke wo-

ning;
- Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de woning; 
- Citroenvlinderstraat 25, het plaatsen van een overkapping;
- Hornweg t.h.v. 126, het kappen van een boom;
- Huygensstraat naast 43 en van Leeuwenhoekstraat naast 

1, het kappen van bomen;
- Oosteinderweg 225, het bouwen van een schuur;
- Oosteinderweg 552, het slopen van de woning + garage en 

het kappen van bomen;
- Stommeerkade-Ophelialaan, het aanleggen van kabels en 

leidingen; 
- Uiterweg 403, het plaatsen van een reclamebord.

verleende oMgevingsvergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening, balie 9. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemoti-
veerd 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:
- Begoniastraat 68, het wijzigen van het gebruik;
- Boomgaard 105, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Huygensstraat naast nr 43 en Leeuwenhoekstraat nabij nr 

1; het kappen van een boom;
- Jupiterstraat 21, het kappen van een ceder;
- Lakenblekerstraat 42, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- IJsvogelstraat, Karekietstraat, Rietgorsstraat en Meervals-

traat, het kappen van bomen;
- Kudelstaartseweg 114, het vergroten van de woning en 

het kappen van 1 boom;
- Oosteinderweg 211A, het bouwen van een schuur ten be-

hoeve van het bedrijfsmatig telen van pioenrozen;
- Oosteinderweg 559, het kappen van 3 bomen;
- Perronzijde 19, het vergroten van de woning;
- Zeelstraat 21, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 24 april 2012.

officiële Mededelingen
26 april 2012

verdagen (verlenging) beslisterMijn aanvraag 
oMgevingsvergunning

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:
- Molenpad 2 (Het wijzigen van brandscheidingen) ontvan-

gen op 27 februari 2012.

welstandscoMMissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken.

publicatie Melding artiKel 8.40 wet 
Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij van de volgende inrichting(en) een 
melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben 
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene 
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht 
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Autobedrijf Aalsmeer
Adres : Ophelialaan 92
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 17 april 2012

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Technische ruimte Waterwolftunnel (N201)
Adres : Oosteinderweg189
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 17 april 2012

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
balie 5 (weeK 17)

t/m 26 apr APV vergunning: zomerbraderie 2012;
t/m 26 apr Ontwerp 3e Partiële Herziening Uitwerkingsplan 

“Nieuw-Oosteinde 3, deel 1”;
t/m 27 apr Evenementenvergunningen: Buitenspeeldag, 

Graaf Willemlaan en de Proosdijstraat op 13  ju-
ni 2012 van 13.00 – 18.00 uur; Stamboek Zo-
merbijeenkomst, Kolenhaven, op 26-29 juli 
2012; Triathlon Aalsmeer, Hornmeer op 26 au-
gustus 2012 van 05.00-17.00 uur;

t/m 1 mei APV Vergunning: vergunning Oude deurensurf-
club;

t/m 7 mei Bewoners van de Rietlanden denken mee over 
kunst in hun wijk;

t/m 10 mei Onteigeningsplan “Oosteinderweg/Dorpshaven”;
t/m 10 mei Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers;
t/m 24 mei  Evenementenvergunning: Koninginnefeest op 

30 april 2012 van 12.30-23.00 uur op het Raad-
huisplein;

t/m 24 mei Participatie- en Communicatieaspecten, toeken-
nen namen openbare ruimte;

t/m 29 mei APV, Standplaatsvergunning: Het plaatsen van 
vier statafels voor café Sportzicht, op 30 april 
en 12 mei 2012; APV, Collectevergunning: App-
co voor het werven van donateurs voor VSO Ne-
derland van 22 t/m 27 oktober 2012 tussen 
13.00-21.00 uur; 

t/m 31 mei Masterplan Vrouwentroost vrijgegeven voor in-
spraak;

t/m 31 mei APV, Evenementenvergunning: een jubileum-
feest RKDES van 6 t/m 10 juni 2012 op de Wim 
Kandreef; spelen en een optocht t.b.v. Konin-
ginnedag op 30 april 2012 in de Irenestraat te 
Aalsmeer;

t/m 1 jun Bekendmaking vaststelling Nota “Globale Cul-
tuurhistorische Analyse (CHA) Gemeente Aals-
meer”.

t/m 1 jun APV, Terrasvergunning: Sportlaan 43A te Aals-
meer;

t/m 1 jun APV, Ontheffing sluitingstijd: Café Joppe voor 
29 op 30 april 2012 tot 03.00 uur; Danscafé de 
Praam voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur; 
Dorpshuis Kudelstaart voor 12 op 13 mei 2012 
tot 02.00 uur;

t/m1 jun APV, kampeerontheffing: Het kamperen op het 
grasveld bij de korfbalvereniging VZOD aan de 
Wim Kandreef 2 in Kudelstaart van 25 t/m 28 
mei;

t/m 1 jun APV, Ontheffing sluitingstijd: Danscafé de Praam 
voor 17 op 18 mei 2012 tot 04.00 uur;

t/m5 jun APV, Evenementenvergunning: een feest op Ko-
ninginnedag op 30 april 2012 van 13.00 tot 
19.00 uur achter het Dorpshuis te Kudelstaart; 
jeugdkampioenschap powerboat klasse T-250 
en GT-30 op zondag 3 juni 2012 van 12.00 tot 
18.00 uur in de Westeinderplassen, vanaf Kem-
pers Princessepaviljoen, Herenweg 100; kam-
peerweekend op Dreef 7, van 13 t/m 15 juli 
2012;

t/m 5 jun 7Street voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur; 
BON AMI voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur;

t/m 6 jun APV, collectevergunning: Roparun voor het hou-
den van een collecte op 5 en 19 mei 2012;

t/m 7 jun APV, Ontheffings sluitingstijd: De Blitzz voor 29 
op 30 april 2012 tot 04.00 uur;

t/m 7 jun Participatie- en Communicatieaspecten, Toeken-
nen namen openbare ruimte;

t/m 5 jul RVV vergunning: Ontheffing tijdelijk stremmen 
Markstraat.

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

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

wijKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraKen burgeMeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling 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 1 en 22 mei 2012.

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

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

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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. Bereik-
baar 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.
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Laatste seringen onder veilinghamer
Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 28 april 
wordt er weer geveild op de Histo-
rische Tuin. Het is immers de laat-
ste zaterdag van de maand. Veiling-
meester Henk de Gooijer zal weer 
een heel scala van bloemen aan 
de man/vrouw proberen te bren-
gen, onder andere de laatste serin-
gen van dit seizoen. De Tuin gaat om 
13.30 uur open en de veilingklok uit 
veiling Bloemenlust gaat om 15.00 
uur draaien. Er wordt deze mid-
dag ook alvast een voorproefje ge-
geven van het fotoboek in de maak 
over 100 veilingen in Aalsmeer. Er 
geldt nog de speciale voorinteken 

prijs. Op de Tuin beginnen de eer-
ste seringen buiten te bloeien en 
misschien staat de eerste roos in 
kas in bloei. De appel bomen bloei-
en nu wel volop. 26 mei is pas de 
weer de volgende gelegenheid voor 
de individuele bezoeker 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. De entree is via 
de brug bij het Praamplein. Voor in-
fo www.historischetuinaalsmeer.nl 
of 0297-322562.

recensie
Hoofdrol voor dirigent Piet 
Kiel jr. bij Händels Messiah
Aalsmeer - Zaterdag 21 april was de 
sporthal de Bloemhof voor een paar 
uur gewijde grond. Onder algehele 
leiding van de gastdirigent Piet Kiel jr. 
werd de Messiah van G.F.Händel uit-
gevoerd. Solisten waren Lauren Ar-
mishaw sopraan, Maarten Engeltjes, 
countertenor, Frank Fritschy tenor, 
Martijn Sanders, bas, zij werden be-
geleid door het orkest Concerto Ba-
rocco en het Koninklijke Toonkunst-
koor Aalsmeer. Het is een geweldi-
ge prestatie te noemen dat leden van 
het Toonkunstkoor waarbij de voor-
malige secretaris Jan Put en diri-
gent Michel Berendsen een hoofd-
rol hebben gespeeld, zulke fantas-
tische, wereldvermaarde, solisten 
naar de Bloemhof wisten te krijgen. 
Dat telt evenzo voor het orkest Con-
certo Barocco. Ook deze musici heb-
ben een reputatie waartegen men 
‘U’ kan zeggen. Het spelen op au-
thentieke instrumenten versterkt de 
sfeer van eeuwen her en daarbij is 
het speelplezier een lust voor oog 
en oor. Regelmatig waren er compli-
menten van de dirigent voor de le-
den van het orkest. Met een glim-
lach en een hoofs knikje drukte hij 
zijn tevredenheid uit. Ook de subtie-
le gebaren naar de solisten toe wa-
ren mooi om naar te kijken. Voor de 
leden van het Koninklijke Toonkunst-
koor Aalsmeer was het een zicht- en 
hoorbaar feest om met zo een ‘ver-
licht’ gezelschap te kunnen optre-
den. “Voor ons is het heerlijk om met 
zo’n goed orkest en fantastische so-
listen te kunnen zingen”, zei een van 
hen. Overigens speelde dirigent Piet 
Kiel jr. hierbij een voorname rol. Hij 
droeg het koor als het ware en onder 
zijn bezielende leiding toonden de 
leden het uiterste van hun kunnen. 
Vooral de bassen leverden een sterk 
aandeel. Bij het overbekende Halle-
luja haalde het koor werkelijk alles 
uit de kast. Hoewel de entourage van 
de Bloemhof, vanwege directe om-
geving en geluiden van buitenaf, niet 
optimaal is, wisten de solisten toch 

de aandacht van het publiek naar 
zich toe te trekken. De gezongen re-
citatieven en aria’s hadden een ge-
laagdheid die het verhaal van het in 
1741 gecomponeerde werk van Ge-
orge Friedrich Händel prachtig tot 
zijn recht deden komen. Maarten En-
geltjes, voor hem waren velen geko-
men, deed wat hem werd verwacht. 
Met zijn bijzondere stem imponeer-
de hij het publiek, hetgeen ook ze-
ker telde voor de bas Martijn San-
ders, de tenor Frank Fritschy en de 
in Nieuw Zeeland geboren sopraan 
Lauren Armishaw. “Het is net een 
engeltje, dat er uit zo’n fragiel lijfje 
zo een sterk geluid komt”, verzucht-
te een van de koorleden in de pauze. 
Indrukwekkend was het gezongen 
kwartet met koor uit de derde deel 
van de Messiah, de stemmen van 
de solisten vormden een schoon-
heid aan harmonie. Hoewel het in de 
zaal niet te horen was, hadden so-
listen en musici hard moeten wer-
ken. Gewend om in kerken en con-
certzalen te spelen was het terecht-
komen in een sportzaal wel even an-
dere koek voor hen. Ook de dirigent 
moest na afloop bekennen dat hij al-
le zeilen had moeten bijzetten om 
een goed resultaat te kunnen berei-
ken. In het achterhoofd van de archi-
tect Richard Pannenkoek heeft, op 
verzoek van de Aalsmeerse muziek-
wereld, altijd meegespeeld de sport-
hal Bloemhof geschikt te maken voor 
meerdere doeleinden. Naast de vele 
sport uitoefeningen, zouden er ook 
muziekuitvoeringen moeten worden 
kunnen gegeven. Maar ondanks al-
le toepassingen blijft de Bloemhof de 
Bloemhof waar goed valt te sporten, 
maar een concertzaal zal het nooit 
worden. Het blijft roeien met de rie-
men die er zijn. Daarom was het des 
te fantastischer dat zowel de solisten 
als het orkest en het koor de aan-
wezigen tot het einde toe wisten te 
boeien. 

Janna van Zon

Op 12 mei voor 12e keer
Ruim 300 kavels te koop 
op Kudelstaartse veiling
Kudelstaart - Tijdens de twaalfde 
editie van de veiling Kudelstaart voor 
Kudelstaart zullen ruim 300 zeer ge-
varieerde kavels onder de hamers 
komen. De altijd berengezellige vei-
ling wordt op zaterdag 12 mei in het 
Dorpshuis van Kudelstaart gehou-
den. Hij begint om 20.00 uur en duurt 
tot in de kleine uurtjes van zondag. 
Er komt een breed scala langs, vrij-
wel een heel alfabet aan produc-
ten: Van een Andre van Duinpak-
ket, brandblusser, citruspers, dames-
horloge, etentjes, fiets, gitaar, hotel-
voucher, infraroodstraler, kerstgor-
dijn, luchtbed, makelaarswaardering, 
openhaardhout, parfumdoos, radio, 
schuurmachine, thermoskan, uren 
strijken, vlaggenstokhouder, wokset, 
ijzeren vazen tot een zuivelpakket.

Speelgoed
Omdat de veiling duurt tot de klei-
ne uurtjes van de moederdagzon-
dag, zullen weer kleurrijke en geu-
rige boeketten bloemen, veelal ro-
zen worden aangeboden. Een prach-
tige binnenkomer voor de Moeder-
dag! Ook aan de kinderen is gedacht: 
van speelgoed zijn er onder meer: 
een loopfiets, trein, traptractor, hob-
belpaard, hond en een kruiwagen. Of 
een verzorgde kinderverjaardag. Er 

komt zelfs een kubieke meter speel-
zand onder de hamer!

Verrassende diensten
De Kudelstaartse bevolking heeft 
zich weer massaal aangeboden om 
diensten te verrichten. Zo kan wor-
den geboden op burgemeester Pie-
ter Litjens om een bepaalde activi-
teit te verrichten. Wel alles in het net-
te! Een APK-keuring, een dag be-
hangen, computerhulp, fysiothera-
pie, hondentraining, een dag klussen, 
een knipbeurt, een dag metselen, na-
gelbehandeling, oldtimerrit, sloepen-
tocht met picknick, Solexrit, sportles, 
strijken, vaartochten en een zeilcur-
sus. Ook op een concert door Flora of 
een optreden van Rick van der Kroon, 
dan wel van De Brulboeien kan wor-
den geboden. Zelfs de op een huis-
bezoek van Sint Nicolaas en Zwarte 
Piet; maar alleen op of rond 5 decem-
ber! Diners voor twee personen staan 
op de kavellijst: in Oriental Palace, De 
Chinese Muur of De Stoute Schoen. 
Maar ook smakelijke ingrediënten 
komen langs, zoals pondjes paling, 
voor 15 personen barbecuevlees en 
natuurlijk taarten met de logo’s van 
Ajax of Feyenoord. Kortom: er komt 
voor iedereen wel wat van zijn of haar 
gading onder de hamer!

Veel complimenten voor Vrouwenkoor

Vivace live in Purmerend
Aalsmeer - Zaterdag 14 april is 
door de Bond van Zangkoren in 
Noord-Holland een concert varié 
georganiseerd in de Taborkerk te 
Purmerend. Ook Aalsmeers Vrou-
wenkoor Vivace mocht zich in Pur-
merend presenteren.Vivace was aan 
de beurt in het tweede blok, dat be-
gon om 14.00 uur. De belangstelling 
was groot, er moesten zelfs stoelen 
bijgeplaatst worden. Onder de be-
zielende leiding van de dirigente, 
Irma Hogenboom, en met fantasti-
sche begeleiding aan de piano door 
Oksana Polman zong het koor de 
sterren van de hemel. De kracht van 
Vivace blijkt steeds het gevarieer-
de programma dat de dirigente voor 
het koor bedenkt. Met het program-
ma van afgelopen zaterdag kreeg 
Vivace de zaal stil en werd door de 
aanwezigen aandachtig geluisterd. 

Na het openingslied Vivace bezong 
het koor de lente met Komm holder 
Lenz. Juist deze dag liet de zon zich 
volop zien en dat werkte zeer aan-
stekelijk op de dames van het koor. 
Na Gabriellas Song, in het Zweeds 
gezongen, vervolgde Vivace haar 
concert met het a capella gezongen 
Minuet en het Franse Cantique de 
Jean Racine. Op vrolijke wijze werd 
het optreden afgesloten met het bij 
alle aanwezigen bekende lied Pot 
met bonen, gebracht in een verras-
sende variatie. Het koor mocht veel 
complimenten in ontvangst nemen 
en kon met een voldaan en tevre-
den gevoel terug naar Aalsmeer. 
Nieuwsgierig geworden naar het 
koor en zin om mee te zingen? Viva-
ce repeteert elke dinsdag van 9.30 
tot 11.30 uur in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Kom gerust eens langs.

Vrijdag in discotheek Bon Ami
Enjoy-disco voor tieners
Aalsmeer - De Bon Bini disco van 
voorheen is vanaf nu veranderd in 
Enjoy. Een nieuwe naam met een 
nieuwe start! Ben je benieuwd en zit 
je in de eerste, tweede of derde klas 
van het voortgezet onderwijs? 
Kom dan naar het Enjoy-feest op 
vrijdag 27 april in discotheek Bon 
Ami aan de Dreef. De dansavond is 

van 20.30 tot 00.00 uur. Eerder weg-
gaan is mogelijk indien je ouders je 
voor de deur komen ophalen. De 
toegang bedraagt 6 euro persoon 
en dit bedrag is inclusief één con-
sumptie. 
Kaartverkoop alleen aan de deur. De 
organisatie is in handen van stich-
ting de Binding.

Prachtig optreden Saskia en Warren 
Aalsmeer - Zaterdagavond 21 april 
betrad Saskia Laroo samen met haar 
partner de New Yorkse pianist War-
ren Byrd de Bacchus Arena. Een vrij-
wel uitverkocht Bacchus sloot Saskia 
al snel in de armen. Saskia en War-
ren houden van de atmosfeer in Bac-
chus en dat was goed hoorbaar in de 
vertolkingen van hun nummers. La-
dy Miles benaderde met haar ge-
stopte trompet het geluid van Mi-
les Davis zeer dicht,’Walking on egg 

shells’, werd dat ooit genoemd en 
met de ogen dicht klonk dat ook wel 
zo. Naast standards, zoals Body and 
Soul en een vocalese versie van Bil-
ly’s Bounce, werden ook eigen com-
posities in de stijl van Miles Davis 
en Thelonius Monk uitgevoerd. Na 
een gloedvolle Round Midnight, een 
Monk klassieker, was het om half één 
gedaan met de pret en kon een vol-
daan publiek beginnen aan het na-
genieten van deze prachtige avond.

recensie

Toerrit klassieke auto’s en motoren
Lustrum Aalsmeer roest niet
Aalsmeer - Op zondag 10 juni wordt 
de vijfde editie van Aalsmeer Roest 
Niet gereden. Hèt evenement in Am-
stelland met klassieke auto’s en mo-
toren was de vorige vier jaar met 200 
deelnemers een groot succes. De 
combinatie van een toerrit van 100 
mijl door de regio met start en fi-
nish bij The Beach trekt elk jaar veel 
deelnemers en publiek. De inschrij-
ving voor de lustrim rit dit jaar is in-
middels gestart en staat open voor 
maximaal 200 auto’s en motoren van 
vóór 1 januari 1987. Er zijn al meer 
dan 110 aanmeldingen binnen, dus 
snel inschrijven is een aanrader. De 
start van Aalsmeer Roest Niet is op 
zondag 10 juni vanaf 9.00 uur bij The 
Beach aan de Oosteinderweg. Tij-
dens de toerrit door de regio zorgen 
de voertuigen al voor veel bekijks 
langs de route, maar naar verwach-
ting nog meer na terugkomst bij The 
Beach. Vanaf circa 14.00 uur wor-

den de eerste deelnemers weer te-
rug verwacht. Na de finish worden de 
auto’s en motoren op het parkeerter-
rein naast The Beach opgesteld waar 
het publiek de deelnemende au-
to’s en motoren kan bezichtigen on-
der het genot van een drankje en een 
hapje. De laatste deelnemers worden 
rond 16.00 uur terug verwacht bij 
The Beach. Ook dit jaar weer de hele 
middag en avond prominent met vi-
nyl aanwezig bij Aalsmeer Roest Niet: 
DJ Kees Markman! Samen met Cees 
van der Schilden en Meindert van der 
Zwaard gaat hij ‘s avonds verder in 
The Beach met een Aalsmeer Roest 
Niet Afterparty. Aalsmeer Roest Niet 
is hét jaarlijkse evenement in Amstel-
land voor klassieke auto’s en moto-
ren ouder dan 25 jaar met een toer-
rit van circa 160 kilometer (100 mijl) 
met start en finish in Aalsmeer. Volg 
het laatste nieuws over ARN 2012 op 
www.aalsmeerroestniet.com.

recensie
Fuego Latino en Rawhide zorgen 
voor fijne muzikale verleiding
Aalsmeer - Zondag 15 april waren 
er twee opmerkelijke muzikale op-
tredens te beleven. In de Oud Ka-
tholieke Kerk was het laatste KCA 
klassiek concert van dit seizoen te 
beluisteren. Buiten blies de Noord-
Oosten wind je bijna uit je jas. 
Maar Fuego Latino, wist met het 
programma Fuego Classico, de kou 
op buitengewoon aangename wijze 
te verbannen. Sopraan Wilma Bie-
rens, de Argentijnse violiste Andrea 
Bentivoglio, accordeonist Hans van 
der Maas, pianiste Marjolein Bak-
ker en contrabassiste Sylvia Maes-
sen, brachten met hun repertoire, 
waarin de Argentijnse en Spaanse 
romantiek de boventoon voert, het 
publiek in vervoering. Zowel voor als 
na de pauze zag de sopraan Wilma 
Bierens er oogverblindend uit. Haar 
persoonlijke uitstraling, haar ge-
voel voor taal, voordracht en per-
formance zijn wel heel bijzonder en 
wat ook zeker genoemd moet wor-
den is de wijze waarop zij werd be-
geleid. Dit alles bij elkaar zorgde 
voor een hartveroverend en muzi-
kaal feest. Composities van onder 
andere Astor Piazzolla, Heitor Villa-
Lobos, Francis Poulenc, Edith Piaf, 
George Gershwin lijken de sopraan 
op het lijf geschreven. Dramatische 
maar ook prachtig verleidelijke tek-
sten werden op zo een manier ge-
bracht dat je als luisteraar toch echt 
even moest slikken. ‘Zal ik sprin-
gen over de afgrond van je decol-

leté?’ Of anders wel ‘De hemel waar 
wij eens van droomden’. Wie bij het 
concert aanwezig was zal nog lang 
de zon in het hart meedragen. De 
staande ovatie voor Fuego Latino 
was dan ook meer dan terecht. Het 
publiek kon van dit optreden geen 
genoeg van krijgen.

