Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

6 mei 2010

Editie: Aalsmeer

1

Birkenstock/Papillio
Diverse kleuren
95
Nu van 49. voor 39.
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Weteringstraat 2/
hoek Zijdstraat
Tel. 0297-325250
www.neroshoes.nl

Let op!

Volgende week verschijnt
de krant op woensdag
i.v.m. Hemelvaartsdag.
Graag uw kopij en
advertenties aanleveren
op dinsdag 11 mei
voor 12.00 uur.

Lintjesregen met Oranjebitter in het gemeentehuis

Koninklijke beloning voor
vijf Aalsmeerders
Aalsmeer - Met een proost met
Oranjebitter beklonken, de ‘lintjesregen’ afgelopen donderdag 29 april
in het gemeentehuis. Vijf Aalsmeerders mocht burgemeester Pieter Litjens belonen met een Koninklijke
onderscheiding. Allen waren met
succes met een smoes naar het gemeentehuis gelokt. “Geweldig, wat
een verrassing en een eer”, aldus de
vijf, die uiteraard niet voor niets in
het zonnetje zijn gezet. Twee dames
en drie heren zijn benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheidingen voor de dames zien
er overigens anders uit dan die van
mannen. “De vrouwen krijgen een
soort dwarsligger. Geen idee wie dit
verzonnen heeft”, aldus burgemeester Litjens openhartig. Mevrouw
A.M. Klaasse Bos-van Elderden
heeft de Koninklijke glans gekregen
voor haar activiteiten op het gebied
van welzijn, kerkelijk leven en ontwikkelingssamenwerking. Mevrouw
Klaasse is ondermeer 23 jaar lid geweest van de Vrouwenraad, zat in de
bazaarcommissie van de hervormde
gemeente, is vrijwilliger geweest bij
de vakantiebijbelschool en is onder
andere sinds 1992 bezorger van de
Tafeltje Dekje-maaltijden. Ook mevrouw A.J. Vijfhuizen-Blijleven is al
vele jaren actief op het gebied van
welzijn en kerkelijk leven en dit is
eveneens beloond met een Koninklijke onderscheiding. Mevrouw Vijfhuizen is ouderling geweest, coör-

dineerde huisbezoeken van de hervormde kerk en is onder andere vrijwilliger en beheert de winkel in het
zorgcentrum. De heer C.P. Tichelaar
is in het Koninklijke zonnetje gezet
voor zijn langdurige inzet op sportief gebied. Hij is één van de oprichters in 1949 van korfbalvereniging
VZOD en heeft binnen de club allerlei hand- en spandiensten verricht.
Ook al vijftig jaar is heer Tichelaar
actief op het gebied van natuur en
natuureducatie en onder andere is
hij al sinds 1978 vrijwilliger bij de
Historische Tuin Aalsmeer. De heer
G. Vreeken heeft een onderscheiding ontvangen voor zijn (bestuurlijke) activiteiten op het gebied van
gehandicaptenzorg en welzijn. Onder andere is hij de drijfveer achter het rolstoeldansen. Verder rijdt
hij de rolstoelbus voor de bewoners
van Amstelrade en vervoert ouderen
en gehandicapten van en naar vakantieverblijven.
Het laatste en vijfde lintje op 29 april
is opgespeld op de colbert van de
heer C.J. Wijnen voor zijn bestuurlijke activiteiten voor het jeugdwerk,
de ontwikkelingssamenwerking en
sport. Wijnen is ondermeer voorzitter van de stichting Meer Armslag
Aalsmeer en actief betrokken bij de
stichting Jeugdsportfonds. Bekend
in de politiek is Wijnen ook. Hij heeft
binnen het CDA diverse bestuursfuncties vervuld, is twaalf jaar raadslid geweest en een periode wethou-

der. Burgemeester Pieter Litjens tot
slot: “Geachte geridderden, draag
uw onderscheiding met gepaste
trots. Bescheidenheid hoef ik u niet
te adviseren, dat zit zeer waarschijnlijk al in u. Maar laat het geen valse
bescheidenheid zijn. Maak de onbaatzuchtige inzet die u tijdens uw
leven heeft getoond en nog steeds
toont, niet kleiner dan nodig is. Vanzelfsprekend is het in de samenleving van vandaag niet overal meer
dat mensen zomaar iets over hebben voor anderen. U laat echter zien
dat het nog steeds in de mens zit en
daarmee strekt u tot voorbeeld voor
anderen.”
Buiten Aalsmeer
Ook in het gemeentehuis in Hoofddorp is een groep inwoners op 29
april in het Koninklijke zonnetje gezet. Twee van de gedecoreerden zijn
bekenden in Aalsmeer. Beiden zetten zich al vele jaren in voor de kerk
en het verenigingsleven. De heer
Cornelis Keessen uit Rijsenhout
is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau omdat hij al sinds
1967 als vrijwilliger actief is betrokken bij onder andere de Volta, de
vereniging voor oud-leerlingen van
de Middelbare Tuinbouwschool. Hij
is bestuurslid van de Aalsmeerse
Hulpverleningsdienst en is sinds
1994 vrijwilliger op de Historische
Tuin in Aalsmeer.
Ook de heer Arie van Dam heeft
een lintje opgespeld gekregen van
burgemeester Theo Weterings van
Haarlemmermeer. De bewoner van
Aalsmeerderbrug verzorgt trouw
sinds 1966 wekelijks via de huisradio
een muziekprogramma voor de bewoners van zorgcentrum Aelsmeer,
is sinds 1951 actief (bestuurs)-lid bij
muziekvereniging Sursum Corda en
onder andere is hij de initiator geweest van de jaarlijkse oliebollenactie van de hervormde gemeente. Ook terecht een onderscheiding voor deze twee bekende nietAalsmeerders!
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espresso AppArAAt

 50,-

kortiNg

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Zaterdag op pleinen en in Zijdstraat

Geraniumjaarmarkt en
braderie in het Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 8
mei vindt op een deel van het Raadhuisplein en het Drie Kolommenplein weer de jaarlijkse geraniumjaarmarkt plaats. En in de Zijdstraat
en Kanaalstraat wordt een braderie
gehouden. De geraniumjaarmarkt is
van 9.00 tot 17.00 uur en wordt georganiseerd door KMTP Groei & Bloei,
de winkeliersvereniging Aalsmeer
Centrum en organisatiebureau Natural Solutions. Twintig kwekers en
bedrijven bieden diverse producten aan voor de tuin, van eenjarige
planten zoals de geranium tot vaste planten. Vanaf 8.00 uur gaat een
vakjury rond om te kijken of de aangeboden producten van een goede
kwaliteit zijn. De juryrapporten worden vanaf 11.00 uur bij de kramen
opgehangen, zodat eenieder weet
wat er te koop is.
De stand van KMTP Groei & Bloei
bevindt zich nabij het beeld van Flora. Bezoekers kunnen hier hun gekochte producten in bewaring geven, zodat zij rustig verder kunnen
winkelen. U kunt zich hier ook aanmelden als lid van de KMTP, de leukste groenvereniging van Nederland.
Bij goed weer verzorgt Aalsmeers
Harmonie het traditionele concert
tijdens de geraniummarkt. Dit begint omstreeks 12.00 uur op het
Raadhuisplein. Ook de Stichting KiKa is weer aanwezig om geld in te
zamelen voor de bestrijding van kinderkanker. Voor inlichtingen over de
Geraniummarkt: tel. 06-29550604.
Kleding, sieraden en snoep
In de Zijdstraat wordt net als voorgaande jaren een uitgebreide braderie gehouden. Naar verwachting
staan er ongeveer tachtig kramen
opgesteld in de Zijdstraat, op het
Molenplein en in de Kanaalstraat.
Op de markt vindt u onder andere

Sloep gestolen
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
30 april en zaterdag 1 mei vanaf een
jachthaven aan de Uiterweg een
sloep gestolen. Rond half drie heeft
de diefstal waarschijnlijk plaatsgevonden. De sloep lag vast aan een
stalen ketting. Ook deze is meegenomen. Mogelijke getuigen worden
verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

Medewerker
debiteurenbewaking

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

    

Goedkoper tanken?
Gratis LPG installatie

 

  
  
        
      
        

Tuinverlichting?

Opel Corsa 1.4 111 Edition
GRATIS LPG-installatie •
Cruise control • Airconditioning •
Radio CD 30 MP3 •
van € 16.895,- voor

kijk op onze website

www.bosse-elektro.nl

Gratis parkeren
Parkeren is mogelijk op het Raadhuisplein (gedeeltelijk), de parkeerplaats achter de Rabobank, deze
is te bereiken via de Uiterweg. Het
Praamplein is alleen bereikbaar vanaf de Dorpsstraat. Vanwege de veiligheid van het publiek op de braderie is de kruising Weteringstraat/
Zijdstraat afgesloten. Maar er kan
ook gratis geparkeerd worden in de
parkeergarage bij TV Studio die op
zaterdag 8 mei speciaal geopend is
voor bezoekers van de geraniumjaarmarkt. De parkeergarage is bereikbaar vanaf de Van Cleeffkade en
via de Weteringstraat loopt u dan zo
het centrum in! Voor meer informatie: www.aalsmeercentrum.nl.

Eigen technische dienst

Nu meer dan 100 vacatures!
Vacature van de week is:



kleding, sieraden, horloges, portemonnees, boeken, snoep en ander
lekkers. Naast de vele standwerkers
zijn ook winkeliers en verenigingen
vertegenwoordigd met een kraam.
In de Zijdstraat zijn voldoende mogelijkheden voor een hapje en een
drankje. Er staan diverse wagens
met frieten, poffertjes, wafels en andere lekkernijen maar natuurlijk kan
men ook een terrasje pikken bij een
van de horecazaken in het centrum.
Voor de kinderen staat op het Molenplein de Kinderboerderij en een
draaimolen om even lekker uit te
waaien. Korenmolen De Leeuw op
het Molenplein is op zaterdag 8 mei
van 9.30 tot 16.30 uur geopend voor
bezichtiging. Vanwege de Nationale Molen- en Gemalendag is de toegang gratis maar een vrijwillige bijdrage van de bezoekers is natuurlijk altijd welkom. In de winkel op de
begane grond van dit ‘levende’ monument kunt u het eindproduct van
de molen kopen: verschillende soorten meel om thuis uw eigen brood,
gebak of pannenkoeken te bakken.

  
 

    
  
      

€ 15.395,-

Opel Astra SW 111 Edition:
GRATIS LPG-installatie •
Cruise control • Airconditioning •
Radio CD 30 MP3 •
van € 21.495,- voor € 19.990,-

www.vankouwen.nl

Amsterdam: (020) 581 62 00, Amstelveen: (020) 643 26 80
Aalsmeer: (0297) 329 911, Mijdrecht: (0297) 272 272
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

Vermist:
- Koolwitjestraat in Aalsmeer, schuwe grote kater. Wit met zwarte
vlekken. Hij heet “Billy” en is 6 jaar oud. Hij heeft een witte streep
tussen zwarte vlekken op zijn kop.
- Berkenlaan in Aalsmeer, klein cyperse poes. Ze heeft geen wit.
Heeft een kale buik en hechtingen. Is heel aanhankelijk. Ze is nog
geen jaar oud en heet “Gato”.
Gevonden:
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug t.h.v. 315, een rode kater met
witte voetjes en witte bef. Is erg schuw.
- Zijdstraat in Aalsmeer, vermagerde schuwe kat. De kat is bruin/
grijs cypers met een witte bef en één wit voetje.
- Hugo de Vriesstraat in Aalsmeer, zwart/witte kat.
- Zandoogjestraat in Aalsmeer, jonge wit/ rode poes. 5-6 maanden.

Gato met kale buik vermist
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door haar baas is een kleine Cyperse poes zonder wit. Het dier heeft
een kale buik met hechtingen en is
erg aanhankelijk. Gato is de naam
van deze bijna 1 jaar oude poes, die
wordt vermist vanaf de Berkenlaan.
Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
via tel. 0297-343618.

Zonnebloem naar Keukenhof
Aalsmeer - Op 28 april stond een
bezoek aan de Keukenhof op het
programma van de Zonnebloem
Aalsmeer. Met auto’s van vrijwilligers gingen de gasten, die zich hiervoor hadden aangemeld, op weg.
De bollenstreek staat in bloei, dus
ook het laatste stuk van de rit was al
de moeite waard. Nadat de gasten
in de gereserveerde rolstoelen waren geholpen, vond in groepjes de
Keukenhof bezichtiging plaats. Het
weer werkte ook mee, heerlijk zonnig en weinig wind.

Nadat er met de hele groep koffie
met gebak was genuttigd, geserveerd door de vrijwilligers van Zonnebloem Lisse, is de groep al dwalend over de paadjes weer richting
uitgang gelopen. Moe maar voldaan
ging het gezelschap weer op huis
aan. Het was een prachtige middag met alleen maar tevreden gasten en vrijwilligers. Wilt u informatie over Zonnebloem Aalsmeer, bel
of mail dan naar het secretariaat via
tel. 0297-321516 (na 18.00 uur) of
zonnebloem-aalsmeer@hotmail.com.

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

door kan en men gedwongen was
om op de rijbaan te lopen. Dat gaf
wat overlast voor het verkeer, maar
door het mooie weer en het feit dat
het om oudere mensen in rolstoelen
ging, werd dat keurig opgelost en
ging men geduldig aan de kant. Na
een kop koffie of thee met een gebakje erbij sprak de voorzitter van
het Rode Kruis een woord van dank
aan alle vrijwilligers die het hele jaar
door, in weer en wind, behalve als
het heel erg koud of heel erg heet is
of als het echt ‘hondenweer’ is, altijd
weer present zijn om te lopen, week
in week uit. Rond half 4 ging de stoet
rolstoelers terug richting het Dorp,
nadat men eerst nog had genoten
van een frisdrankje of een alcoholische versnapering. Het is te hopen
dat het ook dit jaar weer een mooie
zomer wordt met veel zon en lekkere temperaturen want dan kunnen
de gasten heel vaak mee naar buiten met de vrijwilligers van het Rode
Kruis achter de rolstoelen.
Er kunnen nog altijd meer rolstoelduwers bij want hoe meer mensen
er willen duwen, des te meer gasten
uit de Zorgcentra er mee naar buiten genomen kunnen worden. Voor
inlichtingen of aanmeldingen kan
gebeld worden met Albert Bouwman, tel. 326601 en Dicky Eveleens,
tel. 326534.

Zondag 9 mei
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag vg. Arno
Post.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (Geen opgaven
ontvangen.)
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
br. D. Terlouw en 16.30u. ds. P. den
Hertog, Zaandam.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
10u. gez. dienst in de Lijnbaankerk
met drs. A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 10u.
met br. Dietmar Claassen, jeugddienst. Extra collecte: jeugdfonds.

Aalsmeer - Zondag 9 mei is er in
de Oosterkerk aan de Oosteinderweg 269 om 10.00 uur de laatste
gastendienst in de serie: Kom erbij!
In deze diensten staan eenvoudige
uitleg uit de bijbel en kennismaken
met het christelijk geloof centraal,
deze maal verzorgt door de heer
Eppo Kramer. Het thema van deze

dienst is: ‘Eind goed, al goed’ naar
aanleiding van de tekst uit het bijbelboek Ruth 4. Na de dienst is er
gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie, thee of fris. De
muzikale begeleiding ligt in de handen van de eigen Okee-band. Voor
de kinderen in de leeftijd van 4 tot
12 jaar is er een speciaal kinderprogramma en voor de aller jongste is
er oppasdienst tijdens de dienst in ‘t
Anker, achter de kerk. Voor meer info: www.oosterkerk.info.

Labeldoekje Amy weg
Aalsmeer - Verloren op 30 april tussen 17.00 en 18.00 uur op het stukje vanaf Kerkweg 62 tot aan de glijbaan: Amy’s ‘rose label’ doekje Amy
nu heel verdrietig.
Wie, o wie heeft het doekje gevonden en maakt Amy weer blij?
De vinder kan bellen naar Hannie Wagenaar, tel. 0297-348416 of
06-25334044.

Weer Oost-Inn
in De Mikado

Aalsmeer - Dinsdag 11 mei is alweer de laatste koffieochtend voor
vrouwen van dit seizoen. Spreekster
deze ochtend is Dientje Wiersma uit
Leiden. En het onderwerp dat zij opgaf is: Verlies van perspectief, naar
aanleiding van het bijbelse verhaal
over Naomi. De koffieochtend is in
gebouw Irene in de Kanaalstraat en
begint om 10.00 uur. Vanaf half tien
staat de koffie en thee klaar. De toegang is, zo als altijd, gratis!

Aalsmeer - Heeft u zin in een praatje of een kop koffie of thee? Woensdag 12 mei van 8.30 tot 12.00 uur is
er weer Oost-Inn in De Mikado aan
de Catharina Amalialaan. In verband met de vakantie wordt het ook
voor de jongens en meisjes gezellig gemaakt. Allemaal hartelijk welkom. Het programma van Oost-Inn
is te vinden op www.oosterkerk.info . Voor inlichtingen: 0297-325636
of 0297-345413.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag:
10u. dienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. R. Poesiat.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag,
10u. ds. R. Poesiat.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. ds. J. v. Popering. Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag: 10u. ds. T.H.P. Prins.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. dienst olv parochianen. Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, 10.30u. woordcomm. viering met A. Blonk. Dames- en herenkoor.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, dhr. Theo
Maarsen, Aalsmeer. 18.30u. ErikJan Bulthuis. 10R-dienst. Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag: 10u.
ds. E.J. Westerman, Aalsmeer. Oost:
Oosterkerk, Oosteinderweg. Zondag. 10u. dienst dhr E.R.H. Kramer.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag:
10u. dhr. E.R.H. Kramer.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
10u. en 18.30u. ds. A. van Vuuren.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag,
9.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst, spreker Martijn
Piet.

Kudelstaart - Vrijdagavond 7 mei
haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart weer het oude papier op.
Ook De Meerlanden leegt deze dag
de papiercontainers. Wie graag wil
dat het papier naar de Supporters
vereniging gaat, wordt verzocht de
container pas aan de weg zetten
na 16.00 uur. Gaarne op die plaatsen waar ook de vuilcontainers
verzameld dienen te worden. Met
de opbrengst van het oude papier
steunt de Supporters Vereniging
Kudelstaart direct of indirect alle
Kudelstaartse sportverenigingen.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 12
mei houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg.
De aanvang is 10.00 uur, de toegang
is gratis en de koffie en thee staan
klaar. Er zijn mogelijkheden om een
kaartje te schrijven voor zieke mensen of om een gesprek van mens tot
mens te hebben. Iedereen is hartelijk welkom.

Oecumenisch
Avondgebed

Koffieochtend
voor vrouwen

R.K. vieringen Rijsenhout
(Ontmoetingskerk)
geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
10u. ds. C.J. van Stralen, Alphen a/d
Rijn. H.A. Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag: 9.30u. ds. J. van Veen.

Oud papier aan de
weg na 16.00 uur

Gastendienst in
de Oosterkerk

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag in Kloosterkapel om 9u.
euch.viering met karmelieten. Om
10u. in Zorgcentrum Aelsmeer
woordcomm. viering met J. Snoek.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met N. Kuiper. Zondag 10.30u. in Karmelkerk woordcomm. viering met J. Snoek, klein
koor. Om 14.30u. Poolse dienst.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag:
10.30u. in Kloosterhof woordcomm.
viering met N. Kuiper. Om 10.30u.
in Karmelkerk euch. viering met L.
Seeboldt, Karmelkoor.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag 19u. br. C. Visser, Bodegraven.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.

Feestelijke start Rode Kruis
rolstoelwandelseizoen
Aalsmeer - Vorige week dinsdag 27
april was het weer file rijden voor de
grote groep ouderen in een rolstoel
die door Rode Kruis vrijwilligers over
de Uiterweg naar groot café In De
Zotte Wilg geduwd werden. Alweer
4 jaar geleden is het rolstoelwandelproject van het Rode Kruis Aalsmeer
van start gegaan en nog steeds is
het een groot succes. Elke week nemen Rode Kruis vrijwilligers mensen
uit de Zorgcentra mee naar buiten
voor een ritje in een rolstoel door
het Dorp of over de markt. De groep
vrijwilligers is inmiddels uitgegroeid
tot 30 personen die een keer per
maand, een keer per 14 dagen of
zelfs een keer per week een middagje met mensen, die moeilijk ter
been zijn of mensen die weinig buiten komen, een wandelingetje maken. Ook dit jaar werd het wandelseizoen geopend door alle rolstoelduwers met hun gasten bijeen te laten komen in groot cafe In de Zotte Wilg alwaar de familie Swegler en
hun staf de gasten weer heel gastvrij ontvingen. Rond 14.00 uur liep
de hele groep rolstoelers, met gasten uit het Kloosterhof en Zorgcentrum Aelsmeer over de Uiterweg.
En door de opbrekingen en werkverkeer was dat nog best lastig. Bij
de eerste brug op de Buurt is het zo
smal dat een rolstoel er niet gewoon

KERKDIENSTEN

Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. S.J. Veenstra, ZuidAfrika. Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, 10u. ds. A. Jansen, gez.
dienst in C.G.K.

Aalsmeer - Op woensdag 12 mei
wordt van 19.15 tot 19.45 uur weer
een Oecumenisch Avondgebed gehouden in de kapel van ’t Kloosterhof aan de Clematisstraat 16. Het
Avondgebed wordt voorbereid, onder auspiciën van de Raad van Kerken Aalsmeer, door een interkerkelijke commissie. Het jaarthema
2010 luidt ‘Tekenen van het Koninkrijk’. Genezingen en andere wonderen die Jezus verrichtte staan niet
op zichzelf maar zij zijn ‘tekenen’.
Ze verwijzen naar wat God met ons
wil doen om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Het komend jaar zal
er steeds, naar aanleiding van dit
thema, een bijbelverhaal centraal
staan. Diaken J. Snoek, van de Karmel Parochie, zal een korte overdenking houden.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 10 mei, 20u. met past.
Bert Piet.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije
inloop. Op woensdag is de afdeling
Dienstverlening open van 8.30-20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze
afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en
uittreksels. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.
wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken Burgemeester
en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.
fractiesPreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 18 mei en
8 juni 2010.
gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.
schiPhol
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten
over het vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar
op alle dagen van 9.00-17.00 uur: tel.
020-601 55 55 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
serVicePunt Beheer en
uitVoering
ProVincie noord holland
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl.

oPeningstijden gemeentehuis rond
hemelVaartsdag
Gesloten op donderdag 13 en vrijdag 14 mei
i.v.m. Hemelvaartsdag.

oPeningstijden VVV/anwB winkel rond
hemelVaartsdag
Gesloten op donderdag 13 mei i.v.m. Hemelvaartsdag.

Verkiezingen 2e kamer op 9 juni 2010.
Op 27 april 2010 was de kandidaatstelling voor de verkiezingen van
de 2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de kiezer wordt opgeroepen voor deze verkiezing. Degene die op die datum ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
(GBA) van deze gemeente kan stemmen in Aalsmeer.
Sinds de vorige verkiezingen in maart 2010 is er iets belangrijks gewijzigd! Ook bij de komende verkiezingen geldt de legitimatieplicht.
Bent u echter niet meer in het bezit van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort, Identiteitskaart of rijbewijs), maar u heeft wel een dergelijk legitimatiebewijs wat nog niet langer dan 5 jaar is verlopen op
9 juni aanstaande, dan mag u met dit bewijs toch aan de stemming
deelnemen.
laat uw stem niet verloren gaan!
Volmacht
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent of
vanwege een andere reden niet in de gelegenheid bent om uw stem
uit te brengen? Dan zijn er 2 mogelijkheden om iemand anders uw
stem te laten uitbrengen.
1. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht kunt u uw
stem overdragen aan een andere kiezer. U kunt dat doen door uw
stempas (op de achterkant voorzien van een handtekening) en
een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over te dragen aan
een voor u vertrouwd persoon (de gemachtigde).
2. Kunt u uw volmacht niet (meer) persoonlijk overdragen?
Bijvoorbeeld omdat u op het moment dat de stempas medio mei
op uw deurmat valt, elders verblijft, regel in dat geval van tevoren
schriftelijk een volmacht. Dit kan tot uiterlijk maandag 26 mei
2010. Hiervoor is een formulier bij de afdeling Dienstverlening
verkrijgbaar of te downloaden via de site van de gemeente
(www.aalsmeer.nl onder button: verkiezingen).
Elders stemmen
Indien u wel zelf wilt stemmen, maar uw stem niet in de gemeente
Aalsmeer wilt/kunt uitbrengen, dan moet u een KIEZERSPAS aanvragen. Hiervoor kunt u uiterlijk tot 26 mei 2010 een schriftelijk verzoek indienen door middel van een formulier wat u kunt verkrijgen
bij de afdeling Dienstverlening, of kunt downloaden via de website
www.aalsmeer.nl. Als u in persoon een Kiezerspas aan wilt vragen,
dan kan dit aan de balie bij de afdeling Dienstverlening tot uiterlijk
op 4 juni 2010, 14.00 uur.
Stempas kwijt
Bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u tot uiterlijk 8 juni 2010 14.00
uur verzoeken om afgifte van een nieuw stempas. Dit kan alleen
schriftelijk of in persoon aan de balie van afdeling Burgerzaken aangevraagd worden. Neem daarbij een legitimatiebewijs mee.
Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan in elk
willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt staat het
stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de buurt ligt. Op de
achterzijde van de huis aan huisbiljetten staan alle stembureaus
vermeldt die er in Aalsmeer zijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen
van 3 maart jl. is het aantal stembureaus met 1 uitgebreid . In de
Antoniusschool zal een 2e stembureau worden gevestigd. Hiervoor
heeft er een herindeling van enige straten in Kudelstaart plaatsgevonden waardoor sommige kiezers bij deze verkiezingen worden
opgeroepen in een ander stembureau dan voorheen. Daarnaast is
een van de stembureaus dat gevestigd was in de basisschool “De
Zuidooster”, verplaatst naar de Bibliotheek van gebouw De Mikado.
In deze bibliotheek zijn er dus nu 2 bureaus ondergebracht.
Vragen?
Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezingen geopend
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.00
uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30 uur. Telefoonnummers:
0297387606 en 387640 of via info@aalsmeer.nl.
Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz),
het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) regels
vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wetten.
Het dagelijks bestuur heeft op 18 februari 2010 de conceptbeleidsregel Maatregelen Ioaw en Ioaz 2010 vastgesteld. In de ter inzage
periode 26 februari 2010 tot en met 9 april 2010 zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het dagelijks bestuur heeft daarom op 15
april 2010 besloten de Beleidsregel Maatregelen Ioaw en Ioaz 2010
definitief vast te stellen.

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

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij krachtens artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) hebben besloten ontheffing te verlenen voor het gedeeltelijk afsluiten van de rijbaan van de Machineweg,
ter hoogte van de nummer 295, ten behoeve van werkzaamheden.
• De ontheffing geldt voor 7 mei 2010 tussen 07:30 – 13:00 uur
en voor 10, 11 en 12 mei 2010 tussen 07:30 – 17:00 uur.
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet de volgende drank- en horeca vergunningen zijn verleend:
• Toko Sari Plaza, Poldermeersterplein 13.
• Cafetaria eethuis Foodmaster, Poldermeesterplein 14.
Datum verzending vergunning: 29 april 2010
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving,
balie 6, tel. 0297-387698

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Citroenvlinderstraat 99, het wijzigen van een gevel;
• Kudelstaartseweg 34, het plaatsen van steigers;
• Machineweg 294, het vernieuwen van een dubbele garage.

bende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende
6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 698.
Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 39.2 a van het bestemmingsplan, maken
burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de
Wet ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 en bouwvergunning te verlenen voor:
• Galileistraat 22, het plaatsen van een dakkapel.
BouwVerordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te verlenen:
• Handelstraat 36 en 54, het verwijderen van asbest.
Dit besluit wordt op 6 mei 2010 verzonden.
ter inzage Bij de afdeling dienstVerlening, week 18
t/m 6 mei

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Citroenvlinderstraat 73, het plaatsen van een dakkapel;
• Dorpsstraat 9, het vernieuwen van een entreetrap;
• Lisdoddestraat 86, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Lisdoddestraat 88, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Stommeerweg 78, het uitbreiden van de woning;
• Zeemanhof 30, het vergroten van de woning.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter
inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel.
0297-387698. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam.
• Baanvak 75, het plaatsen van een dakkapel;
• Goudenregenstraat 11, het vergroten van een woning;
• Karperstraat 15 en 17, het plaatsen van een carport.
Verzenddatum bouwvergunningen: 6 mei 2010.
ontheffingen ingeVolge de wet ruimtelijke ordening
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Goudenregenstraat 25, het wijzigen en vergroten van de woning.
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking heb-

t/m 13 mei
t/m 14 mei

t/m 26 mei
t/m 27 mei
t/m 28 mei

t/m 3 juni
t/m 3 juni
t/m 3 juni
t/m 4 juni
t/m 9 juni
t/m 10 juni
t/m 11 juni
t/m 11 juni
t/m 16 juni

Kapvergunning: Beatrixstraat – Constatijnstraat,
7x plataan, 5x acer pseudo platanus, 1x prunus
serrulata “kwanzan”; 1x pyrus calleryana
“chanticleer”, 1x salis babyonica “tortuosa”,
1x salix alba, 1x cupressocyparis leylandii, 1x
acer pseudo platanus, 1x ulmus
hollandica, 1x chamaecyparis lawsoniana, 2x thuja
“gelderland”; Kapvergunning:
Kudelstaartseweg 16: 2x es, 2x els.;
Ontheffing Verkeersregel en Verkeerstekens 1990
(RVV1990), het gedeeltelijk afsluiten; t.h.v.
Machineweg 295
Kapvergunning: Bilderdammerweg 120, 3 linden,
1 kastanje en 1 wilg; Kudelstaartseweg 60, 1 wilg;
Linnaeuslaan 26, 1 abies concolor en 1 pinus nigra
nigra.
Terrasvergunning: Hotel Chariot, Oosteinderweg 243;
Concept Verordening naamgeving en nummering
Aalsmeer 2010;
Kapvergunning: A. H. Blaauwstraat 60, 1
larix, Kapvergunning: Beatrixstraat 51, 1 den;
Molenpad/Dorpsstraat: Elzen: 17 bomen, Berken:
8 bomen, Wilgen: 4 bomen, Kastanjes: 3 bomen,
Cupressocyparis leylandii: 1 boom, Malus: 2 bomen,
Pinus: 1 boom, Metaseqoia glyptostroboides:
1 boom, Kronkel wilg: 2 bomen, Meestammige
kastanje: 2 bomen, Meerstammige els: 1 boom,
Linden: 2 bomen, Fraxinus exelsior
(gewone es)1 boom.
Kapvergunning: Uiterweg 77, 1 Larix en 2 st.
coniferen, Kudelstaartseweg 233: 1 linde;
Drank en Horecavergunning: Resto VBA,
Legmeerdijk 313;
Exploitatievergunning: Resto VBA, Legmeerdijk 313;
Uitwegvergunning: Ambachtsheerweg;
Terrasvergunning: Vooges Brood en Banketbakkerij,
Poldermeesterweg 3;
kapvergunning: Herenweg 8, 1 watercypres & 2
berken, Vrouwentroostpad2: 1 Hollandse linde;
Drank en Horecavergunning: Toko Sari Plaza,
Poldermeesterplein 13;
Drank en Horecavergunning: Cafetaria eethuis
Foodmaster, Poldermeesterplein 14;
Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 40.

ter inzage Bij de afdeling dienstVerlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 7 mei 2010
• Aalsmeerderweg 394, het vergoten van de woning;
inzagetermijn tot vrijdag 20 mei 2010
• Citroenvlinderstraat 1, het plaatsen van een schuur in de voortuin;
• Clusiusstraat 31, het plaatsen van een berging/schuur;
inzagetermijn tot vrijdag 28 mei 2010
• Goudenregenstraat 23, het vergroten van de woning.
inzagetermijn tot vrijdag 11 juni
• Mendelstraat 7, het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw.
inzagetermijn tot vrijdag 18 juni
• Galileistraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Goudenregenstraat 25, het wijzigen en vergroten van de woning.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
‘Last Post’ van Flora tijdens
herdenking in Kudelstaart
Kudelstaart - Een flink aantal Kudelstaartse inwoners was afgelopen
dinsdagavond aanwezig op het ‘eiland’ in de vijver bij de Schweitzerstraat, waar het Propellormonument
herinnert aan de gevallenenen in de
Tweede Wereldoorlog.
De belangstelling voor de herdenking in Kudelstaart lijkt toe te nemen. De laatste jaren worden zelfs
stoelen neergezet en rondom het
monument staan de mensen in rijen om hun respect te betuigen. Ook
aan de oevers van het water vinden

mensen een plaatsje om letterlijk en
figuurlijk een moment stil te staan.
Ditmaal verzorgde (een deel van)
muziekvereniging Flora bij de gelegenheid passende muziek waaronder uiteraard ‘the Last Post’, voordat
twee minuten stilte in acht werd genomen. Daarna volgden de kransleggingen door onder anderen vertegenwoordigers van de Dorpsraad
Kudelstaart en de gemeente. Leerlingen van de OBS Kudelstaart legden boeketjes neer.
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AGENDA

De laatste van dit seizoen zondag

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zondag 9 mei organiseert vogelvereniging De Rijsenvogel organiseert weer een vogelbeurs, de laatste van dit seizoen.
De beurs vindt plaats in het gebouw
van voetbalvereniging SCW aan het
Konnetlaantje. Belangstellenden zijn
welkom tussen 9.30 en 13.30 uur.
Voor 50 eurocent kunt u naar binnen, kinderen onder de tien jaar met
begeleiding mogen gratis een kijkje
komen nemen.
De Rijsenvogel heeft weer betrouwbare handelaren uitgenodigd

Muziek/Toneel
Donderdag 6 mei:
* Pianoshow Crazy piano’s in Blitzz,
Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 7 mei:
* KCA en Cabaal toneelvoorstelling
‘Adres Onbekend’ in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.30u.
* Ibiza clubhouse met dj Randi Santino in Blitzz, Marktstraat v/a 21u.
Zondag 9 mei:
* Moederdagrock met band Dazzle
in de Praam, Zijdstraat v/a 17u.
* Salsa party met dj Red Delicious in
The Beach, Oosteinderweg 247a van
19.30 tot 23.30u.
Zaterdag 15 mei:
* Into the Groove met dj Feigo in Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.

met een grote variatie aan tropische vogels en diverse soorten grote en kleine parkieten. Ook bieden
de leden van de vereniging vogels
te koop aan. Ook niet leden mogen
hun vogels te koop aanbieden op
deze beurs. Ondervindt u problemen
met het kweken van vogels, of wilt u
ook met deze hobby beginnen? Dan
kunt u altijd terecht bij de leden van
de vereniging voor informatie. Op de
beurs kunt u bovendien terecht voor
diverse soorten vogelvoer en vogelaccessoires.

