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Lintje voor zes Aalsmeerders!
Aalsmeer - Ze waren alle zes met
een smoes naar het gemeentehuis
gelokt afgelopen vrijdag 29 april. De
een om een geldelijke bijdrage van
de gemeente te bespreken, de ander om over een vergunning te praten, maar ze werden in het zonnetje
gezet, in de burgerzaal door burgemeester Pieter Litjens. De dag voor
Koninginnedag vindt een eerbetoon
plaats aan Nederlanders, die zich op
een bijzondere manier verdienstelijk
hebben gemaakt voor de samenleving. Ook in Aalsmeer waren inwoners voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding en zes aanvragen zijn door Hare Majesteit de Koningin gehonoreerd. Vijf Aalsmeerders zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner kreeg de versierselen voor Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Johan Beintema kreeg een onderscheiding voor zijn (bestuurlijke)
activiteiten en langdurige inzet voor
natuurbescherming, natuureducatie en milieu. De bewoner uit de Johan Frisostraat is de initiatiefnemer
geweest van de oprichting van de
stichting Milieu Educatie Centrum,
met Kees Buskermolen heeft hij de
stichting Milieu, Educatie en Politiek
opgericht en hij is bestuurslid van
stichting De Bovenlanden. Jos Buskermolen is eveneens benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De Kudelstaarter ontving de onderscheiding voor zijn (bestuurlijke) activiteiten op het gebied van cultuur,
woningbouw en kerkelijk leven. Jos
Blom is al vijftig jaar lid van Sursum
Corda als muzikant, ook op bestuurlid gebied maakt hij zich sterk voor
de muziekvereniging. Tevens is de
bewoner van de Anna Frankstraat
als penningmeester betrokken geweest bij de realisatie van kerkgebouw de Spil. De brandweermannen Henno Achterberg en Jan Kersten werden tijdens deze lintjesregen eveneens gevraagd naar voren
te komen. Henno Achterberg is de

drijvende kracht achter de brandweer Aalsmeer. Niet alleen als adjunct-hoofdbrandmeester
eerste
klas en als Officier van Dienst, maar
hij heeft ook in 2005 het commando
van het korps Aalsmeer tijdelijk en
naar volle tevredenheid van alle collega’s op zich genomen. Jan Kersten
is een veelzijdige brandweerman.
Hij vervult de functie van chauffeur,
bootbestuurder, oefenleider, assistent-bevelvoerder en hij is voorzitter van de Aalsmeerse Brandweer
Vereniging. Beiden zijn benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De enige vrouw, die Koninklijk in het zonnetje is gezet: Miekje
Hoffscholte-Spoelder. En niet omdat
zij burgemeestersvrouw is geweest,
zeer zeker niet. Miekje Hoffscholte
kreeg de onderscheiding voor haar
werkzaamheden als directeur van
de stichting Kinderhof Aalsmeer,
alsmede haar (bestuurlijke) vrijwilligersactiviteiten op het terrein van
onderwijs, kerkelijk leven, bankwezen en als voorzitter van de Wereldwinkel. “Onvermoeibaar”, aldus Pie-

ter Litjens in zijn speech. “Je bent
door je enthousiasme en je positieve instelling een inspiratiebron voor
velen geweest.” De zesde en laatste onderscheiding is uitgereikt aan
Rob Zuiverloon. De Oosteinderwegbewoner is benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau voor zijn
langdurige inzet op het gebied van
stimulering van ondernemerschap
bij allochtonen en vrouwen. Dit als
voorzitter van de stichting Ondernemershuis Zuidoost in Amsterdam,
als adviseur van Stason, een multicultureel startersfonds dat in 1992 is
opgericht om leningen te verstrekken aan startende ondernemers van
niet-Nederlandse afkomst, en als
jurylid van de stichting Zwarte Zaken Vrouwen Nederland. Daarnaast
is de heer Zuiverloon betrokken bij
InHolland Suriname, vanuit het besef dat ook in Suriname, waar zijn
roots liggen, ook hoger beroepsonderwijs op een goed niveau moet
worden verzorgd. De lintjesregen
werden besloten met een toost met
oranjebitter.
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Yvonne 25 jaar bij Meerbode!
Aalsmeer - En opnieuw een jubilaris bij de Nieuwe Meerbode, de
vierde op rij. Alweer 25 jaar geleden is het dat Yvonne van Haaften
in dienst kwam bij de Nieuwe Meerbode. En dat is koffie met gebak
waard! Op de dag van de arbeid, op
1 mei in 1986, beleefde zij haar eerste werkdag bij de krant, toen nog
gehuisvest in de Kanaalstraat.
Yvonne begon op de afdeling administratie. Ze beantwoordde de telefoon, nam advertenties en kabaaltjes aan de balie in ontvangst en
verrichtte allerlei hand- en spandiensten. Na enkele jaren verruilde zij deze functie voor werken op
de fotozet-afdeling en de laatste jaren houdt Yvonne zich bezig met het
zetten en ontwerpen van advertenties (dtp). Ook Yvonne heeft meegemaakt dat de krant met mes en lijm
in elkaar werd geplakt, wekelijks tot
in de late uurtjes. De invoer van de