Rawhide
Het zelfde beeld was er in de Ou-
de Veiling waar Pieter Groenveld de 
Belgische formatie Rawhide ont-
ving. Ook hier zorgden de zes man-
nen, die de geneugten van het le-
ven niet aan hen voorbij hadden la-
ten gaan, voor voldoende muzika-
le verleiding. Voor de pauze strak 
in het pak om na de pauze te ver-
schijnen in kleurige Hawaï hem-
den. Zij namen het publiek mee 
naar vroegere tijden, toen alles nog 
mooi en onbezorgd leek zodat je je 
weer even kon wanen op de dans-
vloer in de armen van je eerste ge-
liefde. De liefde kwam ruimschoots 
aan bod en dat gecombineerd met 
prachtig spel van de mandoline, gi-
taar, dobro, viool (fiddle) banjo en 
bas. Het publiek liet duidelijk mer-
ken dat het volkomen eens was met 
de tekst ‘beter twee minuten in de 
hemel dan een minuut’. Er werd ge-
floten, geklapt, gejoeld en men liet 
Rawhide maar nauwelijks gaan. Ge-
lukkig komt deze band volgend sei-
zoen opnieuw naar de Oude Veiling.
Janna van Zon

Toneelvereniging Genesius 
speelt ‘Huis te koop’
De Kwakel - Na het succes van het 
jubileumstuk Otto Steenkist, 3 jaar 
geleden, zijn 13 spelers van toneel-
vereniging Genesius onder de be-
zielende leiding van Silvia Broos al-
weer druk aan het repeteren voor 
een heuse musical. Het combo An-
drea, Anton en Hans zijn weer bij al-
le repetities aanwezig geweest om 
het muzikale gedeelte vorm en al-
lure te geven. In het stuk ‘Huis te 
koop’ draait alles om het oude land-
goed Rozenstein, dat te koop staat. 
Er zijn veel kijkers op de open hui-
zendag afgekomen, maar het kun-
stenaars echtpaar Victor en Vera van 
Vastenhoven zijn de eerste bieders, 
totdat er allerlei erfgenamen ten to-
nele verschijnen: halfzusjes, aange-
trouwde neven en zelfs pleeg- en 
adoptieouders. Allemaal claimen ze 
de wettelijke eigenaars te zijn. Het 
schijnt te spoken in het landhuis en 
vooral Vera ziet regelmatig spoken 
door de kamer dwarrelen. Geleide-

lijk ontpopt Bram zich als degene die 
alles over Rozenstein en zijn schim-
men kan vertellen. Hij kent de fami-
lie geheimen, en hij wist wat de re-
denen waren van de uitspattingen 
en dat Gloria daar heel nobele be-
doelingen mee had. Een actrice die 
in plaats van kaal geknipt, een Ko-
ninklijke onderscheiding zou moeten 
hebben. Zo schakelt het stuk steeds 
tussen de jaren van voor en tijdens 
de oorlog en het heden, gelardeerd 
met bekende liedjes van toen en nu. 
Vooral de technische staf heeft zich 
uitgesloofd om met moderne tech-
nieken deze opvoering tot een waar 
spektakel te maken. Een leuke vrolij-
ke musical die u niet mag missen. De 
Uitvoeringen zijn op 27 en 28 april 
in dorpshuis De Quakel. Kaarten à 
7.50 euro zijn verkrijgbaar bij Tonny 
Voorn, Ringdijk 8 in De Kwakel, tele-
foon 0297-560448 en bij Marga Wes-
terbos, Cyclamenlaan 48, De Kwakel, 
telefoon 0297-532970.

Sing-In met Da Capo’s Popkoor
Streek - Da Capo’s Popkoor orga-
niseert op 12 mei in Jongerencen-
trum The MIX in Uithoorn haar jaar-
lijkse Sing-In. Da Capo’s Popkoor 
zingt met veel plezier oude en nieu-
we popnummers. Onder leiding van 
dirigent Floor van Erp kunnen be-
langstellenden deelnemen aan een 
repetitie plus optreden samen met 
het popkoor. De muzikale begelei-
ding wordt verzorgd door pianist 
Colijn Buis, mogelijk uitgebreid met 
een gitarist. Voor mensen die graag 
zingen en dat eens in koorverband 
willen uitproberen is dit dé kans 
om hun talent samen met anderen 
te ervaren. Het enige wat je nodig 
hebt is plezier in zingen. En, je moet 
je kunnen laten leiden door de diri-

gent en de andere zangers en zan-
geressen. Als je graag zingt is dat 
meestal geen probleem! Er worden 
drie popnummers ingestudeerd en 
later op de dag uitgevoerd: Rolling 
in the Deep van Adèle, If you leave 
me now van Chicago en Don’t stop 
believin’ van Steve Perry. Het pro-
gramma in vogelvlucht: vanaf 9.30 
uur ontvangst, om 10.00 uur begin-
nen de repetities onderbroken voor 
een lunch. Om 15.00 uur wordt het 
concert voorbereid dat om 16.00 uur 
gegeven wordt. Bij het concert staat 
u met het koor op het podium en 
zitten in de zaal mensen die u zelf 
kunt uitnodigen. Verdere informatie 
en inschrijving op de website: www.
popkoor.nl.



Aalsmeer - Deze week is het sport-
week in Aalsmeer en er worden 
dan ook tal van extra sportactivitei-
ten georganiseerd. Afgelopen zater-
dag deed Gertjan van der Hoeven, 
wethouder Sport, mee aan de eer-
ste GALM fittest voor 55+ers. Gert-
jan van der Hoeven: “Hoewel ik nog 
niet tot de doelgroep behoor, was 
het toch interessant om aan enke-
le testen mee te doen. De begelei-
ding door Sportservice Haarlem-
mermeer was zeer professioneel: er 
was zelfs een arts in opleiding aan-
wezig om te waken over de gezond-
heid van alle deelnemers. Ik ben blij 
dat zo veel Aalsmeerse senioren en-
thousiast meededen aan de testen 
en mij vertelden dat ze nu echt ge-
motiveerd waren om meer te gaan 
bewegen. Dat is precies wat we wil-
den bereiken met deze fittestdag 
voor ouderen.” 
De fittest voor ouderen werd ge-
houden in brede school de Riet-
pluim in Kudelstaart en was geor-
ganiseerd door sportservicebureau 
Haarlemmermeer in opdracht van 
de gemeente Aalsmeer. De GALM-
test (Groninger actief leven mo-
del) is ontwikkeld aan de Universi-
teit van Groningen en geeft ouderen 
inzicht in hun mate van fitheid. Het 
GALM-project is een sportstimule-
ringsproject om 55+ers die weinig 
of niet bewegen, maar dit wel wil-
len, (weer) aan het bewegen te krij-
gen en te houden. 

Aanmelden kan nog
Dit was de eerste GALM fittest voor 
55+ers in Kudelstaart. Bewoners in 
de leeftijd van 60 tot en met 70 jaar, 
zijn persoonlijk uitgenodigd voor dit 
GALM-project. Het project start met 
de fittest. Bijna 70 deelnemers had-

den zich ingeschreven en hebben 
deelgenomen aan de wandeltest, 
knijpkrachttest, reactietest, flexibili-
teit van de schouders en rug en de 
bloktransfertest. Na de test heeft el-
ke deelnemer beweegadvies ge-
kregen van een van de adviseurs. 
Speciaal voor deze groep oude-
ren wordt ook een extra beweegles 
‘sport en spel’ voor ouderen in Ku-
delstaart georganiseerd. Aanmel-
den voor deze en andere activitei-
ten kan nog bij Sportservicebureau 
Haarlemmermeer, tel 023-5575937.

Resultaat
De eerste fittest voor ouderen in Ku-
delstaart was meer dan een succes. 
Het resultaat is dat veel deelnemers 
meer gaan bewegen. Over ruim een 
jaar wordt er weer getest in Ku-
delstaart. Sommige ouderen zullen 
de test dan voor het eerst doen en 
anderen kunnen testen hoe ze er na 
een jaar van bewegen voorstaan. 
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Theodore van Houten presenteert
Bevrijdingsdag Talkshow met 
muziek in De Oude Veiling
Aalsmeer - Het is inmiddels een 
traditie geworden om in de Ou-
de Veiling op bevrijdingsdag – za-
terdag 5 mei – een bijzondere talk-
show te organiseren met oogge-
tuigen van oorlogsjaren en bevrij-
ding. Op zaterdag 5 mei is Theo-
dore van Houten de gastheer. Hij 
praat met twee personen die in zijn 
boek ‘Een vrij ernstig geval’ voorko-
men, Peta Gallé-Dekker en Wam-
pie Posno. Peta Gallé-Dekker (geb. 
1927) woonde aan de Aalsmeerder-
dijk (nr. 533, tegenover Terra Nova). 
Het gezin van schipper Jan Dekker 
en Jaan Dekker-Kempe herberg-
de vanaf 1942 vele tientallen jood-
se onderduikers. Zelfs in de bieten-
schuit van Jan Dekker zaten onder-
duikers verborgen. Bij een razzia op 
joden op 10 februari 1944 werd ook 
Jaan Dekker-Kempe wegens ‘Ju-
denhilfe’ door de Sicherheitsdienst 
aangehouden en meegenomen. 

Zij stierf een klein jaar later in het 
vrouwenkamp Ravensbrück. Peta 
Gallé-Dekker, de laatste overleven-
de van het gezin Dekker, heeft de-

ze periode midden in de oorlog zeer 
bewust meegemaakt. Zij handelde 
na de oorlog in Den Haag in bloe-
men. Wampie Posno (geb. 1922) zat 
in het laatste oorlogsjaar onderge-
doken bij het gezin van Al Jong-
kind, Spoorlaan 5 in Aalsmeer. Het 
huis van de latere vredesactivist Al 
Jongkind fungeerde als ‘doorgangs-
huis’ maar ook zat er een groep lan-
gere tijd ondergedoken. Van het na-
jaar van 1944 tot na de bevrijding 
hield deze bonte ploeg uit linkse 
kringen een dagboek bij, dat vrij-
wel integraal in ‘Een vrij ernstig ge-
val’ is opgenomen. De onderduikers 
bij Al Jongkind hadden verschillen-
de achtergronden: joden, commu-
nisten, anarchisten, verzetsstrijders, 
etc. Wampie Posno ging na de oor-
log als script girl bij de Vara werken 
en werd uiteindelijk regisseuse bij 
de Vara televisie. 

De 5 mei talk show wordt met mu-
ziek uit de oorlogsjaren opgeluisterd 
door Leni Paul, accordeon, en zan-
ger Philip Paar, die zichzelf aan de 
piano begeleidt. 

Geslaagde rit naar de bollen
Ex-prins carnaval wordt 
prins solex Kudelstaart
Kudelstaart - Op 21 april vond 
de tweede solexrit van De Solex-
vrienden Kudelstaart en De Kwa-
kel plaats. De weersverwachtingen 
waren die dag niet echt fraai, maar 
toch kwamen 18 echte solexkanjers 
op dit buitenkansje af. Het werd im-
mers een rit naar de bollenvelden. 
En om het de Solexmensen naar de 
zin te maken had het gemeentebe-
stuur van Lisse kennelijk besloten 
om de solexen te verwelkomen met 
een heus bloembollencorso. Mede 
als gevolg van dit corso begroette 
een publiek van 10.000-en mensen 
de solexkanjers. En daar waar veel 
auto’s en bussen in de file stonden, 
tuften de oude brommertjes vrolijk 
langs de bollenvelden en de praal-
wagens. Uiteindelijk bleek het weer 
ook nog wel mee te vallen. In een 
vrolijk zonnetje konden de solexen 
en hun berijders zelfs hier en daar 
nog even genieten van de kleuren-
pracht van de tulpen en van de an-
dere welriekende bloemen. 
Vermeldenswaardig is nog dat de 
Kudelstaartse VIP Kees Scholte in-
middels tot het bestuur van de niet 
bestaande vereniging der Solex-
vrienden toegetreden is. Kees gaat 
de kas beheren. Nu hij teruggetre-

den is als prins carnaval zocht Kees 
een nieuwe uitdaging. Hij lijkt weer 
helemaal gelukkig te zijn, gezien de 
genotsuitstraling op de foto’s. Het 
behoeft verder geen vermelding dat, 
mede vanwege het toch wel fris-
se weer, de solexvrienden afgelo-
pen zaterdag voldoende aandacht 
hadden voor de nodige ‘natjes en 
droogjes’. De volgende rit is op za-
terdag 19 mei. Dan is er de barbe-
cue-tocht, welke start vanuit Alphen 
aan den Rijn. 

 

Veel mooie plekjes in Nederland
Lions Groene Harttocht 
met Aalsmeerse senioren
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
15 april organiseerde de Lions-
club Aalsmeer weer haar traditio-
nele jaarlijkse autotocht. Leden van 
de Lionsclub reden, met in hun au-
to’s zo’n 30 Aalsmeerse senioren, de 
tocht door het Groene Hart die langs 
de Amstel en Vecht voert. De geno-
digde dames en heren genoten met 
volle teugen. In Haarzuilens werd 
gepauzeerd en genoot men van pri-
ma koffie en gebak. Daarna werd via 

een andere route, langs de Krom-
me Mijdrecht de terugreis weer aan-
vaard. De traditie van de jaarlijkse 
Bollentocht langs de bloeiende bol-
lenvelden is hiermee verlaten. Uit de 
vele reacties bleek duidelijk dat dit 
initiatief door de uitgenodigde senio-
ren weer bijzonder op prijs werd ge-
steld. Er zijn zoveel mooie plekjes in 
Nederland. Een stimulans voor de le-
den van de Lionsclub Aalsmeer om 
een nieuwe traditie in te zetten.

Opknapbeurt voor terras
Piet Algra naar Curaçao 
dankzij RKDES-loterij
Kudelstaart - Notaris Mathijs van 
Gaalen heeft de nummers getrok-
ken van de RKDES loterij. De win-
naars zijn bekend. In totaal zijn 
3.000 loten verkocht door een grote 
groep vrijwilligers. Zij worden door 
het bestuur hartelijk bedankt, even-
als natuurlijk de sponsors voor het 
beschikbaar stellen van het prijzen-
geld. Er zijn prachtige prijzen ver-
loot, maar gelukkig blijft er ook een 
mooi bedrag over voor RKDES. Een 
gedeelte zal gebruikt worden om 
het terras voor de kantine van de 
sportvereniging een ander gezicht 
te geven. De vakantie naar Cura-
çao is gewonnen door Piet Algra 
met lotnummer 741. De grootbeeld 
televisie is mee naar huis gegaan 
met Natasha Zeldenthuis met lot-
nummer 2863, de Apple i-pad is nu 
eigendom van Berghoef Accoun-
tans met lotnummer 1204, de Nin-
tendo dsi 3d is gewonnen door Ma-

thijs de Bruin met lotnummer 2401 
en de I-reader van Sony is uitge-
reikt aan Seat Maas met lotnummer 
433. Overige prijzen: 6. Fotocama-
ra Olympus voor Nissan Auto Be-
nelux met lotnummer 1001; 7. Tap-
pan Yaki Inventum voor Bert van de 
Jagt met lotnummer 2728; 8. Mp3 
speler Archos voor Van Luling met 
lotnummer 515; 9. CD soundmachi-
ne voor Piet du Pau junior met lot-
nummer 471; 10. Boodschappen-
kar voor John Bubberman met lot-
nummer 2975; 11. Drankenpakket 
Gall en Gall voor Gerda Rentenaar 
met lotnummer 1746; 12. Kaaspak-
ket Blokje Om voor Pallas Athe-
na met lotnummer 1150; 13. Elek-
trische tandenborstel voor Nieu-
we Meerbode met lotnummer 692; 
14. Hoofdtelefoon voor Peter van de 
Bergen met lotnummer 2809 en 15. 
Staatslot voor Harry Könst met lot-
nummer 86. 

Storing, geen 
internet!
Aalsmeer - Paniek in huize Gom-
mans! Wat was er aan de hand? 
Nou dat zal ik je vertellen. Internet 
lag er een dag uit. We konden dus 
geen email ophalen, niet iets chec-
ken op het wereldwijde web, en al 
zeker geen artikelen naar de krant 
versturen. Help! Hoe moest ik dat 
nu allemaal gaan doen? Ik ben zelf 
best behendig met mijn compu-
ter, kan er prima mee uit de voe-
ten, maar als er dan technisch een 
mankement is, sla ik compleet dicht. 
Mijn man helaas ook. Hij is echt su-
perhandig en slim, heeft zelfs een 
HBO opleiding gevolgd, maar dat is 
op het gebied van dakbedekking en 
heel ver weg van de IT sector. Uren 
aan de telefoon gehangen met een 
technisch medewerker van de pro-
vider. “Mevrouw, heeft u al alles ge-
reset?” En ja, dat had ik al drie keer 
gedaan, zover gaat mijn kennis nog. 
“Oké, mevrouw, dan moet u nu uw 
modem even loskoppelen en recht-
streeks aansluiten in het KPN kast-
je in uw meterkast, dan kan ik de 
lijn checken.” Modem? KPN kastje? 
Uhhh. Rustig blijven nu. Niet met-
een gaan smijten met. Ja, met wat? 
Het liefst de hele computer door het 
raam, maar daar schieten we na-
tuurlijk niets mee op. Inmiddels is 
de telefoonverbinding verbroken, 
want ik had natuurlijk het verkeer-
de stekkertje uit het verkeerde aan-
sluitinkje getrokken, maar we heb-
ben via mijn mobiele weer contact. 
Pffff. Wat een wirwar van draden en 
verschillende kastjes. “Het is het 
langwerpige kastje, mevrouw, die 
met de vier stekkertjes. Brand het 
lampje? Knippert er een groen licht-
je?” Ik antwoord bevestigend en het 
schijnt toch echt aan het systeem 
te liggen. “Dan moet u nu de boel 
weer ontkoppelen en aansluiten 
zoals het zat onder het bureau bij 
uw computer.” vervolgt de geduldi-
ge helpdeskmedewerker. Inmiddels 

M iranda’s
omentenm hang ik ondersteboven te puffen en 

te zweten en te zoeken naar waar ik 
het ook alweer uitgeplugd had. Het 
lukt! Helaas, nog steeds geen inter-
netverbinding. Er wordt een mon-
teursrapport opgemaakt. We lopen 
gezamenlijk de vragenlijst door. Ik 
zou gaan sporten, maar er is inmid-
dels al minstens een uur verstreken 
met dit gehannes en het zweet gutst 
in straaltjes al lekker over mijn rug, 
daar kan geen spinningles tegen-
op! De vriendelijke man aan de an-
dere kant van de lijn deelt mij mee 
dat er over ongeveer vier werkda-
gen een monteur komt. Vier werk-
dagen! En het is pas donderdag! 
Daar zit het weekend tussen, dus 
bijna een week zonder internet! Ik 
besef dat we in deze maatschappij 
toch echt niet meer zonder kunnen. 
Tussen de middag komt mijn klei-
ne wijsneus (bijna 11) thuis eten en 
ik vertel hem dat we niet online zijn 
de komende dagen. “Maar mam, 
dat kan echt niet hoor. Ik zou online 
gaan gamen met mijn vrienden.” Hij 
is zo verontwaardigd en denkt het 
probleem maar even zelf op te los-
sen. Het kleine sprankje hoop dat ik 
stiekem op hem vestig wordt al snel 
tenietgedaan als hij mopperend 
weer naar beneden komt. De com-
puter blijkt er echt mee opgehou-
den te zijn. De sfeer in huis is om te 
snijden. Ik besluit toch iets van mijn 
dag te gaan maken, even de sport-
school te bezoeken en de dagelijkse 
dingetjes te gaan uitvoeren. Om half 
vier kom ik thuis en mijn zoon zit la-
chend achter zijn laptop. “Hij doet 
het weer hoor mam, volgens mij lag 
het aan jou.” En bedankt, dat doet 
veel goed voor mijn humeur. Het 
stemt mij toch positief dat ik hem zo 
bezig zie. Op mijn smartphone zie ik 
dat ook mijn man mij iets heeft ge-
stuurd. De whatssapp doet het dus 
blijkbaar ook weer; “Mop, het lag 
aan een storing bij KPN. De ADSL 
verbinding lag er vandaag uit. Ben 
je weer een beetje gekalmeerd?” 
Lekkere opstekers, van je fami-
lie moet je het maar hebben. Maar 
écht, was dat alles? Ik ontplof zo-
wat, maar ben wel blij dat ik weer 
vrolijk aan het werk kan. Een dag 
met een gaatje, noem ik het maar. 
En al ben ik graag met taal in de 
weer. Computertaal is absoluut niet 
mijn ding. Rotding! 

Door Miranda Gommans

Kienavond bij 
De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zaterdag 
28 april weer een gezellige kien-
avond. Er worden deze avond drie 
rondes gekiend. Tevens wordt een 
grote verloting gehouden. Iedereen 
is van harte welkom. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Om 20.30 uur wordt 
aangevangen met kienen in de kan-
tine van SCW in het Konnetlaantje. 
Wie voornemens is met een grote 
groep te komen, wordt verzocht dit 
te melden via 0297-329176.

Op is op!
Inschrijven op historisch 
veilingboek tot 4 mei
Aalsmeer - Voorintekenen op het 
unieke fotoboek over 100 jaar bloe-
menveilingen in Aalsmeer kan nog 
tot uiterlijk vrijdag 4 mei. Wie nog 
zeker wil zijn dat hij of zij op 2 ju-
ni over een exemplaar van het 150 
historische foto’s tellende boek kan 
beschikken, doet er verstandig aan 
om snel alsnog in te schrijven. Niet 
alleen omdat daarmee 2,50 euro 
wordt bespaard, maar ook omdat 
men dan zeker is dat men het boek 
kan aanschaffen. De oplage is na-
melijk beperkt en dus geldt: op is 
op!

Eeuwfeest
De 150 foto’s zijn inmiddels door 
de auteurs Hans Alderden en Cees 
van Dam geselecteerd. Zij hebben 
ze onderverdeeld rond een twaalf-
tal onderwerpen die als hoofdstuk-
ken in het boek terugkeren. Het fo-
toboek is een coproductie van de 
stichtingen Oud Aalsmeer en Histo-
rische Tuin die in het kader van het 
eeuwfeest van de veilingen (Bloe-
menlust, CAV en VBA) in Aalsmeer 
hun krachten hebben gebundeld. 
Het boek verschijnt in de eerste 
(feest)week van juni en kost dan 

22,50 euro. Mensen die vooraf inte-
kenen op het boek krijgen 2,50 kor-
ting en betalen slechts twintig euro.

Tentoonstelling
Het boek over 100 jaar veilingen in 
Aalsmeer verschijnt aan de start van 
de feestweek die op 2 juni begint. 
Voorintekenaars kunnen die dag 
het gereserveerde boek (of de boe-
ken) komen ophalen tegen betaling 
van twintig euro per stuk. Binnen-
kort wordt vermeld op welke locatie. 
Oud Aalsmeer en Historische Tuin 
organiseren eveneens een expositie 
op basis van de foto’s in het boek. 
Die kan tijdens de feestweek begin 
juni worden bezocht op de Histori-
sche Tuin. Het boek is tot 4 mei te 
bestellen door een e-mail te zenden 
naar: info@stichtingoudaalsmeer.nl 
met daarin de volgende gegevens: 
volledige naam, straat en huisnum-
mer, plaats, telefoonnummer (even-
tueel mobiel). En natuurlijk het aan-
tal boeken dat u wilt bestellen. Een 
brief met dezelfde informatie kan 
ook naar: Stichting Oud Aalsmeer, 
Postbus 374, 1430 AJ Aalsmeer. En 
ook deze brief dient uiterlijk 4 mei 
binnen te zijn.