Kinderbingo in ‘t Baken
Aalsmeer - Buurtvereniging De
Pomp organiseert weer een gezellige kinderbingo in ’t Baken in de
Sportlaan 86. Op woensdag 12 mei
wordt er gestart om 14.00 uur en iedereen is welkom, van jong tot oud.
Er worden drie rondes gespeeld met
heel veel prijzen en er zijn nog twee
losse rondes waar een grotere prijs
wordt weggegeven. Gegarandeerd
een gezellige middag, want de kinderen krijgen van de Buurtvereniging ook nog drinken en wat lekkers en de begeleiders van de kinderen die dat nodig hebben, kunnen
koffie of thee afnemen. Dus heb je
logés, vriendjes of vriendinnetjes te
spelen, buurtkinderen die van bingo en een prijs winnen houden, kom
allemaal naar ’t Baken voor een supermiddag, met veel gezelligheid en

misschien wel een prijs!
Ook bingo-avond
Om 20.00 uur op deze woensdag
12 mei start vervolgens een bingoavond voor volwassenen in ‘t Baken.
Alweer de laatste bingo van dit seizoen, voor er in september weer gestart wordt.. Er worden tien rondes
gespeeld. Daar buitenom is er een
hoofdronde met twee schitterende
hoofdprijzen. En er wordt aan het
einde van de avond nog een naam
uit de opgehaalde bonnetjes gehaald, waar ook nog een leuke prijs
op valt. Voor de tien rondes uit zijn
er ook nog tien prijzen weg te geven
voor het eerste rijtje vol, dus heel
veel kans dat u met een prijs naar
huis gaat. Voor telefonische informatie kan gebeld worden met Caroline Ramp, tel. 344107.

Optreden band Dazzle zondag

Moederdagrock in Praam
Aalsmeer - Zondag 9 mei verzorgt
de 9 mansformatie Dazzle een moederdagconcert in café de Praam in
de Zijdstraat. De Aalsmeerse formatie Dazzle bestaat uit Jaap Vogelaar
en Martijn Vogelaar op gitaar, Dick
Kuin op gitaar en zang, Arjo Lanser op toetsen, Nico van Staaveren op drums, Bob Hoogenboom op
basgitaar en Charles Preeker, Colette Lanser en Martha Hoffschlag
vullen de zangpartijen in. Dazzle is

een band met veel ervaring in het
verzorgen van een goed optreden
in een open en leuke sfeer. De muziek is vooral georiënteerd op classic-rock en blues-rock. Daarom ook
geschikt voor de wat oudere jongeren onder ons.
Zondag 9 mei dus moederdagrock
vanaf 17.00 uur in de Praam. Thema
is: Krijg je nooit genoeg, ga dan met
je moeder naar de kroeg. De toegang is gratis.

Salsa-party in The Beach
met dj Red Delicious

Vrijdag in Dorpshuis Kudelstaart

Indrukwekkend toneel
in ‘Adres onbekend’
Aalsmeer - Op vrijdag 7 mei presenteert spelgroep Cabaal uit Amsterdam in samenwerking met KCA
‘Adres onbekend’ naar een novelle
van Kathrine Kressman Taylor (19031996). Een Duitse Kunstenaar en
een Joodse Amerikaanse kunsthandelaar hebben samen een bloeiende galerie opgezet in San Francisco.
Er ontstaat een hechte vriendschap
tussen de twee mannen. Echter de
opkomst van het nazisme wordt de
tragische spelbreker. Het stuk wordt
gespeeld door Wim Weijsman en
Harris Brautigam en geregisseerd
door Vastert van Aardenne. Harris
Brautigam over de totstandkoming
van het stuk: “Toen Wim Weijsman
mij enkele jaren geleden de tekst
liet lezen van ‘Adres onbekend’ was
ik zeer onder de indruk van de novelle van Kathrine Kressmann Taylor. Wij vroegen ons af of hier een
toneelbewerking van te maken was.
We namen Vastert van Aardenne in
de arm, die ons al meerdere malen
geregisseerd had. Zonder ons met-

een in een toneelbewerking te storten, begonnen we de brieven van
Max Eisenstein en Martin Schulse te lezen en te herlezen. Al lezende bemerkten we bij ons een groeiend respect voor de heldere verwoording in de brieven, waardoor
de karakters van beide personages
transparant werden. Die transparantie omvatte de totaliteit van alle psychologische en sociologische
invloeden van een stormachtige politieke ontwikkeling van het opkomende nazisme in het Duitsland van
het begin van de jaren dertig.” Het
stuk speelt zich af in de beslotenheid van het kantoor van Eisenstein
en Schulse.
De voorstelling is op 7 mei te
zien in het Dorpshuis van Kudelstaart en begint om 20.30 uur.
De zaal is open vanaf 20.00 uur.
Kaarten zijn te reserveren via
www.kunstencultuuraalsmeer.nl (zie
adres onbekend) en verkrijgbaar bij
het Dorpshuis van Kudelstaart en
kosten 10 euro per stuk.

Veteranen te gast bij Crash
Aalsmeerderbrug - Tussen 28 april
en 6 mei zijn veteranen van het Britse Bomber Command en van voedseldroppingoperatie Manna in Nederland voor verschillende herdenkingen. Zij brachten op zaterdag 1
mei een verrassingsbezoek aan het
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45. Het was een indrukwekkend bezoek van deze veteranen, die deel hebben uitgemaakt
van onze bevrijding en de voedseldroppingen in Nederland. Voor het
museum en de vrijwilligers was hun
bezoek een erkenning en kroon op
het werk van vele jaren. Met veel
bewondering en waardering voor de
inzet van de activiteiten lieten de veteranen zich uitgebreid informeren

over de totstandkoming van het museum en de vele verhalen en onderzoeken die Crash heeft gerealiseerd.
Een speciale rondleiding door het
museum en als afsluiting de bezichtiging van de RAF Spitfire, die in de
‘hangaar’ van het Crash museum
staat, maakten een bijzondere indruk op de veteranen.
De veteranen benadrukten het belang van het blijven vertellen van de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het Crash motto ‘Leren
niet te vergeten, niet vergeten te leren’ konden zij allemaal van harte
onderstrepen. Het museum aan de
Aalsmeerderdijk 460 is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00
uur.

Aalsmeer - Iedereen die van een
zonnetje houdt én van latin en salsa is aanstaande zondag 9 mei bij
The Beach aan de Oosteinderweg
247a aan het juiste adres. Naast de
wekelijkse salsalessen organiseert
The Beach iedere tweede zondag
van de maand drukbezochte salsa
party’s. Met de toevoeging van de
gratis workshop op de vooravond is
de zaal vanaf de eerste klanken direct gevuld. Deze keer valt de beurt
aan dj Red Delicious. Met haar brede muziekkeuze, van zwoele zouk,
snelle merengue tot pittige salsa,
belooft het een bruisende avond te
worden.

De avond begint om 19.30 en om
23.30 uur wordt de laatste dans ingezet. Voor de dansers die kennis
willen maken met zouk wordt om
20.00 uur een gratis workshop gehouden. Zouk is dansvorm, die het
laatste jaar sterk in opkomst is. De
van origine Braziliaanse zouk is een
sensuele, gracieuze en elegante
dans en wordt ook wel de romantische dansvorm van de lambada genoemd. Na de workshop neemt dj
Red Delicious de draaitafel over. Zij
zal de zaal trakteren op veel muzikaal lekkers! Naarmate de avond
vordert zal de muziek steeds meer
up tempo nummers bevatten. Hierdoor komt iedere danser aan zijn of
haar trekken. Iedereen is welkom,
vrij parkeren voor de deur en de toegang is gratis.
Salsa Live Edition
Op zondag 23 mei, eerste pinksterdag, is er ook weer de Salsa Live Edition. Een groots opgezet salsafeest
langs de beachvolleybal velden.
Voor deze avond heeft The Beach
het 18- koppige Orquesta Salsabor
vastgelegd. Salsabor is één van de
weinige bigbands die in het salsacircuit actief is. Deze energieke salsa bigband speelt naast het traditionele latin en salsa repertoire uit Cuba, ook de 70/80-er jaren New York
Salsa Dura stijl. Kaarten voor de Salsa Live Edition zijn nu te koop in The
Beach of online via easyticket.nl.
Wees hier op tijd bij, want vol is vol!
Voor meer informatie en lesmogelijkheden surf naar www.beach.nl

Maandag in het Parochiehuis

ANBO bijeenkomst over
minimaregelingen gemeente
Aalsmeer - Veel ouderen weten het
niet, maar inwoners van Aalsmeer
kunnen bij de gemeente Aalsmeer
terecht voor het aanvragen van specifieke regelingen. Zoals bijvoorbeeld een bijdrage voor chronisch
zieken, gehandicapten en ouderen,
het declaratiefonds voor 65-plussers
en/of kwijtschelding gemeentelijke
belastingen. Inwoners van Aalsmeer
en Uithoorn kunnen naast het aanvragen van een levensonderhoudende uitkering, ook terecht bij het
cluster voor diverse financiële voorzieningen. Deze worden de minimaregelingen genoemd. Deze regelingen zijn bedoeld voor mensen met
een inkomen op, rond of onder het
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Diversen
Donderdag 6 mei:
* Vriendinnendag bij voetbalvereniging JAU op complex RKAV, Beethovenlaan van 13 tot 15u.
* Kienavond Supportersver. Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20.30u.
* Dialezing over natuurgebied Ouderkerk bij Vogelver. in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 20u

Vergaderingen
Maandag 10 mei:
* Jaarvergadering buurtvereniging
Ons Aller Belang Uiterweg bij WVA,
Uiterweg 155. Aanvang: 20u.
Woensdag 19 mei:
* Vergadering wijkraad Stommeer in
Parklaan 27. Aanvang: 19.30u.
Donderdag 20 mei:
* Beraad en Raad in gemeentehuis.
Aanvang: 20u.

Glamrock een spektakel!
Aalsmeer - “Fantastisch, lekker gevarieerd, goed georganiseerd en zeker voor herhaling vatbaar.” De meningen van het publiek na de eerste
Glamrock-avond in De Oude Veiling. Vijftien zangers en zangeressen zongen zaterdag 24 april elk een
rocknummer en dit varieerde van de
Rolling Stones, David Bowie, Mud
en Nina Hagen uit de jaren zeventig
tot de hits van nu van Mika en onder andere Lady Gaga. Alle artiesten
werden begeleid door een vijf kop-

pige band. Glamrock werd besloten
met het zingen van het nummer Waterloo van Abba door alle zangers
en zangeressen.
De organisatie en presentatie was
in handen van Joran van Liempt.
“Tot volgend jaar”, riep hij na afloop
en hopelijk krijgt dit spektakel inderdaad een vervolg. De aanwezige muzikanten in de zaal gingen al
in discussie wat dan het thema zou
moeten gaan worden en wie wat
gaat zingen, dit belooft wat!

minimum inkomen en een beperkt
vermogen. Mensen die geen levensonderhoudende uitkering hebben,
maar een minimum inkomen en vermogen, komen ook hiervoor in aanmerking. De gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn kennen een aantal specifieke regelingen. De ANBO organiseert hierover een bijeenkomst in
samenwerking met Miranda van Iersel, consulent minimabeleid van de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.
De middag vindt plaats op maandag
10 mei van 14.00 tot 16.00 uur en
is in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Voor meer informatie:
afd.aalsmeer@anbo.nl of bel het secretariaat via 0297-327922.

STAGE
MUSIC SHOP
lESSEnAAr:

Exposities
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 8 mei:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open,11 tot 16u. Nieuwe
expositie ‘Vliegers, Voedsel en Vrijheid’. Tot en met 29 mei.
8 en 9 mei:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
van 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 30 mei:
* Objecten en schilderijen van Jan
Tervoort en Fanny Mazure in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Ook
veel glaskunst. Open zaterdag en
zondag 13 tot 17u.
Tot en met 9 mei:
* Touwsculptures van Sonja Weber
Gilkey en schilderijen van Yolanda
Eveleens in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.-zo. 14-17u.

Vrijdag 7 mei:
* Supportersvereniging haalt oud
papier op in Kudelstaart v/a 16u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 8 mei:
* Geraniummarkt op deel Raadhuisplein en Drie Kolommenplein 9-17u.
* Braderie in Zijdstraat, Molenplein
en Kanaalstraat in centrum.
* Nationale Molendag, De Leeuw in
Zijdstraat en Stommeermolen aan
Molenvliet open, 9.30-16.30u.
Zondag 9 mei:
* Vogelbeurs in kantine SCW, Konnetlaantje, Rijsenhout, 9.30-13.30u.
Maandag 10 mei:
* Bijeenkomst ANBO over minimaregeling in Parochiehuis, Gerberastraat van 14 tot 16u.
* Vissen- en plantenveiling bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Clubfestival om zilveren camera bij
Film- en videoclub in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
Dinsdag 11 mei:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken,
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
* Koffieochtend voor vrouwen in Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT,
Hortensialaan v/a 19.30u. Open 19u
Woensdag 12 mei:
* Oost-Inn in Mikado, Cath. Amalialaan van 8.30 tot 12u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Spilstraat, Kudelstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kinderbingo in ‘t Baken, Sportlaan
vanaf 14u. Om 20u. bingo-avond
voor volwassenen.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat v/a 20u.
Zaterdag 15 mei:
* Solexrit oude bromfietsen. Verzamelen 9.30u. in Dorpshuis Kudelstaart. Vertrek 10.30u.

%49,50

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

Into the groove met dj Feigo
Aalsmeer - Zaterdag 15 mei presenteert De Oude Veiling in de Marktstraat weer een Into the Groove
met dj Feigo. Even lekker ontsnappen aan de drukte en genieten van
lounge-muziek en nu-jazz. Kom ook
genieten van de lekkerste lounge en
nu-jazz vanaf 22.00 uur. De toegang
is gratis.
En zondag 16 mei worden belangstellenden uitgenodigd te komen
luisteren naar ‘Echte verhalen zomer’. Vier mensen vertellen een herinnering die zij met een klein publiek
willen delen. Dit verhaal kan grappig, leerzaam, herkenbaar, triest of

opvallend zijn, maar één ding hebben alle verhalen gemeen: ze zijn
kort, zeer authentiek, en komen uit
de mond van de verteller. Hoofdgast is Marcel Bijlo en hij is blind.
Om herinneringen levend te houden
heeft hij een uitgebreid audio- archief van alle belangrijke gebeurtenissen in zijn leven. Zoals zienden
een foto album hebben van vakanties, zo heeft hij een kastenwand vol
met geluiden van zijn belangrijke
gebeurtenissen in zijn leven. Marcel neemt het publiek aan de hand
van enkele fragmenten uit zijn audio
archief mee langs enkele zomerse
herinneringen.
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“Ik heb alles altijd met heel veel plezier gedaan”

Ons Aller Belang na 30 jaar
zonder Elly Spaargaren verder
Aalsmeer - Ze vindt het wel welletjes na 30 jaar. Elly Spaargaren stopt
per aanstaande maandag 10 mei
met het beheren van het secretariaat van buurtvereniging Ons Aller
Belang Uiterweg. In het Parochiehuis aan de Gerberastraat vindt deze avond de jaarvergadering plaats
en Elly heeft zich niet herkiesbaar
gesteld. “Ik heb een prettige tijd gehad, klaar”, zegt de nuchtere Uiterweg-bewoonster. “Ik ben nu 63
jaar.“ Ze is geboren op de Buurt,
heeft hier haar man leren kennen
en heeft deze lintweg in het centrum nooit meer verlaten. “Mijn zus
ook niet hoor, die woont aan het begin van de Uiterweg.” Zitting nemen
in het bestuur van de buurtvereniging deed Elly in 1980, vier jaar later
kreeg ze de functie van secretaresse en dit heeft ze alle jaren met heel
veel inzet en plezier gedaan. Vader
Willem Joren is overigens één van

de oprichters van de buurtvereniging, die 64 jaar geleden in het leven werd geroepen. Oom Klaas Joren is momenteel voorzitter. Maar
een familie-onderonsje kan Ons Aller Belang echt niet genoemd worden. Elly ‘waakt’ over haar buurt met
totaal zo’n 900 bewoners. Een gat
in de weg, lantaarnpaal stuk of een
onveilige situatie door werkzaamheden? Elly belt gelijk de klachtenlijn
van de gemeente en het telefoonnummer van de politie kent ze ook
uit haar hoofd.
Grote typemachine
Natuurlijk is er in 30 jaar besturen
behoorlijk veel veranderd. “Vroeger vergaderden we met een grote typemachine op tafel. Nu mailen we. Ik heb nog heel veel notulen van vergaderingen van jaren geleden. Prachtig om te lezen.” Het secretariaat beheren hield voor El-

ly onder andere vergaderingen uitschrijven in, evenals kaartavonden
organiseren, de uitslagen noteren
en prijzen inkopen voor de winnaars. En met de voorzitter en penningmeester werd altijd het jaarlijkse uitstapje uitgezet. “We gingen een dag op pad, route uitzetten, zorgden voor de koffie, lunch
en het diner. Een hele klus. Nu gaan
we al jaren naar Oskam. Die heeft
een boek en dan zoek je een complete reis uit. We willen er wel altijd
een vaarmoment in hebben.” Ook
een taak van het bestuur is de jaarlijkse contributie ophalen. “Een hele
klus, ik had drie wijken”, vervolgt Elly. “Ik denk dat het nu acceptgiro’s
worden. Het lidmaatschap is 3 euro
per jaar. Wij zeggen altijd: Als je op
de Uiterweg woont, moet je lid worden van de buurtvereniging en van
de ijsclub. Het lidmaatschap van de
ijsclub kost 4 euro per jaar.”

Aanspreekpunt gemeente
Omdat de Uiterweg geen eigen
buurthuis heeft, wordt vergaderd en
gekaart in het Parochiehuis. “Maar
met buitengewone vergaderingen
bij grote projecten, zoals het bestemmingsplan en Schiphol, hadden we samenkomsten in een bloemenschuur. Hingen we kaarten op.
Er kwamen altijd veel bewoners op
af. Afgelopen februari bij het bezoek
van burgemeester en wethouders
was de bijeenkomst bij de Watersportvereniging. Het zat ook helemaal vol, zeker 140 belangstellenden. Voor ons betekent dit dat de
hele Buurt wel zo’n beetje geweest
is.” De buurtvereniging vervult de
laatste jaren ook de functie van
wijkraad en is het aanspreekpunt
van de gemeente. “We praten eens
in de zoveel tijd met de gemeente.
Ik probeer bij voorstellen altijd rekening te houden hoe de leden er over
zouden denken.” Ook de vergaderingen van de gezamenlijke wijkraden is voor Elly vanaf 17 mei verleden tijd. “Ik trakteer, bak een lekkere cake en dat was het.”
Van brug naar brug
Wat Elly nog wel graag zou willen doen, is de gemeente les geven. “We praten over de Uiterweg
van brug naar brug, iedere Buurter weet dat, maar bij de gemeente niet hoor. Het zijn er vijf. De eerste is de Baardsebrug, de tweede de
Aardbeienbrug, de derde de Topsvoortbrug, de vierde de Kees Hansen- of Ijzerenbrug en de laatste is
de Zwetbrug. Laatst hadden ze bij
de gemeente het bruggenhoofd van
de Topsvoortbrug vervangen, hadden ze een nieuw bordje gemaakt
met ‘Topsfortsebrug’. Nou dat kan
natuurlijk niet. Bij de gemeente waren ze verbaasd dat we er over vielen. Het is uiteindelijk toch veranderd in ‘brug’. We hebben er binnen
het bestuur altijd zoveel lol over.” Of
het bestuur het gaat redden zonder
Elly? “Natuurlijk wel, dat komt wel
goed, er zijn er nog vier over. Voorzitter Klaas, penningmeester Mieke en de leden Guus en Jelle.” En tot
slot, wat gaat Elly nu allemaal doen?
“Zwemmen, zingen, lezen, tuinieren en varen. En misschien wel een
keertje een kaartje leggen bij de
kaartavond van Ons Aller Belang“,
zegt ze lachend. “Ik heb genoeg te
doen. Vervelen ga ik me echt niet.”
Door Jacqueline Kristelijn.

De Leeuw en Stommeermolen
open op Nationale Molendag

Aalsmeer - De Nationale Molen- en Gemalendag wordt dit jaar gehouden op 8 en 9 mei. In het hele land zetten molenaars en machinisten van vele honderden molens en tientallen gemalen de deuren
open voor het publiek. Ook korenmolen ‘De Leeuw’ in de Zijdstraat
en poldermolen de ‘Stommeermolen’ aan de Molenvliet doen mee
aan dit evenement. Deze twee molens zijn alleen op zaterdag 8 mei
open van 9.30 tot 16.30 uur en zijn gratis te bezichtigen.

Sinds tientallen jaren is het de tweede zaterdag van mei Nationale Molendag. Molens en gemalen die normaal gesproken niet voor publiek
toegankelijk zijn, doen soms ook mee
aan dit evenement. Molens die meedoen aan Nationale Molen- en Gemalendag zijn te herkennen aan de
blauwe wimpel, die dan uithangt. Op
www.nationalemolenengemalendag.nl
kunt u zien welke molens dat zijn.
In Aalsmeer doen de ‘Stommeermolen’ en ‘De Leeuw’ de deuren wijd
open voor publiek. Als de wind die
dag goed is, is het mogelijk beide
molens in bedrijf te zien. Korenmolen ‘De Leeuw’ werd oorspronkelijk als grondzeiler (zonder stelling)
rond 1720 gebouwd op de plaats
waar het huidige gemeentehuis
staat. De molen kwam daar in de
plaats van een standerdmolen, die
in 1547 al bestond. Bij de bouw van
het gemeentehuis is de fundering
van deze molen teruggevonden. In
het tegelwerk van de vloer van de
Raadskelder is deze fundering uitgebeeld. Door uitbreiding van het
dorp kreeg deze molen steeds meer
last van windbelemmering. In 1863
is de molen daarom naar de Zijdstraat verplaatst en daar op een hoge onderbouw gezet zodat de wieken boven de huizen uitstaken en
zo voldoende wind konden vangen.
Het Stommeer is in 1650 drooggemalen door twee vijzelmolen. Toen
het meer eenmaal droog was gevallen hoefden alleen de gevallen re-

gen en het zogenaamde kwelwater (dat is opkomend grondwater
en water wat door de dijken lekt)
nog te worden weggemalen. Omdat
één molen daarvoor genoeg bleek
te zijn, werd de andere molen verkocht en afgebroken. De tweede
molen werd op 4 december 1919 tijdens het malen door de bliksem getroffen en ging vervolgens brandend
en draaiend tenonder. Het polderbestuur kocht daarop een in 1742
gebouwde vijzelmolen van de Vriesekoopsepolder. Deze molen stond
aan de Drecht, niet ver van Bilderdam, en werd gedemonteerd en per
praam naar Aalsmeer gebracht. Op
de fundering van zijn voorganger is
de molen weer in elkaar gezet. Omdat deze molen veel groter was dan
zijn verbrande voorganger moesten
hierbij wat kunstgrepen worden uitgehaald. Aalsmeer is hiermee aan
de grootste molen van de provincie
Noord-Holland gekomen. Het polderpeil van de Stommeerpolder ligt
5 meter onder de zeespiegel (NAP).
De ‘Stommeermolen’ is daarmee tevens de molen met de grootste opvoerhoogte. Op de foto die genomen is vanaf de molentocht is het
hoogteverschil goed te zien.
Zowel de korenmolen als de poldermolen zijn in Aalsmeer als werkend
historisch werktuig bewaard gebleven. Over de werking van de molen
als werktuig kunnen de molenaars
u nog veel meer vertellen. Een bezoekje waard!

F&VA houdt clubfestival
om de zilveren camera

Expositie in Thamerkerk
Uithoorn - Op zaterdag 8 mei is er
een heel bijzondere expositie te bezichtigen in de sfeervolle Thamerkerk aan de Amstel in Uithoorn.
Van september tot mei wordt er op
dinsdag in Uithoorn en op woensdag bij de SAKB in Amstelveen geaquarelleerd door vele enthousiaste mensen, onder andere uit Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer. Zij
doen dit onder begeleiding van Ellen ten Kroode, beeldend kunstenares en inspirerende docente in tekenen en aquarelleren. De cursisten
zullen op zaterdag 8 mei het mooi-

ste werk laten zien dat ze in het afgelopen seizoen gemaakt hebben. Bent u nieuwsgierig naar deze
kleurrijke expositie? Laat deze dag
dan niet voorbij gaan, want het is
zeer de moeite waard: Bloemen, stillevens en landschappen, dieren en
fantasie in aquarel. Er zijn prachtige,
leuke, mooie, sferische, fantasievolle en creatieve kunstwerken van hoge kwaliteit te zien! De Thamerkerk
is zaterdag geopend van 12.00 tot
17.00 uur.
Voor meer informatie: 020-6411610
of kijk op www.watercolour.nl

De Solexen vliegen uit het
Kudelstaartse nest
Aalsmeer - Na een lange winter in
het vet en de vaseline, wordt het tijd
om de nostalgische Solexen weer
eens te luchten.
De Kudelstaartse Solexvrienden
doen dat, samen met de Solexisten
uit De Kwakel en Kop Noord-Holland op zaterdag 15 mei. Vanaf 9.30
uur verzamelen de brommertjes, samen met hun berijders, zich bij het
Dorpshuis Kudelstaart. Na een uurtje Solextalk, vertrekt om 10.30 uur
een grote stoet Solexen richting
kust. In Noordwijk komen zij tot rust
voor een lunch en een flinke scheut
mengsmering. En rond 16.00 uur

rijden ze Kudelstaart weer in. Dan
is het tijd voor een paar borrels in
het Dorpshuis. Iedereen die mee wil
doen met deze Kudelstaarttocht kan
gewoon gezellig naar het Dorpshuis komen. Voor 8 euro krijg je koffie, gebak, een paar drankjes en natuurlijk een super rit. Neem dan ook
nog een paar centen mee voor de
lunch en je dag kan niet meer stuk.
Als je mee wilt rijden, moet je natuurlijk wel een Solex of zoiets meenemen. Als je gewoon even wilt kijken: neem dan je fototoestel mee.
Kieken is gratis! Voor meer info:
www.solexvrienden.nl.

Aalsmeer - Maandagavond 10 mei
wordt, ter afsluiting van het clubseizoen, de zilveren camera voor de
beste videoproductie uitgereikt bij
Film- en Videoclub Aalsmeer. Naast
deze trofee kunnen de inzenders
ook beloond worden met de geluidsprijs, de zaalprijs en sinds een
paar jaar wordt ook de Daan Offerman trofee uitgereikt aan de videofilmer die de tweede prijs heeft gewonnen.
Een zestal inzendingen gaan strijden om de prijzen. De avond begint met de videoproductie ‘Beren
spotten in Alaska’ van Susan Griekspoor, vervolgens kunnen de aanwezigen kijken naar en oordelen
over ‘Het Utrechts Statenjacht’ van

Daan Stuurwold, ‘Rechtvaardige
onder de volkeren’ van Gerard van
Schie en Ronald van Eijk en de clubproductie ‘Licht in de duisternis’. Het
festival wordt besloten met de video’s ‘In repetitie voor avondbeurt’
van Gerard van Schie en ‘De verrassing’ van Susan Griekspoor. De jury bestaat uit Jacques van der Sluis,
Jaap Romeyn en Ton Boxhoorn, alledrie lid van de Videoclub De Ronde Venen. Het belooft een spannende clubavond te worden.
Het festival wordt gehouden in gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a en begint om 20.00 uur.
Informatie over de F&VA via tel.
0297–326344 of via de website
www.videoclubaalsmeer.nl.