computer met hierbij de steeds uitgebreidere mogelijkheden heeft
Yvonne met verve doorstaan. Iedere nieuwigheid werd door haar met
grote belangstelling gevolgd. Met
veel plezier neemt zij dagelijks achter haar computer plaats. Een gezellige collega, vindt iedereen van de
Meerbode haar. Lief en leed worden
met allen gedeeld. Een ongetogen
woord valt nimmer. Diverse collega’s heeft Yvonne zien gaan en komen in haar 25 jaar werkzame leven
bij de Nieuwe Meerbode. “Nog 25
jaar bij de krant, haal je niet, maar
hopelijk blijf je nog lang bij ons”, aldus directeur Luuc van der Ouw.
“We zijn nog altijd heel blij met je.”
Yvonne zelf had geen speech voorbereid, maar gezien haar vrolijke lach werden deze waarderende
woorden op prijs gesteld, evenals
het mooie boeket bloemen waarop
ze getrakteerd werd.
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Strenge controle op Middenweg!
Aalsmeer - Naar aanleiding van
klachten van diverse bewoners gaat
de politie stringent controleren op
de Middenweg. De verbindingsweg tussen de Aalsmeerderweg en
bedrijventerrein Molenvliet en de
Hornweg kent een doodlopend gedeelte. De weg gaat hier over in een
fietspad. Veel automobilisten maken
echter toch gebruik van deze sluiproute om bij hun bestemming te komen, zo’n 100 tot 150 per dag, volgens bewoner Ron Hooyman. Het
rijden van auto’s op het fietspad
vormt een gevaar voor het langzame verkeer. Wie toch met de auto
het fietspad oprijdt, loopt kans op

Woensdag
30 december
Ook voor
al uw

feesten
partijen!
Laatsteenwerkdag

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

Keuken geopend
MET tot
DJ23.00 uur.

- elektrotechniek

U bent
dus van harte welkom
- verlichting
Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda

- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

Oosteinderweg 243 te Aalsmeer tel. 0297-388144 www.centennial.nu
Kom op de fiets of parkeer uw auto bij Colijn Machineweg
Ook kunt u zich melden bij de ingang dan wordt uw wagen geparkeerd
en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze service is natuurlijk gratis

jeans

www.bosse-elektro.nl
troy 50381

7 mei Op de kraam

Zijdstraat 61, aalsmeer | maandaG t/m ZaterdaG | tel: 0297 321177

Moeders & thee
Ophelialaan 106 • 1431 HM Aalsmeer • 0297 36 80 10

Ron Hooyman heeft overigens de
makkelijkste en goedkoopste oplossing: “De weg open laten voor
verkeer en goede voorrangsborden
plaatsen. Dan is iedereen blij.” Het
gaat in totaal om een stuk fietspad
van ongeveer 50 meter en het is uiteindelijk de bedoeling dat het pad
verandert in een openbare weg!

Verleng het plezier

van uw favoriete bank

Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap,
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud van alles wat zo vertrouwd is!

onlosmakelijk verbonden met ridder & Co...