Nieuwe vleugel in grote zaal Zorgcentrum Aelsmeer

Stichting zoekt donateurs

‘Dagen met een gouden 
randje’ voor ouderen
Aalsmeer - De stichting Vrien-
den van Zorgcentrum Aelsmeer zet 
zich erg actief in voor de ouderen in 
Aalsmeer. De stichting is in het le-
ven geroepen om voor ouderen ex-
tra voorzieningen te realiseren, die 
niet kunnen worden gefinancierd uit 
de normale Zorgcentrum- en Thuis-
zorgbudgetten. Het doel van de 
stichting is om ouderen ‘dagen met 
een gouden randje’ te bieden, zo-
als in de doelstelling staat vermeld. 
Door het werven van donaties en gif-
ten worden activiteiten ontwikkeld 
ten behoeve van ouderen, zoals bij-
voorbeeld financiële ondersteuning 
van de jaarlijkse vakantie en het or-
ganiseren van activiteiten ter ont-
spanning en recreatie van de bewo-
ners. Het afgelopen jaar werden do-
naties ontvangen van het Schiphol-
fonds, de Dutch Flower Group en het 
Rabo Coöperatiefonds. Mede dankzij 
deze giften en donaties van het be-
drijfsleven en particulieren heeft de 
stichting een aantal wensen van het 
Zorgcentrum kunnen inwilligen. Zo 
werd geïnvesteerd in de bouw van 
een hobbykas waarin bewoners, die 
gedurende hun arbeidzame leven di-
rect of zijdelings betrokken waren bij 
de tuinbouw, actief met plantjes be-
zig kunnen zijn. Voor de herinrichting 
van de ruimte, waarin de zogenoem-
de verhalentafel staat, werd een be-
roep gedaan op de stichting. Daar 
zijn nu onder andere een leestafel 
en een wand met tijdschriften ge-
plaatst. Verder werd vanuit Zorgcen-
trum Aelsmeer de wens geuit een 
rolstoelfiets met elektromotor te mo-
gen aanschaffen, waarmee een ver-
zorgende of vrijwilliger samen met 
een rolstoelgebonden bewoner een 
stukje kan gaan fietsen. De rolstoel-
fiets is aangekocht en hopelijk kun-
nen komende zomer veel rolstoe-

lers genieten van een mooie fiets-
tocht. Op verzoek van de Activitei-
tenbegeleiding is spelmateriaal aan-
geschaft voor de grote zaal, maar er 
was ook dringend behoefte aan een 
nieuwe muziekvoorziening. De stich-
ting heeft een kleine vleugel voor 
het podium in de grote zaal bekos-
tigd en een verrijdbaar Johannesor-
gel. In november werden beide in-
strumenten tijdens een dubbelcon-
cert feestelijk ingewijd door organist 
Theo Griekspoor en pianiste Hanne-
ke Maarse. Het kunsteducatief pro-
ject ‘Tijdreizen’, waarbij kinderen uit 
groep 4 en 5 van OBS Samen Eén sa-
men met bewoners van het Zorgcen-
trum een aantal workshops volgden, 
is ook financieel ondersteund. 

Wensenlij stj e
Maar er staat nog meer op het wen-
senlijstje. Kortgeleden is het Zorg-
centrum een Mobiliteitsproject ge-
start teneinde de mobiliteit van de 
bewoners te vergroten. Een onder-
deel van dit project is de aanschaf 
van een rolstoelauto, waarin mini-
maal 3 personen vervoerd kunnen 
worden. Ook aan dit project zal fi-
nancieel door de stichting worden 
bijgedragen. Tevens staat er nog 
een ‘klussenbus’ op het verlanglijst-
je. De stichting Vrienden van Zorg-
centrum Aelsmeer is verheugd aan 
zoveel wensen vanuit het Zorgcen-
trum tegemoet te hebben kunnen 
komen en blijft zich daarvoor ook in 
de toekomst inspannen. Daarbij is zij 
echter wel afhankelijk van donaties 
en giften en hoopt dat er voldoen-
de geld binnen blijft komen om al-
les te kunnen realiseren. Donaties 
zijn van harte welkom op rekening 
3001.10.421 t.n.v. Stichting Vrienden 
Zorgcentrum Aelsmeer. Informatie: 
www.zorgcentrumaelsmeer.nl.

Wethouder Gertjan van der Hoeven is druk bezig met de bloktransfertest, 
die de oog-handcoördinatie meet.

Lokale sportweek in Aalsmeer
Wethouder van der Hoeven 
doet ouderen fittest



pagina 12 Nieuwe Meerbode - 26 april 2012

Categorie MKB Groot
Dutch Flower Group beste 
onderneming Noord-Holland
Amstelland - In het Haarlemse the-
ater Philharmonie streden woens-
dag 18 april dertig finalisten om 
de titel ‘Beste Onderneming van 
Noord-Holland 2011/2012’. Aan het 
einde van de spannende verkie-
zingsavond konden vier bedrijven 
zich winnaar noemen: Dutch Flo-
wer Group uit Aalsmeer (categorie 
MKB Groot), Mechatronics Instru-
ments BV uit Zwaag (MKB Midden) 
en Keukencentrum Texel uit Den 
Burg (MKB Klein). De Publieksprijs 
ging naar Dunweg uitvaartzorg uit 
Hoofddorp. Juryvoorzitter gedepu-
teerde Jan van Run reikte de prij-
zen uit aan deze ‘parels van Noord-
Holland’. Vooral de uitvoering van 
de strategie, de marktpositie in de 
bloemen- en plantenhandel en de 
aandacht voor de werknemers en 
de omgeving overtuigden de ju-
ry om het Aalsmeerse familiebedrijf 
Dutch Flower Group uit te roepen 
tot winnaar binnen MKB Groot. Bin-
nen de categorie MKB Midden im-
poneerde Mechatronic Instruments 
BV uit Zwaag de jury met zijn inno-
vatieve ontwikkelingen op het ge-
bied van laboratorium instrumen-
ten en groei. Dit jaar was er voor het 
eerst ook een categorie MKB Klein. 
Het unieke concept, de passie en 
het oog voor duurzaamheid maak-
ten Keukencentrum Texel uit Den 
Burg tot eerste winnaar van deze 
nieuwe categorie.

Publieksprijs
Winnaar van de Publieksprijs Dun-
weg uitvaartzorg had bijna 10 pro-
cent van de publieksstemmen ver-

gaard. Op de dertig finalisten waren 
in totaal ruim 8.800 stemmen uitge-
bracht. De titel ‘Beste Onderneming 
van Noord-Holland 2011/2012’ is dé 
erkenning voor ondernemerschap 
in de provincie en omvat tevens een 
prijzenpakket ter waarde van 5.000 
euro. De Ondernemingsverkiezing 
Noord-Holland vond dit jaar voor 
de zesde keer plaats. Het is een be-
langrijk en breed gedragen initia-
tief om waardering voor onderne-
mingen in de provincie uit te spre-
ken. Ondernemers zijn immers de 
drijvende kracht van de economie 
in Noord-Holland. De dertig finalis-
ten, tien per categorie, wisten zich 
al eerder te onderscheiden van de 
overige ondernemingen uit de re-
gio op basis van onder meer per-
soneelsbeleid, innovatie, creativiteit 
en financieel beleid. Na de verto-
ning van korte bedrijfsfilms liet pre-
sentator Humberto Tan per cate-
gorie weten welke drie deelnemers 
doorgingen naar de eindronde. Met 
overtuigende speeches probeerden 
de eindfinalisten de jury en het pu-
bliek te overtuigen van hun onder-
nemerskracht, waarna de vakkundi-
ge jury zich terugtrok voor overleg. 
In de tussentijd genoten de ruim 
900 aanwezigen van het optreden 
van zanger Charly Luske. De uitein-
delijke winnaars waren erg onder 
de indruk van de andere finalisten. 
In de eindfinale liet Dutch Flower 
Group zowel Knap Transport Groep 
uit Wormerveer als het Alkmaarse 
Aannemingsbedrijf Ooijevaar achter 
zich. Meer informatie over de ver-
kiezing op: www.ovnh.nl.

Spiritueel moment met Inge 
Saraswati in ‘t Boekhuis
Aalsmeer - Zaterdag 28 april komt 
Inge Saraswati naar het Boekhuis 
in de Zijdstraat om te vertellen over 
haar boek ‘De Onthulling - Het mys-
terie dat leven heet’. Inge Saraswa-
ti is al sinds 1989 spiritueel leraar 
in Aalsmeer. Zij werkt al jaren met 
mensen om hen verder te brengen 
op het spirituele pad. Door de jaren 
heen is zij er achter gekomen dat het 
fenomeen spiritualiteit nog een on-
ontgonnen gebied is voor veel men-
sen. Met haar boek ‘De Onthulling - 
Het mysterie dat leven heet’ wil Inge 
Saraswati een bijdrage leveren aan 

de spiritualiteit die in een ieder is. 
Door het meegeven van de gebeur-
tenissen in haar jeugd en jong vol-
wassene laat zij kennis maken met 
een diversiteit aan gevoelens die ie-
dereen kent: liefde, afscheid nemen, 
creativiteit, passie en verwondering. 
Eind maart werd het boek van Inge 
Saraswati onder grote belangstel-
ling gepresenteerd in de Oude Vei-
ling. Zaterdag 28 april komt Inge in 
het Boekhuis in de Zijdstraat 12 ver-
tellen over haar boek en zal zij aan-
sluitend signeren. Aanvang: 14.00 
uur. Toegang gratis

Schiphol beste luchthaven
Amstelland - Passagiers hebben 
Amsterdam Airport Schiphol uitge-
roepen tot ‘beste luchthaven van 
Europa’ tijdens de Passenger Ter-
minal Expo in Wenen. Het is voor 
het eerst dat Schiphol deze award 
krijgt. Eerder won zij al enkele ma-
len de award voor beste luchthaven 
in West Europa. Schiphol keert bo-
vendien terug in de top 5 van beste 
luchthavens ter wereld op de vier-
de plaats (vorig jaar nog de zesde 
plaats). “We zijn trots op de prijs, 
mede omdat het de passagiers zijn 
die ons als beste luchthaven van 
Europa waarderen. Deze prijs is niet 
alleen een erkenning, maar ook een 
extra stimulans onze ambitie om Eu-
rope’s preferred airport te zijn en te 
blijven waar te maken”, aldus Maar-
ten de Groof, vicepresident van de 
Schiphol Group. De top 5 van de we-

reld ziet er nu als volgt uit: Incheon 
International Airport (Zuid-Korea), 
Singapore Changi Airport, Hong 
Kong International Airport, Amster-
dam Airport Schiphol en Beijing Ca-
pital International Airport. Schiphol 
wordt met name geroemd als over-
zichtelijke en transparante luchtha-
ven voor overstappende passagiers, 
maar ook voor wat betreft de ont-
spannende en recreatieve facilitei-
ten op de luchthaven. Dat leverde, 
na Singapore Changi Airport en In-
cheon International Airport ook de 
derde plaats op in de top van beste 
transferluchthavens ter wereld.
 
De awards zijn gisteren in ontvangst 
genomen door Jan van der Linden, 
Sr Manager Design and Review, tij-
dens de Passenger Terminal Expo in 
Wenen.

Yogadocente Francien Goudsbloem.

Workshop Midlife Yoga 
voor vrouwen 
Aalsmeer - Gelukkig is het the-
ma overgang of menopauze tegen-
woordig bespreekbaar geworden. 
Het is een levensfase die voor iedere 
vrouw op enig moment aanbreekt. 
De overgang is een natuurlijk pro-
ces. Deze periode brengt een groot 
aantal veranderingen aan op licha-
melijk, psychisch en spiritueel ge-
bied. Door de verandering in de hor-
moonhuishouding kunnen klach-
ten optreden zoals opvliegers, oog-
klachten, slapeloosheid, hartklop-
pingen, rusteloze benen en overma-
tig zweten. Er is veel informatie be-
schikbaar en er zijn inmiddels veel 
medicijnen op de markt gekomen. 
Wetenschappelijk is vastgesteld dat 
Yoga zeer positieve effecten heeft 
op vrouwen in de overgang. Yo-
ga reinigt en stimuleert de natuur-
lijk processen in het lichaam waar-
door klachten die voortkomen door 
de overgang verminderen. Francien 
Goudsbloem is een zeer ervaren en 
erkend yogadocent en heeft zelf de 
menopauze doorleeft. Op 12 en 13 
mei geeft zij de workshop Midlife 

Yoga in Aalsmeer. Deze workshop 
is niet alleen gericht op vrouwen 
die al overgangsklachten hebben. 
Ook voor vrouwen vanaf ongeveer 
40 jaar is het een goede voorberei-
ding op deze overgangsperiode. De 
workshop is een eerste kennisma-
king met specifieke yoga oefenin-
gen bij klachten die voor, tijdens en 
na de overgang kunnen voorkomen. 
Yoga ervaring is niet nodig. In sep-
tember start een vervolgcursus Yo-
ga en de wijze vrouw. De cursus be-
handelt alle chakra’s door specifie-
ke asana’s (yogahoudingen) uit te 
werken en te beoefenen, verbin-
ding te maken met het bijbehoren-
de chakra/bewustzijnsgebied en het 
godinnen-archetype te leren begrij-
pen. Het geestelijke rijpingsproces 
bij de vrouw in de menopauze wordt 
belicht vanuit de archetypische be-
nadering van C.G. Jung en J.S. Bo-
len. 
De workshops worden gegeven bij 
Raja Yoga in de Zijdstraat 72a. Voor 
meer informatie en aanmelding: 
www.extradimensie.com.

Gratis family tickets Profile Tyrecenter

Pinksterraces in Zandvoort
Aalsmeer - Evenals voorgaande ja-
ren is Profile Tyrecenter ook in 2012 
hoofdsponsor van de traditionele 
Pinksterraces op Circuit Park Zand-
voort. Op zaterdag 26 en maan-
dag 28 mei genieten bezoekers van 
spectaculaire races in acht verschil-
lende klasses. De Profile Tyrecenter 
Pinksterraces is één van de belang-
rijkste evenementen op het histori-
sche circuit in de badplaats. De hy-
perspecialist verwacht dit jaar op-
nieuw een enerverend pinkster-
weekend. Autosportfans kunnen in 
het pinksterweekend genieten van 
alle raceklassen uit het Dutch Po-
wer Pack. Onder andere het specta-
culaire Dutch GT Championship, de 
Dutch Renault Clio Cup, de Formi-
do Swift Cup en het Dutch Formu-
la Ford Championship worden tij-
dens de Profile Tyrecenter Pinkster-
races verreden. Op zaterdag 26 mei 

vinden tevens de Radical Sports-
car Masters plaats. Naast het uit-
gebreide raceprogramma zijn er ve-
le activiteiten voor kinderen. Zo zijn 
de Pinksterraces een gezellig dag-
je uit voor het hele gezin. Klanten 
van Profile Tyrecenter kunnen gra-
tis naar de Pinksterraces. 
Bij een besteding van minimaal 50 
euro ontvangen zij een family ticket. 
Deze kaart geeft het gehele week-
end gratis toegang tot het circuit-
park en de duinen voor twee vol-
wassenen of twee kinderen ouder 
dan 12 jaar. Kinderen tot en met 12 
jaar hebben gratis toegang. Het fa-
miliy ticket, de races en de activi-
teiten voor de kinderen maken de 
Profile Tyrecenter Pinksterraces tot 
een ideaal uitje voor het hele gezin! 
Meer informatie over de actie is te 
vinden op www.profiletyrecenter.nl/
pinksterraces.

Schoenenverkoop Belles 
Choses op Koninginnedag
Uithoorn - Steeds meer consu-
menten weten het internet te vin-
den voor het doen van aankopen. 
Levensmiddelen, meubels, acces-
soires, kleding en schoenen wor-
den aangekocht vanuit de luie stoel. 
Aankopen worden veelvuldig ge-
daan via webwinkels. Ook in Uit-
hoorn is een webshop van schoe-
nen en accessoires gestart. Het eer-
ste zomerseizoen is met veel succes 
doorlopen. De kick-off was de ver-
koopdag op Koninginnedag 2011. 
“Wat een goede opkomst en leu-
ke reacties hebben we ontvangen 
op de schoenen”, aldus eigenaresse 
Riekie van den Hoek. “Toen we op 
vakantie schoenen van dit merk te-
gen kwamen, waren we meteen ver-
kocht. Helaas was mijn maat niet te 
vinden. Terug in Nederland zijn we 
meteen op Google gaan zoeken en 
toen bleek dat het schoenenmerk 

niet in Nederland verkocht werd! 
Na contact gezocht te hebben met 
de leverancier, hebben we het merk 
naar Nederland gebracht met grote 
verwachtingen. Wij wisten al dat de 
schoenen leuk waren en veel men-
sen delen die mening!” Klanten we-
ten de webshop van Belles Cho-
ses al gauw te vinden. Voor diege-
ne die de schoenen graag wil zien 
en vasthouden, heeft Belles Choses 
de mogelijkheid geboden om langs 
te komen. Ook dit jaar wordt de zo-
mercollectie weer gepresenteerd op 
Koninginnedag. Iedereen die de zo-
merschoenen wil zien is van 9.00 tot 
17.00 uur van harte welkom aan de 
binnentuin van de Wiegerbruinlaan 
8a in Uithoorn. Bezoekers zullen 
zien dat er weer orginele, vrolijke, 
stijlvolle damesschoenen zijn, die je 
niet kunt laten staan. Laat die zomer 
maar beginnen!

Aalsmeerse ondernemers slaan handen ineen

Verse producten online 
besteld en thuis bezorgd
Aalsmeer - Verse producten van 
lokale winkels online besteld en 
thuis bezorgd. Keurslager Kruiswijk, 
Banketbakkerij Ab Müller, Groente-
man Dijt Vers, Kaashandel De Os-
dorper en Wijnhandel Wittebol slaan 
de handen ineen en starten van-
af 23 april een gezamenlijke web-
winkel.Dirk van Zoolingen van Wit-
tebol Wijn: “We starten deze web-
winkel om het mensen makkelijk te 
maken. Er zijn steeds meer mensen 
die weinig tijd hebben. Zij bestellen 
hun verse boodschappen voortaan 
online en wij zorgen er voor dat de-
ze thuis bezorgd worden. Ook voor 
ouderen en mensen die slecht ter 
been zijn, is het een ideale service. 
We bezorgen in eerste instantie el-
ke vrijdag tussen 17 en 19 uur in 
Aalsmeer, Hoofddorp, Uithoorn, De 
Kwakel, Kudelstaart en Rijsenhout.”
Het idee van een webwinkel van 
versondernemers is vernieuwend. 
Wel worden in een aantal regio’s 
in het land soortgelijke initiatie-

ven gestart. “Wij sluiten aan bij een 
bestaande formule, genaamd Re-
gioVers. Met hun ervaring kunnen 
we er samen voor zorgen dat onze 
klanten een optimale service ont-
vangen”, vervolgt Dirk. 
De webwinkel van de versonder-
nemers is te vinden op www.regio-
vers.nl. Van Zoolingen: “Het werkt 
heel eenvoudig. Je bestelt al je ver-
se producten en wijn op één adres, 
betaalt vooraf met Ideal en wij leve-
ren de producten in één keer thuis 
af. Daarvoor betaal je alleen de be-
zorgkosten (in Aalsmeer 5 euro), 
want we hanteren dezelfde prijzen 
als in de winkels. Bestellingen bo-
ven de 75 euro bezorgen we zelfs 
gratis.” Om de dienst te introduce-
ren geven de Aalsmeerse onderne-
mers een proefpakket cadeau aan 
iedereen die voor het eerst een be-
stelling plaatst. Kijk voor meer infor-
matie op de website van RegioVers 
Aalsmeer: www.regiovers.nl en kies 
regio Aalsmeer.

Aalsmeer - Afgelopen week startte de net getrouwde Simon Keizer, samen 
met onder meer Nick Schilder, Jan Smit en twaalf andere vrienden zijn vrijge-
zellenfeest op sportieve wijze met een partijtje footvolley en beachvolleybal in 
The Beach. Onder leiding van Robbie Witsche van Players United speelden de 
vrienden uit Volendam met veel plezier op het indoor strand in Aalsmeer! Na 
de lunch en een lekker biertje gingen Simon en zijn vrienden verder in de bus 
op weg naar de volgende activiteiten. 

Volendamse zangers in Aalsmeer
Vrijgezellenfeest in Beach

Handbalcompetitie jeugd
B1 boekt eenvoudige zege 
Aalsmeer - Op zondag 22 april 
stond voor de meiden B1 van FIQAS 
Aalsmeer de wedstrijd tegen het 
Amsterdamse Westsite op het pro-
gramma: voorheen altijd een lastige 
wedstrijd. Zoniet deze zondag, want 
de Aalsmeerse meiden zijn bezig 
aan een topseizoen. Alles lukte en
dat was prachtig om te zien. Dat 
vonden de weergoden blijkbaar 
ook, want op het moment dat de 
scheidsrechter voor het eerst floot 
brak de zon door en begon het 
spektakel binnen de lijnen met als 
absolute uitblinkster Sanne Maar-
se. Zij zette alle lijnen perfect uit, 
scoorde zelf ook prachtige doel-
punten en maakte acties waar de 
tegenstander gek van werd. Het 
werd een snelle wedstrijd waarin 
iedereen weer liet zien dat handbal 
als teamsport het mooiste spelletje 
is dat er bestaat. Er werd voor en 
met elkaar geknokt en met nog één 
wedstrijd te gaan staan de meiden 
eenzaam aan de top in deze com-
petitie. Over twee weken rest nog 
de laatste wedstrijd tegen de buren 
uit De Kwakel, namelijk KDO en dan 
zal het kampioenschap een feit zijn. 
Dan kan er een mooi handbaljaar 
afgesloten worden met een feest-
je en kan de ploeg zich gaan rich-
ten op het volgende seizoen. De C4 
jongens hebben afgelopen zondag 

een wedstrijd gespeeld tegen Ful-
men/Fidelitas in Amersfoort. Uitein-
delijk is verloren met 16-10. Een ne-
derlaag weliswaar, maar er was wél 
goed en hard gewerkt door de C4 
en er is volop veerkracht getoond in 
deze wedstrijd. Toch een pluspunt, 
dus! Zaterdag 21 april moesten de 
jongens D1 naar de Kwakel voor 
een wedstrijd tegen een meiden-
team van KDO. De jongens deden 
het prima en speelden een goe-
de wedstrijd. Bij rust stonden ze al 
met 8-3 voor en in de tweede helft 
had KDO helemaal geen antwoord 
meer op het spel van de D1. Voor-
al Thijs en Jeromy waren lekker op 
dreef en maakten er uiteindelijk 15-
4 van. De jongens D3 speelden een 
thuiswedstrijd en kregen een mei-
denteam van VOC op bezoek. Ze 
wisten vooraf al dat het een lasti-
ge pot zou worden tegen deze ster-
ke ploeg en dat was ook zo. Boven-
dien zat ook het weer niet mee: de 
jongens kregen een flinke bui regen 
over zich heen. De bal werd glad, 
het was koud en de koppies gin-
gen hangen, het kwam de stand al-
lemaal niet ten goede. Bij rust stond 
de D3 al met 1-9 achter, het zou uit-
eindelijk 3-20 voor de Amsterdamse 
meiden worden. Maik redde de eer 
voor FIQAS Aalsmeer met zijn drie 
doelpunten. 