Fototentoonstelling ontwerpers
van Bloemencorso Aalsmeer
Aalsmeer - Sinds 11 april is in de
expositieruimte van de Historische
Tuin een tentoonstelling te zien over
de ontwerpers van 60 jaar Bloemencorso Aalsmeer. Middels foto’s en
andere attributen wordt de diversiteit van hun werkmethodes zichtbaar gemaakt.
Nadat het Corso in 1948 uitreed,
vond het toenmalige Corsobestuur
het gewenst er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken onder leiding van een vaste ontwerper.
De Amstelveense tekenleraar Toon
Noyons werd de eerste ontwerper
van het Corso en zijn eerste daad
was het Corso een motto te geven.
In 1949, het jaar dat hij als ontwerper startte, was het motto ‘De bloem
en haar vrienden’. Noyons was een
ontwerper, tekenaar, maar geen arrangeur. Hij tekende de wagens en
de diverse bouwers gingen daarmee
aan de slag. Hoe de arrangementen
eruit zouden zien, was geheel aan
de bloembinders.
In 1963 werd Noyons opgevolgd
door de in Aalsmeer woonachtige Harry Bouwmeester. Ook hij tekende het Corso en van zijn hand
zijn de resultaten op deze expositie te zien. Bouwmeester heeft
slechts vier jaar het Corso ontworpen. Hij was KLM piloot en kreeg
het te druk om het ontwerpen van
een Corso erbij te blijven doen. Het
ontwierp de Corso met de titels: Varend volk (1964), Bloemen uit Europa’s Hof (1965), Bloemenpracht
uit 1001 nacht (1966) en CorsoKroniek 1948 – 1967 (1967). Bouwmeester werd opgevolgd door Frits
Vogel, die van mening was dat hij
het Corso een nieuwe impuls kon
geven. In de 22 jaar dat hij de ontwerper was voerde hij veel veran-

deringen door. Zo werden de praalwagens lager, kwam ‘het spel op de
wagen’ en werden ook de maquettes ingevoerd naast de tekeningen.
Omdat hij zelf een gerenommeerd
binder was, kwam er ook meer lijn
in de bloemenarrangementen. Vogel bedacht ook zelf de jaarlijkse
motto’s, maar toen het bestuur hem
wilde opzadelen met een ‘verplicht’
motto gooide hij het bijltje erbij neer.
Koos Zuidgeest en zijn team waren
vanaf 1990 verantwoordelijk voor
het ontwerpen van het Aalsmeerse
Corso. Ook hij werkte met tekeningen en maquettes, hoewel de laatste steeds meer ‘uitgekleed’ werden
vanwege de kosten.
Zo verdwenen eerst ‘de bloemen’
van de maquettes, daarna verdwenen de maquettes vrijwel helemaal
en werden er weer tekeningen vervaardigd, waarmee de comités aan
de slag gingen.
Zuidgeest was niet alleen arrangeur,
maar ook een gerenommeerd decorbouwer en stylist. Hij verdiepte zich met zijn team ook erg in de
achtergronden van het, steeds vaker, volgens een vooraf vastgesteld
thema, van het Corso. Deze tentoonstelling geeft, zoals gezegd, een
goed beeld van de werkwijze van de
vier ontwerpers van het Aalsmeerse
Bloemencorso. Veel oude en unieke foto’s zijn te zien, aangevuld met
authentieke tekeningen. Van alle foto’s zijn kopieën te verkrijgen
bij Total Copy Service, Dorpsstraat
22 Aalsmeer, dat ook belangeloos
het print- en plastificeerwerk verzorgde.
De tentoonstelling is te zien gedurende de openingstijden van de
Historische Tuin tot en met oktober
2010.

Een kijkje achter de schermen

Hoogheemraadschap van
Rijnland houdt open dag
Streek - Op zaterdag 8 mei houdt
het hoogheemraadschap van Rijnland open dag. Bezoekers kunnen
van 10.00 tot 16.00 uur een kijkje nemen op gemalen en afvalwaterzuiveringsinstallaties in Aarlanderveen, Gouda, Haarlem, Leiden,
Leidschendam, Lisse, Lijnden, Waddinxveen en Zwaanshoek. In Haarlem wordt tevens een nieuwe warmtekrachtinstallatie in gebruik genomen. Het startsein hiertoe geven
de Haarlemse wethouder en hoogheemraad Hans Schouffoer. Rijnland laat bezoekers tijdens de open
dag zien hoe zij al sinds de twaalfde eeuw zorgt voor droge voeten
en voldoende en schoon water. Tijdens de open dag zijn vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties en vier
(boezem)gemalen geopend. Afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s)
zorgen voor schoon water. Zij verwijderen vervuilende stoffen zoals
stikstof, fosfaat, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten uit riool- en afvalwater. Gemalen
zorgen voor droge voeten en voldoende water. Bij een te hoog waterpeil ontstaat wateroverlast, bij
een te laag peil bestaat de kans dat
de grond verdroogt en verzakt. Al

eeuwenlang zorgt Rijnland met hulp
van gemalen dat het water op het
juiste peil gehouden wordt. Het oude gemaal De Lynden in Lijnden is
in 1849 samen met twee andere gemalen ingezet bij de droogmaking
van het Haarlemmermeer. In 2005
is het oorspronkelijke stoomgemaal
buiten gebruik gesteld en een nieuw
gemaal geopend. Tijdens de open
dag staan de deuren van beide gemalen open. Ook in Leidschendam
kunnen bezoekers een kijkje nemen in een oud stoomgemaal. Gemaal De Antagonist is in 1882 gesticht, ter vervanging van drie windmolens die tot dan toe de bemaling
van de Gecombineerde Starrevaarten Damhouderpolder verzorgden.
Naast gemaal Lynden en gemaal
De Antagonist zijn boezemgemaal
Gouda en Molenviergang Aarlanderveen open. Molenviergang Aarlanderveen bemaalt de Drooggemaakte Polder aan de westzijde van
Aarlanderveen en is de enige molengang in de wereld die dit zonder
mechanische hulp doet.
Op www.rijnland.net is meer informatie te lezen en staan de adressen
van de te bezoeken afvalwaterzuiveringsinstallaties en gemalen.

Dia-lezing bij
Viva Aquaria
Vogelvereniging houdt veiling
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
6 mei, organiseert Vogelvereniging
Aalsmeer haar maandelijkse contactavond.Voor deze avond is mevrouw M. Keizer uit Ouderkerk a/d
Amstel uitgenodigd, die een dialezing verzorgt over het natuurgebied
Ouderkerk waarin zo’n 25 soorten natuurvogels het scherm zullen passeren met een deskundige
uitleg. Er is voldoende tijd gereserveerd om vragen te stellen. Het belooft een zeer interessante avond te
worden. Iedereen is welkom, breng
dus uw mede vogelliefhebbers mee.
De lezing wordt gegeven in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 uur.

Aalsmeer - Op maandag 10 mei
houdt aquariumvereniging Viva
Aquaria haar bekende planten- en
vissenveiling. Voor eenieder weer
de kans om te bieden op planten
en vissen, die meestal voor interessante prijzen van de hand gaan. Alle
aangeboden planten en vissen worden uitgebreid besproken en uitgelegd, door één van de leden van Viva Aquaria. De veiling wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3 en begint om 20.00
uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met de heer
C. Keim, tel. 0297-343854.
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Koninginnedag: Na regen komt zonneschijn!
een tentje, geblazen op blokfluiten
en mondharmonica’s en vol overgave liedjes geproduceerd op een accordeon. Voor de bouwers van het
Oranjefeest voor kinderen op het
Raadhuisplein was het hard werken
in de regen.
De organisatie en de grote groep
vrijwilligers bleven optimistisch en
zijn hiervoor beloond. Vanaf de aanvang in de middag brak de zon door
en was het prima toeven op het
Plein. De kinderen vermaakten zich
prima in onder andere de ballenbak,
op de springkussens, met eendje vissen, kart rijden, stok hangen,
sumo worstelen en de durfals in de
draaiende ‘spin’.
Het feest op het Raadhuisplein is
‘s avonds feestelijk afgesloten met
swingende muziek van de enthousiaste dj’s van Proserz.
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Aalsmeer - Al vroeg in de ochtend begon voor veel jeugdige inwoners Koninginnedag 30 april. Om
maar een goed plekje te bemachtigen op de vrijmarkten, werd soms al
om zes uur in de ochtend zitting genomen. De vroege ingebruikname is
beloond, de eersten zaten allemaal
droog, want regen is er gevallen en
hoe! Wat begon als miezerige buitjes, ging af en toe over in een flinke
‘waterval’, maar het gezegde ‘na regen komt zonneschijn’ is waarheid
geworden! De Zijdstraat in het centrum was goed gevuld met heel veel
kleedjes, tafels en tentjes. Van alles was er te koop, van speelgoed
en spelletjes, tot bloemen, cakejes
en boeken.
Een prijs winnen kon bij verschillende grabbeltonnen en er is veel
muziek gemaakt. Er werd op bongo’s gespeeld, gitaar gespeeld in
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In Rijsenhout begon de Koninginnedag met het hijsen van de vlag en een
gezellige optocht. Aan de vrijmarkt daarna kwam al vrij snel een einde. Net
toen de verkoop begonnen was, ging het regenen en wel steeds harder.
Slechts een handje vol jeugdige verkopers bleef zitten onder een paraplu of
tent, maar ook zij hielden het naar een tijdje voor gezien. Geen kopers, is tot
slot niets verdienen. De disco mag wel een succes genoemd worden, evenals de voetbalwedstrijd bij SCW.

• aalsmeer.nu media&design
• aldert jongkind boeketten
• antenna aalsmeer
• the beach indoorsport &
evenementencentrum
• berghoef accountants & adviseurs
• biemond & van wijk mercedes-benz
• bosman bv
• bvb melle jongkind bv
• cafe bar joppe
• cafe vleghaar
• carpentier bouwplein aalsmeer
• de oude veiling
• drukkerij cocu
• duif’s florist articles
• ed kriek optiek
• eetcafé ‘t holland huis
• esmeralda farms
• fireball licht&geluid
• firma jac kooij&zn
• foto de boer
• goemans tapijt
• heemhorst watersport
• henk kooijman sierbestrating
• jopex boeketterie
• keurslagerij kruyswijk
• kinderboerderij aalsmeer

• klaas bos verse vis
• klaver snacks joure
• koninklijke de vries
• koninklijke terra nova
• kraanverhuur mieremet
• lammers autoschade
• lasbedrijf van vliet
• loogman tanken&wassen
• mantel makelaardij
• mazda donker
• mecenas
• multi supplies
• peter & marjan stokman
• pizzeria pasta vino
• raadschelders verzekeringen
• RABOBANK REGIO SCHIPHOL
• renault nieuwendijk
• R & S jachttechniek
• robel trading telecom
• vd schilden lingerie
• sparnaay juweliers
• stage music service
• stokkel installatie techniek
• verfindustrie heeren & meijer
• visser transport agencies
• wittebol wijn
• zeilmakerij burggraaf & zn

Niet achter het Dorpshuis ditmaal maar ‘gewoon’ weer gezellig in en rond
het winkelcentrum werd de vrijmarkt Kudelstaart vrijdag gehouden. De plekjes onder de luifels van de winkels waren favoriet natuurlijk, daar was het
tenminste droog!

OOk alle vrijwilligers bedankt!
In Oost werd de jeugd dit jaar ook getrakteerd op veel vermaak met springkussens, een hindernisbaan en leuke spelletjes als de spiraal en eieren vangen. De ouderen konden een gokje wagen bij het rad van fortuin. Ook in
Oost ging de Koninginnedag van start met een versierde optocht en waren
kleedjes uitgestald rond Het Middelpunt voor de vrijmarkt.

Luchtkussens in Nieuw Oosteinde in vele uitvoeringen, het leek wel een
luchtkussenfestival, de kinderen beleefden er vele uitgelaten uurtjes op!

Oranjevereniging Oostend "’t Middelpunt”
Via deze advertentie willen wij alle vrijwilligers en
sponsors bedanken voor een zeer geslaagd
Oranje kinderfeest bij ‘t Middelpunt
dat zonder hun inzet en gulle gaven niet mogelijk was geweest.

In De Oude Veiling konden liefhebbers op Koninginnenacht, donderdag 29
april, genieten van live-muziek van de band Gigs met de oud-Aalsmeerder
Jaap Verschoor. Het vijftal mocht menig applaus in ontvangst nemen!

vrijwilligers buurt vereniging Oostend,
Rabobank Regio Schiphol,
Raadschelder & zn verzekeringen,
Bewoners Aalsmeer Oost (collecte),
Hartelust huishoudelijke artikelen,
Blauwhoff kantoorartikelen,
Cafe-Bar Joppe
vooges brood en banket,
Garagebedrijf v.d. Broeck,
Dajema Computerservice,
Stoffeerderij Bekkers,
Pro-Wave fitnesscentre,
Primera Nieuw-Oosteinde,
Gamma Aalsmeer,
Duo Plants Nieuw-Oosteinde,

C.I.S. Computers,
Annemieke's Kramerie,
P.& M Stokman voor al uw bloemwerk,
Nico-Optiek de specialist voor
uw ogen en oren,
R v.d. Berg voor het plaatsen van
uw keukens,
Klaver snacks Joure,
Drukkerij Cocu,
Ridder & Co,
Espago bijzondere cadeauwinkel,
vishandel veerman,
Bouw en stukadoorsbedrijf A. de Wit,
Black Jack,
De Raddraaier Rinus de Jong.

Namens de kinderen van Aalsmeer- Oost en de buurtvereniging Oostend

BEDANKT

De Klught trad op tussen de steigers voor hotel Chariot in Aalsmeer Oost.
Buiten was een gezellig terras ingericht en door de muziek van de heren
werd daar tot in de vroege avond genoten. Menig classic uit de sixties kwam
voorbij en die waren zeker uitnodigend om ‘de dansvloer’ op te gaan.
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foto’s: Jacqueline Kristelijn
& Joke van der Zee
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Hondentrainers gezocht!
Aalsmeer - De Hondenschool van
de Dierenbescherming Aalsmeer
e.o. zoekt nieuwe (aspirant) hondentrainers. Het doel van de hondenschool is om de baas te begeleiden bij de (her)opvoeding van z’n
hond. De hondenschool is op zoek
naar (aspirant) hondentrainers van
minimaal 21 jaar, die in het bezit zijn
van een eigen hond. Na een oriëntatieopleiding en gebleken geschiktheid, is er de mogelijkheid tot het
volgen van de trainersopleiding van
de landelijke Dierenbescherming.
Wanneer deze trainersopleiding

Zondag officiële opening

Outdoor strand bij The Beach

met goed gevolg is afgerond, mag
er les gegeven worden aan groepen van maximaal tien hondeneigenaren en hun honden. Deze lessen
vinden wekelijks plaats op zaterdag,
in weer en wind, in het Hornmeerpark. Verder is er één avond per
maand overleg en worden er regelmatig theorieavonden voor cursisten georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via
de mail, db.aalsmeer@gmail.com,
of telefonisch: 0297-343618 (werkdagen 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren graag voicemail inspreken).

Restaurant open voor lunch en diner

Start sloop ‘t Wapen van Aalsmeer

Tafelronde 110 Meerlanden
viert 40-jarig lustrum
Aalsmeer - In 40 jaar vinden er veel
veranderingen plaats. De Tafelronde
110 de Meerlanden houdt haar karakter en tradities evenwel in stand.
Dat is ook de conclusie van de diverse oudtafelaars van tafel 110. Tafelronde 110 De Meerlanden is een
vereniging die vriendschap bevordert voor jonge mannen in de omgeving van Aalsmeer, Kudelstaart,
Hoofddorp en Nieuw-Vennep in de
leeftijd van circa 25 tot 40 jaar. Om
het 40-jarige bestaan van de tafel
niet zomaar voorbij te laten gaan, is
dit keer voor het thema ‘historie’ gekozen, daar de tafel tijdens dit lustrumjaar toevalligerwijs haar minstens 30-jarige vaste standplaats
Het Wapen van Aalsmeer moet verlaten vanwege een aanzienlijke verbouwing van het historische deel.
Om dit thema kracht bij te zetten
heeft de tafel al haar leden ingezet om adressen van oudtafelaars te
traceren. En dit niet geheel zonder
succes, maar liefst 22 oudtafelaars
van uiteenlopende tafelseizoenen
zijn de uitdaging aangegaan. Met
in het bijzonder Jan Kila, die mede
initiatiefnemer was van de oprichting op 18 oktober 1969. Een jaartal
waar menig lid van het lustrumjaar
nog niet eens was geboren. Na een
formele kennismakingsronde zat de
sfeer er al gauw in, waarbij de oudtafelaars zich zienderogen snel weer

Aalsmeer - Een aanvang is gemaakt met de sloop van het oude
gedeelte van hotel en restaurant ‘t
Wapen van Aalsmeer in de Dorpsstraat. De mannen van sloopbedrijf
Van der Schaft moeten in deze voorzichtig te werk gaan, want rekening
moet gehouden worden met omliggende (monumentale) panden. Zo’n
twee weken zal het met de grond
gelijk maken in beslag nemen. Als
een en ander volgens planning verloopt, gaat vervolgens op 25 mei de
eerste, officiële paal de grond in,
is in januari of februari de nieuwbouw klaar en kan aan de inrichting
begonnen worden. De nieuwbouw
wordt overigens niet groter, de op-

pervlakte is hetzelfde, wel gaat het
pand hoger de lucht in. “We gaan
van elf kamers zonder badkamer,
naar negentien luxe kamers met alles er op en er aan”, aldus de meiden van Arkesteijn. Het hotel en het
restaurant draaien tijdens de nieuwbouw overigens gewoon door. De
Brouwerszaal in het nieuwe gedeelte is omgetoverd tot een sfeervolle
lunch- en dinerruimte inclusief een
gezellige en knusse bar. De keuken is voor de nieuwbouw ook verplaatst en inmiddels weer open. De
koks en alle medewerkers nodigen
u uit om plaats te nemen aan tafel en te genieten van een heerlijke
lunch of een smakelijk diner.

helemaal thuis voelden. Als klapstuk
van de avond, na de noodzakelijke
plechtigheden, is het tafelronde embleem van het historische deel van
het restaurant verwijderd om deze
symbolisch voor de sloophamer te
behouden. Deze bijzondere taak is
door de huidige voorzitter als blijk
van waardering gedelegeerd aan
Jan Kila. De afsluiting van de avond
bestond uit het met elkaar dineren,
waarbij veel oude herinneringen onderling werden uitgewisseld. Al snel
bleek dat er veel overeenkomsten
met het heden zijn. Uiteraard heeft
de snelle wereld haar intocht genomen, maar dat doet niets af aan
de vriendschappen, gezelligheid
en service gerichtheid van de club,
waarbij oude tradities, soms in een
nieuw jasje, nog immer in stand zijn
gebleven. In positieve zin zijn de euromeetings met de buurlanden de
grootste verandering ten opzichte
van beginjaren. Des te meer wordt
hiermee aangetoond hoe de huidige Ronde Tafel 110 de Meerlanden floreert. Spontaan heeft Hans
Cornelisse nog een bedankspeech
gehouden waarbij gevoel van trots
overheerste. Teruggekeken wordt
op een geslaagde avond, waarbij
de huidige leden zich blijven inzetten om op gezette tijden oudleden
te betrekken bij activiteiten van de
Ronde Tafel 110.

Aalsmeerderbrug - Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45
ontvangt op zondag 9 mei een aantal vliegers die in de meidagen 1940
hebben deelgenomen aan de luchtstrijd boven Nederland. De herinneringen van deze ‘meivliegers’ zijn
door Hans Vos vastgelegd in een
boek dat deze dag ook in het museum wordt gepresenteerd en dat ook
door de vliegers wordt gesigneerd.
Lewis, Sitter, Vermeulen, Kiel, Hellendoorn en Linzel hebben hun verhaal verteld aan Hans Vos. De vader van de auteur was als mecano werkzaam op Soesterberg en de
verbijstering over de verhalen van
de eerste oorlogsdagen die zijn vader hem vertelde, heeft Hans Vos
doen besluiten op zoek te gaan naar
de mannen. Hij vond er zes en interviewde hen. Lewis overleed helaas korte tijd daarna. Crash heeft
de vijf nog levende Meivliegers uitgenodigd om in het museum aanwezig te zijn bij de boekpresentatie die zal plaatsvinden voor de reconstructie van de Fokker DXXI nr.
229, het toestel van hun collega
Koos Roos. Burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer zal bij
deze presentatie aanwezig zijn. Het
museum is 9 mei geopend van 11.00
tot 16.00 uur. De presentatie van het
boek ‘Onze Vliegers’ en signeersessie vinden plaats tussen 13.30 uur
en 15.00 uur.
Lezing over luchtslag
Een dag eerder, op zaterdag 8 mei,
verzorgt Crash vrijwilliger Dick Weber een zeer boeiende lezing over
de aanloop naar de luchtslag om

Nederland in mei 1940 en de politieke en militaire achtergronden bij
de opbouw en de strijd van de Nederlandse luchtstrijdkrachten. In de
lezing toont de heer Weber aan hoe
dankzij de inzet en visie van mannen als Best en Raaimakers van het
Nederlandse Wapen der Militaire Luchtvaart in de meidagen 1940
en de jaren daarvoor, de acties van
de meivliegers van de Nederlandse Luchtvaart Afdelingen niet geheel kansloos of zinloos waren. Nog
steeds leeft het beeld dat Nederland
geen tot weinig weerstand heeft geboden aan de Duitsers. De waarheid
is echter dat de toenmalige Nederlandse regering de illusie van neutraliteit koesterde en het Duitse gevaar niet of te laat onderkende en
veel te laat begon met de opbouw
van een luchtmachtafdeling. Die
moest daardoor slecht voorbereid
en met te weinig materiaal de strijd
aangaan.
De waarheid is echter ook dat de
Duitse Luftwaffe na de inval in Nederland een gevoelig verlies werd
toegebracht. Een kwart van de Duitse vliegtuigen ging verloren door afweergeschut of door Nederlandse
vliegers. De lezing begint om 13.30
uur. Bijwonen van de lezing kost, inclusief toegang tot het museum en
een kop koffie, 5 euro. Het aantal
plaatsen is beperkt dus men wordt
verzocht zich van te voren op te geven via e-mail janny.herfst@quicknet.nl. Voor meer informatie over
de collectie van het museum en het
werk van de Stichting Crash ’40’45 kan gekeken worden op www.
crash40-45.nl.

BeachClubAalsmeer officieel geopend. De hele dag staat bol van de
activiteiten. Zo start in de ochtend
het legendarische beachvolleybal
maandtoernooi en is er een reünie
van de deelnemers aan de beachvolleybalreis naar Club Kastalia in
Turkije. Verder wordt de vernieuwde menukaart in restaurant Het
Strandpaviljoen gepresenteerd en
kan op het terras genoten worden
van onder meer spare-ribs van de
barbecue en heerlijk gegrilde kip.
De dag wordt (binnen) afgesloten
met de maandelijkse salsaparty in
The Beach met DJ Red Delicious.
Wil je ook kennis maken met het
unieke outdoor strand in Aalsmeer?
Dan ben je van harte welkom op
9 mei. De officiële opening is om
16.00 uur, maar je bent natuurlijk
de gehele dag welkom om te genieten van een heerlijk dagje strand
in Oost! Het outdoor strand blijft de
hele zomer staan en wordt in september weer afgebroken. Surf voor
meer informatie naar www.beach.
nl/beachclubaalsmeer!

‘Geef afval een toekomst!’

De Meerlanden lanceert
nieuwe websites

Glasaal in de Westeinder

Crash ontvangt ‘Meivliegers’

Aalsmeer - Komende zomer is
Aalsmeer een strand rijker! Aan de
voorzijde van The Beach is namelijk een echt outdoor strand gerealiseerd met twee tropisch aangeklede beachvolleybal velden onder de naam BeachClubAalsmeer.
Het outdoor strand is een initiatief
van stichting BeachSportService,
BeachTeamAalsmeer en The Beach
en wordt gebruikt als vaste outdoor
trainingslocatie voor de spelers van
BeachTeamAalsmeer en de jeugdgroepen van de NeVoBo. Verder
worden er zomertrainingen beachvolleybal verzorgd, worden er verschillende activiteiten voor de jeugd
georganiseerd en zijn de velden geschikt voor gezellige bedrijfs- en familiefeestjes. Een groot voordeel
van BeachClubAalsmeer is dat wanneer het weer een keertje niet mee
zit, alles gewoon naar binnen verplaatst kan worden. Kortom, de eerste in- en outdoor strandlocatie van
Nederland met goed weer garantie is een feit! Aanstaande zondag
9 mei wordt het outdoor strand van

Aalsmeer - Vorige week heeft een
uitzetting van 10 kilo glasaal plaatsgevonden. Dit zijn ongeveer 20.000
aaltjes. De glasaaltjes zijn gevangen
voor de Engelse kust en per vliegtuig
naar Lelystad getransporteerd. Over
een groot deel van de Westeinder
hebben ze een nieuw onderkomen
gevonden om over zo’ n 7 tot 10 jaar
weer richting zee te gaan om zich
voort te planten. Er wordt al sinds de
jaren vijftig glasaal uitgezet, dat verklaart misschien dat in de Westein-

der nog een redelijke palingstand is.
Er was ook nog een vreemde eend
in de bijt toen beroepsvisser Theo
Rekelhof de vissen te water liet: Een
zwartkopgrondel. “Het is altijd leuk
een nieuwe soort te vangen. Het visje komt oorspronkelijk uit de Zwarte
Zee en de Kaspische Zee. De zwartkopgrondel is trouwens uitgeroepen
tot de meest voorkomende uiheemse soort”, aldus Rekelhof. In de toekomst zullen er nog wel meer gevangen worden.

Rijsenhout - Afval- en grondstoffenbedrijf De Meerlanden heeft deze
week haar compleet nieuwe website
gelanceerd. De site www.meerlanden.nl heeft de frisse uitstraling van
de nieuwe huisstijl en moet meer
overzicht bieden aan de bezoeker.
Bovendien brengt de vernieuwde
website meer mogelijkheden met
zich mee voor onder andere bewoners en ondernemers. Tegelijkertijd presenteerde De Meerlanden de
speciale actiewebsite die haar nieuwe campagne moet ondersteunen:
www.geefafvaleentoekomst.nl. Deze
website wordt gedurende de campagne steeds meer uitgebreid. Op
de website van De Meerlanden kunnen bewoners, bedrijven, overheden
en scholieren terecht voor informatie die voor hun relevant is. Zo kunnen bewoners bijvoorbeeld makkelijk en snel de afval-kalender downloaden of een grofvuilafspraak maken. Bedrijven kunnen met een klik
op de muis zien wat De Meerlanden
voor hen kan betekenen. Ook overheidsmedewerkers kunnen terecht
voor uitgebreide informatie over het
bedrijf en haar werkzaamheden.
Voor scholieren is er werkstuk- en

Speelavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 11 mei
houdt buurtvereniging Ons Genoegen een speelavond voor liefhebbers. Klaverjassen en rummicuppen
staan op het programma. Er wordt
gekaart in Ons Tweede Thuis in de
Hortensialaan vanaf 19.30 uur. Om

spreekbeurtmateriaal te vinden en
klassen kunnen zich via de website
aanmelden voor een rondleiding of
zwerfafvalactie.
Met de lancering van de nieuwe
website lanceert De Meerlanden tevens de campagne ‘Geef afval een
toekomst!’ met daarbij de gelijknamige actiewebsite. Deze website
wordt de komende periode uitgebreid en laat zien welke afvalstoffen De Meerlanden inzamelt en wat
daarmee gebeurt. Met de campagne
legt het bedrijf uit dat afval grondstof is voor nieuwe producten en wil
bewoners nog bewuster maken van
het scheiden van afval. Nog steeds
verdwijnt veel afval in de verkeerde container. Dat is jammer, want
afval dat gescheiden wordt ingezameld, kan worden hergebruikt. Ook
uw afvalcontainer bevat nog waardevolle materialen! Door uw gft-afval in de groenbak te doen, uw klein
chemisch afval naar de milieustraat
te brengen en uw oude glas, plastic, papier en textiel naar de brengparkjes te brengen, blijven materialen in de kringloop. Het afval is dan
geen afvalproduct meer, maar een
grondstof.

19.00 uur gaat de deur open voor
koffie, thee en inschrijving. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door mevrouw
Koopstra met 5493 punten. Op twee
en drie zijn de dames v.d. Meer en
Bos geëindigd met 5107 en 5082
punten. De hoogste eer bij het
rummicuppen wist mevrouw Tuiten te behalen met 35 punten, gevolgd door de dames Gahrmann en
Flameling.

Thema-avond ‘Sporten
met autisme’ in Westend
Dagtocht van de OVAK
Aalsmeer - 29 April was de eerste fietsdagtocht van dit jaar bij de
OVAK. Na de koffie bij restaurant
Johanna’s Hof in Castricum vertrokken 92 enthousiaste fietsers voor
40 kilometer door een mooi stukje
Noord-Holland. Via Limmen, Heiloo
en Bergen aan Zee weer naar Castricum. Onderweg was genoeg te
genieten. De vele bollenvelden in al-

le mogelijke kleuren. De heerlijk stille landweggetjes, de gezellige dorpen. En niet te vergeten, de zee. Ook
is de groep door het Noord-Hollands Duinreservaat gefietst. Terug
bij Johanna’s Hof genoten van een
heerlijk diner. Daarna terug naar
Aalsmeer. Naar de volgende dagtochten in juni en augustus wordt
alweer uitgekeken.