Ridder & Co

een boete van meer dan 100 euro. Een deel van de omwonenden
denkt echter dat de strengere controles niet de oplossing zijn. De gemeente zou volgens hen bijvoorbeeld beter een paaltje in het midden kunnen plaatsen, waardoor auto’s het fietspad niet meer op kunnen rijden. Er zijn echter inwoners
die deze route wel moeten nemen
om bij hun bedrijf of woning te komen. In deze is ook al de oplossing
bedacht: Geef hen een sleutel om
het paaltje tijdelijk plat te leggen.
Moeten ze natuurlijk niet vergeten
om na het passeren het paaltje weer
rechtop te zetten…

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Dennis
Maarssen
Tel. 0297-388144
www.centennial.nu
in het Grand Café van Centennial
Aanvang 14.00 uur Toegang is gratis

Op dames- en heren

BiG l aalsmeer | jOin fashiOn | WWW.BiGl.nl

19.95op=op

Van openbare weg naar fietspad

scooters

en andere merken

kinderjeans 10,-

set van 6 stuks

Nachtmann
van r45,
voor

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

G-star/ltB/cars
pall mall / Only

40-50

der
cadedaaug En alweer een jubilaris

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Wie maakt de 100 vol?

Rode Kruis zoekt collectanten
Aalsmeer - Het Rode Kruis gaat
in de week van 20 tot 25 juni huisaan-huis collecteren. De opbrengst
is voor de activiteiten van het Rode
Kruis in Aalsmeer. Het bekende rolstoelwandelen, huisbezoeken aan
chronisch zieken, soosmiddagen,
telefooncirkel voor alleenwonenden, ontmoetingsgroep beginnend
dementerende ouderen, uitstapjes
en de boottocht zijn daar voorbeelden van. Sinds dit jaar is het project
‘snelle interventieboot’ voor hulp bij
hartproblemen op de Westeinderplassen bijgekomen. Ook heeft de
Afdeling Aalsmeer besloten dit jaar
een donatie te doen aan het Japanse Rode Kruis vanwege de aardbeving en de daaropvolgende tsunami. De collecte wordt dit jaar gedaan door maar liefst tachtig collectanten. Toch zoekt het Rode Kruis

er nog twintig extra. Met die aanvulling zal het mogelijk zijn om heel
Aalsmeer en Kudelstaart te bereiken. Wie wil zich in de week van 20
tot 25 juni twee à drie uurtjes inzetten door te collecteren voor het Rode Kruis in Aalsmeer? Veel mensen
vinden samen collecteren prettiger.
Misschien is het een goed idee om
samen met uw partner, broer, zus,
vriend of vriendin met de collectebus rond te gaan. Uiteraard gaat
het bestuur van het Rode Kruis de
100e aanmelder(ster) natuurlijk extra in het zonnetje zetten. Hoe? Dat
blijft nog even een verrassing. Reageer nu en wellicht wel als 100e
aanmelder. Aanmelden kan bij Joelle Rosenboom, tel 0297-323235
of Diederik Plas, tel. 06-30221703
of per email bij: jarosenboom@hotmail.com.

KERKDIENSTEN
Zondag 8 mei
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst 10u. met Otmar Vrees.
Crèche, peuterdienst en Metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. met Eddie Lont. Speciale dienst voor de kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst 10u. ds. J. Trommel.
16.30u. ds. P.J. den Hertog. Locatie:
gez. themadienst met NGK in Lijnbaankerk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst met br. Leo
Bakker. Extra collecte: Stichting
Veelkleurig Kansen.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst om 19u. br. M.C. Plomp,
Eindhoven.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten om
10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Dienst om 10u. met mw. A.M. Creemer-Allard, Kudelstaart. Jeugddienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. A.J. Fraanje,
Drachten. Organist: W. Spaargaren.
Avonddienst: 10R-dienst met Band.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u.
C.G. Graafland, Aalsmeer.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Van
Borsselenweg 116. Zondag 10u.
ds. A. van Vuuren. 18.30u. ds. A. Simons, Vinkeveen.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. Samenkomst met spreker.
(geen opgave ontvangen)
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. en 16.30u. ds. K. Muller.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Geen opgaven ontvangen. Zondag om 10.30u. dienst
in Karmelkerk Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag om 19u. euch. viering
mmv dames- en herenkoor Soli Deo
Gloria. vg. past. L. Seeboldt.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Dienst om 10u. met ds. Ch. Koldewijn, Badhoevedorp.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Dienst om 10u. met R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Dienst zaterdag om 19u. woordcomm. viering met A. Blonk. Mmv
jongerenkoor Fiore.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 9 mei om 20u.
met br. Avakhti.
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.