Burgemeester start actie 
‘Trap ALS de wereld uit’
Aalsmeer - Burgmeester Pie-
ter Litjens geeft vrijdagmiddag 27 
april rond 16.30 uur het startsig-
naal voor de actie van Stichting 
AalsmeerFietst om zoveel moge-
lijk geld bij een te brengen voor 
de spierziekte A.L.S. Met de actie, 
‘Trap A.L.S. de wereld uit’, rijden de 
zeven Aalsmeerders Huib Peters, 
Jaap Geleijn, Piet van Dongen, Dirk 
Jansen, Dick Kuin, Klaas Maarsen 
en Gerard Verbeek in 20 dagen 
naar Santiago de Compostela, een 
rit over 2.400 kilometer. Tijdens de-
ze rit hopen de Santiago-rijders dat 
vele Aalsmeerders deze actie willen 
sponsoren voor Stichting ALS-Ne-
derland. Voorafgaand aan het star-
tevenement, welke plaatsvindt op 
het Praamplein, zijn diverse spon-
sors aanwezig en onder andere 
een dubbeldekker waar informatie 
is te verkrijgen over ziekte A.L.S. en 
waar men tevens kan inschrijven 
voor sponsoring en/of donatie. Ook 
is er muziek onder leiding van Jan 
SpringintVeld en worden de nieu-
we wieleroutfit van AalsmeerFietst 
gepresenteerd. Iedereen is welkom 
om de zeven rijders en twee bege-
leiders veel succes toe te wensen. 
Afgelopen weken heeft Stichting 
AalsmeerFietst ook niet stil geze-
ten om zoveel mogelijk geld bijeen 
te brengen voor Stichting A.L.S. 
Nederland. Inmiddels is meer dan 
3.000 euro binnengekomen en ho-
pen de rijders dat tijdens de tocht 
naar Santiago de Compostela het 
bedrag zeker zal oplopen naar het 
doel wat ze hebben gesteld: 50.000 

euro. De rijders en begeleiding be-
kostigen zelf hun gehele trip. Dus 
alles wat binnen komt is 100 pro-
cent voor ALS. Amyotrofische La-
teraal Sclerose (ALS) is een ziekte 
van de zenuwcellen die de spieren 
aansturen. Deze neuromusculaire 
(zenuw-/spier-) aandoening leidt 
tot het onvoldoende functioneren 
van de spieren. Dat komt door-
dat de motorische zenuwcellen in 
het ruggenmerg en het onderste 
deel van de hersenen – de zoge-
naamde hersenstam – afsterven. 
Hierdoor komen de signalen van-
uit de hersenen niet meer aan bij 
de spieren. De hersenen kunnen 
dan geen spierbewegingen meer 
op gang brengen. De ziekte ver-
oorzaakt meestal geen pijn en tast 
het verstand niet aan. Ook blijven 
de zintuigen (gevoel, smaak, ge-
zicht, reuk en gehoor) doorgaans 
intact, evenals de werking van dar-
men en blaas. Wel worden geleide-
lijk aan steeds meer spieren aan-
gedaan. Behalve de hartspier. Het 
uitvallen van de ademhalingsspie-
ren is meestal de oorzaak van het 
overlijden van iemand met ALS. 
Hoe snel dat gaat verschilt per per-
soon. Maar de gemiddelde levens-
verwachting van een ALS-patiënt 
is slechts drie tot vijf jaar.
Kom ook in actie: Kom vrijdag-
middag tussen 15.00 en 17.00 uur 
naar het Praamplein in het cen-
trum en steun de actie van Stich-
ting Aalsmeerfiets en schrijf in 
voor sponsoring en/of doneer voor 
Stichting ALS.
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Zomers Genieten op 
proeverij Wittebol Wijn
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
waren zo’n 130 klanten van Witte-
bol Wijn op de jaarlijkse Voorjaars-
wijnproeverij afgekomen. Klanten uit 
de Aalsmeer, Haarlemmermeer en 
omstreken hadden hun weg gevon-
den naar Bruinsma Hydrokultuur in 
De Kwakel, waar de proeverij in de 
schitterende showroom plaatsvond. 
Voordat de proeverij begon werd 
nog even stilgestaan bij het 25-ja-
rig jubileum van Brigitte ‘Git’, die nu 
alweer 25 jaar werkzaam is bij haar 
zwager Dirk en zus Linda. Op de ne-
gen proeftafels veel wijnen voor de 
zomerse dagen, veel wit, rosé’s en 
mousserende wijnen. De totaal 88 
wijnen waren afkomstig uit een elf-
tal verschillende landen. Er werd be-
gonnen met een lekkere Frizzante 
en Cava, gevolgd door mooie Sau-
vignon’s, lekkere rosé’s en enkele 
verrassende rode wijnen. Een aan-
tal toppers deze avond waren de 

wijnen van Tarani uit Zuid-Frank-
rijk, een overheerlijke Cava van Torre 
Oria uit Spanje, een super glas Mer-
lot van Chateau du Donjon 2008 uit 
de Minervois in Zuid-Frankrijk. Als 
afsluiter van de avond stonden er 
van het porthuis Calem diverse Ports 
te proeven. 

De Vintage 1991 was zeer in trek 
in combinatie met mooie kazen. De 
voorjaarsproeverij kon na al dit lek-
kers succesvol worden afgesloten. 
Alle gasten gingen met een voldaan 
gevoel huiswaarts. Dirk en Linda van 
Zoolingen en medewerkers zijn met 
alle zomerse wijnen ‘Klaar voor de 
Zomer’. Wilt u weten welke wijnen er 
deze avond op de tafel stonden? Kijk 
dan op www.wittebolwijn.nl. U vind 
hier tevens een foto-impressie van 
de avond. Wie interesse heeft in één 
van de wijnen is welkom in de win-
kel in de Ophelialaan 116.

Voor aanschaf nieuw wieksysteem
Overhandiging cheque aan 
korenmolen De Leeuw
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
21 april hebben Architect Richard 
Pannenkoek en aannemer Frans 
aan Berkel van Van Berkel Project-
ontwikkeling in het bijzijn van Wet-
houder Ulla Eurich een cheque van 
30.000 euro overhandigd aan Stich-
ting Korenmolen De Leeuw. Het 
geld wordt gebruikt voor een nieuw 
wieksysteem zogenoemde ‘fokwie-
ken’. 
De reden van de overhandiging was 
dat door de bouw van 34 apparte-
menten aan het Molenpad en in de 
Zijdstraat de Korenmolen misschien 
iets minder wind vangt en hierdoor 
minder kan draaien. Omdat de heer 
Pannenkoek en de heer Van Berkel 

de molenstichting een warm hart 
toedragen en graag zien dat de wie-
ken blijven draaien is zaterdag de 
cheque overhandigd. 
Wethouder Ulla Eurich: “Het is een 
mooi gebaar van Van Berkel aan de 
Korenmolen. Het project Molenpad-
Zijdstraat is een aanwinst voor het 
Centrum. Het zal de aantrekkings-
kracht van dit gedeelte van de Zijd-
straat enorm vergroten. Er komen 
34 appartementen en 2.900 vierkan-
te meter aan winkel- en voorzienin-
genruimte schuil gaan. Ook komen 
er extra openbare parkeerplaatsen. 
Op 16 mei om 15.00 uur zal op fees-
telijke wijze de eerste paal van dit 
mooie project worden geslagen.”

Start kaartverkoop culinaire avond 
Weer Wandel Gangen 
Menu in het Centrum
Aalsmeer - Op donderdag 24 mei 
wordt alweer voor de vijfde maal het 
Wandel Gangen Menu in Aalsmeer 
Centrum georganiseerd. De kaart-
verkoop is inmiddels gestart. Het 
Wandel Gangen Menu is een ge-
zamenlijk initiatief van de horeca in 
Aalsmeer Centrum en de winkeliers-
vereniging. Met een kaart voor het 
Wandel Gangen Menu eten de deel-
nemers deze avond op vijf verschil-
lende locaties. Bij alle deelnemende 
restaurants staat een gerecht klaar. 
De volgorde van het menu is volle-
dig vrij te bepalen. De deelnemen-
de horecazaken zijn: Restaurant De 

Halve Maen (Dorpsstraat 24), Hima-
laya Huis (Markstraat 32), Eetcafé 
’t Holland Huys (Zijdstraat 14), het 
Wapen van Aalsmeer (Dorpsstraat 
15) en De Oude Veiling (Marktstraat 
19). Kaarten à 29,50 euro voor het 
Wandel Gangen Menu zijn vanaf 
vrijdag 27 april te koop bij de deel-
nemende horecazaken en bij Total 
Copy Service in de Dorpsstraat 22. 
Een leuke gelegenheid om met fa-
milie, vrienden of collega’s uit eten 
te gaan. Er zijn maximaal 200 kaar-
ten beschikbaar, dus wees er op tijd 
bij! Kijk voor meer informatie ook op 
www.aalsmeercentrum.nl. 

Motorclub mariniers in 
Aalsmeer
Aalsmeer - Menig bezoeker aan 
de Ophelialaan heeft afgelopen za-
terdag 21 april vast de ogen uit-
gekeken. In de middag arriveerde 
een groep van zo’n zestig motor-
rijders bij de Carnivoor. De jaarlijk-
se tourtocht van de mariniers mo-
torclub, de Dutch Marines Brother-
hood, werd besloten met een over-
heerlijk diner bij deze sparerib- en 
biefstuk-specialist. Eigenaar Chris 

Bosse van de Carnivoor is zelf oud-
marinier en was uiteraard bijzonder 
trots op dit ‘opvallende’ bezoek. Hij 
heeft met zorg voor alle oud en die-
nende mariniers gekookt en vast en 
zeker zijn na de maaltijd nog diverse 
herinneringen opgehaald. Voor mo-
torliefhebbers was de aanwezigheid 
van de Dutch Marines Brotherhood 
een mooie gelegenheid om alle mo-
toren eens uitgebreid te bekijken. 

Andere naam en adres De Haas
Nieuw: Aalsmeer Service
Aalsmeer - Voor reparatie aan 
een televisietoestel had menig 
Aalsmeerder de weg naar de Op-
helialaan ooit gevonden. De Haas 
is namelijk een begrip in Aalsmeer. 
Wie nu voor de deur op nummer 99 
staat, komt wat dat betreft bedro-
gen uit. In het pand waar twintig 
jaar lang de bekende televisiezaak 
gevestigd was, is nu namelijk de ge-
zellige cadeauwinkel Happy B-day 
te vinden. Edo de Haas is vanaf 15 
maart verhuisd naar de Aalsmeer-
derweg. Samen met goede vriend 
en inmiddels compagnon Marcel 
Kesting zijn zij Aalsmeer Service ge-
start boven Nieuwkoop BV, het ge-
renommeerde bedrijf wat gespeci-
aliseerd is in meetinstrumenten en 
waar Marcel tevens eigenaar van 
is. Het betreft een flinke open ruim-
te waar Edo zijn werkplaats en uit-
gebreide showroom heeft. Voor re-
paratie aan televisies, audio en ove-
rige elektronische apparatuur kan 
men natuurlijk nog steeds bij hem 
terecht. Over waarom deze stap ge-
maakt is, vertelt Marcel het volgen-
de: “De Haas was altijd vooral ge-
richt op de particuliere markt. Dat 
blijft ook zo, maar ook voor het be-
drijfsleven is er nu, letterlijk en fi-
guurlijk, meer ruimte. Denk aan al-
le elektrische gereedschappen die 
onderhoud nodig hebben of defect 
zijn. Edo maakt het. Ongeacht het 
merk! Ik houd me meer op de ach-
tergrond bezig met de PR zaken.” In 
de showroom staat een keur aan 
producten uitgestald. LCD-, LED- 
en Plasma schermen, Smart TV’s. 
Exclusieve modellen, die niet via in-

ternet verkocht worden met een ge-
garandeerd goede kwaliteit. Ook 
stereotorens, monitoren en com-
plete home cinema sets. Daarnaast 
verkopen zij accessoires, zoals HD-
MI kabels, digitale kastjes, anten-
nes, afstandsbedieningen en zelfs 
batterijen. Het motto van de man-
nen is namelijk: ‘Wij doen alles. Voor 
u!’ 

Unieke belevingsruimte
De Haas is exclusief dealer van de 
merken Sony en Panasonic. Als ex-
tra service is er in het pand een fan-
tastische belevingsruimte gecreëerd 
met deze merken. Dit benodigd eni-
ge uitleg. Marcel vertelt: “We noe-
men het de kleinste bioscoop van 
Nederland, waar klanten achterover 
kunnen leunen op relaxte lounge-
stoelen. Vervolgens kiezen ze een 
film of muziekstuk en genieten van 
beeld (55”) en geluid. 

Met die ervaring kunnen ze dan al 
dan niet overgaan tot de koop van 
het product. Het is echt een bele-
venis; met de voetjes omhoog ge-
nieten. We willen dat mensen ‘wow’ 
zeggen als ze deze ervaring bele-
ven. Kom dus gerust eens langs.” 
Aalsmeer Service is gevestigd aan 
de Aalsmeerderweg 249s. Er is rui-
me parkeergelegenheid. Telefoon-
nummer 0297-360036. Voor meer 
informatie www.aalsmeer-service.nl. 
De openingstijden zijn van maandag 
tot en met vrijdag van tien tot vijf uur 
en daarnaast op afspraak. 

Door Miranda Gommans 

Ook zondag open!
Kom jeans scoren met 
veel korting bij Big L 
Aalsmeer - Big L gaat weer ruimte 
maken voor de nieuwste modellen 
jeans van bekende merken van on-
der andere G-star, Pall Mall, LTB en 
Levi’s. Om de jeans een mooie plek 
te geven in de winkel, wordt eerst de 
bezem door de jeanswand gehaald. 
De ‘oude’ jeans gaan dit weekend 
met fikse korting weg. Bespaar dit 
weekend tot en met 50 procent kor-
ting op een nieuwe jeans. Voor ie-
dereen zit er wel een broek bij, want 
Big L is bekend geworden om zijn 
grote aanbod in jeans. In 1984 be-
gon Big L als parallel importeur van 
de toen mateloos populaire 501 
jeans van Levi’s. Containers vol wer-
den vanuit Amerika verscheept en 
op de Albert Cuyp markt in Amster-
dam verkocht. Levi’s Benelux bood 
aan om te gaan samenwerken. Dit 
resulteerde in een exclusief contract 
voor de verkoop van de collectie Le-
vi’s B-keus en de verkoop van de 

Levi’s monstercollectie. Big L is dus 
al 27 jaar jeansaanbieder.
Tegenwoordig is Big L al jaren toon-
aangevend in de nieuwste mode-
trends. Een afdeling voor de heren 
met onder andere Jack&Jones, Es-
prit, G-star en Levi’s. En de dames-
afdeling is gevuld met jeans van on-
der meer Edc, Only, G-star en Dept 
en leuke shirts van het merk Cat-
walk Junkie. Ook aan de kinderen is 
gedacht, zowel jongens als meisjes. 
Op dit moment helemaal hot voor de 
kids zijn de merken G-sus en Outfit-
ters Nation. 
Big L is vrijdag is open van 10.00 tot 
21.00 uur. Zaterdag gaan de deu-
ren weer open om 10 uur en sluit 
de winkel om 17.00 uur. En ook aan-
staande zondag 29 april is de win-
kel in de Zijdstraat geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. Kom ook scoren 
dit weekend en koop een jeans met 
veel korting!

Afname aantal exporteurs, maar..
Meer export bloemen en 
bloemen laatste jaren
Aalsmeer - Hoewel het aantal ex-
porteurs van bloemen en planten de 
laatste jaren sterk afnam, bleef de 
export ervan stijgen, evenals de ge-
middelde omzet per onderneming. 
Dat wijst op aanhoudende schaal-
vergroting in de bedrijfstak, meldt 
de brancheorganisatie voor de 
groothandel in bloemen en planten 
VGB. Die kwam met een update van 
het twee jaar geleden uitgebrach-
te rapport ‘Typisch Groothandel’. 
Dat rapport gaf de ontwikkelingen 
tot en met 2009 weer. De nieuwste 
aanvulling loopt door tot 2011. In de 
laatste zeven jaar daalde het aantal 
exporterende groothandelaren van 
1014 naar 729, waarvan bijna twee-
derde (589) actief in Duitsland. De 
Duitse markt is met 1,6 miljard eu-
ro goed voor dertig procent van de 
export. Naar het Verenigd Konink-
rijk en Frankrijk – nummers 2 en 3 
in de Top Tien van Exportlanden – 
exporteerden respectievelijk 209 en 
235 bedrijven. Van de totale uitvoer, 
die sinds 2005 met 8 procent steeg, 
blijft ruim 97 procent binnen Europa, 
waar vooral die naar Rusland en Po-
len de laatste jaren steeds belangrij-
ker werd. De exportwaarde was, na 
de krimp in vooral de jaren 2008 en 
2009, vorig jaar met 5,2 miljard eu-
ro ongeveer terug bij die in 2007. In 
het eerste kwartaal van 2012 steeg 
de export met zeven procent. Van 
het totale aantal exporterende han-
delsbedrijven blijkt 5,4 procent (39) 
goed voor de helft van de export. 
De sterke terugval in 2009, als ge-
volg van de economische crisis, trof 
vooral de uitvoer van snijbloemen. 
Op die van potplanten had de cri-
sis weinig invloed. Naar omringen-
de landen, zoals Duitsland, groei-
de de uitvoer van planten ten koste 
van die van bloemen. “Onze export 
lijkt duidelijk weer op te veren na 
het dal,” zegt VGB-voorzitter Her-
man de Boon. “Ook uit kringen van 
producenten hoor ik weer wat op-
timisme, na de vele zware klappen 
die daar zijn gevallen.” Het aantal 
bedrijven dat zowel potplanten als 
snijbloemen exporteerde, groeide 
de laatste drie jaar van 42 naar 52, 
waarschijnlijk doordat handelaren 
zich meer hebben gespecialiseerd 
in een afzetkanaal dat producten 

uit beide categorieën vraagt. Want 
ook die specialisatie naar afzetka-
naal lijkt toe te nemen. De buiten-
landse importerende groothandel is, 
met een aandeel van ruim 36 pro-
cent (1,9 miljard euro), nog steeds 
het belangrijkste afzetkanaal. Maar 
in 2005 was dat aandeel nog bijna 
40 procent. Hoewel er veel gespro-
ken wordt over de supermarkt als 
afzetkanaal groeide deze de afgelo-
pen zes jaar met slechts 7,5 %, waar-
van het laatste jaar slechts 1% van 
de totale afzet. In totaal nemen de 
supermarkten nu zo’n 21% voor hun 
rekening. Gedurende die tijd waren 
ongeveer hetzelfde aantal bedrijven 
(ruim 40) actief op dat kanaal. Het 
aantal direct aan bloemisten leve-
rende exporteurs daalde sinds 2005 
met 35 procent. Maar van de daar-
in gespecialiseerde bedrijven groei-
de enigszins de omzet. Die van leve-
ranciers aan cash-and-carry’s steeg 
overigens in dezelfde periode met 
53 procent. De import – voorname-
lijk van snijbloemen - komt vooral 
uit Afrika. Van de 300 miljoen euro 
die Kenia aan verse bloemen expor-
teert, gaat nu 170 miljoen naar Ne-
derland. De 120 miljoen euro bloe-
menexport van Ethiopië is nu voor 
90 procent voor ons land bestemd. 
Intussen neemt Rusland ruim twee-
maal zoveel als Nederland van het 
Zuid-Amerikaanse Columbia af (46 
tegen 22 miljoen). Ecuador expor-
teert voor 100 miljoen aan bloemen 
naar Rusland en voor 44 miljoen eu-
ro naar Nederland. Over die ontwik-
keling maakt De Boon zich wel zor-
gen. “Wij moeten er alles aan doen 
om Nederland de draaischijf van de 
wereld te laten blijven. Daarvoor is 
meer internationalisering van de 
sector nodig. De groothandel is de 
waarde generator van de keten en 
de motor van de export. In beschou-
wingen over economisch waarde-
volle sectoren, wordt die schakel 
helaas nogal eens over het hoofd 
gezien.” De VGB (Vereniging van 
Groothandelaren in Bloemkwekerij-
produkten) is de brancheorganisa-
tie voor de binnenlandse, importe-
rende en exporterende groothandel 
in bloemen en planten. Haar leden 
vertegenwoordigen 65 procent van 
de omzet in die bedrijfstak

Ondersteuning gemeente en Meerlanden

Speciale koninginnedag-
actie van Wecycle
Aalsmeer - Na de vrijmarkten op 
Koninginnedag belanden veel niet 
verkochte elektrische apparaten in 
de vuilnisbak. Dat is zonde, want in-
geleverde apparaten kunnen goed 
worden gerecycled. Zo vormen ze 
weer grondstof voor nieuwe pro-
ducten. Samen met de gemeente 
Aalsmeer en De Meerlanden orga-
niseert Wecycle een speciale Konin-
ginnedagactie om bewoners te sti-
muleren elektrische apparaten niet 
in de vuilnisbak te gooien, maar in 
te leveren. De eerste honderd men-
sen, die na Koninginnedag – van-
af dinsdag 1 mei – een apparaat of 
spaarlamp inleveren bij de milieus-
traat in Rijsenhout krijgen de unie-
ke Wecycle-Stuntvlieger en de eer-
ste vijfhonderd maken kans op een 
luxe hotelovernachting.

Recycling elektrische apparaten
Bijna iedereen weet dat een oude 
televisie of kapotte koelkast moet 
worden ingeleverd. Deze kunnen 
dan verantwoord worden gerecy-
cled. Veel minder bekend is dat dit 
ook geldt voor alle kleine elektrische 
apparaten, elektrisch tuingereed-
schap en spaarlampen. Hiervan ver-
dwijnt per jaar zo’n 33 miljoen kilo 
in de vuilnisbak, terwijl hergebruik 
mogelijk is van 70 tot meer dan 90 
procent. Veel mensen weten niet 
dat zij al hun gebruikte elektrische 
apparaten en kapotte spaarlampen 
gratis kunnen inleveren bij de mi-

lieustraat in de gemeente. Wecycle 
laat de elektrische apparaten opha-
len bij de milieustraat en doorvoe-
ren naar overslag- en sorteercen-
tra. Daar worden de producten ge-
sorteerd naar recycleproces. De ge-
sorteerde producten worden daar-
na vervoerd naar gespecialiseer-
de recyclingbedrijven in Nederland, 
België en Duitsland. Veel apparaten 
worden gerecycled door ze eerst 
geheel of deels uit elkaar te halen. 
Dit is nodig om stoffen die schade-
lijk zijn voor het milieu te kunnen 
verwijderen en om alle materialen 
die geschikt zijn om opnieuw te ge-
bruiken zo ‘schoon’ mogelijk te kun-
nen scheiden. De recyclingbedrij-
ven scheiden zoveel mogelijk ma-
terialen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om ijzer, aluminium, koper, kunst-
stof, glas, hout en poeder. 

Over Wecycle
Wecycle wil iedereen ervan bewust 
maken dat gebruikte elektrische ap-
paraten en kapotte spaarlampen 
niet thuishoren in de afvalbak, maar 
apart moeten worden ingezameld. 
Kostbare grondstoffen worden dan 
teruggewonnen. “Gooi nooit weg, 
maar lever in!”, is daarom de centra-
le boodschap van Wecycle, dat aan-
geeft dat het heel normaal en nut-
tig is ook elektrische apparaten en 
spaarlampen gescheiden in te leve-
ren.
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Aalsmeer - In 2009 heeft Parkmeer 
B.V. overeenstemming bereikt met 
de gebroeders Van Leeuwen over 
het aankopen van de kwekerij aan 
de Stommeerkade. Door Parkmeer 
is destijds een principeverzoek in-
gediend voor medewerking aan een 
functiewijziging van het gebied van 
agrarisch naar wonen en bedrijven. 
B&W hebben in november 2009 be-
sloten hier in principe onder voor-
waarden medewerking aan te ver-
lenen. 
Het plan voorziet in vrije sector wo-
ningen passend bij de lintenstruc-
tuur van de Stommeerkade en 
kleinschalige bedrijvigheid aanslui-
tend aan de Noordvork. De ontslui-
ting van het gebied vindt plaats via 
de Stommeerkade en het parkeren 
is voorzien op eigen terrein. Het be-
bouwen van het gebied past binnen 
het bestemmingsplan Stommeer-
kade Oost. Tevens is bij dit bestem-
mingsplan een exploitatieplan op-
gesteld waarin de verrekeningen 
met de gemeente zijn vastgelegd.

Amendement
Om de woningen en bedrijven te 
kunnen realiseren is een uitwer-
king van het bestemmingsplan no-
dig. De eerste stap om te komen 
tot een herontwikkeling van het ge-

bied aan de Stommeerkade 79-87 is 
het opstellen van een Nota van Uit-
gangspunten en het afsluiten van 
een intentieovereenkomst. De Nota 
van Uitgangspunten bevat beleids-
matige uitgangspunten en de rand-
voorwaarden voor de ontwikkeling 
van de locatie en wordt door de ge-
meenteraad vastgesteld. De PACT-
fractie diende afgelopen donderdag 
tijdens het Beraad een amendement 
in en stelde voor de tekst ‘voor de 
definitiefase een krediet beschik-
baar te stellen van 40.500 euro’ aan 
te vullen met de tekst: ‘en dit bud-
get aan te wenden voor het opstel-
len van het uitwerkingsplan’, zodat 
direct na vaststelling van de Nota 
van Uitgangspunten Parkmeer kan 
overgegaan tot uitwerking van het 
bestemmingsplan Stommeer Oost 
en het opstellen van het uitwer-
kingsplan. De definitiefase wordt 
dan overgeslagen. Het amende-
ment kreeg geen steun van de ove-
rige fracties. 