Aalsmeer - Sportservice NoordHolland organiseert op woensdag
19 mei een speciale informatieavond voor trainers en begeleiders
van sportverenigingen.
Het thema van deze avond is ‘Sporten met autisme’. Steeds vaker komen er bij de regiomedewerker aangepast sporten vragen binnen van
mensen met autisme die niet kunnen aarden in de reguliere sportgroepen. Op dit moment zijn er in
de regio nog te weinig verenigingen
waar de kennis aanwezig is om deze mensen ‘gewoon’ te kunnen laten
meesporten.
Sommigen zouden prima in een reguliere groep passen, terwijl anderen liever in een groep zitten
waar teamgenoten dezelfde problemen ondervinden. Het zou goed
zijn wanneer al deze opties aangeboden worden zodat de sporter
zelf kan kiezen. Tijdens de themaavond wordt aan trainers en begeleiders van niet-commerciële sportactiviteiten een aantal handvatten
gegeven om mensen met autisme in de trainingsgroep te behouden of op te nemen. Zowel breed-

tesport verenigingen als verenigingen met een aangepast sportaanbod zijn welkom. Een medewerker
van Steunpunt Autisme Noord-Holland zal uitgebreid ingaan op het fenomeen autisme en hoe met deze
doelgroep omgegaan kan worden.
Daarnaast is er een sportprofessional van Stichting Autismesport uitgenodigd. Deze stichting biedt speciaal voor kinderen met autisme
sportlessen aan. Zij weten welke
problemen een trainer of begeleider kan tegenkomen en hoe de training het beste opgebouwd kan worden. Voorbeelden uit de praktijk zullen besproken worden. De themaavond ‘Sporten met autisme’ wordt
woensdag 19 mei gehouden in wijkcentrum Westend op het Westwijkplein 3. De avond start om 19.30 uur
en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De
maximale groepsgrootte voor deze avond is 60 personen. Deelname
is gratis. Heeft u interesse om deze
avond bij te wonen? Geeft u zich dan
vóór 11 mei op bij regiomedewerker
Wikke van Stam, tel. 023-5576955 of
per e-mail via wvanstam@sportservicenoordholland.nl.
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Arendshoeve voor hanging
baskets en (trouw)partijen

Moeders in het zonnetje
in Ophelialaan zaterdag

Aalsmeerderbrug - Dat de Arendshoeve weer super hanging baskets
heeft is wel bekend, maar dat je ook
een sprookjes huwelijk kunt afsluiten in Showkas de Arendshoeve is
minder bekend. Op het eerste gezicht lijkt het niets met elkaar te maken te hebben, maar dit is schijn die
bedriegt. Uitzicht op mooie bloeiende hanging baskets maakt mensen
gelukkig, maar ook het uitzicht op
een huwelijksdag in de Arendshoeve
zorgt ervoor dat aanstaande bruidsparen en hun gasten naar iets moois
uit kunnen kijken. Namelijk naar een
sprookjes huwelijkdag in de paradijselijke omgeving van alle planten
in de Showkas van de Arendshoeve. Sinds dit jaar kan ook het huwelijk voor de burgerlijke stand in de

Aalsmeer - Het weer is er nu nog
niet zo erg naar, maar vast en zeker klaart het tegen het weekeinde
weer op. Dat zou wel heel erg mooi
zijn, want dan is er weer een leuke
uitdeelactie georganiseerd door de
winkeliersvereniging van de Ophelialaan. Aanstaande zaterdag kan het
zomaar gebeuren dat moeders, jong
of oud, worden aangesproken door
leuke dames die namens de winkeliersvereniging cadeaus uitdelen. En
dit keer, vlak voor Moederdag, zijn
natuurlijk de moeders de gelukkigen die misschien wel met een mooi
en lekker cadeau naar huis gaan.
De winkeliersvereniging vindt het
belangrijk om elke maand haar win-

showkas voltrokken worden. “Het
Zijn vaak heel goede huwelijken die
in de showkas beginnen,” grapt Jacob van Zijverden. “We zouden bijna garantie kunnen geven”. En hij
gaat verder: “Maar ook de kwaliteit
van de hanging baskets is ongeëvenaard goed. De klanten komen uiteraard hoofdzakelijk uit de omgeving van Aalsmeer, maar soms ook
wel uit het Gooi of zelfs bij Wageningen vandaan”.
Vanaf nu weer super hanging baskets te koop van maandag tot en
met vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur
en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Het adres is Aalsmeerderdijk 438
en de Arendshoeve is telefonisch
bereikbaar via 0297-341213. Info:
www.arendshoeve.com.

Moederdag bij Centennial
Aalsmeer - Natuurlijk is Moederdag een prima gelegenheid om
moeder of echtgenote heerlijk te
verwennen.
En wat is er dan gezelliger om haar
deze dag te verwennen met een
heerlijk diner à la carte in restaurant Centennial aan de Oosteinderweg 243. Van harte welkom zondag
10 mei. Om teleurstelling te voorkomen wordt aangeraden wel vooraf
te reserveren.
Wijnproeverij
Op zondagmiddag 16 mei wordt
weer een wijnproeverij gehouden in
het restaurant van Centennial met
deze keer speciale aandacht voor de
rosé wijnen. Kom heerlijk proeven
en wie een wijn naar keuze vindt,
kan deze direct per fles of doos
meenemen of bestellen. Uiteraard is

er stokbrood en Franse kaas om deze middag extra te genieten. Aanvang van de wijnproeverij is 15.00
uur. Overige activiteiten: Op woensdag 9 juni vinden de Tweede Kamer
verkiezingen plaats. Bezoekers kunnen live de uitslagen volgen op een
groot scherm en met elkaar van gedachten wisselen over die uitslag.
Wie wordt de grootste partij, welke
kabinetsformaties zijn er mogelijk
en waar gaat Nederland de komende periode naar toe?
En op zaterdagmiddag 12 juni kan
in Centennial Hollandse nieuwe haring geproefd worden tijdens vlaggetjesdag. Centennial is gevestigd
naast Hotel Chariot aan de Oosteinderweg 243 en is telefonisch bereikbaar via 0297-388144.
Bezoek voor meer informatie ook de
website: www.centennial.nu.

Op de koffie zaterdag
bij de Wereldwinkel!
Aalsmeer - De Wereldwinkel zit
al ruim twee maanden in de nieuwe winkel in de Zijdstraat en maakt
zich op voor het volgende feestje.
Op zaterdag 8 mei is het Internationale Wereldwinkeldag en daarom
trakteert de Wereldwinkel Aalsmeer
de bezoekers van de braderie tussen 10.00 en 16.00 uur op een gratis kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. De Wereldwinkel is ook te vinden op de braderie
met een kraam vol mazzeltassen en
andere leuke cadeaus voor moeder.
Bijvoorbeeld prachtige scrapmetal
vogels uit Zimbabwe voor in de tuin,
een mooi zilveren sieraad uit Mexico, een zijden shawl uit India of een
originele tas uit Burkino Faso. Tijdens World Fair Trade Day, de internationale dag voor fairtrade staat
de eerlijke handel centraal. Op zaterdag 8 mei wordt wereldwijd door
duizenden Wereldwinkels, produ-

centengroepen, importeurs en andere fairtrade partijen aandacht gevraagd voor fairtrade. Fairtrade staat
voor eerlijke handel met respect
voor mens, natuur, maar ook voor
cultuur. De producten die de Wereldwinkel verkoopt, zijn afkomstig
uit Azië, Afrika en Latijns Amerika
en brengen de consument in aanraking met diverse niet-westerse culturen. De producten die de Wereldwinkel verkoopt bevatten bijna allen
een culturele lading, door behoud
van dessins en waardering van
vormgeving en kunst. Niet alleen
het in aanraking komen met diverse
culturen is een verrijking. Door fairtrade vinden de producten van boeren, ambachtslieden en van bedrijven hun weg naar de exportmarkt.
Door het scheppen van werkgelegenheid kunnen deze, vaak kansarme, producenten investeren in de
ontwikkeling van hun omgeving.

7.880 kilo kleding voor
Sam’s Mensen in Nood
Aalsmeer - Op 24 april heeft Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood
in verschillende plaatsen in de regio Haarlemmermeer kledinginzamelingsactie gehouden. In totaal
is 7.880 kg kleding ingezameld. In
Aalsmeer is 700 kilo kleding opgehaald en in Rijsenhout 350 kilo. Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen hartelijk
die hieraan heeft bijgedragen. De

opbrengst van de inzamelingsactie komt grotendeels ten goede aan
een project in Kenia. Hier wordt de
lokale bevolking geholpen om periodes van droogte beter door te komen door bijvoorbeeld het creëren van nieuwe waterbronnen. Op
www.samskledingactie.nl is meer
informatie te vinden over de verschillende projecten die steun krijgen van Mensen in Nood.

Volop cadeaus en presentjes
voor moeder in Dorcaswinkel
Aalsmeer - In de Dorcaswinkel is
een speciaal voor Moederdag ingerichte stelling met allerlei leuke cadeaus voor elke portemonnee. Ook
zijn er weer leuke presentjes samengesteld, verpakt en wel, helemaal klaar dus om aan moeder te
geven. U kunt natuurlijk ook nog
eens even verder kijken in de winkel, er is namelijk een keur aan artikelen die een tweede leven wordt
gegund. En er is bijna altijd wel iets
voor u bij. Zo vindt u er bijvoorbeeld
kopjes, bekers, glazen en ander
serviesgoed, allerlei soorten boeken, netjes gerangschikt, sieraden,
sjaaltjes, tassen, elektrische apparatuur, handwerk- en knutselspullen, cd’s, dvd’s, vazen en potten voor
planten en nog véél meer! En bent u
moe van het zoeken en kijken naar
al die spulletjes, is er ook nog eens
de mogelijkheid om even te gaan
zitten en een lekker kopje koffie of
thee te gebruiken, waarna u weer
verkwikt verder kunt rondneuzen.
Heeft u meubelen nodig, dan loont
het de moeite om even naar de Hoge Dijk te gaan.
De Dorcaswinkel heeft daar namelijk nog een heleboel meubelen,
die niet in de winkel passen, in een
loods opgeslagen staan. Op zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur is er
in de loods altijd iemand aanwezig
om u te helpen. Dan is het natuurlijk ook goed om te weten dat Dorcas met het geld dat u in de winkel
uitgeeft heel goed werk doet. Op dit

moment wordt een project in Ethiopië gesteund. Dit project wordt uitgevoerd in drie wijken van Addis
Abeba in Ethiopië, te weten Yeka
Sub City, Lideta Sub City (een sloppenwijk) en een wijk in het zuidwesten van de stad, vlak bij het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie. In
deze wijken wonen de armsten van
de armen. Via dit project wil Dorcas,
in samenwerking met locale partners, zich richten op de ondersteuning van wezen en andere kwetsbare kinderen. In veel gevallen ligt
infectie met hiv/aids aan de basis
van deze problemen. Het gaat om
150 kinderen, die direct via dit project worden geholpen door middel
van het verstrekken van de dagelijkse benodigdheden. Daarnaast
zullen nog zo’n 300 kinderen voordeel hebben van dit project omdat ze naaste familieleden zijn van
deze kinderen. Verder zullen zo’n
3.500 mensen indirect baat hebben
bij dit project. Er is voor dit project
ook subsidie bij de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer
(OSA) aangevraagd. Dus, ga eens
langs in de Dorcaswinkel om te kopen of spullen te brengen, op beide manieren helpt u Dorcas de allerarmsten van de wereld te helpen.
De winkel aan de Aalsmeerderweg
173a is iedere dinsdag, donderdag
en zaterdag geopend van 10.00 tot
16.00 uur. Uiteraard kunnen op deze dagen ook spullen worden ingebracht.

Warmere uitstraling Blitzz
Aalsmeer - Club Blitzz in de Marktstraat heeft wat veranderingen ondergaan. Om te beginnen heeft Jonathan Karpathios zich teruggetrokken uit de zaak, omdat hij zich op
andere bezigheden is gaan richten.
Zowel de uitbreiding van zijn gezin alsmede de catering die hij mag
gaan verzorgen van het veelbesproken aanstaand huwelijkspaar Wesley en Yolanthe in Toscane. “Er
is beslist geen sprake van ruzie”,
zegt eigenaar Chris Bosse. “Dit zijn
de feiten, John moest keuzes maken.” Chris vervolgt: “We draaien nu
zo’n zes maanden en de inrichting
is ook iets van karakter veranderd.
De houten kerkbanken zijn verwijderd en hier voor in de plaats zijn
tafels met barkrukken en zitjes met
kuipstoelen gekomen. Planten maken het geheel af.
De sfeer is hierdoor wat warmer
en knusser geworden. Er komt nog
een extra bar bij, er zijn gigantische
graffiti beschilderingen op de muur
gezet achter het podium en aan de
buitenzijde zijn de ramen bestickerd
door onze ‘huisdesigner’ Remco de
Hundt van Rempro in Aalsmeer. Inhoudelijk is de programmering ook
gewijzigd, zodat het voor iedereen
wat duidelijker wordt wanneer je het
beste naar ons toe kunt komen. Op
donderdag is het podium bezet door
de succesvolle pianoshow in de
trend van ‘Crazy piano’s’: u vraagt,
zij spelen. Op vrijdag zal het thema
altijd ‘club’ zijn met de beste clubdj’s uit het land. Aanstaande vrijdag
kan je bijvoorbeeld al komen genieten van dj Randy Santino die heerlijke Ibiza clubhouse professioneel
aan elkaar mixt.
Op zaterdag wordt Blitzz omgetoverd tot een feestcafé, met muziek
uit de jaren zestig tot nu en veel Nederlandstalig, soms ook met optredens. Op zondag ben je twee keer

per maand nog steeds aan het juiste
adres voor live muziek op niveau en
op woensdag zal Blitzz eenmaal per
maand de plek zijn om te netwerken in het business café, een andere keer zal er gejamd worden of
is er ‘open podium’. Uiteraard ben
je altijd welkom om een versgetapt
biertje, een mooie wijn of een lekker frisje te komen drinken, behalve op maandag en dinsdag, dan zijn
we gesloten. Er is overigens op deze dagen wel altijd iets te regelen
voor bedrijfspresentaties, meetings,
feesten of partijen. Voor informatie
hieromtrent kun je het beste even
bellen met onze bedrijfsleider Rob
Ojevaar.”
Reclame
Aan de muur hangen twee televisieschermen waar reclame van
(Aalsmeerse) bedrijven op getoond
kunnen worden en foto’s van bezoekers. Door het sturen van een sms,
kun je een dergelijke foto direct op
je mobiel ontvangen, ook weer een
leuk weetje. Tevens hangt er een
groot scherm waar soms live sportuitzendingen kunnen worden bekeken. Je kunt je inschrijven op de
nieuwsbrief van Blitzz, zodat je op
de hoogte blijft van alle programmeringen. Blitzz is van woensdag tot en
met zaterdag geopend vanaf negen
uur, op zondag van vier tot twaalf.
De sluitingstijd is in het weekend vijf
uur, als je maar voor twee uur binnen bent. Chris besluit door te zeggen dat je van harte welkom bent
in zowel Blitzz als zijn restaurant de
Carnivoor. “Wij serveren van dinsdag tot en met zaterdag van twaalf
tot drie uur namelijk sinds kort de
lunch en daar wil ik toch nog even
reclame voor maken!” www.blitzz.
biz en www.decarnivoor.nl.
Door Miranda Gommans

kelend publiek te laten blijken dat
zij zeer gewaardeerd wordt. En elke
maand worden daarom cadeaus uitgedeeld die worden verzorgd door
afwisselend alle winkeliers van de
Ophelialaan. En iedere maand gaan
weer heel veel mensen blij naar huis,
verrast en verwend door de Opheliawinkeliers.
Zorg er dan voor dat u aankomend weekend in de Ophelialaan
uw boodschappen doet en wie
weet, wordt u dit keer wel aangesproken door één van de uitdeeldames en begint uw moederdag
dit jaar al op de zaterdag! Neem
ook eens een kijkje op de website
www.opheliaplaza.nl

Maandprijs valt in Aalsmeer

Profile Tyrecenter ABO
geeft ‘Money Back’
Aalsmeer - Profile Tyrecenter ABO
in Aalsmeer heeft op donderdag 29
april de heer Hekker de maandprijs
van maart uitgereikt in het kader van
de landelijke ‘Money Back’-actie. De
winnaar werd door Profile Tyrecenter geloot uit de duizenden inzendingen die deze maand binnenkwamen. De heer Hekker uit Hoofddorp
ontvangt zijn volledige aankoopbedrag terug. De ‘Money Back’ actie
geldt nog tot 1 november. Alle inschrijvers maken kans op de hoofdprijs: een heel jaar gratis autorijden!
De heer Hekker: “Geweldig dat ik in
de prijzen ben gevallen. Een extra
bedrag is altijd mooi meegenomen”,
aldus de winnaar van de maarttrekking, die het hele factuurbedrag
van 158,50 euro op zijn rekening
krijgt teruggestort. Een notaris trok
het winnende lot uit alle binnengekomen inzendingen. Marco Burgers
van Profile Tyrecenter ABO: “Leuk
dat de maandprijs hier in Aalsmeer
is gevallen. Onze klanten waarderen
de actie enorm en dat merk je. Velen
schrijven zich zelfs al direct aan de

balie in! Iedere inschrijver heeft altijd prijs. Men wint namelijk sowieso een gratis CarCheck of 50 procent korting op een APK-keuring.
Natuurlijk is er ook nog een kans
op één van de hoofdprijzen die aan
het eind van dit jaar worden getrokken.” Klanten van Profile Tyrecenter
kunnen zich voor de ‘Money Back’actie registreren op de website
www.profile.nl/moneyback. Elke
maand wordt één winnaar bekend
gemaakt die zijn volledige factuurbedrag terugverdient.
Daarnaast dingen alle inschrijvers
mee naar één van de drie eindprijzen. De derde prijs is een set banden of velgen ter waarde van maximaal 750 euro; de tweede prijs is
een cadeaubon van D-reizen van
maar liefst 1.750 euro. De hoofdprijs is één jaar gratis autorijden ter
waarde van 7.500 euro! Hierbij zijn
de volgende elementen inbegrepen:
(winter)-banden, velgen, APK, auto-onderhoud, glasservice, schadeherstel, autoverzekering en wegenbelasting.

Regionale cd’s bij Boekhuis
Aalsmeer - In het Boekhuis in de
Zijdstraat wordt een groot aantal
cd’s van artiesten, bands en koren
die met Aalsmeer en de regio verbonden zijn te koop aangeboden.
Onder andere van: Con Amore, Davanti, Dirk Box, Hobo String Band,
Rietveld Band, Ten Beers After, Theo
Griekspoor en Moniek Zandvliet.
Nieuw is de cd van de Aalsmeerse hiphop-artiest Bagga. ‘Hoog’ is
zijn eerste soloproject. Bagga vertelt waar hij voor staat, waar hij vandaan komt en wat hem bezighoudt.
Er wordt samengewerkt met onder andere Rare Villains, Knify, Opium en L. Pieter Groenveld, die tegenwoordig in Rijsenhout woont,
heeft zijn roots in Aalsmeer. Pieter
is een bekende naam in de wereld

van bluegrass en country. Zijn studio Strictly Country produceert al
jarenlang vele topartiesten in deze
genres. Een ruim aanbod van deze
cd’s is verkrijgbaar in het Boekhuis.
Pieter is ook voorzitter van de Stichting Muzikaalsmeer, die de muzikale
geschiedenis van ons dorp in kaart
brengt. Ook kan in de winkel kennis
gemaakt worden met traditionele en
eigentijdse wereldmuziek van Putumayo. Laat u meevoeren van India
naar Senegal en van Brazilië naar
Italië. Er is voor ieder wat wils.
Muziek luisteren is leuk, maar erover lezen is ook de moeite waard!
In het Boekhuis vindt u, recht onder sportboeken, een leuk en gevarieerd assortiment muziekboeken.

Moederdag in De Ichtusshop
Aalsmeer - Zondag 9 mei aanstaande is het Moederdag. Juist
voor deze dag kunt u goed terecht
in de christelijke boekwinkel. In deze winkel een scala aan romans,
cadeauboekjes, beeldjes, cd’s en
dvd’s en nog veel meer. Zo is net
een nieuwe roman van Francine Rivers verschenen onder de titel ‘Mijn
moeder’s hoop’. Een roman, welke
garant staat voor heel wat heerlijke uurtjes leesplezier. Naast romans
zijn er ook speciale cadeauboekjes
in omloop.
Opwekkingscd
Verder organiseert de stichting Opwekking ook dit jaar weer haar jaarlijkse pinksterconferentie. Ditmaal
wordt het festival maar liefst voor
de veertigste keer georganiseerd.
Elk jaar betekent deze conferentie
ook de start van de verkoop van een
nieuwe opwekkingscd. Dit jaar zal

er in het kader van het jubileum een
speciale 4cd ‘Gold Collection’ limited
edition uitgegeven worden alsmede
een muziekboek met alle nummers
tot dusverre. Om iedereen de gelegenheid te geven deze nieuwe cd
zo snel mogelijk te kunnen beluisteren zal De Ichtusshop haar deuren op vrijdag 21 tot 21.00 uur geopend houden. Er geldt een embargo voor deze cd tot 18.00 uur, maar
vanaf 18.00 uur mag en zal de opwekkingscd dan ook echt leverbaar
zijn. Natuurlijk is iedereen ook welkom voor de aanschaf van een goed
boek of een christelijke cd. Ook is
het mogelijk om deze cd of andere
(opwekkings)-materialen vooraf te
bestellen. De Ichtusshop is gevestigd in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 en is telefonisch bereikbaar via 0297-340349. De openingstijden zijn dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
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VVD over Coalitieakkoord: Links plaatselijk kabinet

Beraad en raad in het kort

Koude Nationale herdenking
Aalsmeer - Op enkele zachte kuchjes na was het muisstil op het Raadhuisplein tijdens de Nationale herdenking op het Raadhuisplein afgelopen dinsdag 4 mei. De politie was
aanwezig om op de Van Cleeffkade
en de Stationsweg automobilisten te
vragen enkele minuten aan de kant
te gaan staan.
Vliegtuigen verstoorden de herdenking eveneens niet. Ook het luchtverkeer op de Nederlandse luchthavens namen namelijk een stilteperiode in acht. Koud was het wel,
er stond een gure wind en slechts
een bleek zonnetje liet zich af en
toe zien. De Nationale herdenking
werd muzikaal begeleid door mannenkoor Con Amore en muziek-

vereniging Sursum Corda. Voor de
kranslegging werden zelfgemaakte gedichten voorgelezen door een
zestal leerlingen van de basisscholen De Brug en Samen Een. De eerste krans bij het monument voor de
elf in de oorlog gesneuvelde inwoners werd gelegd door burgemeester Pieter Litjens en nestor van de
raad, Jaap Spaargaren. De kransen,
drie in totaal, werden aangegeven
door leden van scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz. Burgemeester Pieter Litjens sprak over de gevallenen door oorlogen én over vrijheid: Voor ons zo vanzelfsprekend,
voor mensen uit oorlogs of onderdrukte landen niet. Heb respect voor
deze vrijheid!

Aalsmeer - Voorafgaande aan de
bijeenkomst van het Beraad, voorgezeten door Joop van der Jagt (AB)
opende burgemeester Pieter Litjens
een korte bijeenkomst van de Raad
waarin hij stil stond bij het overlijden
van oud-wethouder Ad Verschueren. De burgemeester sprak een in
memoriam uit en vroeg de aanwezigen om een moment van stilte in
acht te nemen. In het Beraad stond
vervolgens het vaststellen van het
Visiedocument Zorgwoningen Kudelstaart en het instemmen met de
reservering van vier woningen voor
de eventuele verplaatsing van de
bibliotheek alsmede het beschikbaar stellen van een krediet op de
agenda. Het was aanleiding voor de
CDA-fractie een amendement in te
dienen en PACT diende een motie
in. Het visiedocument maakt gewag
van een fietssuggestiestrook op het
nieuwe dorpsplein. Een dergelijke
strook doet inbreuk aan het karakter van het plein, dat omringd wordt
door seniorenwoningen, waarbij
spelen, zitten, kijken en wandelen
centraal staan. De CDA-fractie stelt
bij wijze van amendement voor het
visiedocument Zorgwoningen Kudelstaart, inclusief alle bijlagen, vast
te stellen, waarbij de fietssuggestiestrook tussen het Weterschapperspad en het winkelcentrum Kudelstaart komt te vervallen. De fracties van PACT en AB steunen de
motie. In een motie van PACT wordt
het college opgeroepen ervoor zorg
te dragen dat de groenbalans in het
plan naar een aanvaardbaar niveau

wordt gebracht zodat recht wordt
gedaan aan de uitgangspunten voor
een groene invulling van de buitenruimte in de Nota van Uitgangspunten en de Gebiedsvisie. De fracties
van AB en CDA steunen de motie
evenals het College van B&W. Het
vaststellen van het Reglement van
Orde Beraad en Reglement van Orde Raad ondervindt geen enkele tegenstand en besluitvorming vond
later op de avond plaats. Het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 leverde in eerste termijn weinig problemen op. Dat
gold niet voor de Programmabegroting 2011 en jaarrekening 2009 van
de G2 (het samenwerkingsverband
tussen Uithoorn en Aalsmeer). Voor
beide behandelstukken geldt dat
besluitvorming in de vergadering
van 20 mei wederom op de agenda
komt te staan. Bij het behandelstuk
Verordening Duurzaamheidleningen 2010 Aalsmeer wordt bij wijze
van amendement raadsbreed voorgesteld dat het college in 2010 een
bedrag van 240 duizend euro (was
150 duizend euro) ter beschikking
stelt voor het verstrekken van Duurzaamheidleningen.
Stellage op voetpad
De PACT-fractie maakte gebruik
van de rondvraag om de buitenaccommodatie bij The Beach aan de
orde te stellen. Er staat een stellage gedeeltelijk op het voetpad en
de fractie wil weten of de gemeente op de hoogte is en of er mogelijk
en vergunning aanwezig is. Ambte-

lijk overleg heeft er toe geleid dat
er een vergunningaanvraag is, maar
de procedure is nog niet gevoerd.
De aanvraag is nog in behandeling.
Er zijn geen redenen om goedkeuring te onthouden. Als er een moment komt dat zoiets absoluut niet
kan, dan kan er altijd nog gehandhaafd worden. De wijze waarop het
nu gelopen is wordt betreurd. “Dit
had anders gemoeten”, luidde de
mening van de fracties.
Coalitieakkoord 2010-2014
Het vaststellen van het coalitieakkoord 2010-2014 en het geven van
een opdracht aan het college om
een collegeprogramma te ontwerpen kreeg uiteraard de steun van de
fracties CDA, AB en PACT. In de editie van vorige week is dit al uitvoerig aan bod gekomen en beschreven. Bij de VVD-fractie bestaat er
onbegrip over de gang van zaken
temeer daar deze coalitie geen recht
doet aan de verkiezingsuitslag in
maart en de VVD-fractie geeft aan
dat dit geen afspiegeling is van de
wens van de kiezers. Verder wordt
betreurd dat CDA-wethouder Jaap
Overbeek ondanks de vele voorkeursstemmen op deze manier opzij is gezet. Tevens wijst de fractie er
op dat AB nog nooit een volledige
termijn heeft uitgezeten. Een partij
die overal tegen was zal vuile handen moeten maken en een en ander
moeten zien uit te leggen. De VVDfractie spreekt over een links plaatselijk kabinet.
Door Jan Peterse.

Overlevingskans gestegen van 9 naar 21 procent!

Officiële start stichting
AED Westeinder

Lange zit voor publieke tribune

Nieuwe wethouders in
raad benoemd en beëdigd
Aalsmeer - Het was voor de belangstellenden op de publieke tribune donderdag 29 april een kwestie
van veel geduld hebben. Het merendeel van de belangstellenden was
geïnteresseerd in de behandelstukken benoemingen en beëdigingen
en de agenda leerde dat dit de sluitstukken van de agenda waren. Het
onderzoek van de geloofsbrieven leverde geen problemen op. Na een
schriftelijke stemming werden drie
nieuwe wethouders benoemd en
beëdigd. De raadsleden Teun Treur
(VVD) en Joop van Dam waren afwezig, zodat er in totaal 19 stemmen
werden uitgebracht. Gertjan van der
Hoeven (AB) kreeg 15 stemmen
voor, 1 stem tegen en 3 ongeldige
stemmen. Ulla Eurich (PACT) kreeg
14 stemmen voor, 3 stemmen tegen

en 2 ongeldige stemmen. Ad Verburg (CDA) kreeg 14 stemmen voor,
1 stem tegen en 4 ongeldige stemmen. Nieuwe leden in de Raad zijn
Dirk van Willegen (CDA), Dirk Stoker (AB) en Willem Kikkert (PACT).
Paul van Soelen (CDA) en Jop Kluis
(AB) zijn benoemd tot fractie-assistenten.
Drie kandidaten hadden zich gemeld om eventueel lid van de Regioraad te worden: Teun Treur (VVD),
Robbert-Jan van Duijn (CDA) en
Willem Kikkert (PACT). Beide laatste
kandidaten kregen respectievelijk
16 en 11 stemmen, waardoor Teun
Treur, ondanks een oproep vanuit
de VVD-fractie om juist hem, gezien
de coalitieonderhandelingen, af te
vaardigen, net buiten de boot viel.