Peuter Instuif
in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 11 mei
wordt van 9.30 tot 10.30 uur weer
een peuterinstuif georganiseerd
in de Oost-Inn. Uiteraard is er ook
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en
thee. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd. De Oost-Inn is te vinden in
De Mikado aan de Catharina Amalialaan 66, ingang bibliotheek. Voor
inlichtingen: 0297-345413 of kijk op
www.oosterkerk.nl.

Hartstichting
bedankt
Aalsmeer - De jaarlijkse collecte
tijdens de Nationale Hartweek van 4
tot en met 9 april heeft in Aalsmeer,
naast Kudelstaart, dit jaar 8.170,61
euro opgebracht. De Nederlandse
Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers van
harte voor het behalen van dit goede resultaat! De Hartstichting besteedt de opbrengst van de collecte aan onderzoek, patiëntenzorg,
preventie en voorlichting. En dat is
hard nodig, want hart- en vaatziekten zijn nog steeds volksziekte nummer één. Jaarlijks sterven er 50.000
mensen aan. Honderdduizenden
mensen moeten leven met de dagelijkse gevolgen van een hart- of
vaatziekte. Daarom blijft de Hartstichting zich inzetten. Dat kan alleen dank zij de steun van de Nederlandse bevolking.

Op weg voor
oud papier
Kudelstaart - Vrijdagavond 6 mei
haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart weer het oude papier op.
Wie graag wil dat het papier naar de
Supporters vereniging gaat, dient
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.
Dus, verzamel het papier voor de
eerste vrijdagavond van de maand.

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

Vermist:
- Beatrixstraat in Oost: Cyperse kat met witte sokjes en bef. Paars
bandje met vage witte stippen.
- Rastraat in Kudelstaart: Zilvergrijze gecastreerde kater van 8,5
jaar. Hij heet Fabiyan en is een blauwe Rus. Is vrij klein voor een
kater en heel fijntjes.
- Hornweg: Zwarte kater met wit driehoekig vlekje onder de kin.
- Bakboordstraat, in Kudelstaart: Mickey, een vaal oranje rode kater
met een beetje wit.
- Aalsmeerderdijk in Oude Meer: Zwangere cyperse poes van 3 jaar.
Ze heet Pierk.
Gevonden:
- Geerland in Kudelstaart: Rode poes met witte bef. Wond bij linker
oog.
- Aalsmeerderweg: Forse zwarte kat.
- Midvoordreef in Kudelstaart: Wit hondje, Boomer, Ceser, met bruine halsband met voetprint. Het hondje is gecastreerd.
- Noordpolderweg: Wit katje met vlekken.
Goed tehuis gezocht:
- Dwergkonijntjes met staande oren.

Zaterdag start lotenverkoop
door Zonnebloemvrijwilligers
Aalsmeer - Vrijwilligers van de
Zonnebloemafdeling Aalsmeer maken zich op voor de Nationale Zonnebloemloterij 2011. Op 7 mei worden de loten à 2 euro op de Geraniummarkt verkocht. De opbrengst
komt ten goede aan de Zonnebloemactiviteiten voor zieken, gehandicapten en hulpbehoevende
ouderen. De loterij is een belangrijke inkomstenbron voor de Zonnebloem, om ook in de toekomst aan
de toenemende vraag naar huisbezoek, dagactiviteiten en aangepaste
vakanties voor de doelgroep te voldoen. Wie een lot koopt, helpt het
landelijke Zonnebloemwerk mogelijk te maken, maar ondersteunt ook
de activiteiten die lokaal verzorgd
worden. Voor meer informatie over
het plaatselijke Zonnebloemwerk
in Aalsmeer kan contact opgenomen worden met mevrouw T. Zelen,
via telefoonnummer 0297-341739 of
mevrouw L. Rondema via telefoonnummer 0297-322670. De trekking
vindt plaats op 24 oktober. In de
prijzenpot zitten 5.020 geldprijzen,
waaronder de hoofdprijs van 15.000
euro. Zonnebloemloten à 2 euro zijn
te koop via vrijwilligers of te bestel-