Eensluidend
De uitwerking van de plannen voor 
Parkmeer passen in het bestem-
mingsplan en behoren tot de uit-
werkingsbevoegdheid van het Col-
lege volgens de CDA-fractie. Zowel 
ambtelijk als bestuurlijk is er voor 

gekozen dit project aan de Raad 
voor te leggen en de reden is duide-
lijk, namelijk de gevoeligheid van dit 
gebied waarvoor onlangs nog het 
besluit werd genomen het hele ge-
bied van het Project &2=1, inclusief 
de aanleg van de Noordvork, tegen 
het licht te houden op haalbaarheid. 
Nu het College bewust voor de-
ze route heeft gekozen is het in de 
ogen van de CDA-fractie gewenst 
deze route ook af te maken. Om op 
de avond van de besluitvorming met 
een amendement een andere rich-
ting aan te geven, vond de fractie 
onverstandig. Bij de vaststelling van 
de Nota van Uitgangspunten waren 
de fracties van CDA, PACT en VVD 
eensluidend en zij konden zich vin-
den in het voorstel. 

Onzalig idee
Dat lag anders voor de AB-fractie. 
Met name de (bouw)verkeersafwik-
keling kon geen genade in de ogen 
van de fractie vinden. Stukken dijk 
aan de Stommeerkade zijn nog niet 
onderzocht, de brug is niet in goede 
staat en bouwverkeer door de Op-
helialaan sturen wordt een onzalig 
idee gevonden. De macht van het 
getal zorgde ervoor dat de nota toch 
kon worden vastgesteld. 
Door Jan Peterse

Nota van uitgangspunten vastgesteld in Beraad

Verkeersafwikkeling voor 
Parkmeer baart AB zorgen

Wmo-raad bijeen
Aalsmeer - Woensdag 2 mei ver-
gadert de Wmo-raad om 15.30 uur 
in kamer 011 van het gemeentehuis. 
De vergadering is vrij toegankelijk. 
In verband met de beveiliging van 
het gemeentehuis is het praktisch 
wanneer belangstellenden zich van 
te voren aanmelden. Dit kan bij Be-
rend Vollmuller via 360963. Hij be-
geleidt de bezoekers naar de verga-
derruimte.

Vespa gestolen!
Aalsmeer - Op zondag 22 april is 
tussen negen en elf uur in de avond 
een scooter gestolen vanaf de Ring-
vaartzijde. De brommer is van het 
bekende merk Vespa, is zwart van 
kleur en is voorzien van een wind-
scherm. De eigenaresse van de 
scooter hoopt middels dit bericht 
meer informatie te krijgen. Het liefst 
natuurlijk haar vervoermiddel re-
tour. Voor inlichtingen en tips kan 
gebeld worden naar 0297-342133.

Gewond na val
Aalsmeer - Op donderdag 19 april 
is in de vroege ochtend een fietser 
ten val gekomen op de Hornweg. De 
man liep een ernstige hoofdwond 
op en is per ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd. Leden van het 
traumateam waren snel ter plaatse. 
Het vervoer per ambulance liet even 
op zich wachten. De ambulance 
moest namelijk omrijden vanwege 
het (te) lage viaduct op de Hornweg.

Auto vat vlam! 
Aalsmeer - Op donderdag 19 april 
is brand uitgebroken in een op het 
Raadhuisplein geparkeerde auto. 
Vermoedelijk is kortsluiting de oor-
zaak. Het vuur is door een omstan-
der uitgespoten met een brandblus-
ser. De brandweer heeft het nablus-
sen op zich genomen. Later op de 
dag is de auto op een trailer gezet 
en voor reparatie of sloop meege-
nomen.

Bumper en meer gedumpt
Aalsmeer - Wieldoppen worden re-
gelmatig gezien langs wegen. Soms 
netjes tegen een paal gezet voor de 
eigenaar, soms al lang onderdeel 
van de natuur en niet voor herplaat-
sing bruikbaar. Voor andere onder-
delen van auto’s dient toch echt een 
sloperij bezocht te worden. Ech-
ter, wie een nieuwe bumper zoekt, 
kan ook een kijkje gaan nemen in 
het steegje tussen de School- en de 
Zijdstraat. Sinds vorige week zater-
dag ligt dit exemplaar en nog wat 
andere auto-onderdelen achter het 

muurtje. Verwacht overigens geen 
nieuwe bumper, het ziet er namelijk 
uit dat de grijze ’strook’ en nog wat 
andere auto-onderdelen door de ei-
genaar gedumpt zijn. Niet meer no-
dig, klaar mee. Het moet toch niet 
gekker worden! Is het nou echt te 
veel werk om ‘resten’ naar De Meer-
landen of een autosloperij te bren-
gen? En wie ruimt het nu op? Hope-
lijk strijken de gemeente en het af-
valbedrijf over hun hart en verlossen 
zij bewoners en bezoekers van het 
centrum van deze minisloperij!

Inloopavond in Dorpshuis
Masterplan Vrouwentroost 
voor ontwikkeling gebied
Aalsmeer - Afgelopen week heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders het concept Masterplan 
Vrouwentroost vrijgegeven voor in-
spraak tot 31 mei. Bewoners en ove-
rige belanghebbenden kunnen in 
deze periode reageren op de visie. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Ondanks dat we al veelvuldig over-
leg hebben gevoerd met bewoners 
en ontwikkelaars hoop ik op veel re-
acties op het concept masterplan. 
Want het gaat erom dat er een visie 
op de ontwikkeling van Vrouwen-
troost komt die meerwaarde heeft 
en op zo veel mogelijk draagvlak 
kan rekenen.”

Inspraakavond
Vóórdat het concept Masterplan is 
opgesteld, zijn er enkele bijeenkom-
sten geweest met bewoners om hun 
wensen en ideeën voor de ontwik-
keling van Vrouwentroost te inven-
tariseren. Ook met projectontwikke-
laars, die grondeigendommen in het 
plangebied hebben, zijn gesprek-
ken gevoerd over hun plannen. De-
ze input is zoveel mogelijk meege-
nomen in het Masterplan. Het con-
cept Masterplan is in te zien via de 
website: www.aalsmeer.nl/vrou-
wentroost of bij de balie van het 
gemeentehuis. Belanghebbenden 
hebben tot eind mei de tijd om te 
reageren op de voorstellen. De re-
actie kan via email gestuurd worden 
naar info@aalsmeer.nl t.n.v. Project 
Vrouwentroost, mevrouw Caroline 
Jansen of schriftelijk naar Gemeen-
te Aalsmeer, Postbus 253,1430 AG 
Aalsmeer. Op maandag 7 mei wordt 
er een inloop/informatieavond geor-
ganiseerd in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. De avond begint om 19.30 
uur. Bezoekers kunnen op die avond 
informatie krijgen, tekeningen be-
kijken, vragen stellen en sugges-
ties doen. 

Ook is er gelegenheid om met el-
kaar, de verantwoordelijke wethou-
der, de landschapsarchitect en de 
aanwezige projectgroepleden in ge-
sprek te gaan. Desgewenst kunnen 
bewoners ter plekke een formulier 
invullen waarin ze hun inspraakre-
actie aangeven. Alle inspraakreac-
ties die voor 31 mei binnenkomen, 
zullen worden voorzien van een ant-
woord en zo mogelijk/zo nodig wor-
den verwerkt in het Masterplan. Het 
definitieve Masterplan Vrouwen-
troost wordt inclusief een begelei-
dende ‘Nota van Inspraak en Be-
antwoording’ naar verwachting om-
streeks de zomer ter instemming 
voorgelegd aan het college en de 
gemeenteraad. 

Verrommelde indruk
Het buurtschap Vrouwentroost is 
prachtig gelegen aan de Westein-
derplassen maar maakt op dit mo-
ment deels een verrommelde in-
druk door braakliggende percelen, 
leegstaande bedrijfspanden, schut-
tingen en hekwerken. Het college 
hecht veel belang aan het dorpse 
karakter van Vrouwentroost en een 
goede ruimtelijke ordening, waar-
bij ook ruimte wordt gegeven aan 
openbaar gebied met kwaliteit. Het 
concept Masterplan Vrouwentroost 
bevat dan ook richtlijnen voor toe-
komstige ontwikkelingen binnen 
een termijn van circa 10 jaar. Zo 
mogen er onder gestelde randvoor-
waarden maximaal 23 woningen (of 
20 woningen en 6 appartementen) 
worden gebouwd. 

De uitvoering van het Masterplan 
is afhankelijk van particulier initia-
tief. Ontwikkeling van de individu-
ele percelen is gefaseerd mogelijk 
mits openbaar gebied met kwaliteit 
wordt toegevoegd. De herontwikke-
ling is gebaseerd op vrijwilligheid.

Aalsmeer - Donderdag 19 april on-
dertekenden wethouder Ulla Eurich 
en Stan Roestenberg, directeur van 
Bohemen B.V., de samenwerkings-
overeenkomst voor de verkoop van 
19 percelen grond aan de Spoor-
laan en de realisatie van woningen 
op deze locatie. Wethouder Eurich: 
“Ondanks dat delen van het project 
De Tuinen van Aalsmeer worden 
heroverwogen, ben ik erg blij dat we 
nu kunnen starten met de ontwik-
keling van dit deelgebied.” Het deel-
plan Spoorlaan is het eerste pro-
ject van De Tuinen van Aalsmeer dat 
wordt uitgevoerd. Het deelgebied 
ligt tussen de Burgemeester Kas-
teleinweg, Baanvak en de Spoor-
laan. Op het voormalige terrein van 
het Rode Kruisgebouw worden aan 
twee groene hofjes zeven vrijstaan-
de en twaalf half vrijstaande wonin-
gen gebouwd. Directeur Roesten-
burg is trots op de plannen, zo liet 
hij weten tijdens de officiële onder-
tekening. “Het deelplan Spoorlaan 
heeft een zeer hoge kwaliteit. We 
gaan nu echt vaart maken. We ho-
pen al in juni te kunnen beginnen 

met de bouw van de eerste model-
woning.”

Ruime woningen
De woningen aan de Spoorlaan val-
len op door hun bijzondere tulpkap 
en de bouwkundige details. De wo-
ningen worden gebouwd op ruime 
kavels (tussen de 300 en 650 vier-
kante meter) en het woonoppervlak 
varieert tussen 180 en 200 vierkan-
te meter. Alle woningen beschikken 
over een eigen garage, in totaal drie 
parkeerplekken en een tuin aan het 
water en kunnen worden aangepast 
aan de persoonlijke wensen van de 
koper.Voor meer informatie en een 
persoonlijk gesprek kunt u terecht 
bij het Wooncentrum ‘De Tuinen van 
Aalsmeer’. Het Wooncentrum is ge-
vestigd aan de Stommeerweg 1 en 
is elke werkdag geopend van 12.30 
tot 17.00 uur. Ook kunt u contact op-
nemen met de heer Herman Weijers, 
telefoon: 0297-366029 of kijken op 
www.spoorlaan.nu. Voor meer infor-
matie over het gehele project kan 
gekeken worden op: www.detui-
nenvanaalsmeer.nl

Start bouw woningen in juni
Overeenkomst Spoorlaan 
gemeente en Bohemen

Buitenschoolse activiteiten op Mikado

Wethouders in gesprek met 
combinatiefunctionarissen
Aalsmeer - Op vrijdag 20 april be-
zochten de wethouders Ulla Eurich 
van Onderwijs en Gertjan van der 
Hoeven van Sport en Cultuur de 
brede school De Mikado in Nieuw 
Oosteinde. De wethouders gingen 
in gesprek met de combinatiefunc-
tionarissen Thijs van der Vossen en 
Annelies Eringa. Van der Vossen en 
Eringa organiseren sinds het najaar 
van 2011 allerlei buitenschoolse ac-
tiviteiten op De Mikado. 
Dit gebeurt op basis van vragen 
van ouders en scholen. De uitvoe-
ring vindt plaats in samenwerking 
met aanbieders op het gebied van 
sport, cultuur en welzijn. De wet-
houders bezochten muziekles-
sen, een schaakles en kregen een 

film te zien in het kader van ‘Talent 
Aalsmeer’. Wethouder Van der Hoe-
ven: “Ik ben verheugd om te zien 
dat de kinderen kunnen kiezen uit 
een breed aanbod aan activiteiten in 
sport, cultuur, techniek en zelfs een 
Masterclass koken. Kinderen kun-
nen zo zelf hun talenten ontdekken.” 
De gemeente Aalsmeer stimuleert 
met ‘Talent Aalsmeer’ de ontwik-
keling van brede schoolactiviteiten 
en de ontwikkeling van jeugdig ta-
lent. Kinderen en ouders kunnen 
zelf aangeven welke activiteiten zij 
graag na schooltijden zouden zien. 
De brede schoolactiviteiten zijn erop 
gericht om de jeugd behalve taal- 
en rekenvaardigheden extra vaar-
digheden te leren en meer kennis bij 

te brengen. Wethouder Eurich: “Het 
is fijn dat de combinatiefunctiona-
rissen vraaggericht te werk gaan 
en in de behoefte voorzien van de 
school, ouders en kinderen. Op de-
ze manier leren kinderen groepsge-
wijs hun hobby’s en interesses be-
ter kennen. Het talent van de kinde-
ren wordt ook verder ontwikkeld en 
zij maken hierdoor een grotere kans 
om een succesvolle rol te spelen in 
de maatschappij.” Meer informatie 
over ‘Talent Aalsmeer’ is te vinden 
op www.talentaalsmeer.nl. 

Een combinatiefunctionaris slaat de 
brug tussen het onderwijs en vrije 
tijd. Er wordt gezorgd voor ken-
nisuitwisseling tussen onderwijs, 
sportverenigingen en culturele or-
ganisaties. Het doel is om de jeugd 
op en buiten school kennis te laten 
maken met onder andere sport en 
cultuur. De combinatiefunctionaris-
sen organiseren ook de aanvullen-
de activiteiten. 

Wijkoverleg 
Hornmeer
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
26 april, komt de wijkraad Hornmeer 
weer bijeen. De gemeente heeft in-
woners gevraagd mee te denken en 
te praten over Aalsmeer en hun wijk 
in het bijzonder. 
Er komt meer participatie bij be-
leidsvoorstellen van de gemeen-
te en er komen meer digitale mo-
gelijkheden om wensen en opmer-
kingen kenbaar te maken. Het be-
stuur van de buurtvereniging wil 
graag met Hornmeer-bewoners van 
gedachten wisselen wat dat voor de 
wijk kan betekenen. 
De gebruikelijke vergadering wordt 
kort gehouden, zodat bewoners uit-
gebreid de mogelijkheid krijgen hun 
mening te geven over de voorstellen 
van de gemeente. 

De bijeenkomst wordt gehouden in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 en begint om 19.30 uur. 
Wat later aanschuiven mag ook. 

Groot aantal 
aanmeldingen 
voor Burgernet
Aalsmeer - Sinds vorige week kun-
nen Aalsmeerders zich aanmelden 
voor Burgernet. Alle inwoners heb-
ben inmiddels een brief ontvangen 
waarin dit wordt toegelicht. Tot nu 
toe hebben 522 inwoners zich aan-
gemeld, waarvan 168 in Kudelstaart. 
Burgernet is een samenwerkings-
verband tussen burgers, gemeen-
ten en politie om de veiligheid in de 
woon- en werkomgeving te vergro-
ten. 
Het is een telefonisch netwerk van 
bewoners en ondernemers in een 
bepaalde buurt. Via dit netwerk 
vraagt de politie met een sms of 
een spraakbericht aan de deelne-
mers aan Burgernet en aan hen die 
woonachtig zijn binnen een bepaal-
de afstand, te helpen bij een zoek-
actie naar een verdachte, een voer-
tuig of een vermist persoon. 

Werkwijze
Een Burgernetactie start vanuit de 
politiemeldkamer na een melding 
van bijvoorbeeld een heterdaad in-
braak of een vermist kind. 
Burgernetdeelnemers krijgen ver-
volgens van de politie via hun vas-
te of mobiele telefoon een spraak-
bericht of een sms met het verzoek 
uit te kijken naar een duidelijk om-
schreven persoon of voertuig. 

Ziet of hoort een deelnemer iets, 
dan geeft hij of zij dit direct door 
via (0800) 0011 (gratis nummer) dat 
uitkomt bij de politiemeldkamer. 

Voor ontwikkeling en behoud
PACT zoekt favoriete plekjes 
natuur in de gemeente
Aalsmeer - Dat de val van het kabi-
net impact heeft op de samenleving, 
is wel duidelijk. Natuurlijk is stabi-
liteit belangrijk, maar het biedt ook 
weer kansen om mooie stukjes na-
tuur verder te ontwikkelen en te be-
houden. Nog niet al te lang geleden, 
kwamen politieke partijen met een 
manifest: Mooi Nederland. PACT wil 
dit ook voor Aalsmeer en heeft daar 
uw bijdrage voor nodig. Wat willen 
Aalsmeerders en Kudelstaarters be-
houden aan natuur en hoe willen zij 
deze misschien verder ontwikkelen, 
waardoor behoud logischer is. Meld 
uw favoriete plekje natuur in de 
gemeente Aalsmeer aan en daar-
bij graag uw gedachte over de toe-
komst ervan. PACT wil dit graag tij-
dens het PACT café op 4 juni, waar-
voor ook Tweede Kamerlid Rik Gras-
hoff van Groen Links zijn medewer-
king heeft toegezegd. 

Wedstrijd: Ontdek je plekje
In de aanloop naar het PACT café 
van begin juni, heeft een ieder de 
kans om zijn of haar favoriete plek 
te fotograferen, beschrijven, teke-
nen, etc. Alle vormen zijn mogelijk, 
zolang maar duidelijk is om welke 
plek het gaat. Inzendingen kunnen 
aangemeld worden via de website 
www.pactaalsmeer.nl. Op de avond 
van het PACT café zullen alle plek-
ken en ideeën besproken worden 
en zal met behulp van een deskun-
dige jury de winnaar bekend wor-
den gemaakt. Tijdens het PACT café 
op maandagavond 4 juni komt ook 
GroenLinks Tweede Kamerlid Rik 
Grashoff naar cultureel café Bac-
chus om uitleg te geven over het ini-
tiatief ‘Mooi Nederland’. Goed voor-
beeld doet goed volgen, want werkt 
PACT Aalsmeer al jaren in een fijn 
samenwerkingsverband met PvdA, 

GroenLinks en D’66, onlangs heb-
ben deze partijen ook op landelijk 
niveau de handen ineen geslagen. 
Voor natuur wel te verstaan. Het 
gaat immers niet altijd alleen maar 
om de prijs van dingen, maar veel 
meer nog om de waarde ervan!

Zuid-Afrikaweg en 
Lunenberg Oever
Aalsmeer - De commissie naamge-
ving binnen de gemeente Aalsmeer 
heeft een drietal nieuwe straatna-
men gelanceerd. Het gaat om de 
Zuid-Afrikaweg voor de aparte toe-
gangsweg aan de rand van het be-
drijventerrein Molenvlietweg. Bo-
vendien wordt in Calslagen (aan de 
Herenweg) de Jan Lunenburg Oe-
ver in het leven geroepen en krijgt 
Aalsmeer het Molenaar Zwarten-
dijkpad. Deze naam wordt toege-
kend aan de voet-fietsverbinding 
tussen het einde van de Linnaeus-
laan en Geijlwijckerweg. Na publi-
catie hebben belanghebbenden zes 
weken lang de tijd om een bezwaar-
schrift in te dienen. 
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Stichting de Reede presenteert
Optocht en vrijmarkt op 
30 april in Rijsenhout
Rijsenhout - Stichting dorpshuis 
de Reede presenteert op Koningin-
nedag, maandag 30 april, weer een 
actief programma voor met name 
alle jeugdige inwoners van het dorp. 
De dag begint om 10.00 uur met het 
hijsen van de vlag en het zingen van 
het volkslied op de Werf. Om 10.15 
uur start vervolgens de optocht met 
versierde fietsen door het dorp. Om 
11.00 uur arriveert de stoet weer bij 
de Werf en worden de deelnemers 
getrakteerd op limonade en 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. Voor kinderen die dorst krij-
gen is er een limonade koe aanwe-
zig. Dit jaar kunnen de kinderen zich 
ook laten omtoveren in een bloem, 
beest of iets wat ze zelf leuk vinden. 
Een fotograaf zal na het schminken 
een foto maken die de kinderen of 
ouders zelf kunnen downloaden. 
Om 16.00 uur stopt de vrijmarkt. Het 
terras sluit om 17.00 uur. Natuurlijk 
wordt er op mooi weer gerekend, 
maar mocht het regenen dan wordt 
geprobeerd zoveel mogelijk onder-
delen te laten plaatsvinden in het 
dorpshuis.

Vrijwilligers gezocht!
Oranjespektakel in Oost 
met optocht en markt
Aalsmeer - Op maandag 30 april 
organiseert het bestuur van buurt-
vereniging Oostend een groots op-
gezet Koninginnefeest in Oost. Het 
feest begint later gewend bent en 
zal tot ongeveer 18.00 uur duren. 
Gestart wordt om 11.00 uur bij de 
brede school De Mikado met een 
verkleedoptocht voor de kinderen. 
De stoet gaat door de wijk Oostein-
de en eindigt bij buurthuis het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. De 
optocht word voorafgegaan door 
Show Jachthoorn Korps Kudelstaart. 
Bij het buurthuis kunnen de kinde-
ren vervolgens deelnemen aan al-
lerlei attracties. Zo zijn er onder an-
dere springkussens, draait het rad 
van fortuin en wordt de traditione-
le zwarte markt weer voor kinde-

ren gehouden. Deze start overigens 
al vanaf 8.00 uur. Verder is er een 
popcorn- en suikerspinkraam voor 
de jeugd. Ook voor de ouderen is er 
genoeg vertier. Dus, kom ook gezel-
lig buurten en genieten van alle ac-
tiviteiten, die de buurtvereniging or-
ganiseert in de wijk. De organisatie 
hoopt natuurlijk wel dat het weer zal 
meewerken en dat er meer kinderen 
komen dan andere jaren. De buurt-
vereniging is nog naarstig op zoek 
naar vrijwilligers die dit feest in goe-
de banen kunnen en willen leiden. 
Zonder deze mensen kan het feest 
misschien in de toekomst niet meer 
gehouden worden. Aanmelden kan 
telefonisch bij de heren H. Van der 
Stroom via 06-53115791 of M. Van 
der Vaart via 06-28254726.