Aalsmeer - “Ik vind het een geweldig initiatief”, aldus wethouder Jaap
Overbeek afgelopen woensdag 28
april tijdens zijn laatste officiële actie als bestuurder. In de benedenzaal in het gemeentehuis vond deze avond het officiële startmoment
plaats van de stichting AED Westeinder. AED staat voor automatische externe defibrillator en wordt
ingezet bij reanimatie na een hartstilstand. Binnen zes minuten moet
hulp geboden worden bij een hartstilstand en met het nu in Aalsmeer
en Kudelstaart opgezette netwerk
is dit haalbaar. Afgelopen maart is
een aanvang gemaakt en in dertien
gevallen was er acht keer hulp binnen vier minuten. De stichting AED
Westeinder is een initiatief van Peter van Nouland. De ambulancemedewerker zag dat als de ambulance
niet op haar vaste plek aan de Zwarteweg stond, er bij een reanimatie
niet snel genoeg hulp geboden kon
worden. Hij zocht contact met de
EHBO vereniging in Aalsmeer en op
dat moment is de trein gaan rijden
en niet meer gestopt. De aanmeldingen van vrijwilligers stroomden
binnen, sponsors dienden zich aan
en medewerking kwam van de ge-

meente, politie, brandweer en onder
andere ondernemersverenigingen.
Voldoende vrijwilligers
De animo bleek zelfs zo groot dat
nu reeds gezegd kan worden dat er
voldoende vrijwilligers zijn, in totaal
26 in Kudelstaart en 50 in Aalsmeer.
“Het is voldoende, er kunnen er niet
meer bij”, aldus Nouland. Want, zo
zegt hij ook, de kwaliteit van de reanimatie moet goed zijn en alle vrijwilligers moeten alert blijven. Allen hebben een extra AED-opleiding gekregen en weten natuurlijk
waar de nu 25 AED-kasten in de gemeente hangen en wat zij moeten
doen. De vrijwilligers arriveren overigens niet in een auto met zwaailicht.
Via de pieper krijgen zij een oproep,
gaan van huis of van het werk en
gaan op pad. Herkenbaar zijn deze
helpers aan hun hesjes. Het aantal
AED-kasten gaat overigens nog uitgebreid worden tot 30 stuks en deze hangen verdeeld in diverse wijken en centra in Aalsmeer en Kudelstaart.
Bel direct 112
Wie te maken krijgt met hartstilstand dient direct 112 te bellen, de-

Johan Remkes commissaris
provincie Noord-Holland
Streek - De ministerraad heeft
donderdag 29 april op voorstel van
staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de voordracht
van Provinciale Staten van NoordHolland om de heer J.W. Remkes
(Johan) te benoemen tot commissaris van de Koningin in de provin-

cie Noord-Holland. De uit Groningen afkomstige Remkes volgt Harry
Borghouts op. De heer Remkes zal
zijn huidige termijn als Kamerlid afmaken. Zijn benoeming gaat in per
1 juli 2010.
Deze dag, donderdag 1 juli, zal de
heer Remkes geïnstalleerd worden
als commissaris van de Koningin tij-

ze centrale neemt vervolgens contact op met de stichting AED-westeinder, waarna de dichtst bij aanwezige vrijwilliger op weg gaat.
Uniek in Nederland is dit nu in de
gemeente opgezette netwerk. Vanuit royaal omliggende gemeenten
wordt reeds geïnformeerd naar het
Aalsmeerse initiatief, zo liet wethouder Jaap Overbeek weten. “Onder andere Amstelveen en Uithoorn
hebben reeds contact gezocht en
willen van alles weten over de opzet”. De wethouder gaf verder aan
bijzonder trots te zijn op de initiatiefnemers en iedereen die zich
hiervoor inzet. “De gemeente wacht
de komende jaren forse bezuinigingen, maar ik kan me niet voorstellen
dat er in de subsidie voor dit initiatief gesneden gaat worden. Het redt
levens in Aalsmeer!” Als officieel
startmoment mocht Jaap Overbeek
een AED-apparaat inschakelen en,
gelukkig, de ‘kast’ werkte! Dankzij
deze apparaten is de overlevingskans na een hartstilstand gestegen
van 9 naar 21 procent. Voor Nouland mag dit nog wel meer worden.
“Op naar de 30”, aldus deze ‘aanjager’ tot slot.
Door Jacqueline Kristelijn
dens een extra vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland.
De heer Remkes is 58 jaar en lid van
de VVD.
Staat van dienst
Hij is sinds eind 2006 lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
en was dat ook van 1993 tot 1998.
De heer Remkes was van 1998 tot
2002 staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer en van 2002 tot
2007 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van de hak
op de tak
Van Koninginnedag
tot urine
Aalsmeer - Koninginnedag, 30 april,
is allang niet meer wat het was. Enkele jaren geleden vierden we de
verjaardag van Hare Majesteit steevast in de gastvrije achtertuin van exburgemeester Joost Hoffscholte en
zijn beminnelijke echtgenote Miekje. Lange tijd werden daar de nieuwe lintjesdragers, buren, politiek, familie, vrienden, notabelen en hotemetoten op Koninginnedag uitgenodigd. Het was altijd gezellig bij Joost
en Miekje en een gewaardeerd initiatief waarbij men elkaar op informele wijze kon ontmoeten. Het was een
plezierige traditie. Helaas is die voorbij. Mijn traditionele plekje op het
oranjefeest was naast het kippenhok.
Daar had ik een stukje vaste grond
onder mijn rolstoelwielen. Bovendien
ben ik gek op kippen. Sinds dit feest
van Joost en Miekje er niet meer is,
kan ik mijn ei op 30 april niet meer
goed kwijt. De drankjes en hapjes op
het feest werden altijd verzorgd door
de vriendelijke mensen van het Wapen van Aalsmeer. Gisteren reed ik
langs het Wapen van Aalsmeer in de
Dorpsstraat en zag dat de voorbereidingen voor de sloop van het pand,
een aangenaam dorpsgezicht, begonnen was. Zoals je weet komt er
op de plaats van het oude gebouw
de nieuwbouw. Ooit was er een hoefsmederij in gevestigd en begon daar
de eerste herberg van Aalsmeer. Rob
Arkesteijn, de baas van het Wapen,
wipt af en toe bij mij aan en zo vertelde hij me laatst dat de bouw een
jaar gaat duren. We wachten af wat
er volgend jaar op Koninginnedag is
verrezen op dat oude plekje naast
het Oude Raadhuis. Zeker is het dat
er een ander gezicht ontstaat...
Dat doet me nu ook even denken
aan de oude dorpspomp die daar
vroeger in het straatje tussen het
Oude Raadhuis en Wapen stond. Ik
vernam dat er nu 25.000 euro door
de gemeente beschikbaar is gesteld
om een replica van de pomp te realiseren. Het verbaast me nogal dat
de ambtenaar die de nieuwe oude
pomp regelt geen contact heeft opgenomen met de man die alles over
(dorps)pompen weet en zelfs een interessante verzameling van oude originele pompen heeft. Ik vind dat jammer omdat ik de dorpspomp heb gereconstrueerd aan de hand van summiere gegevens en informatie over de
pomp heb verstrekt aan de gemeente. Ondanks de moeite en de tijd die
ik daarin heb gestoken, lijkt het erop dat men toch zijn eigen gangetje gaat door géén gebruik te maken
van de verstrekte gegevens en niet
de moeite neemt om met de man die
van pompen weet, te praten. Heel eigenwijs. Ik ben bang dat er voor die
25.000 euro straks een wanstaltige
namaakpomp staat. Die eigenwijzigheid van de gemeente geldt ook ten
aanzien van de oude bloemenschuur
op het Stokkeland. De kosten van de
renovatie van de schuur waren, door
de gemeente voorgesteld, veel te
hoog. Dat is bewezen door de vrijblijvende berekeningen van Aalsmeerse
vakmensen.
Die offertes worden niet eens gebruikt! Nee, er moet zonodig weer
een geldverslindend plaatje gemaakt
worden door een bureau en aannemer uit verweggiestan. Ik pleit ervoor om een Aalsmeerse aannemer
de klus te gunnen en de schuur opnieuw een waardig bestaan op het
Stokkeland te gunnen tegen een redelijke prijs die al bekend is. Maar
nee, de ambtenaar weet het beter
en de rekening zal hoger moeten. Ik
hoop dat de nieuwe politiek hier eens
bij stilstaat.
Nog even over Koninginnedag. Mijn
rode ‘het’ kater, Hudson, was jarig
en werd twee jaar. We hebben het
in kleine kring gevierd. Schuin tegenover mijn huis is een horecabedrijf gevestigd dat van feesten weet.
Heel gezellig voor de klanten hoor,
maar lastig voor de buren. Of je wilt
of niet, de decibellen van de te luide
muziek vliegen om je oren. Urenlang
is het onmogelijk om nog een woord
te wisselen met je eigen visite. Hoe
later op de avond, hoe veelvuldiger
de urine van de feestvierders terecht
kwam tegen mijn schutting, muur en
schuurtje. Bah, viezeriken. Maar ja,
het is Koninginnedag, dan mag dat...
Dan moet je niet zeiken: het is feest!
Pis maar lekker in mijn poortje hoor.
Aso’s!
Coq Scheltens

Subsidie voor
de SWOA
Aalsmeer - Het college van Burgemeester en Wethouder heeft tijdens
het wekelijkse overleg op dinsdag 4
mei de subsidie voor de stichting
Welzijn Ouderen Aalsmeer (SWOA)
2008 vastgesteld. De gemeentelijke
bijdrage bedroeg 248.046,49 euro.
Het positief resultaat van 14.955,55
euro dient door de SWOA /Vita welzijn en advies te worden terugbetaald aan de gemeente Aalsmeer.
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Overlegvormen
veiligheid

ingezonden
De schaamteloosheid van het PACT!
Heb ik verstand van politiek? In het
geheel niet. Toch heb ik zo nu en dan
een kritische noot te kraken met onze ‘bestuurders’. De schaamteloosheid van het PACT. Als geoefend
duikelaar moet je schaamteloos zijn
om weer een wethouder te willen en
durven eisen/leveren! De democratie van het CdA. Ja, de d als hoofdletter kan ik niet meer op papier krijgen! Dat betekent niets en ook niets
bij deze partij. De winst hebben ze
te danken aan de voorkeurstemmen
van een ex-wethouder.
Als straf komt die in een ‘achteraf
bankje’ te zitten. Unaniem gekozen
de nieuwe wethouder? Was of is de
stemming openbaar? De starre houding, volgens de plaatselijke pers,
van de VVD! Dan de winst van het
AB. Wat moet ik daar mee? Ze worden inge(PACT) evenals het CdA.
Ik heb een voorstel aan de nieuwe
wethouders! Plaats je CV in de krant
dan weten de kiezers wat jullie kwaliteiten zijn. Het gevormde B & W is,
‘helaas’, geen afspiegeling van de
laatste verkiezingen. Niet klagen als
over vier jaar de opkomst maar rond
de 40% is. Je gaat je haast schamen
om te gaan stemmen, want dan ben
je min of meer verantwoordelijk voor
de chaos en wanorde die het colle-

ge van B & W achterlaat en/of veroorzaakt. De gemiddelde wethouder/minister is er, in mijn ogen, alleen op uit om zijn naam, positief of
negatief, in de geschiedenisboeken
vermeld te krijgen. Daar kan zelfs ik
enige voorbeelden van noemen. Ik
wil niet spelen op de man/vrouw,
maar ben razend nieuwsgierig naar
de ‘werkelijke’ kwaliteiten van de
verantwoordelijke personen. Wordt
de rotzooi opgeruimd, is het een bestuur met daden? Zijn het wethouders die er werkelijk voor de kiezer
zijn of is het om je CV voor de jaren
na je ‘politieke carrière’ enige ‘glans’
te geven. Je begrijpt dat ik bijzonder
weinig vertrouwen heb in het politieke gebeuren. Nu ik het bovenstaande doorlees is er voor mij maar
één conclusie: Aalsmeer is een ‘bananen’ gemeente vol van ‘achterkamertjes’ politiek en beslissingen.
Een oproep aan alle vier de partijen! Speel via de plaatselijke pers
open kaart over de beweegredenen
om wel of niet mee te doen aan deze coalitie. Misschien win je op die
manier enigszins het vertrouwen
van de, toekomstige, kiezer terug.
Klaas Groot, Schweitzerstraat 57,
1433 AH Kudelstaart.

Veel rook bij schoorsteenbrand
Kudelstaart - Zondagmiddag 2 mei
is de brandweer uitgerukt voor een
schoorsteenbrand in de Einsteinstraat. Het vuur bleek mee te vallen.
De woning heeft wel veel rook- en

roetschade opgelopen. De brandweer heeft de schoorsteen schoon
gemaakt.
Foto: Ronald van Doorn.

ingezonden
Heegstrapark behouden in Aalsmeer!
Hè hè, eindelijk een politieke ommekeer in Aalsmeer. Nu een collegiaal college die groen en participatie hoog in het vaandel heeft staan,
een frisse wind door Aalsmeer met
een ‘andere’ politieke kijk op de gemeente met zijn plannen. Wat op mij
wel een beetje raar overkwam was
het ‘stukje’ in de Nieuwe Meerbode
van afgelopen week.
Daarin staat dat het collegiaal college de knip in de N201 nog weg
wil laten en de huidige N201 eerst
afwaarderen naar een 2x1 baansweg en dan te gaan meten of dat
de oplossing is. Op zich een heel
goed idee, ik bedoel als er de mogelijkheid is om euro’s te besparen in deze tijden moet je het zeker
niet laten en zoals we allemaal weten, meten is weten. Meten doe je
volgens mij ook het best en realistisch in een bestaande situatie als
wel van een ‘waarschijnlijke’ situatie of zoals ook wel genoemd een
‘studie’ model. Het vreemde van
het vormen van dit collegiale college vind ik wel dat alle drie de betrokken partijen zeggen participatie hoog in het vaandel te hebben
staan en dat het ter discussie stellen van de knip een heet hangijzer is
geweest voor dit college. Ik bedoel,
er is werkelijk waar in de afgelopen
6 à 7 jaar één toekomstige bouwput door participatie met de bewoners van Aalsmeer veranderd van de
eerste plannen naar een goed ontwerp, waar natuurlijk nog wel aan

gesleuteld moet worden, maar wel
een ontwerp wat bijval heeft van de
bewoners. Het gaat dan over het behoud van het Heegstrapark en het
bebouwen parallel aan de Ophelialaan en Mensinghlaan, dit kan alleen als er ruimte gemaakt wordt
door de Burgemeester Kasteleinweg af te waarderen tot een smalle
1-baans weg, zodat er ruimte komt.
Het Heegstrapark is het enige laatste stukje groen dat er nog in de
Stommeer overblijft, het wordt erg
veel en intens gebruikt door hondeneigenaren.
Wel jammer dat de handhaving op
loslopen en opruimplicht te wensen overlaat maar toch, het wordt
zeer veel gebruikt door kinderen
uit de buurt, er zijn er in de omliggende straten tientallen die er spelen, voetballen en ravotten. Dit alles moet toch behouden blijven voor
de Stommeer willen we niet verzanden in een volgebouwde wijk zonder openbaar groen? Ik hoop dat
het collegiaal college van Aalsmeer
ook de (vol)bouwplannen van het
Heegstrapark in de koelkast kan zetten tot de Burgemeester Kasteleinweg afgewaardeerd wordt tot een
2x1 baansweg om dan nog eens de
plannen tot bouwen pas weer op te
gaan pakken en uit een gezamenlijk
participatie traject een mooi openbaar en groen Heegstrapark te behouden voor Aalsmeer.
Robèr Bijwaard,
Cyclamenstraat 47.

Aalsmeer - Tijdens het eerste overleg van de burgemeester en de drie,
nieuwe wethouders afgelopen 4 mei
is gesproken over openbare orde
en veiligheid. Besloten is om twee
overlegvormen in te stellen die betrekking hebben op veiligheid en
leefbaarheid.

Subsidie bouw
woningen Oost
Aalsmeer - De gemeente is voornemens een subsidieaanvraag in
te dienen voor geld uit de Stimuleringsregeling Woningbouw ter stimulering van het bouwen van woningen aan de Koningsstraat en
deelplan 9. Tijdens de vergadering
van burgemeester en wethouders
afgelopen 4 mei is conform besloten
deze subsidie voor 10 mei in te dienen. Ter dekking van de eigen bijdrage van de gemeente wordt een
bedrag van 176.250 euro onttrokken
uit de reserve woonfonds.

De voetpaden op de Turfstekerstraat en de Visserstraat functioneren niet of nauwelijks.

Inventariseren van knelpunten, kansen en wensen

Revitalisering bedrijventerrein Hornmeer

Aalsmeer - Trade Centre Aalsmeer
is opgericht in 1989 en is de belangenvereniging voor de bedrijventerreinen Hornmeer, Molenvliet,
F.A. Wentstraat, Zwarteweg en Witteweg. Een flink gebied waar een
groot aantal bedrijven is gevestigd
en in één ding zijn al deze ondernemers gelijk: Iedereen probeert zijn
of haar bedrijf op en zo goed mogelijke manier te organiseren. Voorzieningen en uitstraling van het bedrijventerrein spelen daarbij een belangrijke rol. En precies daar houdt
Trade Centre Aalsmeer zich mee bezig.

Belangenbehartiging
Veiligheid, inrichting, verkeer, parkeren, groenvoorziening, toekomstvisie, etc. Allemaal zaken die van
belang zijn op een bedrijventerrein. Wanneer het bijvoorbeeld onveilig is, loopt men niet alleen een
verhoogd risico op inbraken en vandalisme, maar daalt ook de waarde
van het gebied als vestigingslocatie.
Als een bedrijventerrein slecht ontsloten is, heeft dat gevolgen voor de
bereikbaarheid van bedrijven. Om
bij dit soort zaken de ondernemersbelangen naar voren te brengen, is
Trade Centre Aalsmeer (TCA) voortdurend in gesprek met instanties,
zoals de politie, gemeente en ontwikkelaars. Netwerken is voor TCA
een mooie manier om met de leden
informatie uit te wisselen en contacten te onderhouden zoals tijdens
voor- en najaarsbijeenkomsten. Onder leiding van voorzitter Jaap Piké
vond woensdag 28 april een bijeenkomst plaats bij Flynth adviseurs en
accountants BV in gebouw De Legakker aan de Turfstekerstraat.
Revitalisering Bedrijventerrein
Eén van agendapunten was het onderwerp Revitalisering Bedrijventerrein Hornmeer. Rini Schoutsen en
Frank Voorbergen gaven namens
Pilotbureau Herstructurering Bedrij-

venterreinen Metropoolregio Amsterdam (PIHB) samen met Jennifer Meijers namens de gemeente
Aalsmeer een korte toelichting bij
het onderwerp. Aanleiding voor revitalisering van het Bedrijventerrein
Hornmeer zijn: De uitgebrachte Economische Visie van de Kamer van
Koophandel, de nieuwe N201 en de
ontwikkelingen rond Greenport. In
het najaar van 2009 heeft het Pilotbureau in het kader van Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen (HIRB) bij de
provincie Noord-Holland subsidie
aangevraagd voor fysieke verbeteringen. In februari van dit jaar is een
subsidiebedrag van 669 duizend
euro toegekend voor integrale herinrichting van de openbare ruimte
van Bedrijventerrein Hornmeer. Tevens voor het verbeteren van loopen fietsroutes naar de nieuwe halte
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (bij
de kruising Zwarteweg met huidige
N201). Voorwaarden voor de HIRBsubsidie waren een samenwerking
tussen de gemeente en TCA, investering in parkmanagement door het
bedrijfsleven en een co financiering
van de gemeente Aalsmeer en het
bedrijfsleven van minimaal 69 duizend euro. Deze dekking moet nog
gevonden worden bij de gemeente en overige partners. Het plan van
aanpak kent drie fasen: inventarisatie en analyse (circa 12 weken), visievorming en masterplan (circa 16
weken) en uitwerking deelprojecten
(circa acht weken).

Plan van Aanpak
Bij de inventarisatie en analyse
staan de beschikbare documentatie van het bestemmingsplan, verkeersplannen, rapporten van de Kamer van Koophandel en economische ontwikkelingen in de regio, etc.
centraal. Dat geldt ook voor ervaringen en ideeën van ondernemers en
bedrijfsverenigingen. Dan volgt een
bondige rapportage met verbeter-

punten. Bij visievorming en masterplan staat uitwerken van het gewenst toekomstbeeld voor het terrein in woord en beeld hoog genoteerd gevolgd door de eerste concrete deelprojecten en het voorstel welke als eerste aangepakt
gaan worden. Deelprojecten vanuit
de gemeente moeten als katalysator gaan werken voor de investeringen van de bedrijven in het gebied
en dan volgt nog een overzicht van
op de wat langere termijn te ontwikkelen projecten. Bij het uitwerken van deelprojecten wordt er van
uit gegaan dat er maximaal vijf worden uitgewerkt. De deelprojecten
worden gekozen door de gemeente
en de ondernemers gezamenlijk. Er
wordt gezocht naar co financiering
en na goedkeuring van de financiën wordt het vervolg van de uitvoeringsorganisatie van de deelprojecten opgezet. Als tijdpad geldt dat
fase 1 loopt van maart tot eind juni. Fase 2 van augustus tot november en fase 3 van december tot half
februari 2011. Teugkoppeling vindt
om de maand uitgebreid plaats met
TCA in een klankbordgroep en tussendoor zal er contact zijn op individuele basis bij knelpunten, kansen
of wensen.
Bevindingen
Op het eerste gezicht lijkt er maar
in een beperkte mate sprake van
een parkeerprobleem in het gebied.
De leegstand lijkt zich voornamelijk te beperken tot de zuidoost hoek
van Hornmeer en de omlegging
van de N201 zal belangrijke gevolgen hebben voor de bereikbaarheid
en zichtbaarheid van Hornmeer. De
voetpaden op de Turfstekerstraat en
de Visserstraat functioneren niet of
nauwelijks. Goede loop- en fietsroutes ontbreken en dit kan een probleem zijn voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van openbaar vervoer haltes, nu en in de toekomst.

ingezonden
Verkeerd gebruik afvalbakken!
Ik heb al regelmatig geklaagd dat
het afval verkeerd wordt aangeboden, door bewoners in de Turfstekerstraat, die in groten getale in
voormalige dienstwoningen wonen.
Tot op heden nog steeds geen resultaat. Wanneer gaat de gemeentelijke inspectiedienst eens harder op-

treden tegen het verkeerd gebruiken van de blauwe en groene containers? Het is toch niet al te moeilijk om te vertellen dat de groene
voor groente-, tuin- en fruitafval is
en de blauwe voor oud papier?
Wilfred van Heusden,
Lakenblekerstraat 45

Viering Dag van de Arbeid

Afke 50 jaar lid van PvdA
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 1
mei vierde de PvdA Aalsmeer samen met de afdelingen Amstelveen,
Ouder Amstel en Uithoorn de Dag
van de Arbeid. Ronny Naftaniël trad
met verve op als discussieleider. Als
spreker was het huidige Tweede Ka-

merlid John Leerdam uitgenodigd.
Na zijn toespraak over de toekomst
van kunst en cultuur in Nederland
vond een levendige discussie plaats.
Tevens was er de traditionele huldiging van jubilarissen.
Auke Ham onderscheidde in zijn

laatste optreden als bestuursvoorzitter van de PvdA afdeling Aalsmeer,
zijn moeder, Afke Ham-Borgman,
ter gelegenheid van haar 50 jarig
lidmaatschap van de partij.
Met de 1 mei viering is ook de aftrap
gegeven voor de campagne van de
landelijke verkiezingen. De PvdA
(met D66 en GroenLinks lokaal vertegenwoordigd in PACT Aalsmeer)
zal de komende weken het straatbeeld rood kleuren!

Jaarvergadering
Ons Aller Belang
Aalsmeer - Maandag 10 mei houdt
buurtvereniging Ons Aller Belang
Uiterweg haar jaarvergadering. De
vergadering wordt gehouden bij
Watersportvereniging Aalsmeer aan
de Uiterweg 155 en begint om 20.00
uur. Iedereen wordt uitgenodigd om
deze jaarvergadering bij te wonen!

Bekeuringen na
snelheidscontroles
Kudelstaart - Op woensdag 28 april
heeft de politie tussen half acht en
kwart over acht in de ochtend een
snelheidscontrole gehouden op de
Mijnsherenweg in Kudelstaart. De
hoogst gemeten snelheid was 73
kilometer, terwijl hier een maximale snelheid van vijftig kilometer per
uur geldt. Verschillende bestuurders
kunnen een boete thuis verwachten.
Tussen kwart over acht en negen
uur dezelfde ochtend heeft de politie verder ook een snelheidscontrole gehouden op de Machineweg. De
hoogst gemeten snelheid hier was
67 kilometer per uur. Er zijn vijf bekeuringen uitgeschreven.

Dievegge in de
kraag gevat

Uithoorn - Op maandag 26 april om
kwart over twee in de middag is in
een supermarkt op het Amstelplein
een 21-jarige vrouw aangehouden.
De vrouw werd betrapt toen zij net
een portemonnee uit een kinderwagen had weggenomen. De eigenaresse van de knip zag deze in de
hand van de vrouw en sprak haar
daar op aan. Medewerkers van de
supermarkt hebben de verdachte aangesproken en overgedragen
aan de gearriveerde agenten. De
21-jarige is voor onderzoek in verzekering gesteld. Let altijd in winkels op uw tas en uw portemonnee,
luidt het advies van de politie.

Wijkraad van
Stommeer houdt
vergadering
Aalsmeer - Op woensdag 19 mei is
er weer een bijeenkomst van Wijkraad Stommeer om 19.30 uur in de
Parklaan 27.
Het belangrijkste onderwerp dat
op deze avond op de agenda staat
gaat over wonen, welzijn en zorg
in de Stommeer. Hoe heeft men in
Aalsmeer de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) uitgewerkt en
welke voorzieningen zijn er voor de
bewoners van alle leeftijden? Speciaal daarvoor zal een medewerker
van de gemeente aanwezig zijn om
een toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden, voor zover
mogelijk.
De gemeente heeft de wijkraden
uitgenodigd zitting te nemen in de
Wmo-raad in oprichting. De Wmoraad is een advies orgaan voor het
college van burgemeester en wethouders. Ook is er gelegenheid voor
bewoners om onderwerpen te bespreken. Na de wijkraadvergadering wordt afscheid genomen van
voorzitter Henk Siecker en secretaris Kees Moeliker (beiden in verband met verhuizing), en het al eerder gestopte bestuurslid Guus Verschueren. Het bestuur van de wijkraad heeft dus dringend aanvulling
nodig. Met name worden een nieuwe voorzitter en een secretaris gezocht.
Het is heel dankbaar vrijwilligerswerk, gemaakte onkosten worden
vergoed. Wie belangstelling heeft,
kan contact opnemen met Rob Lutgerhorst, telefoon 0297-342224, Leon Huygen, telefoon 06-13252433 of
Henk Siecker telefoon 0297-326228.
Meer informatie is te vinden op de
website www.wijkraden-aalsmeer.nl.
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Lezing in de Heimanshof

Groenten van de kust
Aalsmeer - Heeft u zich ook wel
eens afgevraagd hoe het zal gaan
met de verbouwing van ons voedsel als een deel van onze landbouwgronden dreigt te verzilten? Is het
mogelijk op brakke grond eetbare groentes te verbouwen? U kunt
hierover op zondag 2 mei het een
en ander aan de weet komen. Dan
is er namelijk een lezing met beelden over dit interessante onderwerp
in de Kijkdoos van de Heimanshof.
Arnoud van der Meulen, werkzaam
bij Stichting Duinbehoud, geeft een
PowerPoint presentatie over Stichting Duinbehoud en Groenten van
de Kust. De Stichting Duinbehoud
zet zich in voor bescherming, herstel
en ontwikkeling van natuurwaarden
aan de Nederlandse kust en voor de
belangen van de natuurgerichte recreant. Aan de hand van voorbeel-

den licht hij kort het werk van de
organisatie toe. Daarna vertelt Arnaud over het project: Groentes van
de kust, waarin Stichting Duinbehoud samen met partners, waaronder de Heimanshof, de publieke
aandacht vestigt op de biodiversiteit van brakke kustmilieus. Daarbij
worden links gelegd met het verzilting probleem in de landbouw en de
consumptie en teelt van zilte groenten. Arnoud zal verschillende zilte
planten laten zien die gegeten en
verbouwd kunnen worden. Bijvoorbeeld de zeekool, zee-aster en andere groentes die nog in de experimenteerfase zijn. Als u geluk heeft
kunt u ze zelfs proeven! Nieuwsgierig geworden? De lezing begint zondag om 14.30 uur in de Heimanshof
is te vinden aan de Wieger Bruinlaan 1. De toegang is gratis.

Nationaal MS Fonds zoekt stoere
mannen voor collecteweek
Aalsmeer - De kans dat u een
mannelijke collectant aan de deur
krijgt, is 16 procent. Het Nationaal
MS Fonds is tot de schokkende ervaring gekomen dat haar collectantenbestand niet geëmancipeerd is.
“Ik begrijp niet waarom er zo weinig
mannen zijn”, zegt Pamela Zaat van
het Nationaal MS Fonds.
“Multiple Sclerose is een bekende aandoening die wel vaker jonge vrouwen dan mannen treft, maar
toch? Waarom voelen vaders, broers
en partners zich niet geroepen om

te gaan collecteren? Juist in onze collecteweek kunnen we mannen gebruiken, die door guur weer
in november, langs de deuren gaan.
Het is vroeg donker en vaak koud.”
Het Nationaal MS Fonds hoopt stoere mannen te vinden, die het aandurven in november te collecteren,
eventueel samen met hun vrouw.
Voelt u zich geroepen, meld het aan
Pamela van het Nationaal MS Fonds:
pamela@nmsf.nl, 010-5919839 of
kijk op www.nationaalmsfonds.nl

Atletiek: AV Aalsmeer

1ste pupillencompetitiewedstrijd
voor AVA atleten succesvol
Aalsmeer - Op de eerste pupillencompetitiewedstrijd in Uithoorn waren maar liefst 15 atleten van AV
Aalsmeer vertegenwoordigd. Bij de
minipupillen jongens deden Greame ’t Hoen en Teun van der Marel nog maar net lid van AVA mee.
Greame wist een geweldig resultaat
neer te zetten door in de driekamp
met 40 meter sprint, verspringen en
bal werpen als tweede te eindigen.
Teun, nog maar een paar weken lid
van AVA, eindigde op een mooie negende plaats. Bij de meisjes C pupillen deden voor AVA Kristie en Ilja Oldenburg en Naomi Verhoef
mee. Naomi wist bij het sprinten
het clubrecord op 40 meter sprint te
verbeteren tot 7,1 seconden en met
het verspringen en bal werpen wist
zij uiteindelijk een tweede plaats te
bemachtigen bij de meerkamp. Ook
Kristie en Ilja zetten een verdienstelijke meerkamp neer met op elk onderdeel een persoonlijk record. Ilja
eindigde op de negentiende plaats
net voor Kristie die éénentwintigste
werd. Bij de B-pupillen waren Wessel Heil en Gregory ’t Hoen vertegenwoordigd. Wessel wist een geweldige meerkamp neer te zetten en
eindigde daarmee op een tweede
plaats. In zijn eerste meerkamp wist
ook Gregory prima te presteren en
eindigde uiteindelijk op de twaalfde plaats. Bij de jongens pupillen
A1 een verrassende wedstrijd van
Rik Oldenburg. In zijn eerste wed-

strijd wist hij een uitstekend resultaat neer te zetten door in de meerkamp als zevende te eindigen. Bij
de meisjes pupillen A1 gingen in de
ochtend eerst Kimberley Colijn, Dominique Lakerveld, Marit Vollmuller
en Inger van Dok van start op de 4 x
60 meter estafette. Met goede wissels wisten ze tot een derde plaats
te komen. In de meerkamp was
ook Daphne Buis vertegenwoordigd. Kimberley wist op een achtste plek te eindigen, Inger werd elfde , Daphne twaalfde, Marit negentiende en Dominique drieentwintigste. Bij de meisjes pupillen A2 werd
met een vijfentwintigste plaats een
verdienstelijke meerkamp afgelegd
door Eline van Veen. Bij de jongens
pupillen A2 deed Nick Ramdjanamsingh mee. Zijn sprint, hoogspringen en kogelstoten waren goed
voor een achtste plek. Zeker was de
koek nog niet op, want na de meerkamp werd voor elke groep een lange afstand gelopen. Ook nu was er
veel AVA succes te noteren Greame,
Naomi en Wessel wisten als eerste
te eindigen in hun klasse. Gregory wist een bronzen medaille mee
naar Aalsmeer te nemen. Kimberley
en Inger vielen net buiten het podium op respectievelijk een vierde en
zesde plek.
Ook Teun, Eline, Daphne, Marit, Dominique en Nick wisten een verdienstelijke 600 meter respectievelijk 1000 meter te lopen.

Nationaal zeilevenement
op Hollandse Plassen?

AM Groep medewerkers
ronden AKA-leertraject af
Streek - AM Groep is het leerwerkbedrijf in de regio Amstelland en
de Meerlanden. Dit betekent dat
de ontwikkeling van medewerkers
centraal staat. Mede daarom is AM
Groep vorig jaar gestart met AKAtrajecten AKA staat voor Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent. Bij
een AKA-traject wordt het leren
direct gekoppeld aan de dagelijkse bezigheden tijdens het werk. Het

eerste AKA traject Nederlands Alpha Betsy is door twaalf medewerkers van AM Groep afgerond en zij
hebben allemaal een certificaat gehaald. Recent zijn de certificaten op
een feestelijke manier aan de medewerkers uitgereikt.
De medewerkers, die de Nederlandse taal niet als moedertaal hebben,
en de docent zijn zeer enthousiast
over het traject.

Horti Fair en Flora Trade Fair
in 2011 samen in november
Aalsmeer - De Horti Fair en de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer worden met ingang van 2011 in één novemberweek gehouden. Onder de
naam ‘Holland HortiWeek’ (werktitel) gaan beide organisaties met
hun vakbeurzen samenwerken. “Het
belang van de tuinbouw is hiermee
het beste gediend’’, aldus voorzitter
Marius Varekamp van de Horti Fair
en algemeen directeur Timo Huges
van FloraHolland. De Horti Fair (die
in 2010 nog wordt gehouden van
12 tot en met 15 oktober) wordt in
2011 en de jaren erna in de eerste
week van november in Amsterdam
RAI georganiseerd. De internationale tuinbouwvakbeurs wordt dan
in dezelfde week gehouden als de
FloraHolland Trade Fair Aalsmeer en
mogelijk andere evenementen, onder de koepel ‘Holland HortiWeek’.
FloraHolland en de Horti Fair hebben hiertoe kortgeleden besloten.
Zij gaan de ‘Holland HortiWeek’ gezamenlijk organiseren en verder
ontwikkelen. De najaarseditie van
de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer
verhuist met ingang van 2010 naar
november, omdat dit commercieel
gezien beter aansluit op de belangen van de ketenpartners. Daarbij
is rekening gehouden met de wensen van deelnemers en bezoekers
en de beschikbare ruimtecapaciteit.
Synchronisatie van beurstijdstippen
heeft altijd de voorkeur gehad van
beide organisaties. Dit werd ook bevestigd door onderzoek onder deelnemers, dat de Horti Fair vorig najaar heeft laten verrichten. De FloraHolland Trade Fair Aalsmeer en
de International Horti Fair worden

met ingang van 2011 georganiseerd
onder de voorlopige noemer ‘Holland HortiWeek’, met mogelijk andere evenementen die de nationale en internationale positie van de
tuinbouw versterken. De (internationale) beursbezoeker kan vanaf
2011 in één week beide beurzen bezoeken en daarmee een totaaloverzicht krijgen van de internationale
tuinbouw en de ontwikkelingen in
productie, afzet, techniek en toelevering en dienstverlening. Voor de
standhouders heeft de samenwerking het voordeel van meer gericht
internationaal vakbezoek naar beide beurzen. Voor de ‘Holland HortiWeek’ komt er één organisatie,
die de beursconcepten ontwikkelt
en afstemt en de acquisitie en promotie uitvoert. “De beurzen en andere activiteiten worden daardoor
voor onze klanten en bezoekers efficiënter georganiseerd en we versterken er de positionering van Nederland tuinbouwland verder mee’’,
aldus Huges en Varekamp. Bij de
uitwerking van de plannen, die dit
jaar tijdens de Horti Fair en de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer worden
gepresenteerd, wordt rekening gehouden met de gewenste overlapping van de beursdagen. Ook opties
als gecombineerd bezoek en deelname en gezamenlijke acties die de
handel, communicatie en innovatie bevorderen worden verder uitgewerkt. Dit biedt ook aan andere
tuinbouwgerelateerde evenementen
opties om aan te sluiten. De organisatoren denken daarbij aan bijvoorbeeld Open Dagen, huisshows, seminars en workshops.

YFU zoekt gastvrije gezinnen
voor internationale studenten

Aalsmeer - In augustus komen 70
internationale studenten van over
de hele wereld naar Nederland. De
studenten van 15 tot 18 jaar komen de Nederlandse taal leren en
onze cultuur ontdekken. De jongeren verblijven vijf maanden tot één
schooljaar in gastgezinnen en volgen regulier onderwijs op middelbare scholen. YFU (Youth for Understanding) is op zoek naar gastvrije Nederlandse gezinnen die hun
huis en hart open willen stellen voor
deze internationale studenten. YFU
is een non-profit organisatie die al
vijftig jaar uitwisselingen organiseert tussen deelnemers van over
de hele wereld. Alle gastgezinnen
en studenten genieten gedurende
het verblijf professionele begeleiding. Bij het koppelen van student
en gastgezin wordt rekening gehouden met de interesses, gewoonten

en hobby’s van zowel het gastgezin
als de uitwisselingsstudent. Niet alleen gezinnen met oudere kinderen,
maar ook gezinnen met kleine kinderen, eenoudergezinnen of gezinnen zonder kinderen kunnen gastgezin zijn.
Geen vergoeding, wel ervaring
De ouders van de student zijn zelf
verantwoordelijk voor zak-, kleeden schoolgeld. Nederlandse gastgezinnen krijgen geen financiële
vergoeding, maar beleven wel een
unieke ervaring. Haal de wereld in
huis! Dit is niet alleen voor de student, maar ook voor u een unieke
kans om een andere cultuur te ontdekken.
Wil uw gezin de wereld in huis halen? Neem contact op met YFU via
telefoonnummer 0297-264850.
Voor meer informatie: www.yfu.nl.

Aalsmeer - Burgemeester Frans
Buijserd van de gemeente Nieuwkoop heeft het initiatief genomen
om met ingang van 2011 samen
met de aan de Hollandse Plassen
gelegen gemeenten Aalsmeer, Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem,
Nieuwkoop, Ronde Venen, Teylingen
en Wijdemeren een jaarlijks terugkerend nationaal Regenboog zeilevenement te organiseren. De vijf
plassen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht vormen in de regio ‘het Groene Hart’ de
Hollandse Plassen.
De Braassemermeer, Kager, Westeinder, Vinkeveense en Nieuwkoopse Plassen bieden samen prima vaarmogelijkheden voor de eigen inwoners en ze zijn bovendien
uitermate geschikt als toeristische
en recreatieve bestemming.

Het is de bedoeling dat vanaf juni
2011 gedurende vijf achtereenvolgende dagen maximaal 15 schepen
uit de ‘Regenboogklasse’ het namens de provincie, een gemeente,
dorp, stad of regio uit de betrokken
provincies tegen elkaar opnemen.
Om te onderstrepen dat ook het
Groene Hart een mooi en groot watersportgebied omvat, zou een dergelijk zeilevenement qua bekendheid moeten kunnen uitgroeien tot
een evenement als het Skûtsjesilen
in Friesland.
Wethouder Uit den Bogaard van de
gemeente Kaag en Braassem, voorzitter van het Hollands Plassenoverleg, hoopt dan ook dat de provincies
en de gemeenten, die onlangs zijn
aangeschreven, enthousiast zullen reageren. Meer weten? Kijk op
www.groenhart.nl.

Voor basisscholen

Lespakketten ‘De wereld
van bloed en zo’
Aalsmeer - Meer dan de helft van
de basisscholen in Nederland heeft
behoefte aan informatie over het
onderwerp bloed. Dat blijkt uit de
overweldigende belangstelling van
scholen voor het deze week gepresenteerde interactieve lesprogramma ‘De wereld van bloed en zo’. Zo’n
4.000 scholen hebben het programma aangevraagd. Scholen die meedoen met het project krijgen een
speciale interactieve les aangeboden.
Leerlingen van groep acht kunnen
samen met de leerkracht een spel
spelen op basis van filmpjes die in
de klas worden vertoond. Spelenderwijs wordt uitleg gegeven over
bloedgroepen, de samenstelling van
bloed, de bloedbank en de historie van bloedtransfusie. Via internet
kunnen de leerlingen extra informa-

tie opvragen en opdrachten maken.
‘De wereld van bloed en zo’ is een
nieuw onderdeel van het onderwijsproject ‘Ik van binnen’ over de
werking van het menselijk lichaam.
Daarin komen de samenstelling
van ons skelet, de werking van organen en de functies van zenuwen
aan bod. Leerlingen en leerkrachten
zijn enthousiast over de wijze waarop deze lastige onderwerpen aan de
orde komen, blijkt uit onderzoek.
Het onderdeel over bloed is tot
stand gekomen met steun van Sanquin. Het gehele leerpakket is drie
jaar geleden opgezet in opdracht
van Nefarma, om kinderen duidelijk te maken hoe belangrijk een gezond lichaam is.
Wie zelf wil kijken wat er in de
schoolklas te zien is, kan terecht op
de website www.ikvanbinnen.nl

Theaterversie ‘Achtste groepers
huilen niet’ in Poppentheater
Amstelveen - Van Engelenburg
Theater brengt het bekroonde boek
van Jacques Vriens ‘Achtste groepers huilen niet’ als theaterproductie in de theaters. Te zien voor iedereen vanaf 8 jaar op vrijdagavond
7 mei om 19.30 uur in het Amstelveens Poppentheater. Deze mooie
en muzikale voorstelling wordt vol
energie gebracht door de jonge,
veelbelovende acteurs Ida van Dril
(Zolderlicht) en Theun Plantinga
(Kleine Kapitein). Joep en Elise zijn
beiden twintigers. Elke vijf jaar spreken Joep en Elise af op het plein van
hun oude basisschool. Om herinneringen op te halen aan hún groep
acht: het jaar waarin ze met de hele klas op kamp gingen, de Citotoets moesten doen en heftige ruzies werden uitgevochten. En het
jaar van het spannendste voetbaltoernooi ooit. Maar vooral het jaar
waarin hun klasgenootje Akkie ernstig ziek werd. Een prachtig verhaal dat nergens zwaar op de hand
of sentimenteel wordt door de ma-

nier waarop het gespeeld en verteld
wordt.

Oogdruppel
instructie

Parkinson
Inloopmiddag

Hoofddorp - Voor glaucoompatiënten is er de mogelijkheid om in het
Spaarne Ziekenhuis op iedere derde dinsdag van de maand een uitleg te krijgen over het gebruik van
oogdruppels. Op dinsdag 11 mei is
er tussen 13.30 en 15.30 uur een instructrice aanwezig die met u het
ogen druppelen oefent. Zij is voor
u bereikbaar op de polikliniek oogheelkunde (route 40 rood) van het
Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met patiëntenvoorlichting van het Spaarne Ziekenhuis, tel. 023-8908360.

Aalsmeer - De Parkinson Patiënten Vereniging verzorgt woensdag
12 mei haar maandelijkse inloopmiddag.
Tussen 14.00 en 15.00 uur zijn twee
leden van de vereniging aanwezig
om iedereen, die meer wil weten
over de ziekte van Parkinson persoonlijk te woord te staan. Zij zijn
voor u bereikbaar bij patiëntenvoorlichting van het Spaarne Ziekenhuis
in de centrale hal van het Spaarne
Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Wie
meer wil weten kan contact opnemen met mevrouw R.F. de Vries van
de vereniging via 023-5338658.

Meneertje Brul
Voor de kleine theaterbezoekers
tussen de 4 en 7 jaar oud brengt het
Muziektheater Collectief op zaterdag 8 mei om 14.30 uur de voorstelling ‘Meneertje Brul’. Meneertje Brul
woont in Trildorp, een keurig dorpje met mensen die niet van lawaai
houden. Arme meneertje Brul kan
niets zachtjes doen. Als hij loopt, trilt
de grond. Speelt hij gitaar, dan vallen de vogels van schrik uit de lucht.
Meneertje Brul heeft het niet door,
maar het dorp is het zat. Ze verzinnen een plannetje om hem een lesje te leren. Een vrolijke aanstekelijke voorstelling met zang, gitaar, spel
veel toeters en bellen en decor van
karton. De toegangsprijs voor beide
voorstellingen bedraagt 7 euro.
Telefonisch reserveren kan op donderdag en vrijdag van 10.00 tot
14.00 uur via tel. 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.
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Gratis cursus voor stagebieders

Stemmen? Ook door mensen
met een beperking
Aalsmeer - Op 9 juni mag iedereen
naar de stembus. Ook de cliënten
van Ons Tweede Thuis, de organisatie voor mensen met een beperking
in Amstelland en de Meerlanden.
Naar aanleiding van de berichtgeving in kranten en op de radio wordt
de indruk gewekt dat begeleiders
hun cliënten niet goed zouden ondersteunen bij het uitbrengen van
hun stem, sterker nog, dat hun stempas zou worden weggegooid. Er is
een interne steekproef gehouden
onder twaalf woonvoorzieningen die
een goede dwarsdoorsnede van het
zorgaanbod vormen. Er is gevraagd
of hun cliënten gaan stemmen of ze
daar assistentie en voorlichting bij
krijgen en wat er met hun stempas
gebeurt. Het beeld is eenduidig. Alle
cliënten van Ons Tweede Thuis hebben één keer per week een begeleidingsmoment. Daarin wordt onder andere hun post besproken. Zo
ook de stempas en dit is een goede aanleiding om de verkiezingen te
bespreken en vervolgens de cliënt
te laten beslissen of hij of zij wel of
niet wil gaan stemmen. Wil de cliënt
dat niet, dan zal de stempas worden vernietigd. Wil de cliënt dat wel,
dan wordt besproken of er extra assistentie en voorlichting nodig is en
zo ja, dan wordt die gegeven. Naarmate de cliënt minder begrip heeft
van zijn keuzemogelijkheden wordt
het ingewikkelder. In zulke gevallen zal minder vaak gestemd worden en zal er overleg met de cliënt
en zijn of haar ouders of contactpersoon zijn over het gebruik van het

stemrecht van de cliënt. De begeleiding zal altijd proberen de cliënt zo
goed mogelijk voor te lichten, maar
daar ligt tegelijkertijd het probleem.
Er is weinig tot geen adequaat voorlichtingsmateriaal over de verkiezingen (partijprogramma’s, etc.) voor
mensen met een beperking. Het
blijft dus voor een groot deel van de
cliënten een abstract begrip waadoor ze veelal afhaken. Ons Tweede
Thuis vindt dat cliënten zoveel als
mogelijk moeten deelnemen aan
de maatschappij. De democratie is
daar een wezenlijk onderdeel van
en de organisatie is dan ook bezig
met een DVD die cliënten enthousiast moet maken voor de verkiezingen. Het videojournaal van Ons
Tweede Thuis is daartoe met Jolanda en Thomas (twee cliënten van
Ons Tweede Thuis) naar Den Haag
gegaan waar zij een aantal Kamerleden hebben geïnterviewd. Jolande
Sap van Groen Links, Carola Schouten van de Christen Unie, Boris van
der Ham van D66, Ans Willemse van
de CDA, Renske Leijten van de SP
en Marianne Thieme van de Partij
voor de Dieren vertellen duidelijk en
enthousiast waarom zij vinden dat
mensen moeten gaan stemmen en
wat zij gaan doen voor mensen met
een beperking. De DVD gaat naar
alle zeventig voorzieningen van Ons
Tweede Thuis en zal worden ingezet
door de begeleiding om hun cliënten meer inzicht te verschaffen in de
parlementsverkiezingen van 9 juni.
De beelden zijn sinds 4 mei te zien
op www.onstweedethuis.nl.

Kattenliefhebbers meer dan welkom

Stichting Help de Zwerfkat
houdt zaterdag open huis
Uithoorn - Stichting Help de Zwerfkat houdt zaterdag 8 mei tussen
12.00 en 17.00 uur weer een open
dag. Vast staat ook dat bij deze aflevering 24 alles in het teken zal staan
van de snorrende viervoeters waar
het aan de Thamerweg allemaal om
draait: de katten. Bij diverse op het
toegangspad en in de tuin geplaatste kraampjes zullen allerlei aan katten gerelateerde zaken aangeboden
worden in de vorm van hebbedingetjes, geschenkartikelen en gratis proefverpakkingen. Op het pad
is ook een kraampje te vinden waar
koffie, thee en frisdrank geschonken wordt en ook dit jaar zal het
plakje cake niet ontbreken.
Adopteren katten
Uiteraard zullen de vrijwilligers, daar
waar gewenst is, aanspreekbaar zijn
om alle informatie die nodig is te
spuien. Voor de diverse adoptieouders is deze open dag ook een leuke en mooie gelegenheid om met
eigen ogen te kunnen zien dat de
beslissing om voor minimaal 15 euro per maand een kat te adopteren, een bijzonder goede keuze is
geweest. Bij het adopteren van een
kat blijft het dier aan de Thamerweg
wonen en het bedrag wordt gebruikt om voedsel te kopen en voor
de medische verzorging. Nog niet
alle katten zijn voorzien van adoptieouders terwijl ze daar, in en bui-

ten hun gezellige kattenverblijf De
Spinnerij, toch al flink hun best voor
hebben gedaan. Zij vragen zich dan
ook terecht af: “Waar is het wachten
nog op?” Het is ook nog steeds mogelijk donateur te worden.
Vrijwilligers gezocht
De stichting is ook nog steeds op
zoek naar vrijwilligers die met name in de ochtenduren een handje willen helpen en daarmee voor
wat verlichting zoeken ter meerdere
eer en glorie van alle poezenvriendjes. Het is niet alleen leuk, maar ook
dankbaar werk in een enthousiast
team. Het zou de dag in ieder geval nog meer glans geven. Voor de
lezers die absoluut niet in de gelegenheid zijn op de open dag langs
te komen, maar toch een financiële bijdrage willen leveren, de rekeningnummers van stichting Help de
Zwerfkat zijn: postrekeningnummer
72.33.22.3, bankrekeningnummer
36.35.67.593, Rabobank Uithoorn.
Voor meer inlichtingen, aanmelding
als vrijwilliger of donateur worden
staat vragen vrij tijdens de open dag.
Dit kan op de overige dagen ook telefonisch via het telefoonnummer
06-12725071. Het e-mail adres is:
mail@helpdezwerfkat.nl. Stichting
Help de Zwerfkat is gevestigd aan
de Thamerweg 61 in Uithoorn. Meer
informatie is te vinden op de website: www.helpdezwerfkat.nl.

Brandweer de lucht in...
Kudelstaart - Rond kwart voor
zes op maandagmiddag 3 mei is
de brandweer opgeroepen om een
gevaarlijk hangende lamp van een
lantaarnpaal aan de Kudelstaartseweg te verwijderen. De Aalsmeerse brandweerlieden mochten gebruik maken van de ladderwagen

van het korps Amstelveen. Dankzij de ladder kon in vrij snel tempo
het loshangende bovendeel van de
lantaarnpaal naar beneden gehaald
worden. Voor ieders veiligheid was
tijdens deze klus wel even de weg
afgesloten voor al het verkeer.
Foto: Ronald van Doorn

Provincie Noord-Holland kiest
voor kerntaken bij bezuinigingen

Interview Franca Treur
door Arjan Peters in bieb
Aalsmeer - Franca Treur gaat op
woensdag 19 mei in de bibliotheek
van Uithoorn geïnterviewd worden
door de bekende literatuurcriticus
Arjan Peters. Tijdens dit gesprek zal
Peters ingaan op het succes van
haar debuut Dorsvloer vol confetti
en haar toekomstplannen.
Franca Treur (1979) is geboren en
opgegroeid in Zeeland. Ze studeerde Nederlands en literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. Inmiddels werkt ze als redacteur bij
NRC Handelsblad en nrc.next. Zij
debuteerde in 2009 met Dorsvloer
vol confetti, een van de best verkochte debuten van de laatste tien
jaar. Het boek werd buitengewoon
positief besproken door de literaire
kritiek en Treur werd al direct vergeleken met de groten der literatuur.
Dorsvloer vol confetti gaat over de
strijd van ieder mens om een eigen
leven, en is tegelijkertijd een liefdevol portret van een Zeeuwse orthodoxe boerengemeenschap. Het
hoofdpersonage, de twaalfjarige Katelijne, en de schrijfster hebben enkele gelijkenissen. Ook Treur groeide op in een strenggelovige omgeving. Anders dan misschien van een
jonge, ‘afvallige’ vrouw uit een dergelijk milieu te verwachten valt, trekt
Treur in Dorsvloer vol confetti niet
ten strijde tegen het geloof of de religieuze gemeenschap en spot ze er
ook niet mee. Treur zal worden geïn-

terviewd door literatuurcriticus Arjan
Peters (1963) Hij is sinds 1989 actief in de literaire journalistiek, aanvankelijk voor Vrij Nederland, vanaf 1992 voor de Volkskrant, waaraan hij ook als redacteur is verbonden. Naast zijn werk voor de krant
leest Arjan Peters al jaren wekelijks
zijn column voor in het radioprogramma Opium. Ook maakt hij deel
uit van het literaire tijdschrift Tirade. Het interview zal plaatsvinden in
de net verbouwde bibliotheek van
Uithoorn, gevestigd in een prachtig gebouw van Rietveld. De lezing
is 19 mei van 20.15 tot 22.00 uur en
de toegang bedraagt 8 en 10,50 euro voor pashouders en niet-pashouders.

Streek - De Provincie Noord-Holland gaat zich meer toeleggen op
haar kerntaken, zoals ruimtelijke
ordening en economie, verkeer en
vervoer en cultuurhistorie.
Dat is de uitkomst van gesprekken
in het College van Gedeputeerde
Staten over de manier waarop de op
handen zijnde bezuinigingsoperatie
moet worden aangepakt. De provincie Noord-Holland moet vanaf 2011
rond de 65 miljoen euro per jaar bezuinigen. Dit komt vooral door een
fors lagere bijdrage aan het provinciefonds vanuit het Rijk (- 45 miljoen euro). Noord-Holland grijpt
deze omstandigheden aan als een
kans om focus aan te brengen in het
profiel en de taken die worden uitgevoerd. Bij de keuze voor kerntaken heeft het College de wens van
Provinciale Staten gevolgd het zogenoemde ‘Lodders–plus’ profiel
verder uit te werken. De Commissie Lodders adviseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2008
over de taken die het beste door
een provincie kunnen worden uitgevoerd. Volgens de commissie moeten de provincies een belangrijke
rol blijven spelen op het gebied van
ruimtelijke ordening en economie,
verkeer en vervoer en cultuurhistorie. Provinciale Staten hebben aangegeven het hiermee eens te zijn,
maar ook eigen accenten te willen
blijven aanbrengen in het provinciaal beleid. De gedetailleerde voorstellen voor de bezuinigingen worden momenteel uitgewerkt en staan
in de Kaderbrief 2011 die op 11 mei
aanstaande ter behandeling wordt
verzonden aan Provinciale Staten.
Dan is ook bekend wat de voorstellen aan de Staten precies inhouden.
Vanaf eind mei wordt de kadernota behandeld in de verschillende
commissies van Provinciale Staten.
De definitieve besluitvorming vindt
plaats op maandag 29 juni in de ver-

Aalsmeer - Vrijwilligerscentrale
Cardanus heeft op verzoek van de
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Uithoorn en Ouder-Amstel de makelaarsfunctie voor Maatschappelijke Stages (MAS) op zich genomen.
Naar aanleiding hiervan biedt vrijwilligerscentrale Cardanus aan stagebiedende organisaties een aantal cursussen aan ter voorbereiding op de komst van de stagiaires. Op dinsdag 18 mei staat de cursus ‘Het organiseren van begeleiding van maatschappelijke stages
voor beginners’ op het programma
en stagebieders die zich actief willen gaan bezighouden met het organiseren van MAS kunnen zich
kosteloos aanmelden. De cursus
wordt gegeven in wijkcentrum Alleman aan Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 in Amstelveen en is van
19.30 tot 22.00 uur. Tijdens de cursus leren stagebieders om de begeleiding van maatschappelijke stages goed te organiseren. De deelnemers ontvangen basisinformatie over wat maatschappelijke stage precies inhoudt en waar dan vervolgens bij het organiseren van de
begeleiding in de eigen organisatie,
rekening mee gehouden moet worden. Het opzetten van de MAS begeleiding wordt in vier stappen uitgelegd, waarbij een interactieve en

inspirerende werkvorm wordt gebruikt. De deelnemers stellen vervolgens prioriteiten waarmee ze in
hun eigen organisatie aan de slag
kunnen gaan met de begeleiding
van MAS. Uiteraard is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van
ervaringen. Vanaf schooljaar 20112012 is de maatschappelijke stage
verplicht voor alle middelbare scholieren. De maatschappelijke stage
houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor
anderen en voor hun persoonlijke ontwikkeling. Veel scholen hebben Maatschappelijke stage al opgenomen in het onderwijsprogramma. Dit betekent dat er veel scholieren op zoek zijn naar Maatschappelijke Stageplaatsen. Wanneer u
geschikte stageklussen heeft, eens
van gedachten wilt wisselen over
stagemogelijkheden binnen uw organisatie of deel wilt nemen aan
de gratis cursus neem dan contact
op met stagemakelaar Jacqueline
Valkenburg van vrijwilligerscentrale Carnadus via tel. 06-30722404 of
jvalkenburg@cardanus.nl. Plaatsing
voor de cursus geschiedt overigens
op volgorde van binnenkomst. Na
aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname. Reageer snel,
want vol is vol!

Eredivisie handbal nacompetitie

FIQAS wint bij Quintus

Aalsmeer - De wedstrijd van afgelopen zaterdag tussen de mannen van FIQAS Aalsmeer en die van
v.d.Voort/Quintus ging niet meer
echt om de prijzen. De kaarten in de
eredivisie waren immers al geschud:
Kras/Volendam en Pals Groep/E&O
gaan om de landstitel strijden en
voor de, nog steeds, regerend landskampioen FIQAS Aalsmeer is een
derde plaats het hoogst haalbare.
Daarvoor moest dan wel gewonnen
worden in Kwintsheul. Pikant detail
bij deze wedstrijd: Bij Quintus werd
nadrukkelijk afscheid genomen van
trainer René Romeijn, die volgend
jaar bij FIQAS Aalsmeer terugkeert
als trainer/coach van de herenselectie. De Aalsmeersders – nu nog
onder leiding van Björn Budding,
die volgend seizoen terugkeert naar
zijn oude club Hellas - lieten er echter geen twijfel over bestaan dat ze
niet van plan waren om Romeijn een
afscheidscadeau in de vorm van een
overwinning voor Quintus te geven.
Van begin af aan domineerde FIQAS
Aalsmeer, met het bekende snelle
spel, de wedstrijd. Jeffrey Groeneveld keepte een uitstekende partij en daardoor kon ook veelvuldig
op de break out worden gespeeld
en Luuk Obbens speelde sterk op
de middenopbouw positie. Het werd
uiteindelijk een afgetekende 32-22
overwinning voor FIQAS Aalsmeer,
waar Stefan Geleijn topscorer was
met 7 doelpunten. Komende zaterdag 8 mei wacht de mannen de
laatste wedstrijd in de nacompetitie,
thuis in De Bloemhof tegen Eurotech/Bevo vanaf 20.30 uur, waarna
het seizoen alsnog mooi bekroond
kan worden tijdens de bekerfinale
op 13 mei in Almere tegen Kras/Volendam om 15.30 uur.
Supportersbus naar Almere
Op 13 mei zal er vanaf de Bloemhof

een supportersbus rijden naar het
Topsportcentrum in Almere om supporters van FIQAS Aalsmeer naar
de bekerfinale te brengen. De mannen spelen daar namelijk om 15.30
uur tegen Kras/Volendam om de
NHV beker. Eerst wordt om 13.30
uur nog de damesfinale (tussen
V.O.C. en E&O) gespeeld. De busreis is gratis voor jeugdleden van FIQAS Aalsmeer, kost 5 euro voor leden van de supportersvereniging en
niet-leden betalen 7,50 euro (exclusief toegangskaart). Wie met de bus
mee wil, kan zich opgeven door in te
tekenen op de lijst die in de hal van
de Bloemhof hangt. Dit kan nog tot
en met zaterdag 8 mei aaanstaande.
Op 13 mei vertrekt de bus om 12.30
uur vanaf het parkeerterrein bij de
Bloemhof richting Almere.

Vanavond wedstrijd

Promotie RKAV
naar 3e klasse?!
Aalsmeer - Afgelopen zondag
heeft RKAV met 1-4 gewonnen van
VVA Spartaan.
Daardoor zijn beide teams de competitie geëindigd met 39 punten op
de tweede plek. Omdat de tweede
plek recht geeft op rechtstreekse
promotie naar de derde klasse, spelen beide teams nu een beslissingswedstrijd.
Deze wedstrijd staat op het programma voor vanavond, donderdag 6 mei, vanaf 20.00 uur op sportpark De Hoop van CTO’70 in Duivendrecht. Het adres is Biesbosch
39 te Duivendrecht. Komt allen en
moedig RKAV aan naar de derde
klasse!

gadering van Provinciale Staten.
Minder subsidies
Het schrappen van taken heeft gevolgen voor tal van instellingen in
Noord-Holland. Veel subsidies verminderen of verdwijnen geheel. Alle gesubsidieerde instellingen zijn
in het najaar van 2009 op de hoogte gesteld van de mogelijkheid dat
provinciale ondersteuning zou kunnen verdwijnen. Vooruitlopend op
de kaderbrief zijn donderdag 29
april de betrokken instellingen geïnformeerd over het besluit van het
college van GS en de gevolgen hiervan voor hun organisatie. Dit is belangrijk omdat ze op deze manier
de gelegenheid hebben om binnen
de gestelde termijn van drie weken
voorafgaand aan de commissievergaderingen van Provinciale Staten
een zienswijze in te dienen op het
besluit van Gedeputeerde Staten.
In alle gevallen gaat het om taken
die primair tot de verantwoordelijkheid van andere overheden behoren en die dus niet tot de provinciale
kerntaken horen waar de commissie
Lodders zich voor uitsprak.
Accenten
Door hun eigen belastinginkomsten en het eigen vermogen kunnen
provincies naast de wettelijke taken
ook zelf beleid maken en uitvoeren.
Noord-Holland kiest er daarom ook
voor om eigen accenten aan te blijven brengen op terreinen waar de
inzet van de provincie Noord-Holland een merkbaar verschil maakt.
De accenten liggen grotendeels buiten de eerder geformuleerde kerntaken van de provincie. Het gaat dan
met name om gebiedsgerichte dus
bovenregionale taken met een sterk
accent op de kennis en gezagfunctie. Ook voor deze accenten geldt
dat ze in de Kaderbrief verder worden uitgewerkt.

Zwemseizoen 2010 van start
Streek - Op 1 mei gaat het nieuwe zwemseizoen van start. De provincie Noord-Holland geeft tijdens
het zwemseizoen via www.noordholland.nl en de zwemwatertelefoon (0800-9986734) actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid
op alle 121 zwemplekken in NoordHolland. Tijdens het zwemseizoen
(1 mei tot 1 oktober) controleren de
waterschappen en Rijkswaterstaat
om de week de waterkwaliteit op de
officiële zwemlocaties. De Provincie
Noord-Holland houdt toezicht op de
hygiëne en veiligheid van de zwemlocaties, en geeft een waarschuwing of zwemverbod af als de waterkwaliteitsmetingen daar aanleiding toe geven.
Tijdens de waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen,
parasieten en bacteriën. Met name
blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het oppervlaktewater.
Deze kunnen bij mensen huidirri-

taties en maag- en darmstoornissen veroorzaken. Op de site is gemakkelijk en snel actuele informatie
over de kwaliteit en veiligheid van
zwemlocaties in Noord-Holland te
vinden. Op de site staat een overzichtskaart met alle gecontroleerde
zwemlocaties. Deze wordt dagelijks
bijgewerkt. Via de RSS-feed kan iedereen zich abonneren op deze informatievoorziening.
Ook de zwemwatertelefoon biedt
actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater. De folder
‘Veilig Zwemmen 2010’ is breed verspreid en gratis verkrijgbaar bij onder andere de plaatselijke VVV en
gemeentehuizen.
De folder is ook digitaal beschikbaar op de website van de provincie. In de folder staat informatie over
de officiële zwemlocaties, het voorzieningenniveau, de kenmerken van
schadelijke bacteriën en wat een
zwemmer kan doen bij gevaarlijke situaties, zoals onderkoeling of
kramp.

Open drive bij
bridgevereniging

mer en speelsterkte te sturen aan:
move158@hotmail.com. De drive is
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. Er worden 24
spellen gespeeld verdeeld over zes
tafels. Niet onbelangrijk, de zevende tafel is de bar waar nog even gezellig nagekaart kan worden. Voor
meer informatie: Marineke Lang, telefoon 0297-569432, bereikbaar na
18.00 uur.

Uithoorn - Bridgevereniging Uithoorn organiseert voor beginnende bridgers, thuisbridgers en gevorderden op maandag 31 mei een
open drive. Lid zijn is dus niet nodig.
De inschrijving is gratis, maar vol is
vol. Om de meeste kans te maken
op deelname heeft aanmelden via
email de voorkeur.
Dat kan door naam, telefoonnum-
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Finaleplaatsen UWTC-rijders

Jam maken op Binding Zolder

Uithoorn - Op de koude, winderige en later op de middag zeer natte zondag 2 mei werd er gefietst bij
de Kley Drivers in de Langendijk.
Ook hier was UWTC weer zeer goed
vertegenwoordigd. In de manches
werd er keihard gereden om zo een
finaleplaats af te dwingen. Dat lukte in alle leeftijdklassen. De enorme
groei van leden werpt in de breedte zijn vruchten af. In de hele jonge
categorieën is het een lust voor het
oog om deze kleintjes te zien strijden voor een goede klassering. Na
de manches was het gebeurd met

Kudelstaart - Een keer per maand
wordt er op de Binding Zolder een
middag georganiseerd voor kinderen uit groep 4 en 5 van het basisonderwijs. Met verse aardbeien hebben de kinderen afgelopen
woensdag 28 april zelf jam gemaakt
op de Zolder. De jongens en meiden
wasten zelf de aardbeien, sneden de
vruchtjes in stukjes en brachten ze
aan de kook in de pan. Naast het
maken van jam was er ook nog tijd
om zelf cakejes te bakken. De kinderen gingen enthousiast aan het
werk. Na afloop kreeg iedereen
zijn of haar eigengemaakte jam en
cakejes mee naar huis. Het was al
met al een gezellige middag.

het droge weer, maar dat mocht de
rijders niet deren. Terwijl het hemelwater met bakken naar beneden kwam, stond het publiek onder
tenten de jeugd aan te moedigen.
Die lieten zich niet van de wijs brengen door een beetje water en maakten er het laatste uurtje een aantal
prachtige finales van. In acht van
de twaalf verreden finales hadden
UWTC-rijders zich weten te plaatsen. Een geweldige prestatie van
de Uithoornse Wieler en Toer Club.
De volledige uitslag is te vinden op
www.uwtc.nl.