Live optredens, clown en barbecue
Oranjefeest in Dorpshuis 
met heel veel gezelligheid
Kudelstaart - Op 30 april wordt in 
heel Nederland weer Koninginne-
dag gevierd. Dus ook in Kudelstaart. 
Dat is wat het bestuur van dorpshuis 
Kudelstaart ’t Podium bedacht heeft. 
Want wat is tenslotte Koninginne-
dag zonder groot feest? En dat het 
feest gaat worden, dat is zeker. Er 
is van alles uit de kast gehaald om 
ervoor te zorgen dat dit een onver-
getelijke Kudelstaartse Koningin-
nedag gaat worden. Om te begin-
nen komt de in Scheveningen (en 
ver daarbuiten) wereldberoemde DJ 
BOBO naar Kudelstaart. Maar er is 
meer. Er zullen optredens zijn van 
een aantal lokale artiesten. Om te 
beginnen Linda van den Aardweg. 
Geen onbekende. Zij zal tijdens dit 
Koninginnefeest laten horen wat 
zingen is. Nog een Kudelstaarter. 
Marco van Duren. Ook hij staat te 
trappelen om het podium te betre-
den. Bovendien zal ook shantykoor 
‘de Brulboeien’ hun gezellige (zee-
mans)liedjes ten gehore komen 
brengen. Last but not least zal aan 
het einde van de middag ook Cock 

Zwanenburg nog komen optreden. 
In de afgelopen jaren was hij een 
graag geziene gast bij de carnavals-
feesten van ‘de Pretpeurders’. Tus-
sen dit alles door zal, speciaal voor 
de kinderen, clown Hoky Poky aan-
wezig zijn. Deze clown kan werke-
lijk van alles. Hij speelt poppenkast, 
heeft een meesterlijke verkleed-act, 
kan ballonnen vouwen en kan nog 
goochelen ook. Ook voor de kinde-
ren zal er een springkussen staan. 
En om de inwendige mens niet te 
vergeten, kan er uiteraard ook een 
drankje genuttigd worden. Boven-
dien staat ook de barbecue aan en 
kan genoten worden van een heer-
lijk sateetje, een broodje hamburger 
of een broodje warme worst. U ziet 
het, voor een gezellige Koningin-
nedag hoeft u het dorp niet uit. Bij 
mooi weer uiteraard buiten op het 
parkeerterrein achter dorpshuis Ku-
delstaart ’t Podium. Bij slecht weer 
vindt alles gewoon binnen plaats! 
Het feest begint om 13.00 uur en de 
toegang is helemaal gratis. Tot 19.00 
uur is iedereen van harte welkom.

Muzikale afsluiting koninginnefeest
Coverband Through Time 
live op Raadhuisplein
Aalsmeer - Aanstaande maandag 
30 april, Koninginnedag, wordt op 
het Raadhuisplein vanaf 18.00 uur 
een optreden gegeven door de co-
verband Through Time. Sinds 2008 
timmert Through Time flink aan de 
weg! Met nummers van Fleedwood 
Mac, Anouk, Pink, Coldplay en ve-
le anderen doet Through Time z’n 
naam eer aan door covers te spe-
len van vele jaren geleden, maar 
zich ook te storten op recent werk 
van vele artiesten. Allemaal zijn ze 
in het dagelijks leven druk met werk 
of school, maar de bandleden van 

Through Time zitten op woensdag-
avond in ieder geval niet stil; dan 
wordt er hard gerepeteerd, zodat 
elk nummer herkenbaar is voor het 
publiek, maar toch ook een eigen 
tintje heeft. Vaak in de weekenden 
is de band te vinden in cafés, kroe-
gen, dorpshuizen, feesttenten, klei-
ne festivals en jubilea en genieten 
de bandleden met volle teugen van 
ieder optreden. Through Time komt 
uit het Oosten van het land en be-
staat uit zes jonge enthousiaste mu-
zikanten. Dit optreden wordt aange-
boden door café Joppe.

Koninginnedag

Vrijmarkt in de Zijdstraat
Aalsmeer - Op Koninginnedag, 
maandag 30 april, is de winkelstraat 
in het centrum weer voor alle jeug-
dige inwoners. Tijdens de vrijmarkt 
mogen kinderen speelgoed, spel-
letjes, boeken en andere spulletjes 
verkopen. Neem een kleed en een 
stoel mee en haal de bezoekers over 
een aankoop te doen! Naast verko-
pen van goederen, mag ook op an-
dere manieren geprobeerd worden 
geld te verdienen. Ieder jaar komt 

het publiek oog in oog te staan met 
weer een nieuwe inventieve ver-
koopmogelijkheid. Vooral grabbelen 
is al jaren ‘in’, maar andere spelletjes 
als ringen werpen en ballen gooien 
winnen terrein. Voor extra sfeer zor-
gen veelal de verschillende muzi-
kanten en voor hun liedjes op gi-
taar, fluit, drums of saxofoon wor-
den ze veelal beloond. Kom op tijd 
een plekje zoeken, de vrijmarkt in de 
Zijdstraat is populair!

Vissen, springen, worstelen en meer
Spelletjes van ‘t Oranje-
comité op Raadhuisplein
Aalsmeer - Voor het tiende jaar 
alweer tovert het Oranjecomi-
té Aalsmeer op Koninginnedag 30 
april het Raadhuisplein om in een 
waar speelparadijs voor kinderen. 
Ook dit jaar worden alle jeugdige 
inwoners uitgenodigd naar het cen-
trum te komen en actief deel te ne-
men aan de vele, soorten spelle-
tjes. Eendjes vissen, glaswerk gooi-
en, sumo worstelen, karten en mini-
voetbal staan onder andere op het 
programma. Verder wordt het plein 
gevuld met een draaimolen, ver-
schillende springkussens en hin-
dernisbanen en mogen de aller-
kleinsten zin een weg wanen door 
het ballenbad-doolhof. Alle activi-
teiten zijn gratis te bezoeken. En al-
le jeugdige bezoekers worden ook 
nog eens getrakteerd op gratis li-
monade, snoepjes en een present-
je. Uiteraard is ook aan alle ou-
ders gedacht. Ook zij kunnen ge-

nieten van hapjes en drankjes. De 
spelletjesmiddag op het Raadhuis-
plein is maandag van 12.30 tot 18.00 
uur. Uiteraard zijn voor de veiligheid 
van dit grootse kinderfeest veel vrij-
willigers nodig. Lijk het je wat? Vrij-
willigers kunnen rekenen op goe-
de begeleiding en verzorging. Aan-
melden kan bij Conny Hogerwerf via 
06-51597475 of via conny@joppe.nl.

Kleedjesverkoop voor jeugd 
rond winkels in Kudelstaart
Kudelstaart - In en rond het win-
kelcentrum wordt op Koninginne-
dag 30 april ook dit jaar kleedjes-
verkoop voor kinderen gehouden. 
Jongens en meisjes mogen deze 
dag voor verkopers spelen en pro-
beren een zakcentje te verdienen. 
Richt je kleedje in met allerlei spel-
letjes, boeken, speelgoed en andere 

snuisterijen en zorg dat de bezoe-
kers vooral bij jou komen snuffelen 
en kopen! De vrijmarkt is in de och-
tend. 
Speel je een instrument of kan je 
een bijzonder trucje? Zeker ook 
langs komen en dit laten horen en 
zien. Het draagt zeker bij aan de ge-
zelligheid!

Brocante bij 
Bram en Toos
Aalsmeer – Op maandag 30 april, 
Koninginnedag, zal de tuin van 
Bram en Toos Vonk in de Fuutlaan 9 
niet alleen blauw kleuren, maar ook 
oranje! Vanaf zeven uur in de och-

tend staan de tafels in de tuin en 
het prieel weer vol met serviezen, 
bestek en glazen. Ook is klein meu-
bilair en nog vele andere hebbedin-
gen te koop. Let op! Vroege vogels 
maken kans het gouden ei te vin-
den. Vier dit jaar Koninginnedag an-
ders en kom naar de Fuutlaan 9 in 
de Hornmeer en bezoek deze gezel-
lige brocante-verkoop. 
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Aalsmeer - De meivakantie is dit 
jaar van dinsdag 1 tot en met vrij-
dag 4 mei. Ondanks de korte vakan-
tie, heeft het personeel van zwem-
bad De Waterlelie en de sporthal 
De Bloemhof van alles georgani-
seerd voor de kinderen. Er is voor 
iedereen wel iets te doen in de mei-
vakantie. In sporthal De Bloemhof 
kunnen de kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar zich heerlijk uitleven tij-
dens de sport en spelinstuif. Lekker 
spelen, klimmen, rennen, knutselen 
of tekenen, tafeltennissen en voet-
ballen. De sport en spelinstuif wordt 
gehouden op woensdag 2 mei in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg 187. De kinderen zijn van har-
te welkom van 9.30 tot 12.00 uur. De 
entree is 2.50 of 4.50 euro voor een 
patatje en een glas limonade er bij. 
Ook de ouders zijn natuurlijk van 
harte welkom om met hun kinde-
ren mee te komen. Ook is er in de 
meivakantie volop gelegenheid om 
te komen vrijzwemmen in zwem-
bad De Waterlelie. Elke dag kun-

nen de kinderen komen spelen en 
zwemmen in het water met diverse 
speelmaterialen. Op dinsdag 1 mei 
is er extra vrijzwemmen van 10.30 
tot 14.30 uur, op woensdag 2 mei 
van 10.30 tot 15.45 uur, op donder-
dag 3 mei van 12.00 tot 14.30 uur en 
op vrijdag 4 mei van 10.00 tot 13.00 
uur. Rond de klok van 11.00 en 13.30 
uur organiseert het zwembad per-
soneel deze dagen leuke spelletjes 
en wedstrijdjes in en om het water, 
dus kom gezellig meedoen! Ook is 
er op 4 mei een baby- en peuterles 
van 9.15 tot 10.00 uur voor alle kin-
deren van 0 tot en met 4 jaar. Daar-
na kan men lekker blijven vrij zwem-
men. Het programma voor het ba-
nenbad blijft op deze dagen onge-
wijzigd, behalve op woensdag 2 mei. 
Dan is het bad ’s morgens geopend 
tot 12.45 uur. Het zwembad is ge-
sloten op maandag 30 april, Konin-
ginnedag. Meer informatie over al-
le activiteiten en actuele openings-
tijden: www.esa-aalsmeer.nl of bel 
0297-322022.

Gezellige meidenmiddag en 
kookworkshop bij Binding
Aalsmeer - Woensdag 18 april was 
het weer gezellig tijdens de meiden-
middag bij Binding Zolder in Ku-
delstaart. Acht dames gaven hun na-
gels een of meerdere kleurtjes, de-
den make-up op en sommige mei-
den wilden nog een mooie tatoeage 
en dat kon natuurlijk ook! Er hing een 
gezellige relaxte sfeer en de meiden 
konden het goed met elkaar vinden. 
Ze vonden twee uur eigenlijk te kort. 
Nadat de meiden vertrokken waren 
stond weer een nieuwe groep voor 
de deur. Dit keer niet alleen meiden, 
maar ook jongens want ‘s avonds 

startte de tweede les van de kook-
workshop. Dit keer was het voorge-
recht een paddenstoel van ei en to-
maat. Boris kwam met dit leuke idee. 
Het hoofdgerecht was chili con car-
ne, maar dan speciaal voor kinderen 
en het nagerecht bestond uit war-
me pannenkoek met ijs, slagroom en 
warme kersen. Het was weer een ge-
zellige en geslaagde kookworkshop. 
De Binding organiseert wekelijks al-
lerlei activiteiten. Neem een kijkje op 
www.debinding.nl voor alle activitei-
ten op de drie locaties in het Cen-
trum, in Oost en in Kudelstaart.

Veel toekomstig talent op toernooi
Topclubs zondag te gast 
bij junioren van RKDES
Kudelstaart - Aanstaande zondag 
28 april wordt op het sportcom-
plex van RKDES voor de 21e keer 
een groot toernooi voor D- junio-
ren gespeeld. Het jeugdbestuur van 
voetbalvereniging RKDES is er op-
nieuw in geslaagd een toernooi te 
organiseren waaraan D-elftallen 
van vijf topclubs zullen deelnemen. 
De goede organisatie maar ook de 
uitstekende accommodatie van de 
Kudelstaartse vereniging zijn enke-
le belangrijke afwegingen voor di-
verse clubs om ieder jaar weer te-
rug te komen. 
De deelname van KNVB, ADO Den 
Haag, ARGON, DWS, Rijnsburgse 
Boys, Roda’23 en VVSB, maar ook 
de deelname van RKDES, staat ga-
rant voor een dag vol fantastisch 
en spannend voetbal op topniveau 
en waarvan iedere voetballiefheb-
ber kan genieten. Of er op dit toer-
nooi opnieuw toekomstige topvoet-
ballers te bewonderen zijn, zal de 
toekomst uitwijzen. Vast staat ech-
ter dat er inmiddels veel spelers in 
de Eredivisie of zelfs bij buitenland-
se topclubs voetballen die ooit aan 
het RKDES-toernooi hebben deel-
genomen. De ploegen zijn voor dit 
toernooi ingedeeld in twee pou-
les. In Poule A RKDES, ADO Den 
Haag, VVSB en DWS en Poule B 

bestaat uit ARGON, KNVB West 1, 
Roda’23 en Rijnsburgse Boys. Het 
toernooi start om 10.00 uur met de 
eerste poulewedstrijden. Alle wed-
strijden hebben een speelduur van 
twee keer vijftien minuten. In de 
middagpauze wordt er voor de spe-
lers en begeleiders van alle elftal-
len een lunch verzorgd. Om 13.15 
uur wordt het programma vervolgd 
met de laatste poulewed¬strijden, 
waarna om 14.30 uur de halve fi-
nalewedstrij-den gespeeld worden. 
Om 15.10 uur vinden de wedstrijden 
plaats om de 5e tot en met de 8e 
plaats. De middag wordt afgesloten 
met de kleine finale om de 3e en 4e 
plaats en de grote finale tussen de 
beide winnaars van de kruisfinales. 
Deze beide wedstrijden beginnen 
om 15.50 uur. 

De prijsuitreiking vindt direct na af-
loop van deze wedstrijden om on-
geveer 16.25 uur plaats. Omdat het 
niet mogelijk is om een dergelijk 
groot opgezet toernooi te organi-
seren zonder extra financiële mid-
delen, wil de Jeugdcommissie van 
RKDES de vele sponsors harte-
lijk bedanken en tevens uitnodigen 
om een bezoek te brengen aan het 
sportcomplex aan de Wim Kand-
reef.

Bieb organiseert in meivakantie
Workshop ‘Maak je eigen 
digitale boek’ voor jeugd
Aalsmeer - Je eigen boek maken, 
wie wil dat nou niet. De Bibliotheek 
Amstelland organiseert in de meiva-
kantie op 1,2 en 3 mei leuke work-
shops voor kinderen van 7 tot en 
met 10 jaar. Tijdens de tweeënhalf 
uur durende workshop ‘maak je ei-
gen digitale boek’ komen de opbouw 
van het verhaal aan bod en hoe je 
daar de beste tekeningen en teksten 
bij verzint. Daarna leer je hoe je al-
les digitaal kunt maken. Als het ver-
haal af is kan het (prenten)boek met 
je eigen naam er op online bekeken 
worden en kan je het ook thuis laten 
zien. De workshops worden op 1 mei 
in de bibliotheek van Uithoorn gege-
ven, op 2 mei in bibliotheek Westwijk 
en bibliotheek Stadsplein en op don-
derdag 3 mei in Aalsmeer, in de bieb 
in de Marktstraat. De kosten bedra-
gen 12,50 euro voor 2,5 uur. Pashou-
ders betalen tien euro en in de voor-
verkoop geldt een korting van een 
euro. Voor de exacte tijden kan geke-

ken worden op de website www.de-
bibliotheekamstelland.nl. Ook is alle 
informatie terug te vinden via de app 
Bibliotheek Amstelland.

Schoolkorfbaltoernooi
Sportiviteitsprijs groep 
5 van De Hoeksteen
Aalsmeer - Zaterdag 21 april heb-
ben twee teams, één uit groep 8 en 
één uit groep 5, van basisschool De 
Hoeksteen in Kudelstaart deelge-
nomen aan het schoolkorfbaltoer-
nooi. Verschillende leraren en ou-
ders stonden de kinderen aan de 
kant aan te moedigen. Na een aan-
tal heerlijke potjes korfbal vielen 
beide groepen helaas niet in de be-
kerprijzen. Toch ging De Hoeksteen 
dit jaar niet met lege handen terug 

naar school. Groep 5 won name-
lijk de prijs voor het meest sportie-
ve team van het toernooi. Daarmee 
hebben zij een originele korfbal ge-
wonnen voor de school. Afgelopen 
maandag mochten de sportievelin-
gen van groep 5 de klassen rond 
met hun gewonnen prijs. De leerlin-
gen, ouders en leraren kunnen te-
rug kijken op een mooie, zonnige, 
gezellige en vooral sportieve zater-
dagmiddag.

De winnende groep bij de Antoniusschool uit Kudelstaart.
Onderste foto: de winnende groep van OBS De Zevensprong uit Rijsenhout.

Coöperatiefonds Rabobank
Antonius en Zevensprong 
winnaars Bank Battle
Aalsmeer - Op maandag 16 april 
gingen meerdere groepen van ver-
schillende basisscholen op de com-
puter de strijd met elkaar aan in de 
BankBattle 2012! Alle deelnemende 
scholen in de gemeenten Aalsmeer, 
Haarlemmermeer en Uithoorn zijn in-
gedeeld in clusters. Antoniusschool 
team 1 uit Kudelstaart en OBS De 
Zevensprong uit Rijsenhout mogen 
zich winnaar BankBattle 2012 noe-
men! Na hard werken kwamen de 
groepen tot een geheime BankBat-
tleCode, waarmee ze de BankBattle-
Kluis konden openen. OBS De Ze-
vensprong had binnen 1,5 uur de 
juiste code gevonden en daarmee de 
kluis gekraakt. Antoniusschool team 
1 deed dit zelfs binnen het uur. Kort-
om: allebei de scholen hebben een 
geweldige prestatie neergezet en 
mogen zich met recht winnaar Bank-
Battle 2012 noemen! Om de winnen-
de groepen te feliciteren met de-

ze geweldige prestatie, ontvingen de 
kinderen uit handen van Jan Dries-
sen, Rayondirecteur Aalsmeer-Uit-
hoorn van Rabobank Regio Schip-
hol, symbolisch een cheque voor 
de prijs. De overhandiging van de 
cheque werd bij één winnaar zelfs 
gevolgd door een heus ‘ererond-
je’ om de school. De BankBattle is 
een internet gestuurde quiz voor de 
groepen 7 van het basisonderwijs. 
De groepen worden getoetst op hun 
parate kennis en hun computervaar-
digheden. Op exact hetzelfde tijd-
stip starten de leerlingen met prak-
tijkopdrachten en het beantwoorden 
van vragen over muziek, computers, 
techniek, radio, televisie en internet. 
De prijs is niet mis: een dagje Efte-
ling. De prijs wordt beschikbaar ge-
steld vanuit het Coöperatiefonds van 
Rabobank Regio Schiphol. Rabobank 
Regio Schiphol bedankt alle groepen 
voor hun deelname! Meer weten over 

Drumfanfare melomanie op weg naar startplaats van het kindercorso.

Vrolijke noten drumfanfare 
Melomanie bij kindercorso
Rijsenhout - Op zaterdag 21 april 
stonden de leden van Drumfanfa-
re Melomanie rond 10.15 uur opge-
steld om al marcherend naar het be-
ginpunt van het kindercorso Voor-
hout te vertrekken. Het Kindercorso 
start vlak voor het grote Bloemencor-
so van de Bollenstreek wat ook door 
Voorhout reed. Vele kinderen hadden 
hun fietsje of karretje, met als thema 
communicatie, versierd met bloemen. 
Bij de verzamelplaats aangekomen 
stelden de leden van Drumfanfare 
Melomanie zich tussen de versierde 
fietsjes en karretjes op. Op een teken 
van de oranje vereniging kon de op-
tocht beginnen. De majorettes voor-
op en gevolgd door het korps. De 
majorettes, met miss majorette Eefke 
van der Luit, gaven met vlag en ba-
ton leuke showtjes en stalen bij het 
publiek zeker de show. De leden van 
Drumfanfare Melomanie speelden 
diverse leuke muziekstukken. Het 
korps stond onder leiding van tam-
bour-maître Roland Temmingh die 
tijdens het optreden met zijn maître 
stok ook heel wat shows liet zien. Het 
weer was helaas somber en nat, ter-

wijl er voor de ochtend beter voor-
speld was. Ondanks het slechte weer 
klonken de vrolijke noten van Drum-
fanfare Melomanie gezellige door de 
Heerenstraat van Voorhout. De tribu-
ne zat weer vol met genodigden en 
langs de route stonden de kijkers, uit 
vele landen afkomstig, mannetje aan 
mannetje te kijken en te luisteren. De 
leden van Drumfanfare Melomanie 
hebben nog een drukke agenda. Ze 
zijn te zien en te horen zien tijdens de 
Koninginnedag in Rijsenhout alwaar 
om 10.00 uur de vlag gehesen zal 
worden en met elkaar het Wilhemus 
gezongen wordt. Hierna een vrolij-
ke rondgang door het dorp met ver-
sierde fietsjes en karretjes. Op 4 mei 
zullen zij gedragen muziek spelen bij 
het monument aan de Leimuiderdijk 
te Rijsenhout. Dit begint rond 19.30 
uur. Het volgende optreden is in het 
Amsterdamse Bos bij de intocht van 
de avond 4-daagse waarbij de lopers 
met gezellige muziek binnen gehaald 
zullen worden. Heeft u ook zin om 
een muziekinstrument te bespelen? 
Kijk op www.drumfanfaremelomanie.
com voor meer informatie.

Voor jeugd vanaf 4 jaar
Oranjedisco bij ‘t Gilde
Kudelstaart - Regelmatig orga-
niseert jeugdclub ’t Gilde uit Ku-
delstaart leuke discoavonden. Vrij-
dagavond 27 april wordt weer een 
gezellige disco gehouden, die he-
lemaal in het teken staat van oran-
je. Iedereen vanaf groep 1 van de ba-
sisschool tot en met het voortgezet 
onderwijs is deze avond welkom. Zo 
lang je maar je best doet om er hele-
maal oranje of rood-wit-blauw uit te 
zien. Alle gekke kleding in die kleu-
ren kan uit de kast gehaald worden. 
De leiding van ’t Gilde maakt er sa-
men met de kinderen een leuk oran-
jefeestje van. De disco is bij ’t Gilde 
aan de Graaf Willemlaan 3 (ingang 
Proosdijstraat) en de aanvangstijd is 
19.00 uur voor de groepen 1 tot en 
met 5. Vanaf 20.00 uur zijn ook de 
groepen 6 tot en met 8 en het voort-
gezet onderwijs welkom. Er wordt 
doorgefeest tot 21.30 uur. De entree 
voor de disco bedraagt slechts 1 eu-
ro en de kinderen kunnen drinken en 

iets lekkers voor een klein prijsje ko-
pen. Jeugdclub ’t Gilde is een leuke 
club waar jongens en meisjes vanaf 4 
tot en met 18 jaar kunnen knutselen, 
spelletjes doen of buiten spelen met 
leeftijdsgenoten. Of gewoon gezellig 
met elkaar kunnen kletsen. De groe-
pen zijn onderverdeeld op leeftijd 
en komen een middag of avond per 
week bij elkaar. Altijd is er deskundi-
ge leiding aanwezig, die leuke activi-
teiten met de kinderen onderneemt. 

Op kamp naar Brabant
Naast de groepsmiddagen en avon-
den, is er het jaarlijkse kamp wat al-
tijd erg gezellig is. Dit jaar gaan de 
kinderen van 22 tot en met 28 ju-
li met elkaar naar Brabant. Ook zijn 
er de leuke discoavonden, met steeds 
een ander thema, zoals Halloween, 
de Foute Disco, etc. Meer informatie 
over de Oranjedisco of ’t Gilde zelf is 
te vinden op de nieuwe website (nog 
in opbouw): www.jeugdclubgilde.nl. 