Kijk op www.debinding.nl daar vind
je naast een overzicht van alle activiteiten ook de foto’s van deze gezellige Zolder 4 Kids middag. De
volgende Zolder 4 Kids middag is
op 19 mei en wordt bij mooi weer
slagbal gespeeld. Mocht het regenachtig zijn, dan wordt binnen een
leuk spel gedaan. De entree hiervoor is gratis.
Voor meer info over de Zolder 4 Kids
middag kan contact opgenomen
worden met Inge van de Binding
Zolder in Kudelstaart te bereiken
via inge@debinding.nl of op tel. 0613989307 op dinsdag- woensdagmiddag tussen 13.00 en 17.30 uur.

De prijswinnaars Joy Hoving en Lindsay Commandeur.

Goud, zilver en brons voor
SV Omnia-turnsters

KNVB West 1 winnaar
van RKDES D-toernooi
Kudelstaart - Zondag 25 april om
10.00 uur ging onder uitstekende weersomstandigheden voor de
twintigste keer het jaarlijkse voetbaltoernooi voor D-junioren bij RKDES van start. De publieke belangstelling voor het toernooi was opnieuw groot. Ook dit jaar was het
deelnemersveld van zeer hoge kwaliteit: AZ, Heerenveen, Sparta, Volendam, Argon, Alphense Boys en
de selectie met spelers onder 13 jaar
van KNVB West 1 waren dit jaar de
deelnemers. Naast al deze toppers
mocht de D1 van RKDES natuurlijk
niet ontbreken. Dat dit toernooi een
uitstekende naam heeft opgebouwd
blijkt uit de aanwezigheid van ondermeer de vele scouts van betaald
voetbalorganisaties die dit toernooi
bezoeken. Vaste deelnemers PSV
en Feijenoord waren om uiteenlopende redenen dit jaar niet aanwezig, maar de scouts van beide clubs
waren wel present. De deelnemers
speelden in twee poules de voorwedstrijden, waarna de nummers
één en twee van beide poules in de
halve finale om een plaats in de grote finale streden. De winnaars van
de halve finale moesten in de finale
om de eerste en tweede plaats spelen, terwijl de verliezers in de kleine
finale om de derde en vierde plaats
aantraden. De nummers drie en vier
in de poules speelden hun laatste
wedstrijd om de vijfde tot de achtste plaats. In de halve finale speelden KNVB West 1 tegen Argon en
AZ tegen Alphense Boys. Argon
was niet opgewassen tegen het selectie-elftal van de KNVB met in de
gelederen de zoon van Patrick Kluivert en verloor met 4-0. Het technisch zeer vaardige AZ was duidelijk een maatje te groot voor Alphense Boys en won met 4-1. De strijd
om de vijfde en zesde plaats ging
tussen Sparta en Heerenveen. Hier
bleken de jonge talenten van Sparta te sterk voor Heerenveen en wonnen met 2-0. De strijd om de zevende en achtste plaats ging tussen
RKDES en Volendam. RKDES met
twee zeer talentvolle meisjes in het
team, speelde misschien wel hun
beste wedstrijd van het toernooi
en maakte het Volendam bijzonder
moeilijk. Nadat Volendam op voorsprong was gekomen kwam RKDES sterk terug en scoorde de verdiende gelijkmaker. Deze 1-1 stand
werd ook de eindstand, zodat strafschoppen moesten bepalen wie ze-

vende of achtste zou worden. De
spelers van Volendam wisten hierbij de zenuwen iets beter in bedwang te houden waardoor Volendam op de zevende plaats eindigde
en RKDES op de achtste plaats. De
wedstrijd tussen Argon en Alphense
Boys om de derde en vierde plaats
was spannend met veel goals. Alphense Boys won van de Mijdrechtse formatie met 4-2 en werd verrassend, maar verdiend derde. De vierde plaats van Argon in dit toernooi
mag eveneens verrassend genoemd
worden, omdat ze eerdere winnaars
Heerenveen en Sparta achter zich
lieten. De finale ging dus tussen AZ
en KNVB West 1 en was opnieuw
een wedstrijd met twee topelftallen
die zeer aan elkaar gewaagd waren.
In de poulewedstrijden hadden deze
twee teams ook al tegen elkaar gespeeld en deze wedstrijd was geëindigd in een kleine overwinning voor
de KNVB. Het elftal van de KNVB
met fysiek sterke spelers en AZ met
de kleinere maar technisch zeer
goede spelers maakten er voor de
vele toeschouwers een uitstekende
wedstrijd van. AZ en de KNVB namen om beurten het initiatief, maar
grote uitgespeelde kansen werden niet gecreëerd. Juist toen AZ
het initiatief meer naar zich toe begon te trekken was het de KNVB dat
op een 1-0 voorsprong kwam. Nadat AZ twee keer op paal en lat had
geschoten en de KNVB een prima
schot tegen de onderkant van de lat
zag eindigen scoorde het KNVB elftal vlak voor tijd nogmaals, waarna
AZ aan het einde van het toernooi
niet meer de kracht had om zich terug te vechten en voor het tweede
achtereenvolgende jaar op de tweede plaats eindigde. Tijdens de prijsuitreiking bedankten de aanvoerders van alle elftallen de organisatie
van het toernooi en hoopten ze dat
hun club ook volgend jaar weer uitgenodigd zal worden voor het RKDES-toernooi.
De eindstand: 1. KNVB West 1, 2.
AZ, 3. Alphense Boys, 4. Argon, 5.
Sparta, 6. Heerenveen, 7. Volendam
en 8. RKDES. RKDES kan opnieuw
terugkijken op een geslaagd en
sportief toernooi met medewerking
van uitstekende elftallen, een uitstekende winnaar, goede scheidsrechters en de aanwezigheid van
veel publiek.
In 2011 zal de traditie van dit toernooi voortgezet worden.

Bloemen voor de winnaars, het team van KNVB West 1.

Aalsmeer - In het weekend van 24
en 25 april vonden voor het toestelturnen zowel de regiokampioenschappen in de zesde divisie als de
rayonfinale in de vijfde, zesde en zevende divisie plaats.
Beide wedstrijden werden gehouden in de Turnace Gymnastics Hall
in Amsterdam. Aan de regiokampioenschappen zesde divisie mochten de turnsters meedoen, die zich
via de voorwedstrijden in het rayon
hiervoor geplaatst hadden. Een hele eer dus om aan deze kampioenschappen mee te mogen doen. De
regio bestaat uit heel Noord-Holland.
Er deden in elke wedstrijd 36 en
soms wel 38 turnsters per leeftijdscategorie mee. Van SV Omnia waren
er acht turnsters, die in verschillende leeftijdscategorieën deelnamen.
Zij behaalden de volgende plaatsen:
Richelle Dekkers behaalde de elfde
plaats in de categorie instap op niveau 12. Een mooie prestatie voor
Richelle, want zij traint pas dit seizoen bij de wedstrijdgroep. In de categorie pupillen 1 niveau 11 turnden
Veerle de Jong, Esmée Maarssen en
Anne Wessels. Zij eindigden resp.
op plaats 11, 21 en 32. In de categorie Pupillen 2 niveau 10 turnden
Isa ten Brink en Arlette Maarse en
wisten resp. de elfde en zeventiende plaats te behalen. In de categorie
junioren eindigde Nilou Spring in ’t
Veld op plaats 21 en in de categorie
senioren wist Tanya Karoui te eindigen op plaats 17.
Bij de rayonfinale op zondag 25
april turnden eveneens acht Omnia-turnsters. In de categorie pupillen 2 niveau 11 turnde Bonita Goede zich naar de vierde plaats. In de
categorie instap niveau 11 turnden

Tess Piet, Joy Hoving en Lindsay
Commandeur. Tess werd vierde,
Joy mocht de zilveren medaille in
ontvangst nemen en met een ruime voorsprong van 2 punten won
Lindsay de gouden medaille. In de
categorie pupillen 1 niveau 10 turnde Iris Engel een hele goede wedstrijd en won dan ook heel terecht
de gouden medaille! In de categorie
pupillen 2 niveau 10 won Naomi Raijmakers de bronzen medaille. In de
categorie junioren turnden Lieselotte van Velzen en Kirsten Kniep zich
resp. naar zilver en goud!
De zestien Omnia-turnsters en hun
trainsters Gerda Kockelkorn en Anneke Nap konden tevreden huiswaarts keren met 3 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille.
Medailles voor de Omnia-turnsters
Naomi Raijmakers en Iris Engel
(voor) en Kirsten Kniep en Lieselotte van Velzen.

Skaten met de Binding Oost
Aalsmeer - Op dinsdag 11 mei organiseert de Binding Oost een skate- en waveboard-avond bij De
Bloemhof aan de Hornweg. Het verzamelen is om 18.45 uur en dit sportieve treffen duurt tot 20.00 uur. Er is
wat lekkers en het kost niks! Als het
regent, gaat het niet door. Opgeven
mag bij eveline@debinding.nl.
Films en sportmiddag
Donderdag 6 mei van 19.00 tot
21.30 uur organiseert de BindingZolder een relaxte avond van 19.00
tot 21.30 uur en vrijdag 7 mei is er
inloop van 14.00 tot 17.00 uur. Je
kunt gezellig kletsen, op de Wii, op
de computer en nog veel meer. Je
kunt gewoon gezellig binnen komen
lopen! Geen entree! Ook op 7 mei
van 17.00 tot 21.00 uur Twilight Marathon met twee films.
Opgeven is verplicht en kan bij
Manon@debinding.nl. De kosten
zijn 5 euro. Alle activiteiten zijn bestemd voor jongeren van 10 tot en
met 15 jaar. Op 11 mei organiseert

de BindingZolder een jongenssportmiddag voor tieners van groep 6 tot
en met de tweede brugklas. Onder
leiding van Mick worden de basistechnieken van basketbal en kickboksen aangeleerd waarbij het accent ligt op zelfverdediging. De middag is van 15.30 tot 17.30 uur. Meedoen is gratis maar geef je wel even
op bij inge@debinding.nl.
De inloopmiddag gaat deze middag gewoon door. Ook op dinsdag 11 mei is de laatste les van de
dansworkshop. De avond begint om
19.00 uur. Ouders van tieners die
hebben meegedaan, zijn dan vanaf 19.50 uur welkom om te komen
kijken wat de tieners geleerd hebben. Rond 20.00 uur is de avond
afgelopen. Op woensdag 12 mei
worden op de Zolder van 11.00 tot
14.00 uur pannenkoeken gebakken en opgegeten. Ook deze activiteit is bestemd voor tieners van 10
tot 15 jaar. Kosten zijn 2 euro per
persoon. Geef je van tevoren op bij
inge@debinding.nl.

Aanmelden kan tot 14 mei

Weer Kindervakantieweek!

F1 van RKDES kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
24 april is de F1 van RKDES twee
wedstrijden voor het einde van het
seizoen kampioen geworden in de
tweede klasse. Door een 3-0 overwinning op Blauw-Wit is de F1 niet
meer te achterhalen. In het begin
van de wedstrijd was de spanning
duidelijk te merken en ging het gelijk op. Er waren wel wat doelpogingen, maar een doelpunt liet nog
op zich wachten. Uiteindelijk mocht
RKDES een corner nemen die door
Justin voor het doel werd gegeven
en prachtig door Max werd ingekopt! Dit was dus de 1-0.
De verdediging van RKDES F1, Luke,
Bas, Benne en keeper Kenny, stonden goed te verdedigen, zodat achterin niks werd weggegeven. Vlak
voor de rust kreeg Laurens de bal
van Justin en ging snel langs een
paar verdedigers en scoorde over de
benen van de keeper de 2-0! Met
de rust waren er nog wat woorden
tussen de leider van Blauw Wit en
de scheidsrechter, maar gelukkig
kwam iedereen voor de tweede helft
weer het veld op. Ook in de twee-

de helft bleef een doelpunt lang uit.
Ruben en Reno waren goed bezig,
maar het wilde maar niet lukken.
De bal ging net naast of werd geblokt. Uiteindelijk kwam er een goede pass van achteruit die door Ruben werd opgepikt. Hij nam de bal
mee over de vleugel en gaf goed
voor op Benne, die in één keer uithaalde en met een goed schot zorgde voor de 3-0!
Het kampioenschap kwam steeds
dichterbij. De wedstrijd werd uitgespeeld en zo won RKDES F1 met 30. Twee wedstrijden voor het einde is het kampioenschap al een
feit! Een knappe teamprestatie. De
F1 heeft acht wedstrijden gespeeld
en deze alle acht gewonnen! Na het
omkleden werden de jongens onder
de klanken van ‘We are the champions’ in de kantine gehuldigd. Naast
een patatje en een AA-drink voor
iedereen had jeugdcoördinator Gerard van Schaik had nog een mooie
speech voor de mannen, de leiders,
de trainers en de supporters en gaf
daarna aan het hele F1 team nog
een mooie kampioensbokaal!

Aalsmeer - Deze zomer wordt het
weer feest, want natuurlijk is er ook
deze zomervakantie weer een Kindervakantieweek!
De Kindervakantieweek wordt ieder
jaar tijdens de zomervakantie georganiseerd voor kinderen in de leeftijd 6 tot en met 12 jaar uit Aalsmeer
en Kudelstaart.
De week staat garant voor een bomvol programma met activiteiten, zoals het bouwen van hutten, knutselen, de zeskamp en een spetterende disco. Tessa, Manon en de vrijwilligers hebben weer een leuk, actief en gezellig programma in petto. De week vindt plaats van maandag 9 tot en met vrijdag 13 augustus in en rond jongerencentrum N201 aan de Zwarteweg 90.
Opgeven voor deze week is noodzakelijk. Er kunnen maximaal 150

kinderen deelnemen en vol is echt
vol! U kunt uw kind(eren) aanmelden per mail met daarin de naam
van het kind/de kinderen en achternaam, volledige adres gegevens,
leeftijd en telefoonnummer. Na opgave volgt een bevestigingsmail. De
e-mail kan gestuurd worden naar
kindervakantieweek@debinding.nl.
Om onduidelijkheid te voorkomen,
kunnen ouders alleen hun eigen
kinderen opgeven. De inschrijvingen voor de Kindervakantieweek
zijn 17 april gestart. Opgeven kan
nog tot en met vrijdag 14 mei. De
kindervakantieweek wordt georganiseerd door stichting de Binding
met facilitaire ondersteuning van
stichting Cardanus. Voor meer informatie over de Kindervakantie week
kan een kijkje genomen worden op
www.debinding.nl

D-meisjes FIQAS Aalsmeer
in actie voor hun club
Aalsmeer - Aankomende zaterdag 8 mei gaat het meisjes D team
van FIQAS Aalsmeer iets terug
doen voor de club. Op de bekende geraniummarkt in het centrum
van Aalsmeer gaan ze leuke plantjes verkopen. Aangezien de meiden
het ontzettend naar hun zin hebben
en veel plezier maken bij de handbal vereniging willen ze op deze manier iets terug doen voor hun cluppie, zodat ze nog lang van dat cluppie kunnen genieten. Elk team wil
namelijk een positieve bijdrage leveren aan de kas van de vereniging
en de meiden vinden dit een leuke

manier om van zich te laten horen.
Normaal gesproken doen ze dat op
het veld door mooie potjes te handballen, maar op deze manier willen
ze ook van zich laten zien. De meiden hopen dan ook dat alle bezoekers van de goed bezochte geraniummarkt hieraan willen meehelpen
door een leuk plantje bij ze af te nemen. Waardoor ze met een mooi resultaat zaterdagmiddag terug kunnen keren naar hun zo geliefde
club. Namens alle speelsters van de
meisjes D van FIQAS Aalsmeer: vast
bedankt voor een bezoek aan hun
kraam!
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RKDES sluit waardig af

Aalsmeer nu tweede klasser!

Kudelstaart - Het was afgelopen
zondag even slikken 5 minuten voor
de aftrap bij RKDES tegen HBC. Het
weer was bagger, op televisie speelde er andere dingen, zodat de wedstrijd werd bezocht door slechts een
handje vol toeschouwers. Veel meer
mensen in de kantine die naar het
scherm de ontknoping in de eredivisie zaten te kijken, dan er langs
het natte veld stonden. Eddy Jansen had een eervoller afscheid verdiend, want hij hangt zijn voetbalschoenen aan de spreekwoordelijke wilgen. RKDES begon lekker aan de wedstrijd wat resulteerde in de tiende minuut in de openingstreffer. Roald Pothuizen kwam
over links door en zijn harde voorzet werd door een speler van HBS
zelf in de goal gefrommeld. RKDES
liet zich weer als vanouds terug zakken om vandaar uit de aanval te
zoeken, maar het was Mo el Ahmadi die binnen de zestien een speler
van HBC torpedeerde. De scheidsrechter gaf een pingel, maar geen
rood voor de Des speler en daar
kwam hij goed mee weg. Gelukkig
voor RKDES ramde HBC de pingel
over de goal, dus het bleef 1-0. Ibra
el Ahmadi had de Afas/vBerkel brigade na een half uur op een verdere
voorsprong moeten brengen, maar
hij schoot in vrije positie tegen de
keeper aan. Toch kwam RKDES vlak

Aalsmeer - Met een 0–4 overwinning op Vlug en Vaardig is Aalsmeer
rechtstreeks gepromoveerd naar de
tweede klasse. Voor trainer Edwin
van Maas een mooi afscheid na een
vijfjarig trainerschap bij Aalsmeer.
Komend seizoen wordt hij trainer bij
vierde klasser UNO in Hoofddorp.
Aalsmeer startte met Dirk Jan v.d.
Meer voor Kalvin Chan-Hung in de
basis. Voor de rest hoefde Edwin
van Maas geen verandering aan te
brengen in zijn elftal. De eerste 10
minuten waren voor Vlug en Vaardig
dat frank en vrij kon voetballen en
de laatste wedstrijd tegen Aalsmeer
nog een goed resultaat wilde neerzetten. Al in de 2e minuut was het
Marco Bakker van Vlug en Vaardig
die vrijstaand voor Sander Bakker
zijn schot via de keeper en de paal
achter zag gaan. In de 7e minuut
weer Sander Bakker, die uit een vrije
trap van Vlug en Vaardig de bal na
een kopbal uit de kruising haalde.
Aalsmeer zocht toch wel zenuwachtig naar zijn combinaties, maar was
in de 6 minuten nog niet binnen de
16 meter van Vlug en Vaardig geweest. Een goede pass van Thomas
Harte op Ilker Yildiz was het eerste
gevaarlijke moment van Aalsmeer.
De bal ging over. Uit een vrije trap
van Erik Rijkmans in de 11e minuut
ving Tom v.d. Wilt de bal met de
borst op en passeerde hij doelman
Arne Pijpers met een fraaie lob, 0–1.
Vlug en Vaardig combineerde leuk
en maakte het de achterhoede van
Aalsmeer knap lastig. Zo werd een
schot vanaf 20 meter in de 14e minuut stijlvol door Sander Bakker uit
de hoek gehaald. Het ging Aalsmeer
niet om een schoonheidsprijs, maar
om minimaal een punt weg te halen.
Aalsmeer werd sterker. Toen Ilker
Yildiz zich in de 20e minuut langs
twee tegenstanders wurmde legde
hij de bal breed op Salih Yildiz, die
vanaf de 16 meter hard in de rechter hoek schoot, 0–2. Het was Salih Yildiz die in deze wedstrijd liet
zien wat hij voor het team kan betekenen. Niet zelfzuchtig, zelfs meeverdedigend, was hij een plaag voor
zijn tegenstanders. Nadat Ilker Yildiz in de 25e minuut dicht bij een
doelpunt was, kreeg Wieger Visser

voor rust op 2-0. Een vrije trap werd
door Eddy Jansen mooi binnen geknald. Ook in de tweede helft was
RKDES gevaarlijk, HBC geloofde
er niet zo meer in. Ibra ging er over
rechts vandoor en zijn voorzet werd
lekker binnen geschoten door Roald
Pothuizen, 3-0. Vlak erna werd het
zelfs ietwat geflatteerd 4-0 door Ibra
el Ahmadi. Eddy Jansen kreeg nog
de zogenaamde publiekswissel en
werd voor zijn inzet bij RKDES uitgezwaaid met een bos bloemen en
applaus van het handjevol publiek.
Het seizoen zit er voor RKDES op,
geen promotie geen nacompetitie
gewoon een zesde plek oftewel een
middenmoter. De Dijk is kampioen
en Abcoude promoveert ook rechtstreeks. De Legmeervogels, Weesp
en Concordia strijden nog om promotie in de nacompetitie en RKDES? Die begint het volgende seizoen gewoon opnieuw. Hopelijk weten KDO en RKAV wel te promoveren via de nacompetitie.
RKDES speelde in de volgende opstelling: Ivo Peters, Sander Boshuizen (57 Koen Lentjes), Jeffrey Stravers, Kevin Boelsma, Robin Spaargaren, Mark Pothuizen (76 Ivo Lentjes), Roald Pothuizen, Eddy Jansen
(68 Mischa vd Scheur), Gijs Lentjes,
Ibra el Ahmadi, Mo el Ahmadi.
Eppo

Zaterdag feestelijke opening
nieuw seizoen Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag zijn
flink de handen uit de mouwen gestoken voor een grondige schoonmaakbeurt van ‘t Oosterbad en aanstaande zaterdag 8 mei is iedereen
welkom om het resultaat te komen
bekijken. Om 14.00 uur is de feestelijke en officiële start van alweer het
82-ste seizoen van het natuurbad
aan de Mr. Jac. Takkade. De opening wordt verricht door Saskia Litjens en zal zeker niet onopgemerkt
blijven in Aalsmeer en omgeving.
Voor de kinderen wordt namelijk
een ballonnenwedstrijd gehouden.
Gezamenlijk aftellen en vervolgens
alle touwtjes los laten. De ballonnen
worden voorzien van naamkaartjes
en de eigenaar van de ballon die

uiteindelijk het verste weg vliegt en
landt, krijgt in de loop van het seizoen een mooie prijs uitgereikt. Belangstellenden worden uitgenodigd
de opening bij te komen wonen en
eens goed rond te kijken. Er is afgelopen seizoen namelijk niet alleen
schoongemaakt. Er zijn enkele flinke vernieuwingen aangebracht. Zo
zijn de duikplanken vernieuwd, is
de ligweide aangepakt en kunnen
nu ook de allerkleinsten veilig spetteren in Het Oosterbad. In juni beginnen overigens de lessen voor het
zwem ABC weer. Opgeven kan tot
25 mei, iedere middag aan de kassa
van het natuurbad. Voor meer informatie: www.hetoosterbad.nl of bel
0297-327280.

Vliegende Hollanders op
de Westeinderplassen
Aalsmeer - Afgelopen weekend
waren de Flying Dutchmen en de
Contender te gast bij de Watersport
Verenging Aalsmeer voor hun jaarlijkse klassenevenement.
De Flying Dutchmanklasse is nog
steeds de snelste zg. mono-hull
tweemansboot en dat was bij de
harde wind op beide dagen goed te
zien. Zelfs in het aan-de-windse rak
kwamen de boten goeddeels uit het
water en ontstonden schitterende
beelden van deze ware racemachine. Het team van Wijgers en Kamphuis ontpopte zich als ware winnaar.
Met een serie van 1-1-2-1-1-1 waren zij duidelijk beter dan Van der
Pol, die met 2-2-1-2-3-2 goed tweede werd. De gezamenlijke organisatie met de Contender-klasse was
een succes.
Deze eenmansboot, die een beetje
op de grotere FD-broer lijkt, wordt
gezeild met de stuurman in de trapeze, waardoor hij of zij de harde
wind goed de baas kan blijven. Ook
hier een duidelijke winnaar: Dirk La
Fleur met een serie van 1-1-2-1-1-

1 voor Jan van Wiggen met 2-4-42-3-2. Zondag troffen de zeilers het
niet. De forse wind uit noordoostelijke richtingen voer niet alleen koude lucht aan, maar vooral heel veel
regen. Het comité, onder leiding
van Ingrid Meester, loste dit goed
op door een baan met korte kruisrakken uit te leggen en snel achter
elkaar door te starten. Dit werd, zo
bleek na afloop, door de zeilers duidelijk gewaardeerd.
Theo van Mierlo

Handbal

‘Er had meer ingezeten voor
dames FIQAS Aalsmeer’
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer hebben inmiddels vier
van hun zes nacompetitiewedstrijden gespeeld. Afgelopen zaterdag
moest de ploeg naar het sterke Eurotech/Bevo in Panningen. En hoewel de Aalsmeerse dames op zich
geen slechte wedstrijd speelden,
ontbrak het hen vooral aan één ding:
het succesvol afronden van de kansen. “Anders”, zo verklaarde trainer/
coach Menno de Klerk na afloop,
“hadden we daar gewoon kunnen
winnen. Maar dat weten de speelsters zelf ook wel.” FIQAS Aalsmeer
begon ook heel goed en liet het eerste kwartier het beste spel zien. Het
leverde een 5-3 voorsprong op, mede dankzij het opnieuw zeer sterke
keepen van Bianca Schijf (en tweede doelvrouw Michelle Attema stopte een penalty). Bevo wist weer op
gelijke hoogte komen: 5-5, en vanaf dat moment ging de strijd een tijd
gelijkop. Daar waar de thuisploeg
echter steeds optimaal profiteerde
van een overtal-situatie deden de
Aalsmeerse dames dat niet. Bovendien werden ook vanuit de hoeken
de nodige kansen gemist. “En dat
was jammer”, aldus de Klerk, “want

de ploeg verdiende meer.” Nu gingen de dames rusten bij een 10-8
tussenstand. Na de rust kreeg FIQAS Aalsmeer opnieuw te maken
met wat tijdstraffen en binnen korte tijd wist Bevo een gat te slaan van
zeven doelpunten. Toch knokten de
Aalsmeerse dames zich terug in de
wedstrijd en brachten het verschil
terug tot drie.
Omdat in de slotfase echter opnieuw een flink aantal open kansen
gemist werd, kon FIQAS Aalsmeer
toch niet dichterbij komen en werd
het uiteindelijk 21-18 voor de thuisploeg. “Toch ben ik erg trots op de
ploeg”, zei de Klerk na afloop. “De
kansen waren er wel, maar als je ze
niet maakt, dan red je het niet. Deze
nacompetitie – waarin we zeker nog
wel vol gaan voor de tweede plaats
– zie ik dan ook vooral als een leerproces. We zijn nu (nog) niet toe aan
de eredivisie, maar werken aan de
toekomst.” Vanavond, donderdag 6
mei, speelt FIQAS Aalsmeer de laatste thuiswedstrijd, om 20.30 uur tegen Bentelo in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Zaterdag 8
mei wacht de uitwedstrijd tegen
Olympia vanaf 19.30 uur.

Zaalvoetbal

KDO12-sterren kampioen!
Aalsmeer - Voetbal zit in het bloed
van jongens. Dit najaar 2009 is het
sterrenteam van KDO opgericht.
De oprichters Nick Janmaat en Peter Koers hebben vrienden bij elkaar
getrommeld om het zaalvoetbalteam KDO12 te vormen. Er werden
steeds nieuwe gezichten aan toegevoegd en zelfs een trainer in pak
is er iedere wedstrijd bij! Mark Simoons kwam iedere week goed gekleed naar de wedstrijd. De eerste
wedstrijd afgelopen najaar moesten
de jongens spelen tegen Badhoevedorp 4. Deze wedstrijd was zwaar en
ze waren nog niet op elkaar ingespeeld. Iedere woensdag of om de
twee weken werd er een wedstrijd
gespeeld. Aanhang van supporters
reden de omliggende steden/dorpen af om te genieten van de spannende wedstrijden. En spannend
dat werd het elke wedstrijd, soms
wel tot de allerlaatste minuut. Vaak
maakten ze de overwinning in de
laatste minuten of werd er gelijk gespeeld. Iedere speler is fanatiek en
het team moest en zou iedere wedstrijd willen winnen. De spelers bestaan uit Yukang Chou, Jim Janmaat, Stijn Meyer, Peter Koers, Michiel Hulsbos, Tim Steinkuhler, Nick
Janmaat, Frank van Spaekendonck,
Dirk-jan Van der Meer, Niels Peterson, Rogier(de eerste,echte keeper. Jammer genoeg een tijd lang
geblesseerd) en Joost Leliveld. Elke week kreeg het team er punten bij en dat werd spannend met
de nummer 1 Badhoevedorp. Van
dit team hadden de KDO12 kanjers
de allereerste wedstrijd van verloren. KDO12 gingen zelfs eerder naar
hun zaalwedstrijd om te kijken hoe
Badhoevedorp 4 speelde om alvast
hun tactiek te bespreken. Tot de ene
na laatste wedstrijd stond KDO12
één punt achter met een wedstrijd

minder gespeeld. Dit betekende dat
de laatste wedstrijd de overwinning
kon zijn voor het team. Deze wedstrijd vond plaats in Badhoevedorp
op 28 april rond de klok van acht
uur. De spelers waren gespannen
en stonden op scherp. Supporters
waren er in overvloed en zelfs een
spandoek om extra aan te moedigen! Badhoevedorp was fel en de
KDO12 jongens werden wakker
geschud. Het was meer overspelen dan doelpunten maken. Na een
kwartier spelen met veel kansen
voor de tegenstander maakte goaltjesdief Jim de 1-0. De fans konden hun geluk niet op en wat een
spannende wedstrijd. KDO12 speelde thuis in Badhoevedorp en moest
zelf zorgen voor een scheidsrechter.
Dirk-jan Van der Meer heeft zijn diploma hiervoor en floot deze spannende wedstrijd. Na 35 minuten
werd de klok op stil gezet en werd
de tweede helft hervat. Het spandoek werd aan de ander kant gehangen en de spelers vlogen over
het veld. Veel pingels en de bal afpakken van de tegenpartij leidde tot
een tweede schot op doel van Yukang Chou. Deze was goed raak en
telde voor de 2-0. De KDO12 sterren
kregen een corner en deze was wel
extra speciaal. Hij werd genomen en
onderschept door Nick. Deze schoot
vanuit de uiterste hoek en zette de
kroon op de wedstrijd. Niemand had
dit verwacht, wat een geweldige 30. Dat deed pijn voor Badhoevedorp
4. Het team schoot driftig op doel
en wist er 3-1 van te maken. KDO12
voelde geen spanning en bleef tot
de laatste minuut goed verdedigen.
Dit einde was geniaal, deze toppers in hun eerste jaar gelijk kampioen. De bloemen konden uit de auto worden gehaald en de doppen
schoten van de champagne.

Darten in Dorpshuis ‘t Podium

Gerard en Ben winnaars
uniek toernooi Poel’s Eye
Kudelstaart - Gerard Bak en Ben
Blokhuizen zijn de grote winnaars
geworden van het eerste ‘Blind
draw’ toernooi. Een zinderende finale werd gewonnen van Jonny Nijs en
Arno Kroon. Beide koppels wonnen
in dezelfde samenstelling hun halve
finales. Anders ging het in de verliezersronde. In de halve finale plaatste Ilona van Emden zich samen met
Corné de Jong voor de finale. Daar
waren zij echter elkaars tegenstander. Corné won samen met Florian
Veerhuis van Ilona en Bianca Maarse. Hoogste finish van de avond was
voor Jonny Nijs met 129. Een unieke formule. Eerst vijf speelronden
best of 3 501 met telkens een andere koppelmaat. Althans, hier en
daar een herhaling, tot vreugde of
tot verdriet van enkele dartspelers.
Drie legs uitspelen en elke leg is een
punt. Zodoende plaatsten de beste16 spelers zich om circa 22.00 uur
voor de winnaarsronde. Danny de
Hartog behaalde een knappe eerste
plaats met 13 legs, gevolgd door Peter van der Laarse met 12 legs, Ben
Blokhuizen, Jonny Nijs, Wilco van
Det, Jan van Zanten en Arno Kroon
met elk 11 legs, Tim Maas met 10
legs en René Verhoeven, John Kater, Tim van de Poel, Ed Souoka, Gerard Bak, Ans Engel en Floortje van
Zanten met elk 9 legs. Arnold Sluys
was niet de enige speler met 8 punten c.q. legs. Hij plaatste zich als
laatste via een zogenaamde barriè-

re. Samen met Remco Maarse, Joyce Winkelaar, Co Lagerweij en Corné de Jong mochten zij allen negen pijltjes op de Bull mikken. De
winnaar van dit korte spelletje zou
zich als nog plaatsen voor de winnnaarsronde, de vier overige spelers
kregen een herkansing in de verliezersronde. Arnold won overtuigend
met maar liefst 9 uit 9! Joyce Winkelaar kwam nog in de buurt met 6
uit 9. Tijdens de voorrondes werd alles nog door de computer geregeld.
Voor de knock-out rondes volgde een loting waarbij iedere darter
zelf zijn/haar lot bepaalde. De halve finale in de winnaarsronde wonnen Gerard Bak en Ben Blokhuizen
van Floortje van Zanten en Ed Souoka en Jonny Nijs en Arno Kroon van
Danny de Hartog en Arnold Sluys.
De halve finales in de verliezersronde waren Florian Veerhuis en Bianca Maarse beter dan Gilbert van Eijck en Arjan Daalman en wonnen
Ilona van Emden en Corné de Jong
van Henny Taal en Remco Maarse.
Iedereen weer een ervaring rijker.
Het was een zeer gezellige avond
en dit toernooi verdient zeker opvolging in het volgende seizoen. Poel’s
Eye probeert darten voor iedereen
toegankelijk te maken en dat is deze avond zeker gelukt.
De volgende speelavond is weer
een gewone Single 501 avond en
vindt plaats op vrijdag 14 mei, aanvang 19.45 uur.

Van links naar rechts: Jonny Nijs, Gerard Bak, Ben Blokhuizen en Arno Kroon

in de 38e minuut een goede kans.
Vrij voor een leeg doel schoot hij
de bal in plaats van in het doel er
naast. Aan de stand tot de rust
werd niet meer getornd. Wel kreeg
Aalsmeer nog enkele kleine kansen,
maar Arne Pijpers hield zijn doel
verder schoon. De tweede helft begon weer met een aanvallend Vlug
en Vaardig en dat gaf Aalsmeer de
kans om te counteren. De eerste
kans kreeg Salih Yildiz in de 50e minuut. Alleen voor Arne Pijpers koos
hij de verkeerde hoek. Ook Erik Rijkmans kwam in de 55e minuut alleen voor de keeper. Ook hij kon het
niet afmaken. Vlug en Vaardig probeerde via Marco Bakker wat terug
te doen, maar Sander Bakker was
niet te verslaan. Aalsmeer liep vele kansen mis door te laat afspelen. Een aanval in de 75e minuut,
opgezet door Ali Keles op Ilker Yildiz was misschien wel de voorbereiding op het mooiste doelpunt van
de wedstrijd. Op de achterlijn twee
man passerend schoot hij de bal in
de korte hoek, langs Arne Pijpers, 03. Een uittrap van Sander Bakker in
de 75e minuut viel voor de voeten
van Salih Yildiz. Met één man in de
rug maakte hij voor keeper Pijpers
geen fout en schoot de 0-4 binnen.
Aalsmeer had in deze periode misschien wel de dubbele cijfers kunnen halen, zoveel kansen waren er,
maar niemand die daar aanstoot aan
nam, want de promotie was nabij. In
de 85e minuut mocht Burak Sitil na
twee maanden blessureleed Wieger
Visser vervangen. Toen scheidsrechter Oughris na 90 minuten voor het
einde blies stond een juichend team
en technische staf voor de Aalsmeer
dug out. Trainer Edwin van Maas en
teamleider Peter van Vliet werden
door de dolgelukkige spelers in de
nabij zijnde moddersloot gekieperd
en kwamen pikzwart weer uit de
sloot gekropen. Door directe promotie heeft Aalsmeer in ieder geval zijn doel bereikt en hoeft men
niet in de tombola van de nacompetitie te starten. Het feest werd in
de kantine van Aalsmeer voortgezet en het bleef nog lang onrustig
aan de Dreef.
Jack van Muijden

Verdiende overwinning RKAV
Aalsmeer - Afgelopen zondag is
het eerste van RKAV met open vizier en opgestroopte mouwen de tegenstander tegemoet gegaan. Opvallend was het zeer goed verzorgde
spel van RKAV waar VVA/Spartaan
grote moeite mee had. Alle lof gaat
naar de defensie die stond als een
dijk, met goed verdedigend werk
werden de aanvallen van de thuisclub onschadelijk gemaakt. Barry
Springintveld was de eerste die de
kwaliteiten van de doelman Looi van
VVA/Spartaan, uitprobeerde. Maar
tot de vijfenwintigste minuut wist
VVA/Spartaan de nul te handhaven. Het was Elton Shehu, die Barry Springintveld in staat stelde om
de score te openen, 0-1.
De toon was gezet. RKAV bleef aandringen met heel goed verzorgd
voetbal. Met goede lopende combinaties en vooral het solide spel van
de verdediging en het middenveld
wisten de RKAV-ers verwarring te
stichten in de verdediging van de
thuisclub. Het was Edwin van Maris die vanaf de zijkant een paar verdedigers passeerde en vernietigend
uithaalde en de doelman kansloos
liet, 0-2. Richard de Vries, één van
de grote uitblinkers, was zeer attent

bij het uitverdedigen van VVA/Spartaan, hij wist de bal te onderscheppen en wist doelman Looi voor de
derde maal te passeren, 0-3. Kon
het nog mooier hier had toch niemand van gedroomd, of toch wel?
De tweede helft gaf een meer aanvallend VVA/Spartaan te zien, men
moest wel, want bij deze stand was
er een derde wedstrijd nodig! Doelman Van Halm kreeg meer werk te
doen, maar echt gevaar zat er niet
in. Met het offensieve spel van de
thuisclub kwamen er natuurlijk
meer kansen voor RKAV. Verschillende doelpogingen werden nog
onderschept, maar het was toch
Martin Bax die in de vijf en dertigste minuut zijn doelpuntje mee pikte, 0-4. RKAV had de buit binnen.
VVA/Spartaan kreeg vlak voor tijd
een vrije trap toegewezen door de
uitstekend lijdende scheidsrechter Wieringa. Vanaf zo’n twintig meter schoot Van de Linde de bal achter de RKAV doelman, 1-4. Een zeer
verdiende overwinning, en nu op
naar donderdag voor het beslissingsduel, waar deze gespeeld gaat
worden is nu nog niet bekend.
Theo Nagtegaal

Zaalvoetbal

Pittige duels ZABO ronde 17
Aalsmeer - Tijdens de zeventiende
en voorlaatste van de ZABO zaalvoetbalcompetitie wist Sportcafé de
Midi’s te winnen van De Jet Set BV.
Door deze zege behoudt de koploper twee punten voorsprong op
DGL en kan in de slotronde kampioen worden. Dit gaat ongetwijfeld gebeuren aangezien Sportcafé de Midi’s (op zaterdag 15 mei)
speelt tegen hekkensluiter LEMOgaat-los. De wedstrijden van zaterdag 1 mei vonden plaats in hal 1 van
sporthal de Bloemhof en werden gearbitreerd door de scheidsrechters
Mike van Miltenburg en Peter Meyer. Piller Sport speelde de openingswedstrijd en won van LEMO-gaatlos met 5-3. In de tweede wedstrijd
kwam Mantel Makelaars in actie en
deze ploeg boekte een 9-8 zege tegen LEMO. Vervolgens trad DGL
aan tegen Schijf Grondboringen. De
nummer twee van de ranglijst moest
winnen om uitzicht te houden op de
ZABO-titel 2009/2010. DGL had
in Schijf Grondboringen een sterke tegenstander en kreeg de punten niet cadeau. Uiteindelijk zegevierde DGL met de cijfers van 3-2.
De druk op Sportcafé de Midi’s was
flink opgevoerd en de lijstaanvoerder moest dus winnen om alles in
eigen hand te houden. Bij de rust
leidde tegenstander De Jet Set BV
met 0-1. In het begin van de tweede helft scoorde Sportcafé de Midi’s
tweemaal op rij en boog de achter-

stand om in een 2-1 voorsprong. Na
de gelijkmaker van De Jet Set BV (22) ontstond een zinderende slotfase
waarin Sportcafé de Midi’s de winst
afdwong: eindstand 3-2. Het slotduel ging tussen Amsec Beveiliging en
Accon. Na een 1-3 ruststand sloot
Accon het duel af met een verdiende 3-8 overwinning.
Stand na ronde 17: Sportcafé de
Midi’s 17-41, DGL 17-39, De Jet Set
BV 17-34, Schijf Grondboringen 1730, Accon 17-28, Mantel Makelaars
17-24, Piller Sport 17-22, Amsec Beveiliging 17-16, LEMO 17-12, LEMO-gaat-los 17-0.

Jos winnaar bij
ouderensoos
Kudelstaart- Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Op donderdag
29 april is het klaverjassen gewonnen door Jos Thijssen met 5382
punten, gevolgd door Henk van Wichen met 5197 punten en als derde
is An Uiterwaal geëindigd met 5058
punten. De hoogste eer bij het jokeren was voor Gerard de Wit met 64
punten. De tweede plaats was voor
Jan Bon met 217 punten.
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Theo en Shannon winnaars
AVA baancompetitie
Aalsmeer - Ricardo van ’t Schip
was ruimschoots de snelste op
de 3 kilometer, het vierde en laatste onderdeel van de Baancompetitie (BACO) van Atletiekvereniging
Aalsmeer. De Veenloper finishte
woensdagavond op de atletiekbaan
aan de Sportlaan al na 9 minuten en
33 seconden, voor AVA-atleet Erwin
Metselaar (10:05) en Theo van Rossum (10:23), ook van de Veenlopers
uit Mijdrecht. Snelste dame op deze heerlijke lenteavond was AVA Bjuniore Marit Plat die finishte in de
rappe tijd van 11:25. Zij bleef daarmee clubmaatjes Shannon Lakerveld (11:44) en Mirjam Colijn (12:16)
voor. Bij de BACO worden de tijden
op basis van leeftijdscategorie en
het daarbij behorende Nederlands
record omgerekend naar punten. Zo
scoorde Theo van Rossum (categorie M50+) met zijn tijd voor de derde keer de meeste BACO-punten,
namelijk 86 van de maximaal 100.

Hiermee behaalde Theo de eindoverwinning in het BACO-klassement, opgemaakt over de beste drie
prestaties van een 800 meter, 5 kilometer, 1500 meter en deze 3 kilometer. Knap tweede in het veld van
79 deelnemers werd Wim Metselaar (categorie M65+). Op de slotavond werd zoals verwacht door de
top van het klassement gestreden
om iedere meter en seconde.
Met een uiterste krachtinspanning maakte Dick Verhoef (10:54)
net een puntje goed op clubgenoot
Niek van Noort (11:03), zodat zij samen de derde plaats op het podium deelden. Bij de dames werd de
15-jarige Shannon eerste, ruim voor
Mirjam Colijn en de verrassende
Adri van Gent (V60+) die op de 3 kilometer met het zicht op een BACObeker haar beste prestatie (14:42)
er uit perste.
De volledige uitslagen, standen en
foto’s staan op www.avaalsmeer.nl.

De prijswinnaars van de AVA Baancompetitie, van links naar rechts: Mirjam
Colijn, Shannon Lakerveld, Adri van Gent, Wim Metselaar, Theo van Rossum,
Dick Verhoef en Niek van Noort.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 8 mei
AALSMEER
Aalsmeer 4 – DVVA 10
Aalsmeer 5 – NFC/Brommer 2
Aalsmeer 6 – Ouderkerk 3
Aalsmeer/RKAV Vet.1– V’zangVet.1
Dames
SVM DA.1 - Aalsmeer DA.1

14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

10.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – RAP 5
12.00 u
Aalsmeer/RKAV Vet.1-V’zang Vet.1 14.30 u
Jong Aalsmeer United

Indrukwekkende minuut stilte

Benefiet voor familie Pet
Rijsenhout - De benefietwedstrijd
tussen SCW en RKAV begon dinsdag 27 april met een indrukwekkende minuut stilte. Spelers van beide partijen stonden, met rouwbanden om, in de middencirkel. Tussen hen in Tjeerd en Petra Pet en
hun kleinzoon Jim. Jim in de armen van opa Tjeerd. Acht maanden oud, geen weet hebbende van
die dramatische aardbeving in Haïti. Het is alweer bijna 4 maanden
geleden dat zijn ouders en broertje omkwamen. Richard en Rowena waren daar om hun adoptiezoontje op te halen. Tjeerd en Jim verzorgden samen de aftrap en namen
het applaus van de vele bezoekers
in ontvangst. De wedstrijd was georganiseerd door vrienden van de
familie. De nabestaanden wordt een
korte vakantie aangeboden. Het entreegeld en opbrengst van de blin-

de poule gaat als zakgeld mee. Typisch zomeravondvoetbalweer zorgde voor een prima vermaak. Vooral voor RKAV, dat al snel op voorsprong kwam en de thuisploeg van
de mat speelde. Ruststand 0-3. SCW
kwam na rust goed terug tot 2-3 en
het werd zowaar nog spannend. Een
penalty voor RKAV in de slotminuten zorgde ervoor dat de eindstand
2-4 werd.
Na de wedstrijd bedankte Tjeerd en
Petra Pet voor de vele belangstelling die zij mochten ontvangen in
de voorbije maanden. Het verdriet
wordt niet minder, maar krijgt beetje bij beetje een plaats. “Een wedstrijd als deze, met veel vrienden
uit Rijsenhout en Aalsmeer langs
de lijn, helpt daar ook zeker bij”, aldus Tjeerd Pet. Jim maakte het allemaal niet meer mee en lag tevreden
te slapen.

Pupillen
J.A.United E3 – Overbos E3
J.A.United E4 – Overbos E2
J.A.United E6 - Bloemendaal E6
J.A.United E7 – HBC E4
J.A.United E9 – SCW E3
J.A.United F1 – Kon.HFC F2

11.15 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

RKDES
Amstelveen D2 - RKDES D2
RKDES E1 – SDZ E3
RKDES F1 – Nw.West F1
AFC F6 - RKDES F2
RKDES F3 – DCG F3
Sp.Martinus F 11 - RKDES F7
RKDES F8 – Amstelveen F5
RKDES F9 – Buitenveldert F9

12.00 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u
10.15 u
11.00 u
9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – DVVA DA.1
Hoogland MA.1 - RKDES MA.1
RKDES MB.1 - VSV MB.1
RKDES MD.1 – RCH MD.1
RKDES ME.1 – Buitenboys ME.3

13.00 u
12.30 u
10.00 u
11.00 u
9.30 u

S.C.W.
SCW 3 – RKAVIC 4
BSM Vet.1 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 - VSV Vet.1
SCW Vet.4 – Hoofddorp Vet.1

11.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW B2 – AS’80 B1

11.00 u

Pupillen
Roda’23 D9 - SCW D2
SCW D3 – Ouderkerk D6
SCW E1 – Kon.HFC E8
Hoofddorp E 10 - SCW E2
J.A.United E9 – SCW E3
SCW F1 – DIOS F6
SCW F2 – NSV’46 F5
DSS F9 - SCW F3
Bloemendaal F 12 - SCW F4

11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
14.30 u
12.00 u

Dames en meisjes
Spaarnwoude DA.1 - SCW DA.1
SCW MC.1 – Pancratius MC.2
SCW MD.1 – Stormvogels D5

14.30 u
11.15 u
9.00 u

Zondag 9 mei
RKAV
ZRC/Herenmarkt 2 - RKAV 3
RKAV 4 – RKAVIC 2
Zandvoort 3 - RKAV 5

14.00 u
14.00 u
11.00 u

Dames
Geel Wit DA.1 - RKAV DA.1

11.00 u

R.K.D.E.S.
Buitenveldert 6 - RKDES 6
Sp.Martinus 6 - RKDES 7

12.00 u
14.30 u

Junioren
RKDES C1 – RAP C1
Buitenboys C4 - RKDES C2

12.00 u
11.00 u

P.V. De Telegraaf

Duif van John de snelste!
OVAK-soos in
Parochiehuis

Seniorenreisje
Ons Aller Belang

Aalsmeer - De volgende kaartmiddag van de OVAK is op woensdag
12 mei vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 28 april is gewonnen door Griet Maarsen, gevolgd
door Alie Bouterse, Stien Bosch en
Annie Blauwhoff. Bij het pandoeren
ging de eer naar Kees van de Meer,
gevolgd door Dora Wittebol, Tom
Verlaan en Wim Buskermolen.

Aalsmeer - Op woensdag 2 juni
is weer het jaarlijkse seniorenreisje
van buurtvereniging Ons Aller Belang Uiterweg.
Deze keer staat een dag naar Texel
op het reisprogramma. Aanmelden
kan de bestuursleden Klaas Joren,
tel. 327809 of Elly Spaargaren, tel.
321165.
De busvertrekt al vroeg: Om 8.00
uur vanaf het Raadhuisplein.

Achter van links naar rechts Jos v/h Schip en Frank de Haan. Voor van links
naar rechts Cor de Jong, Gerlof Verdel en Wolfram Lenting.

Handboogschieten

HBV Target verovert eerste
plaats in Amersfoort

RKDES E3 voor tweede
keer dit seizoen kampioen
Kudelstaart - Nadat zaterdag 24
april de uitslagen binnen druppelden
en bekend werd dat Legmeervogels,
de enig overgebleven concurrent,
Abcoude had verslagen, werden de
rekenmachines uit de kast gehaald.
De rekenmeesters kwamen uiteindelijk tot de slotsom dat de ‘inhaalwedstrijd’ maandag 26 april tegen
Sporting Martinus de kampioenswedstrijd zou kunnen worden voor
RKDES E3. Er was slechts één puntje nodig om het kampioenschap in
de vijfde klasse veilig te stellen. Met
een grote schare fans vertrok RKDES E3 op de maandagavond naar
Amstelveen. Keurig op tijd stonden
beide teams op het kunstgrasveld
en zelfs drie minuten te vroeg trapte RKDES af voor deze historische
wedstrijd. In de tweede minuut lag
de eerste goal al in het net. Het was
Jelle die de bal op het middelveld
in ontvangst nam en met een slimme pass op Bart een snelle aanval
opzette. De rechtervleugelverdediger zag Kevin vrij staan en speelde
de bal precies in de voeten van de
in vorm verkerende aanvaller. Kevin liet zich niet van de wijs brengen
door de twee linkerschoenen die hij
had meegenomen en schoot de bal
misschien wel daardoor langs de
keeper. De ban was gebroken en
de ene aanval na de andere golfde over het veld in de richting van
het Amstelveense doel. In de tiende minuut lukte het dan de score te
verdubbelen. Kevin slalomde door
de verdediging en met een uiterst
intelligent tikje opzij stelde hij Jelle in staat de 0-2 binnen te schieten. In de minuten die volgden had
Sporting Martinus het aan hun uit-

stekende keeper te danken dat het
in de eerste helft niet al op een grote achterstand stond. In de 17e minuut werd een prachtige aanval via
Lars en Glenn zeer zelfbewust afgemaakt door Bart. Zijn schot sloeg via
de handen van de keeper tegen de
touwen en de 3-0 was een feit. In de
20ste minuut zette goalgetter Lars
de ruststand op het bord. Vanaf zo’n
25 meter gaf hij de keeper het nakijken: 0-4. Over wat er in de tweede
helft gebeurde, zal nog lang nagesproken worden in Kudelstaart. Met
de regelmaat van bijna één doelpunt
per minuut, verpulverde RKDES de
eventueel nog aanwezige aspiraties
van Sporting Martinus. Keeper Tijn
had helemaal niets te doen en ging
zelfs meespelen als zevende speler. Uiteindelijk liep RKDES E3 uit
naar een monsterzege. De doelpunten werden gemaakt door: Glenn en
Thijs (2x), Kevin (4x), Lars (2x), Jelle,
Scott, Arthur en Tim (1x).
Met deze wervelende voetbalshow
schotelde de E3 het meegereisde
publiek maar liefst 17 doelpunten
voor en is het kampioenschap een
feit. De dank van het publiek was
dan ook groot en de staande ovatie
werd trots in ontvangst genomen.
Hetzelfde geldt voor de bloemen en
de ‘beker met de grote oren’ die aan
de spelers werd uitgereikt namens
alle ouders!
De mannen hebben er uiteindelijk
in sommige wedstrijden hard voor
moeten knokken, maar meer dan
verdiend staan zij twee wedstrijden
voor het einde van het seizoen definitief bovenaan de ranglijst! Voor
meer informatie over dit sterrenteam zie: www.rkdes.web-log.nl.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
24 april heeft een team van Handboogvereniging Target de eerste
plaats behaald op het bondskampioenschap in Amersfoort. De wedstrijd werd geschoten bij HBV Centaur. Het betrof hier de discipline 25
meter 1 pijl. Bij deze wedstrijdvorm
schieten de schutters allen twee series van 25 pijlen over een afstand
van 25 meter. Door alle schutters
van diverse verenigingen uit het
land wordt per ronde 1 pijl geschoten en dat wordt 50 keer herhaald.
De vijf schutters van HBV target wis-

ten met hun 250 pijlen een score te
behalen van 2050, wat neerkomt op
een gemiddelde van 8,2 punten per
pijl. Dit gemiddelde bleek voldoende voor de overwinning. Het team
bestaat uit Cor de Jong, Frank de
Haan, Gerlof Verdel, Jos v/h Schip en
Wolfram Lenting . Een leuke anekdote op deze dag was dat Frank de
Haan, één van Target’s grote talenten, zijn boog vergeten was en geschoten heeft met een leenboog van
HBV Centaur. Het getuigt van karakter en talent om dan toch nog
de dag met winst af te sluiten.

Zondag geen auto’s, maar fietsen!

Giro Toertocht over N201
Aalsmeer - De Giro Toertocht Amsterdam die aanstaande zondag 9
mei start bij het Olympisch Stadion
doet vele dorpen in de omtrek van
Amsterdam aan. Stichting Sportevenementen Le Champion, organisator
van dit grote recreatieve evenement,
roept de bewoners op massaal van
zich te laten horen tijdens de doorkomst door hun dorp. Aan de Giro Toertocht Amsterdam, die delen
aandoet van het tijdritparcours van
de officiële Giro d’Italia, fietsen 7.500
enthousiaste deelnemers mee. Zij
hebben gekozen voor een tocht over
150, 100, 70 of 40 kilometer. Vrijwel
alle fietsers verschijnen in een roze
shirt, de officiële kleur van de Giro.

Bewoners van de dorpen waar deze
toertocht doorkomt, worden opgeroepen een waar volksfeest te maken tijdens de doorkomst. Zo wordt
deze toertocht nog spectaculairder!
De deelnemers aan de 150 kilometer rijden tussen 11.30 en 14.30
uur door Aalsmeer, over de N201
om vervolgens via de Legmeerdijk
naar Bovenkerk te rijden. De deelnemers aan de tocht van 100 kilometer gaan door Kudelstaart, over
de Kudelstaartseweg tussen 10.30
en 12.30 uur. Kom/ga kijken en aanmoedigen, het zal een prachtig gezicht zijn. Voor meer informatie
over de Giro Toertocht Amsterdam
www.girotoertochtamsterdam.nl

Nu inschrijven Kudelstaarts
beachvolleybaltoernooi
Kudelstaart - Op 5 juni staat het
jaarlijkse Kudelstaartse beachvolleybal toernooi tijdens het feestweekend weer op het programma. Inschrijven voor het toernooi kan via
beach.kudelstaart@gmail.com.
Er wordt met maximaal 20 teams
gespeeld, dus wees er snel bij met
inschrijven! Vermeld bij je inschrijving de teamnaam en de contactpersoon (mail en telefoonnummer).
Een team moet uit minimaal zes personen bestaan waaronder op zijn

minst 1 vrouw. Per wedstrijd moet
er minimaal 1 vrouw deelnemen aan
het spel. De wedstrijden zullen aanvangen rond 14.00 uur en de finale zal rond 20.00 uur gespeeld worden. Inschrijfgeld bedraagt 35 euro per team.
Hiervoor krijgt het team 14 belegde broodjes, die rond 18.00 uur op
de dag opgehaald kunnen worden.
Houdt voor meer informatie over het
feestweekend de site inde gaten:
www.pretpeurders.nl.

Aalsmeer - Op zaterdag 1 mei is
de wedvlucht Nijvel gevlogen. De
weersvooruitzichten waren niet
best. Toch brachten de liefhebbers
weer 499 duiven naar het inkorflokaal aan de Dreef. Zaterdagmorgen
werd al snel duidelijk dat de weergoden niet in hun beste humeur waren. Grijs en nat is niet echt ideaal
duivenweer. Toch om 12.15 uur werd
besloten het er op te wagen en gingen de manden open. Op het moment dat duiven konden arriveren
was het hier prima weer. Onderweg
naar huis kregen ze toch met buien
te maken, wat het toch een wat wisselvallige vlucht maakte. Maar ook
al duurde het concours wat langer
dan normaal, zijn de beestjes toch
weer in staat geweest hun hokken te bereiken. Dat het toch enige spanning teweeg brengt bij sommige liefhebbers, bleek wel bij het
melden. Klokkijken is best moeilijk! De snelste duif deze week werd
geklokt door John van Duren. Zijn
jaarling duif bereikte een gemiddelde snelheid van 88 kilometer per
uur. De uitslag:
1. J. v. Duren. 2. Comb. Wiersma en
Zn. 3. C. v. Vliet. 4. Th. v.d. Wie. 5.
D. Baars. 6. G. v.d. Bergen. 7. M. de
Block. 8. Comb. v. Leeuwen/v. Grie-

ken. 9. J. v. Dijk. 10. Comb. v. Ackooy.
11. A. v.d. Wie. 12. J. Vijfhuizen. 13.
B. de Groot. 14. J. en P. Spook. 15.
A.W. Kok. 16. H. Kluinhaar en dr. 17.
P. v.d. Meyden. 18. H. Spaargaren.
19. S. Vonk.
Tussenstand ploegenklassement
1. A.A. Sloopwerken
2316 pnt
2. Lasbedrijf v. Vliet
2237 pnt
3. Bosman Kassenbouw 2208 pnt
4. Zuivelsp. Langelaan
2170 pnt
5. Oerlemans Confectie
1937 pnt
Komende donderdag wordt er ingekorfd voor de eerste midfondvlucht
vanuit het Franse Laon.

Vrij bridgen bij
BC Onder Ons
Aalsmeer - Elke woensdagavond
organiseert bridgevereniging Onder
Ons vrij bridgen in gebouw Irene in
de Kanaalstraat. Omdat om 20.00
uur precies de kaarten worden verdeeld, worden bridgeliefhebbers
verzocht om 19.50 aanwezig zijn
voor de inschrijving. Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro per paar. Met
een beetje geluk gaat u ook nog
met een klein prijsje naar huis.

Multi-triatlete Carla van Rooijen
aan start Ironman in Hawaï
Aalsmeer - Het is haar gelukt:
Carla van Rooijen van het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team
heeft zich in Zuid-Afrika gekwalificeerd voor de Ironman Hawaï. Bij de
Ironman in Porth Elisabeth werd de
Aalsmeerse eerste in haar leeftijdscategorie, waardoor ze een startbewijs bemachtigde voor de wedstrijd
der wedstrijden in de triatlonsport
op de vulkanische eilandengroep
Hawaï. Door de IJslandse aswolk die
boven Europa hing, vloog Van Rooijen pas dinsdag in plaats van zondag
naar Zuid-Afrika. De dagen voor de
wedstrijd in Porth Elisabeth had de
triatlete in haar laatste voorbereidende trainingen te maken met veel
wind en regen. Op zondag, de wedstrijddag, was het ineens stralend
weer: 25 tot 30 graden en een matige wind. De wedstrijd over de klassieke triatlonafstand (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen) begon met een voor Van Rooijen zwaar zwemonderdeel. Door de
hoge golven voelde de zee aan als
een wasmachine.
Na de eerste van twee zwemronden moest ze een klein stukje over
het strand lopen om weer de branding door te gaan. Een grote golf
sloeg haar even later weer terug. Ze
was dan ook erg blij dat ze het wilde zeewater kon verlaten om op de
fiets te springen. Als 22ste in haar
categorie begon ze aan het fietsonderdeel, dat bestond uit drie rondes met ongeveer 300 hoogtemeters. Het fietsen ging zoals te verwachten viel erg goed bij Van Rooijen, ook omdat ze weer veel andere atleten inhaalde. Na 5 uur en 18
minuten fietsen mocht ze haar fiets
verruilen voor de loopschoenen voor
de afsluitende marathon. In de drie
looprondes had de Multi-triatlete
het flink zwaar, maar ze zette goed
door. Ze liep de marathon uit in
3.31.09 uur, waardoor ze na 10.14.56
uur over de finish kwam. Daarmee
werd ze 91ste overall en 12e dame.

Belangrijker was dat ze eerste werd
in haar leeftijdscategorie 35-39 jaar.
Dat betekende dat ze haar doel om
kwalificatie voor Hawaï af te dwingen had bereikt. Voor het wereldkampioenschap Ironman op Hawaï
zijn maar een beperkt aantal startbewijzen beschikbaar, die te verdienen zijn bij Ironman wedstrijden
over de hele wereld.
Op 9 oktober staat Carla van Rooijen dus aan de start van de Ironman
op Hawaï, de heilige grond van de
triathlonsport, want daar is de triathlon ontstaan. Afgelopen zondag kwam Van Rooijen weer thuis
in Aalsmeer. Clubgenoten van het
Multi-Triathlon-Team verraste haar
’s middags thuis met een surpriseparty om de bijzondere prestatie te
vieren.
Carla van Rooijen tijdens de afsluitende marathon in de Ironman van
Zuid-Afrika.