Jeugdwielrenners UWTC 
op weg naar plaatsing NK
Streek - De jeugdrenners van UWTC 
zijn bezig met een serie plaatsingswed-
strijden voor het NK. Zondag 15 april 
waren zij bij DOK in den Helder. Britt 
Buijs eindigde in categorie 1 op de ze-
vende plaats, Tristan Geleijn in cate-
gorie 3 op de vierde plaats, Owen Ge-
leijn in categorie 4 op de derde plaats 
en Eric Looij in categorie 6 vijfde. Op 
zaterdag 21 april is bij Wheelerplanet 
in Spaarndam gereden. Britt Buijs ein-
digde op plaats zeven, Tristan Geleijn 
op vier, Owen Geleijn op twee en Eric 
Looij op zes. Na vier plaatsingswedstrij-
den staat vooral Owen er goed voor om 
zich te plaatsen, maar ook Britt, Tristan 

en Eric maken nog veel kans om door 
de selectie te komen. De laatste kans 
om plaatsingspunten te rijden zijn op 13 
mei bij DTS in Zaandam en op 27 mei op 
de thuisbaan op sportpark Randhoorn 
in Mijdrecht. Zondag 22 april hebben 
Owen en Tristan Geleijn de jeugdron-
de van de Bult in Leiden gereden. Een 
zwaar parcours omdat deze is aange-
legd op een oude vuilnisbelt en dus 
nogal wat hoogteverschil heeft. Veel na-
tionale toppers verschenen aan de start. 
Bij categorie 3 reed Tristan naar een 
mooie elfde plaats met 31 deelnemers. 
Broer Owen reed in categorie 4 naar de 
tiende plaats met 46 deelnemers

Activiteiten voor kinderen 
Spelen, zwemmen en 
sporten in meivakantie!



Goede voetballer, stevige persoonlijkheid

Aalsmeerse Ajax-selectie 
traint bij RKAV en RKDES
Aalsmeer - Elke vrijdagavond traint 
de Aalsmeerse Ajax-selectie op vel-
den van de voetbalvereniging RKAV 
in Aalsmeer en bij RKDES in Ku-
delstaart. Dit Aalsmeerse Ajaxteam 
is een speciale selectie van 18 jon-
geren in de leeftijd van 17 tot 25 jaar 
die bestaat uit fanatieke Ajax sup-
porters en jongeren uit Kudelstaart 
en Aalsmeer die zelf geen lid meer 
zijn van een voetbalvereniging 
maar wel graag samen voetballen. 
De spelers zijn bij elkaar gebracht 
door Ajax, Axios en de gemeen-
te Aalsmeer. Het doel is om samen 
voetbaltrainingen, teambijeenkom-
sten en Ajax workshops te organi-
seren en daarnaast te werken aan 
de voetbalvaardigheden en de per-
soonlijke ontwikkeling van de spe-
lers. “Een echte Ajacied is name-
lijk niet alleen een goede voetbal-
ler, maar ook een stevige persoon-
lijkheid die weet wat de maatschap-
pij van hem vraagt”, aldus Johan 
Annema projectleider van Axios. De 
kernwaarden van Ajax over profes-
sionaliteit, ambitie, creativiteit, in-
novatie en betrokkenheid helpen 
om tot goed gedrag op het voet-
balveld en daarbuiten te komen. Al-
le selectie spelers hebben een con-
tract getekend waarbij ze beloven 
zich te houden aan de kernwaarden 
van Ajax. De gemeente heeft be-
wust gekozen voor de zogenaamde 

Axiosmethode. Wethouder Ulla Eu-
rich: “We hebben gekozen voor de 
aanpak van Ajax en Axios, omdat 
de aanpak werkt in Amsterdam en 
we denken dat de aanpak ook gaat 
werken bij ons in Aalsmeer. De jon-
geren zijn actief met hun sport be-
zig, maar leren tevens maatschap-
pelijke relevante vaardigheden aan 
de hand van metaforen van hun fa-
voriete voetbalclub. Op deze manier 
leren ze hoe ze net als de echte Aja-
cieden hun steentje bij kunnen dra-
gen aan de maatschappij.” 

Trainingen
Sinds november 2011 trainen de 
deelnemers onder leiding van Ajax-
trainer en Axiosdocent Bart Log-
chies en de plaatselijk bekende 
Henry Egberts en Ferry den Edel. De 
spelers kunnen met een belonings-
systeem hun eigen Ajax tenue ver-
dienen. Activiteiten die ze op vrij-
dagavond buiten het veld ontwikke-
len tellen ook mee. Vrijdag 13 april 
heeft de Aalsmeerse Ajax/Axios se-
lectie de eerste oefenwedstrijd ge-
speeld tegen KDO uit de Kwakel. 
Helaas hebben ze deze wedstrijd 
verloren met 5-1. Gelukkig volgen er 
nog meer trainingen en wedstrijden 
waarbij de voetballers hun vaardig-
heden kunnen verbeteren. Meer in-
formatie over Ajax/Axios is te vinden 
op www.axios.nl 

Aalsmeer - In de laatste thuiswed-
strijd van deze competitie kreeg 
Bloemenlust 1 de aanstaande kam-
pioen Tempo Team 4 op bezoek. Om 
kampioen te worden had Tempo 
Team nog drie punten nodig, maar 
Bloemenlust beet fel van zich af en 
wist ze lang van de benodigde drie 
punten af te houden. Brian van de 
Heuvel begon weer sterk met een 
overwinning in drie games, gevolgd 
door nederlagen van Hervé Pan-
tegnies en Ed Couwenberg. Tem-
po Team was zodoende nog slechts 
1 punt verwijderd van het kampi-
oenschap, maar door overwinnin-
gen van Hervé en Brian in het dub-
belspel (als dubbel ongeslagen de-
ze competitie!) en in het enkelspel 
van achtereenvolgens Hervé, Brian 
en Ed (tegen de kopman van Tem-
po Team!) stond het verrassend 5-2 
in het voordeel van Bloemenlust. 
Pas in de achtste partij tegen Her-
vé wist Tempo Team het derde punt 
binnen te halen en konden ze ge-
feliciteerd sorden met hun kam-
pioenschap. Omdat Ed de volgen-
de partij verloor en Brian de laat-
ste partij won werd de eindstand 
een schitterende 6-4 overwinning 
voor Bloemenlust, waarmee ook 
de derde plaats in de tweede klas-
se veilig gesteld werd. Met een 10-
0 nederlaag in Zaandam tegen ZT-
TC 7 besloot Bloemenlust 2 het sei-
zoen en het verblijf in de derde klas-
se. Vladimir Javornik, Bart Spaarga-
ren en Johan Berk wisten de Zaan-

dammers nog wel diverse games af-
handig te maken en in twee partij-
en was zelfs een beslissende vijf-
de game nodig, maar echt span-
nend werd het helaas nooit. Bloe-
menlust 3 moest met ruime cijfers 
van Rijsenhout 3 winnen en was 
dan nog afhankelijk van de resul-
taten van medekoploper Patrios 4 
en de nummer twee, Amstelveen 4. 
De eigen opdracht werd bijna vlek-
keloos uitgevoerd; alleen Peter Vel-
leman verloor mede door de span-
ning één wedstrijd in vijf games, 
maar verder werden alle partijen in 
Aalmeers voordeel beslist. De eer-
ste wedstrijd werd na een 2-0 voor-
sprong voor Philippe Monnier nog 
wel spannend, maar resulteerde 
alsnog in een krappe overwinning 
op Ton van Nieuwenhuysen (11-8, 
11-7, 5-11, 8-11, 11-8). Horst Kras-
sen bleef soeverein verdedigend al 
zijn tegenstanders ruim de baas en 
samen met Peter werd ook het dub-
belspel overtuigend gewonnen. Na 
de 9-1 overwinning was het nog 
even spannend wat de enig overge-
bleven concurrent Patrios had ge-
daan. Maar nadat bleek dat de 7-3 
zege op ASSV voor Patrios niet toe-
reikend was kon in de Bloemhof de 
champagne ontkurkt worden en sa-
men met teamgenote Irene Ger-
ritsma het kampioenschap gevierd! 
Ook de afwezige Danny Knol heeft 
een belangrijk aandeel gehad in het 
behaalde kampioenschap. Op naar 
de vierde klasse!
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P.V. de telegraaf
Duiven weer vlot naar huis
Aalsmeer - Onder redelijk goede 
weersomstandigheden is afgelopen 
zaterdag de vitessevlucht Nijvel ge-
vlogen. Er vielen onderweg weg wat 
buien, maar door de zuidwesten 
wind hadden de duiven de wind op 
de staart en kwamen mooi vlot naar 
huis. De snelste duif was wederom 
van John van Duren en haalde een 
gemiddelde snelheid van 107 km 
per uur. Het is toch een prachtig ge-
zicht als de duiven thuiskomen. Bij 
zulke snelheden vliegen de duiven 
heel hoog, maar zodra ze hun hok 
zien knijpen ze de vleugels bijeen en 
storten als stenen uit de lucht. Dan 
is het genieten voor hun baasjes en 
hun supporters.

De uitslag:
1  J. van Duren
2  J. Vijfhuizen
3 C. v. Vliet
4 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
5 G. v.d. Bergen
6 D. Baars

7 Comb. Wiersma en Zn.
8 A. v.d.Wie
9 A. Kok
10 Th. v.d. Wie
11 J. v. Dijk
12 Comb. v. Ackooij
13 J. en P. Spook
14  M. de Block
15 P. v.d. Meijden
16 J. Kluinhaar en Dr.
17 H. Spaargaren
18 S. Vonk

De tussenstand in het ploegenklas-
sement:
1 A.A. Sloopwerken 1716 pnt
2 Bosman kassenbouw 1627 pnt
3 Ambachts Bakker v. Leeuwen  
  1534 pnt
4 C. v. Vliet Holding 1441 pnt
5 Oerlemans Confectie 1026 pnt

Komende weken gaan de duiven op 
herhaling naar Nijvel. Eens kijken of 
de specialisten weer hun neus aan 
het venster drukken.

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 28april
AALSMEER
Aalsmeer 2–Geinoord 14.30 u
Aalsmeer 3 – Valleivogels 2 12.00 u
Bl.WitA’dam 3 - Aalsmeer 4 14.30 u
Almere 5 - Aalsmeer 5 14.30 u
Swift 14 - Aalsmeer 6 17.00 u
ABN Vet.1 - Aalsm.Vet.1 14.30 u

Dames
Altius DA .1-Aalsmeer DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
ABN Vet.1 - Aalsm Vet.1 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A1 – DEM A2 11.30 u
J.A.United A2 – HVC A1 14.30 u
VVC B1 - J.A.United B1 12.00 u
J.A.United C1–Breukelen C1 14.30 u
J.A.United C2–Stormvogels 12.30 u
SCW C2 - J.A.United C3 13.00 u
J.A.United C4 – Alliance’22 14.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Zaanlandia 12.00 u
J.A.United D2 – Ouderkerk 9.00 u
Overbos D3 - J.A.United D3 9.45 u
ADO’20 D7 - J.A.United D4 11.30 u
UNO D5 - J.A.United D5 10.00 u
CTO’70 E2 - J.A.United E1 9.00 u
Geinburgia E1-J.A.United E2 12.00 u
DIOS E3 - J.A.United E3 11.30 u
VVC E8 - J.A.United E4 9.00 u
Roda’23 E8 - J.A.United E5 13.00 u
J.A.United E6 – BSM E2 9.30 u
J.A.United E7–Nieuw West 11.00 u
J.A.United E9 – De Meer E6 9.30 u
J.A.United E10 – Kon.HFC  11.00 u
J.A.United F1 – CTO’70 F1 9.00 u
J.A.United F2 – Diemen F3 9.00 u
J.A.United F3 – Roda’23 F3 9.00 u
VVA/Spartaan F3 - J.A.U. F4 9.00 u
J.A.United F5 – DSOV F3 9.00 u
Abcoude F7 - J.A.United F6 11.00 u
J.A.United F7G – Sloterdijk 11.30 u
Zwanenburg F5 - J.A.U F8 9.00 u
KDO F5 - J.A.United F9 10.30 u
RKAVIC F5 - J.A.United F10 9.15 u
J.A.United F11 – IJburg F12 11.30 u
Buitenveldert F3 - J.A.U F12 9.00 u

Meisjes
J.A.U MB.1–Zandvoort1 14.30 u
J.A.U MC.1 – BSM MC.1 12.30 u
J.A.U MC.2 – IJburg MC.1 11.00 u
J.A.U MD.1 – DSS MD.1 9.00 u
Buitenveldert-J.A.U ME.1 13.30 u
J.A.U ME.2–Ouderkerk ME.2 11.00 u

R.K.D.E.S
Pupillen
RKDES D1–Legm.vogels D1 12.30 u
RKDES D2 – Overbos D5 9.30 u
RKDES D3 – DIOS D6 11.00 u
Pancratius E2 - RKDES E1 9.00 u
RKDES E2 – De Meer E1 9.30 u
Amstelveen E3 - RKDES E3 9.00 u
Tos Actief E5 - RKDES E4 9.15 u
Legm.vogels E8-RKDES E5 11.00 u
RKDES E6 – SDZ E11 9.30 u
RKDES E8 – TABA E5 9.30 u

Roda’23 F2 - RKDES F1 10.45 u
Abcoude F2 - RKDES F2  9.30 u
RKDES F3 – Pancratius F5 11.00 u
DWS F4 - RKDES F4 9.30 u
RKDES F5 – AMVJ F2 11.00 u
UNO F7 - RKDES F6 13.00 u
Legm.vogels F 11-RKDES F7 12.30 u
RKDES F8–Legm.vogels F13 9.30 u
RKDES F9 – SCW F5M 11.00 u

Dames
Loosdrecht1-RKDES1 12.30u Sp.Martinus1 
- RKDES2 14.30 u

Meisjes
VSV MB.1 - RKDES MB.1 14.45 u
RKDES MC.1 – United MC.1 12.30 u
DEM MD.1 - RKDES MD.1 8.30 u

S.C.W
Voorland 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 2 – RAP 2 12.00 u
SCW 3 – Buitenveldert 3 14.15 u
SCW Vet.1–Purmerend Vet.1 16.00 u
SCW Vet.2 – AGB Vet.2 15.00 u
SCW Vet.3–Hoofddorp Vet.1 15.00 u

Junioren
SCW A1 – BVV’31 A1 10.00 u
SCW B1 – Concordia B3 12.15 u
SCW C1 – DSS C1 10.00 u
SCW C2 – J.A.United C3 13.00 u

Pupillen
AFC D6 - SCW D1 9.00 u
SCW D2 – Hoofddorp D 10 9.45 u
AFC E 11 - SCW E1 9.00 u
SCW E2 – BSM E4  8.45 u
SCW E3 – De Dijk E6  8.45 u
SCW E4 – IJburg AFC E 10 8.45 u
NFC/Brommer F1 - SCW F1 9.30 u
IJburg AFC F5 - SCW F2 10.30 u
SCW F3–Watergraafmeer F4 8.45 u
SCW F4 – Amstelveen 4 8.45 u
RKDES F9 - SCW F5M 11.00 
u 
Meisjes
SCW MC.1 – Diemen MC.1 11.30 u
Overbos MD.1 - SCW MD.1 8.45 u

Zondag 29 april
R.K.A.V.
AGB 2 - RKAV 2 12.00 u 
Sloten/Rivalen 3 - RKAV 3 12.00 u
RKAV 4 – Legm.vogels 4 11.30 u
Arsenal 8 - RKAV 5 16.30 u
Legm.vogels 5 - RKAV 6 14.00 u
Abcoude 8 - RKAV 7 14.30 u

R.K.D.E.S
Kon.HFC 3 - RKDES 2 11.30 u
RKDES 3 – Ouderkerk 2 12.00 u
RKDES 4 – Diemen 3 14.00 u
Sp.Martinus 3 - RKDES 5 14.30 u
RKDES 6 – Legm.vogels 6 14.00 u

Junioren
Zwanenburg A1-RKDES A1 11.00 u
RKDES A2 – Pancratius A3 12.00 u
RKDES B1–Geuzenmeer B1 12.00 u
SDZ C2 - RKDES C2 10.00 u
RKDES C3–Geuzenmeer C6 10.00 u

RKDES in actie. Foto: Jaap Maars.

Patrick Haring 3e op NK
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
werden de Nederlandse kampioen-
schappen gespeeld in Barneveld. 
Hierop kwamen verschillende le-
den van Sjoelclub Aalsmeer in ac-
tie. Daarbij werd maar één podium-
plaats behaald, maar wel een he-
le mooie. Patrick Haring bekroon-
de zijn optreden met als derde bes-
te van Nederland te worden met 
prachtige scores van 1468 en 1448. 
Nederlands kampioen werd Dick 
Eijlers met de scores 1462 en 1466. 
Het was een spannende strijd was. 
Op 12 april heeft sjoelclub Aalsmeer 
weer haar competitie gehouden. In 
de hoofdklasse werd Patrick Haring 
eerste met een score van 2830 pun-
ten, tweede Albert Gelijn met 2772 
punten en derde Tiny Amsing met 
2739 punten. In de A klasse werd 
Kees Kuypers eerste en scoorde 
2677 punten, op twee Cor Franck 
met 2653 punten en op drie Wal-
ter Siebeling met 2606 punten. In 
de klasse B werd eerste Jan Geleijn 
Czn met 2592 punten, op twee Ja-

cob van ‘t Hof met 2579 punten en 
op drie Wijnand Springin’tveld met 
2567 punten. In de C klasse was 
het wederom Joke Schagen eer-
ste met 2567 punten, op de twee-
de plaats Rob Kuypers met een sco-
re van 2503 punten en hij scoorde 
alweer een persoonlijk record, na-
melijk 1306 punten. En op drie Eli-
sa Houweling met 2500 punten. 
In de D klasse op de eerste plaats 
Dirk Mol met 2308 punten, op twee 
Wil van Leeuwen met 2257 punten 
en op drie Nico Verhaar met 2254 
punten. In de E klasse was Jan Ge-
leijn Dzn de sterkste met 2205 pun-
ten en volgde Willem Joren op twee 
met 2175 punten en op drie Mirjam 
van den Berg met 2167 punten. On-
der de nieuwkomers was ook een 
persoonlijk record te noteren en 
die was van Cock van der Vlugt met 
1272 punten. 
Vanavond, donderdag 26 april, 
wordt er weer gesjoeld vanaf 20.00 
uur in het dorpshuis te Kudelstaart. 
Belangstellenden zijn welkom.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 3 kampioen!

Basketbalvereniging Aalsmeer
Heren 1 maakt zich klaar 
voor kampioenswedstrijd
Aalsmeer - Na een sterk seizoen 
hebben de mannen van Basket-
balvereniging Aalsmeer zich naar 
de bovenste positie weten te wer-
ken, maar deze plek moest wel ge-
deeld worden met Windmills Zaan-
dam. Daarom spelen de mannen 
van Aalsmeer zondag 29 april in de 
Apollohal Amsterdam om 18.00 uur 
de beslissingswedstrijd. De trainin-
gen zijn nog in volle gang, dus er 

wordt goed voorbereid. Heren 2 is 
na een zeer sterk jaar al kampioen 
in hun poule en ook heren 3 is in 
deze zelfde poule als tweede geëin-
digd. 
Al met al een heel mooi seizoen 
voor Basketbalvereniging Aalsmeer, 
die nog bekroond kan worden met 
een overwinning van heren 1. Aan-
moediging kunnen de mannen ove-
rigens goed gebruiken!

Nieuwe stichting opgericht
Handbalvereniging gaat 
voor het goede doel!
Aalsmeer - Op 22 april heeft hand-
balvereniging FIQAS Aalsmeer met 
de heren selectie, bestuur en jeugd 
leden hard gelopen voor de stich-
ting Spieren voor Spieren. In Hilver-
sum vond de City to City run plaats 
in samenwerking met Spieren voor 
Spieren. Het doel van de handbal-
vereniging is om geld in te zame-
len voor Patrick Romeijn. Patrick is 9 
jaar oud en heeft de ziekte van Du-
chenne. Patrick heeft sinds kort een 
elektrische rolstoel en om deze stoel 
te vervoeren is een bus nodig. Pa-
trick komt graag kijken bij de wed-
strijden van FIQAS Aalsmeer, maar 
het is erg zwaar voor zijn ouders om 
hem elke keer te tillen in en uit de 
auto en niet te vergeten geduren-
de de hele dag, omdat Patrick over-
al hulp bij nodig heeft. Mike (Mul-
ti) van der Laarse en Petra Rooy-
akkers van de handbalvereniging 
hoorden dit verhaal en zijn in con-
tact getreden met de stiching Spie-
ren voor Spieren. Door middel van 
een sponsorloop kan geld opge-

haald worden om zo een bijdrage 
te leveren aan de aanschaf van een 
bus. De heren selectie van FIQAS 
heeft zich meteen aangemeld om 
de 10 kilometer te gaan hardlopen 
en het bestuur en jeugd leden zijn 
5 kilometer gaan hard lopen. Ruim 
40 lopers van de handbalvereniging 
zijn gestart afgelopen zondag in Hil-
versum. Alle lopers hadden spon-
sors gezocht voor hun loop. Ieder-
een heeft de run volbracht. Inmid-
dels zijn ook andere vrijwilligers van 
FIQAS, Diana en Michel, acties ge-
start om zoveel mogelijk geld op te 
halen voor Patrick. 
Samen met hoofdsponsor Rob Ge-
leijn is nu een stichting opgericht: 
FIQAS Goede Doelen. Deze stich-
ting zal zich gaan bezig houden met 
acties voor goede doelen, waarvan 
de loop er al in elk geval één was. 
Door middel van verschillende ac-
ties hoopt de stichting zoveel moge-
lijk geld op te halen om de aanschaf 
van een bus voor Patrick te kunnen 
realiseren. 

Drie vriendinnen: Noa Joore derde, Rachel Katjee tweede en Romy Katjee 
eerste bij Funny Horse wedstrijden.

Zonnige dressuurwedstrijd 
bij manege Funny Horse
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
22 april heeft bij Funny Horse een 
dressuurwedstrijd plaatsgevonden. 
Er kon gereden worden onder pri-
ma, zonnige omstandigheden. Zo-
wel de deelnemers als de bezoekers 
kijken terug op een gezellige en ge-
slaagde dag. Uitslagen B-klasse: 
1. Romy Katjee op Skippy met 215 
punten. 2. Rachel Katjee op Skip-
py met 211 punten. 3. Noa Joore op 
Okki met 208 punten. 4. Claudia Tas 
op Lady met 207+ punten en op 5. 
Kim Schindeler op Goliath met 207 
punten. FH - B-klasse: 1. Rose-Bel-
le Dragt op Snuitje met 216 punten, 
2. Tess Kleijberg op Simone met 214 
punten, 3. Renske Poldervaart op Si-
mone met 212 punten, 4. Djuna Sy-
brandy op Duco met 211 punten en 
op 5. Alissa de Vries op Mando met 
210 punten. Vaardigheid: 1. Mirelle 
Groen op Duco met 133 punten, 2. 

Indi Ultjee op Snuitje met 131 pun-
ten, 3. Breth Lanser op Simone met 
130 punten, 4. Lilas Gradel op Man-
do met 129 punten en gedeeld vijf-
de Pia Krickhan op Simone en Ta-
mar Kuijper op Snuitje met elk 128 
punten. L1: 1. Romy Burgering op 
Salliantha met 195 punten, 2. Linde 
de Jong op Sunny D met 194 pun-
ten, 3. Kiara Karg op Sunny D met 
191 punten, 4. Shadee Schouten op 
Spotlight met 189 punten en op 5. 
Wendy Schindeler op Salliantha met 
188 punten. L2/M1: 1. Natasja Die-
lemans op Sedan met 189 punten, 
2. Lisa Dielemans op Lucky Tender 
met 182 punten en 3. Sabine den 
Haan op Franciska met 181 punten.
Op zondag 20 mei is er een Kur op 
muziek, aanvang 13.00 uur. Ieder-
een is welkom om te komen kijken. 
Voor meer informatie: www.funny-
horse.nl.
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Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Ook zin in een sportieve klaverjas-
avond? Iedereen is van harte wel-
kom. Gezelligheid troef, is het motto. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Op 18 april is Ton Schou-
ten eerste geworden met 5522 pun-
ten, Marry Akse en Theo Roele-
veld troffen elkaar drie keer op deze 
avond en werden beide tweede met 
5294 punten. De poedelprijs is deze 
week uitgereikt aan Lenie Uilenberg 
met 3415 punten.

Sjoelcompetitie 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 3 mei 
wordt de laatste sjoelavond van 
het seizoen gehouden bij buurtver-
eniging Oostend in ’t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. Iedereen is 
van harte welkom, de zaal gaat om 
19.30 uur open. Er is donderdag 19 
april heel gezellig gesjoeld, maar de 
standen waren van sommige ma-
tig. Groepswinnaars zijn Dick Boer 
met 123.1, Joke Schuttel met 114.5, 
Jan de Nooij met 113.8, Sjaak Blee-
ker met 109.7 en Tini van de Merbel 
met 105.3 gemiddeld.

Nico wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma. Er is ook gele-
genheid voor rummicub en harten-
jagen. Op donderdag 19 april is het 
klaverjassen gewonnen door Nico 
de Ron met 5363 punten, gevolgd 
door Geertje Koopstra met 5080 
punten en Jan Weij met 4842 pun-
ten. Het jokeren is gewonnen door 
Bets Teunen met 19 punten, op twee 
Gerard de Wit met 54 punten. Ook 
zin in een gezellige kaartmiddag? 
Iedereen is welkom tussen 13.30 en 
16.30 uur. Voor inlichtingen kan ge-
beld worden naar mevrouw R. Pot-
huizen via 0297-340776.

Inschrijven nu mogelijk
Stratentoernooi bij RKDES
Kudelstaart - Zondag 3 juni wordt 
voor de 27e keer in de historie het 
Stratentoernooi georganiseerd. Het 
toernooi vindt plaats op sportpark 
Calslagen, het onderkomen van 
voetbalvereniging RKDES. Het toer-
nooi staat ook dit jaar weer in het 
teken van sportiviteit en gezellig-
heid. Mede daarom is de Fair Play-
cup misschien wel de belangrijk-
ste prijs. Op de velden van RKDES 
wordt om 9.30 uur afgetrapt. Het 
toernooi duurt de gehele dag. Voor 

de muzikale begeleiding draagt DJ 
Jan Springintveld zorg. De wedstrij-
den staan onder leiding van de di-
verse scheidsrechters. Eén van de 
belangrijkste regels is dat er ver-
plicht twee dames in de teams aan-
wezig moeten zijn. Voor de kleintjes 
zal er een springkussen aanwezig 
zijn. Het aanmeldingsformulier is te 
vinden in clubblad ‘de Treffer’ en op 
de website www.rkdes.nl. Inschrij-
ven is mogelijk tot en met zaterdag 
19 mei, 18.00 uur.

Sjoelclub sluit 
seizoen af
Rijsenhout – Vanavond, donder-
dag 26 april, organiseert Sjoelclub 
Rijsenhout een feestavond ter af-
sluiting van het speelseizoen. Het 
feest met natuurlijk een rondje sjoe-
len is in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat en begint om 20.00 
uur. Het sjoelen op donderdag 19 
april is in de hoofdklasse gewonnen 
door Dirkjan Baardse met 1922 pun-
ten, twee Jan Joore met 1815 pun-
ten en drie Lineke van Brakel met 
1771 punten. Klasse A: Eerste Riet 
Schijf met 1672 punten, twee Ber-
tus Baas, Elly Lanser en Arnold van 
de Linden, elk met 1654 punten, drie 
Til Vermeer met 1633 punten, Klasse 
B: Eerste Nel Joore met 1680 pun-
ten, twee Alie van Tol met 1629 pun-
ten, drie Joke van Schie met 1608 
punten, Klasse C: Eerste Martje de 
Graaf met 1653 punten, twee Hans 
Schijf met 1609 punten en op drie 
Char Kuite met 1608 punten. Klas-
se D: Eerste Rina Korenwinder met 
1485 punten, twee Ria van Oud-
heusden met 1456 punten en op 
drie Rie Kant met 1453 punten.

Voetbal zaterdag
Aalsmeer haakt definitief 
af na verlies Castricum
Aalsmeer - VV Aalsmeer zal in de 
nacompetitie laten zien of het een 
eerste klasser kan worden, want na 
de 2-1 nederlaag tegen Castricum af-
gelopen zaterdag moet er een won-
der gebeuren wil Aalsmeer kam-
pioen worden. Na al binnen de mi-
nuut 0-1 te scoren (Mitch van Gel-
dorp) gloorde hoop bij de tenminste 
100 meegereisde Aalsmeer suppor-
ters, die met speciaal ingezette bus-
sen met veel Bengaals vuur en en-
kele lawinebommen vóór de aftrap 
hun aanwezigheid lieten gelden. Ook 
in het verloop van de wedstrijd was 
het een extra stimulans voor de spe-
lers. Het tweede en derde elftal van 
Aalsmeer had het vrije weekend be-
nut om het eerste elftal naar de over-
winning te schreeuwen. Het mocht 
jammer genoeg niet baten. Aalsmeer 
behield met kunst en vliegwerk wel 
een 0-1 voorsprong tot de rust. Maar 
toen Aalsmeer in de tweede helft 
het spel naar zich toe trok, vielen uit 
twee ‘dooie’ momenten twee doel-
punten. De laatste 10 minuten kreeg 
Aalsmeer vooral met bulldozer Burak 
Sitil voorin nog vijf kansrijke momen-
ten om een gelijkspel of misschien 
nog meer uit het vuur te slepen. Met 
borst en schouders van Castricum 
spelers werd de bal uit het doel ge-
houden en ging Castricum na het 

laatste fluitsignaal van scheidsrech-
ter Jean Paul Jager juichend van het 
veld. Binnen de minuut was het 0-1 
voor Aalsmeer. Eerst was er een vrije 
trap van Thomas Harte die iedereen 
van Castricum inclusief doelman Ma-
rius Jansen langs zich heen zag gaan 
en via de paal bij Mitch van Geldorp 
belandde, die de bal beheerst in de 
rechterhoek schoot, 0-1. Een droom-
start voor Aalsmeer. De eerste kans 
voor Castricum was in de 3e minuut. 
Een vrije trap van spelverdeler Duco 
de Koning (goed in bedwang gehou-
den door Bart de Jong) zeilde net 
naast. Het was nu Castricum wat de 
klok sloeg. Aalsmeer wilde niet, maar 
moest terug. Het gemis aan gebles-
seerde middenvelders was zicht-
baar. Met man en macht verdedigde 
Aalsmeer zijn 0-1 voorsprong, maar 
vanaf de 40e minuut kwam Aalsmeer 
weer een paar keer gevaarlijk voor 
het Castricum-doel. Uit een com-
binatie die via Mitch van Geldorp 
en Thomas Harte liep schoot Calvin 
Koster net naast. Aalsmeer mocht 
zijn handen dicht knijpen dat het na 
45 minuten nog 0-1 stond. Aalsmeer 
trok in de tweede helft het spel naar 
zich toe. Met een afstandschot van 
Calvin Koster had doelman Marius 
Jansen de grootste moeite. Aalsmeer 
drong aan, maar de spitsen Salih 

Yildiz, Peter Neuvel en Calvin Kos-
ter waren ondanks hard werken op 
het moment suprême niet aanwezig. 
Aalsmeer had het in de eerste 10 mi-
nuten na rust aardig op de rit. Toen 
ineens uit een klutsbal in de 55e mi-
nuut Kasper Melis de bal langs Ray 
Smidt schoof, 1-1. Aalsmeer was 
even aangeslagen, maar Salih Yildiz 
speelde zich in de 56e minuut goed 
vrij, maar zijn schot werd door een 
speler van de lijn gehaald. Uit een 
vrije trap van Tobias de Koning in 
de 61e minuut ging de bal licht ge-
toucheerd langs de gehele verdedi-
ging, inclusief Ray Smidt in het doel, 
2-1. Conditioneel is Aalsmeer altijd 
sterker dan zijn tegenstander en is 
meestal de laatste 20 minuten in de 
aanval. In de 79e minuut werd de bal 
tweemaal op rij van de doellijn ge-
haald. De eerste inzet van Peter Neu-
vel werd met de borst van de doellijn 
gehaald en de tweede inzet van Bu-
rak Sitil werd met een ‘lucky’ schou-
der uit het doel getikt. Aalsmeer ging 
één op één spelen en werd sterker. 
Maar een echte vuist kon men niet 
maken. De laatste en grootste kans 
van de wedstrijd kreeg Aalsmeer in 
blessuretijd, toen Mitch van Geldorp 
de bal in het verlaten doel schoot, 
maar een Castricum verdediger de 
zacht ingeschoten bal nog met een 
sliding tot corner verwerkte. Zo ging 
Castricum juichend van het veld en 
kan Aalsmeer zich nu op de nacom-
petitie richten. De komende wedstrijd 
op zaterdag 5 mei is aan de Dreef te-
gen W.V.H.E.D.W., aanvang 14.30 uur. 

Jack van Muijden 

Overwinning RKDES brengt 
verrassend spanning terug
Kudelstaart - Na het verlies in de 
topper om het kampioenschap te-
gen het Amsterdamse AGB vorige 
week, is het zaak voor de Kudelstaar-
ters om de vorm van de eerste helft 
van de competitie weer terug te krij-
gen voor de nacompetitie. De kans 
kreeg het team van Hajo Hendriks 
in de thuiswedstrijd tegen het Am-
sterdamse DWS, welke strijdt om de-
gradatie te voorkomen. In een ma-
tige wedstrijd won RKDES volko-
men verdiend de wedstrijd met 4-0. 
DWS startte verrassend sterk en dat 
mondde in de 1e minuut al uit in een 
grote kans, maar RKDES sluitpost 
Wilbert Klijmij, behoedde zijn team 
voor een vroege achterstand door de 
bal over het doel te tikken. RKDES 
schrok direct wakker en nam het ini-
tiatief. Dat resulteerde in de 7e mi-
nuut in een voorsprong. Wel geluk-
kig, want de voorzet van Maarten van 
Putten werd door een DWS-er in ei-
gen doel gewerkt. Nadat de aanval-
lers Edwin van Maris en Maarten van 
Putten een aantal kansen niet zagen 
beloond, was het in de 19e minuut 
wel raak. Maarten van Putten werd 
gehaakt binnen het 16 meter ge-
bied en scheidsrechter Janssen kon 
niet anders doen dan een strafschop 
te geven. Feilloos werd deze door 
topscoorder Edwin van Maris be-
nut, zijn 24e treffer zorgde voor een 
2-0 voorsprong. Dat de Kudelstaar-
ters niet nogmaals scoorden was een 
wonder, want kansen kreeg het ge-
noeg. Zo schoot Edwin van Maris een 

vrije trap verwoestend op de lat. De 
tweede helft bleek een formaliteit. 
Want in de 50e minuut was het weer 
raak. Nadat eerst Edwin van Ma-
ris tegen de doelman opschoot, mis-
te Maarten van Putten de afgeslagen 
bal volledig. Hij kreeg in de rebound 
nogmaals de kans en schoot toen wel 
raak, 3-0. Vervolgens kreeg RKDES 
nog een aantal kansen, maar ook nu 
was DWS doelman Angelo Geran-
di een sta in de weg. In de 69e mi-
nuut was het wel raak, een slim ge-
nomen vrije trap van Edwin van Maris 
bereikte de goed doorgelopen Roald 
Pothuizen. De hardwerkende Pothui-
zen is het scoren niet verleerd en be-
heerst schoot hij de bal in de linker-
hoek, 4-0. 
De Kudelstaarters konden vervolgens 
de wedstrijd gecontroleerd uitspelen. 
Het enige minpunt was de rode kaart 
van aanvaller Maarten van Putten, 
volgens de scheidsrechter voor ‘pra-
ten’, kreeg hij zijn tweede gele kaart, 
dus rood. Een mooie overwinning 
van het team van trainer Hajo Hen-
driks. Het werd nog ‘nuttiger’ toen na 
de wedstrijd bleek dat koploper AGB 
verrassend onderuit ging bij hekken-
sluiter Hillegom.RKDES nadert AGB 
op een punt. Met nog twee wedstrij-
den te gaan is de druk nu volledig bij 
het Amsterdamse AGB komen te lig-
gen. De volgende wedstrijd voor RK-
DES is uit tegen Sporting Martinus 
op 6 mei. Aanvang: 14.00 uur.

Ad Verburg

Christian Kist, Lakesite winnaar 2012 komt zaterdag darten.

Lakeside winnaar bij Poel’s Eye
Christian Kist in Dorphuis
Kudelstaart - Op 22 juni 2002 
was het eerste dartstoernooi in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Tien jaar 
geleden was er nog geen dartsclub. 
Omdat de opkomst tegelijk uitste-
kend was (met 64 inschrijvingen 
werd het (toenmalige) maximum 
aantal deelnemers bereikt) werd 
besloten na de zomer met een com-
petitie met twintig speelavonden te 
starten. Een dartsclub was geboren. 
Eerst was de club nog naamloos, 
maar later zou dit de Poel’s Eye wor-
den. De formule van de dartsavon-
den is door de jaren heen veranderd. 
In de eerste twee seizoenen was er 
na de poules enkel een winnaarron-
de. Degene die eerste of tweede in 
de poule werden gingen door naar 
de knock-out fase van het toernooi. 
In het derde seizoen werd de formu-
le uitgebreid met een verliezerron-
de. Vanaf toen gingen ook de derde 

en vierde plaatsen naar een (aparte) 
knock-out ronde; de verliezerronde. 
Deze formule werd vijf jaar lang ge-
hanteerd. Toen kwam er zelfs een 
derde ronde bij. Wie de eerste ron-
de verloor kreeg nog een herkan-
sing. Het middelste niveau was een 
samenvoeging van de (verliezers) 
van de winnaarronde met de (win-
naars) van de verliezerronde. Na de-
ze formule twee jaar te hebben ge-
hanteerd werd in het huidige, tien-
de, seizoen zelfs een vierde ron-
de ingevoerd. De eerste en twee-
de plaatsen uit de poule gaan naar 
de A ronde, en de derde en vierde 
plaatsen naar de B ronde. De ron-
de daarna is vervolgens bepalend of 
men in de winnaar of verliezerronde 
terecht komt. De reden van de ver-
anderingen door de jaren heen was 
altijd met het oog op het belang van 
de darters. De doelstelling was om 

het iedereen naar de zin te maken 
met het motto; zoveel mogelijk dar-
ten op zoveel mogelijk het eigen ni-
veau. Buiten de gewone speelavon-
den om waren er ook andersoortige 
toernooien die meestal op een za-
terdag werden gespeeld. Het Ku-
delstaart Open en het Koppeltoer-
nooi behoorden tot de vaste tradi-
ties. Maar er waren meer ander-
soortige toernooien, zoals het Vier-
tallen, Tactics, Dubbel in - dubbel 
uit, Punten en het Blindkoppel toer-
nooi. De formule van het laatst ge-
noemde toernooi wordt gebruikt om 
het tienjarig bestaan van de darts-
club te vieren. Het wordt echter 
geen gewoon Blind koppel toernooi, 
want er is een speciale gast. De 
Lakeside winnaar van 2012, Christi-
an Kist, komt naar Kudelstaart. Kist 
won dit jaar verrassend de Lakesi-
de, het meest prestigieuze darts-
toernooi in de wereld, voorheen be-
kend onder de naam Embassy. Be-
kende voorgangers van Kist wa-
ren bijvoorbeeld Raymond van Bar-
neveld, Phil Taylor en Jelle Klaa-
sen. Het is voor de Poel’s Eye na-
tuurlijk een grote eer deze wereld-
kampioen te mogen ontvangen. Het 
leuke van de formule van het Blind 
koppel toernooi is dat er per ron-
de steeds drie darters met, of te-
gen, Kist kunnen gooien. De Poel’s 
Eye heeft een open deuren beleid. 
Men hoeft geen lid te zijn en men 
hoeft niet van te voren in te schrij-
ven. Wie drie en halve euro en drie 
dartspijlen meeneemt kan deelne-
men aan dit unieke toernooi. Voor 
alle duidelijkheid; u hoeft geen kop-
pelmaat mee te nemen, elke ronde 
loot u een nieuwe medestander en 
tegenstanders. 
Het toernooi is aanstaande zater-
dag 28 april. De inschrijving sluit om 
20.00 uur en de minimum leeftijd is 
15 jaar. 

Finale tussen Piet van der Poel en Haye Berger.

Dammen
Sneldamtitel van Kunst 
en Genoegen voor Haye
De Kwakel - Damclub Kunst en Ge-
noegen sloot afgelopen maandag-
avond in ’t Fort De Kwakel haar sei-
zoen af. Dit deed de club met snel-
dammen, partijtjes met maar tien mi-
nuten bedenk tijd. Het werd een span-
nend gebeuren, dat resulteerde in ex-
tra vluggertjes tussen Haye Berger en 
Piet van der Poel. Zij eindigden beide 
met de meeste punten bovenaan. De 
eerste beslissing partij van tien minu-
ten eindigde in remise, de klok werd 

vervolgens teruggedraaid tot maar vijf 
minuten bedenktijd. Dit werd Piet, de 
nestor van de club, iets te veel. Op het 
eind van deze heftige avond ging Piet 
in de fout en kon Haye een eretitel op 
zijn lijst bijschrijven. Van de tweede 
groep wist Jan Bartels aan het langste 
eind te trekken en daarmee de laat-
ste beker te veroveren. De dammers 
gaan nu even rusten, pas na de Kwa-
kelse kermis zal het damgeweld weer 
losbarsten. 

Clubkampioenschappen bij 
zwemvereniging Oceanus
Aalsmeer - Na weken van oefenen op 
starten en keerpunten gingen zondag 
22 april de clubkampioenschappen bij 
zwemvereniging Oceanus van start. In 
het eerste programma nummer kwa-
men de allerjongsten leden van Ocea-
nus aan de bak. Bing, Fadia en Maai-
ke mochten het spits af bijten en wat 
deden ze het goed! Na deze kanjers 
kwamen de andere leeftijd categorie-
en aan de beurt. Iedereen begon met 
1 of 2 baantjes rugcrawl. Na de jeugd 
kwam Aangepast sporten in actie. Vol 
spanning werd door de deelnemers al 
uitgekeken naar de tweede keer dat ze 
mochten zwemmen. Deze keer moch-
ten ze kiezen uit schoolslag of borst-
crawl. De keus was aan de zwemmer 
zelf. Na de kinderen en de kanjers van 
Aangepast sporten gingen drie vaders 
een gokje wagen en dat viel niet mee. 
Het laatste programma nummer was 
de 100 meter vrije slag. Daar gingen 

5 kanonnen te water, alleen al bij de 
start hoorde je ‘wow’ vanaf de banken 
komen. De kinderen waren net als het 
publiek onder de indruk. Ook dit jaar 
zijn de clubkampioenschappen afge-
sloten met estafettes, wat een spek-
takel leverde dat op. Tien teams gin-
gen in twee rondes de strijd met elkaar 
aan. Ronde 1 bestond uit vier maal één 
baan schoolslag en ronde 2 uit vier 
keer één baan met attributen. Team 
De Knuffelberen wist nipt te winnen. 
De kampioenen van 2012 zijn: 2006: 
Bing van Son en Maaike Hockx, 2005: 
Finn Rademaker, Claire Corveleijn en 
Romee Veldt, 2004: Jort Kemp en Ni-
na Bellaart, 2003: Kamil Nakad en In-
dy van der Aar, 2002: Luuk Scheuer. 
2001: Yoni Joore, Cedric Bons en Eve-
line Verwaal. 2000:Ruben van Vierzen, 
Justin Huiskens en Jamie-Lee Dorr, 
1998-1999: Sohrab Shirzad en Myrthe 
van Vierzen, 1997: Jeroen Gehrels.

Klaverjasavond 
bij VZOD
Kudelstaart - Vrijdag 27 april or-
ganiseert korfbalvereniging VZOD 
weer een gezellig avondje klaver-
jassen. Vanaf 19.30 uur staan kof-
fie en thee voor de kaarters klaar. 
Om 20.00 uur worden vervolgens de 
kaarten verdeeld. Het klaverjassen 
is in het clubhuis aan de Wim Kan-
dreef. Kaartliefhebbers zijn van har-
te welkom. 

Atletiekcompetitie AV Aalsmeer
Veel persoonlijke records 
junioren in 1e wedstrijd
Aalsmeer - Tijdens de eerste D-ju-
nioren competitie afgelopen zater-
dag waren er mooie prestaties van 
een aantal AV Aalsmeer atleten. In-
ger van Dok, Eline van Veen en Fam-
ke Gerritsen vormden het team van 
AV Aalsmeer. Ze moesten uitkomen 
in de diverse atletiekonderdelen. Eli-
ne moest de spits afbijten en wist bij 
het hoogspringen een nieuw per-
soonlijk record te halen door over de 
1,25 meter te springen. Later op de 
dag kwam zij nog uit bij het kogel-
stoten en speerwerpen. En ook bij 

deze onderdelen wist zij nieuw per-
soonlijke records neer te zetten, res-
pectievelijk 6,50 meter bij het kogel-
stoten en 15,73 meter bij het speer-
werpen. Famke kwam uit in een 
voor haar relatief nieuwe onderdeel 
discuswerpen en wist een persoon-
lijk record van 13,24 meter te wer-
pen. Later op de dag mocht ze aan-
treden bij één van haar favoriete on-
derdelen, de 60 meter sprint, die ze 
afrafelde in mooie tijd van 9,72 se-
conden wat wederom een persoon-
lijk record betekende. Inger wist 

slechts enkele dagen van te voren 
dat zij de 60 meter horden zou gaan 
lopen en was daardoor slechts één 
keer in staat om hier specifiek op te 
trainen. Ondanks de matige voor-
bereiding wist ze overeind te blij-
ven in het veld en eindigde met een 
tijd van 14,03 seconden. Haar twee-
de onderdeel was de 1000 meter. Ze 
maakte een snelle start en wist dit 
tempo vast te houden. Inger finishte 
in een tijd van 3.46,45, ook voor haar 
een persoonlijk record. Na de 1000 
meter moest ze nog verspringen. 

Nog vermoeid van de 1000 meter 
wist zij toch een evenwichtig de ver-
springwedstrijd te volbrengen en 
kwam tot een mooie afstand van 
3.40 meter. Al met al een mooie dag 
voor de meiden. Op naar de volgen-
de competitiewedstrijd aanstaande 
26 mei waar ze zullen proberen hun 
persoonlijke records nog scherper 
te stellen. 

ZABO zaterdag
Aalsmeer - Voor de zaalvoetbalcom-
petitie van de ZABO Aalsmeer staan 
zaterdag 28 april twee wedstrijden 
op het programma. Om 19.00 uur is 
de aftrap van Amsec Beveiliging te-
gen SC Rijsenhout en om 19.45 uur 
begint de partij tussen Accon-AVM 
en LEMO/Piller. Er wordt gespeeld in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. Publiek is van harte welkom en 
de toegang tot de tribunes van de 
sportzaal is gratis. Alle andere deel-
nemers aan de ZABO competitie ko-
men zaterdag 12 mei weer in actie.

Vrij bridgen 
in Irene
Aalsmeer - Ook deze zomer orga-
niseert bridgeclub Onder Ons el-
ke woensdagavond vrij bridgen in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat. 
Aanvang 20.00 uur. Inschrijving tot 
19.45 uur in verband met de inde-
ling. De kosten bedragen 4 euro per 
paar en met een beetje geluk gaat u 
misschien wel met een plantje naar 
huis. 