len op www.zonnebloem.nl. Mensen kunnen vanaf 24 oktober via de
website of via het servicenummer
0900-0633 (35 eurocent per gesprek) achterhalen of hun lot in de
prijzen gevallen is.
Aan de Nationale Zonnebloemloterij
is vergunning verleend aan stichting
SNL/Zonnebloem door het Ministerie van Justitie 5631620/09/DSP d.d.
7 december 2009. De Zonnebloem
beschikt over het CBF-keurmerk.
Sociaal netwerk
De Zonnebloem telt ruim 40.000
vrijwilligers, verdeeld over ongeveer
1.400 afdelingen. Zij bieden een sociaal netwerk aan zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen, voor wie eenzaamheid dreigt.
Jaarlijks leggen de vrijwilligers 1,3
miljoen huisbezoeken af bij 71.000
mensen.
Daarnaast maken jaarlijks meer
dan 142.000 mensen met een fysieke beperking gebruik van het gedifferentieerde activiteitenpakket van
de Zonnebloem. Ook gaan elk jaar
zo’n 8.000 (zwaar) hulpbehoevende
mensen met de Zonnebloem op vakantie.

Hondenliefhebber
met auto gezocht
Amstelveen - Doordat mevrouw
last heeft van haar rug kan ze niet
ver meer lopen. Ook haar geheugen laat haar af en toe in de steek.
Mevrouw zoekt maatje om samen
de hond uit te laten en met de auto naar het winkelcentrum te gaan.
Wie wil haar helpen? Bel voor meer
informatie Mantelzorg Steunpunt:
tel. 0900-1866 (lokaal tarief) of mail
mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl.

Stichting zoekt chauffeurs en sponsors

Bloemen Tour met 100 trucks
Aalsmeer - Stichting Aalsmeer
Bloemen Tour is een trucker-evenement met een landelijke uitstraling
voor mensen met een beperking.
Op zaterdag 17 september vindt alweer de zevende editie van dit truckerevenement plaats. Op deze truckerdag zijn rond de 300 vrijwilligers
actief om 100 deelnemers van ons
Tweede Thuis in 100 trucks een geweldige dag te bezorgen. Dit jaar
gaat de route door de omgeving van
De Kwakel en via Aalsmeer wordt
een bezoek gebracht aan het Ajax
stadion in de Amsterdam Arena.
Op de planning staat een groepsfoto naast het heilige gras en aansluitend een bezoek aan het Ajax museum en de fanshop. Na de rondleiding volgt een diner in de Panoramalounge. De Stichting Aalsmeer
Bloementour is hoofdzakelijk aangewezen op steun van het bedrijfsleven en particulieren.
Diverse bedrijven in de transportsector stellen hun vrachtwagens,
chauffeurs en brandstof ter beschikking. Andere bedrijven stellen kosteloos materiaal ter beschik-

Is uw huisdier
zoek?

king en/of doen een sponsorbijdrage in de Club van 100. Deze Club is
speciaal opgericht door de Stichting
Aalsmeer Bloemen Tour om de deelnemers met een beperking te sponsoren. Voor meer informatie over
dit spetterende trucker-evenement
en voor aanmelding van chauffeurs
en sponsoring: www.aalsmeerbloementour.nl.

Actieweek van
Astmafonds
Amstelveen - Van 8 tot en met 14
mei is de folderwand bij het Infocentrum van Ziekenhuis Amstelland, in het kader van de actieweek
van het Astmafonds en de dag van
de beroerte op 10 mei, ingericht met
informatie over astma en een beroerte. Het Infocentrum bevindt zich
in de centrale hal van het ziekenhuis
en is tevens te bereiken onder telefoonnummer 020-755 7118 of op
emailadres infocentrum@zha.nl.

Geslaagde voorjaarsreis OVAK
Aalsmeer - Met maar liefst 175
deelnemers kan de OVAK terug
zien op een buitengewoon geslaagde voorjaarsreis. Via een toeristische route ging de reis naar het restaurant Onder de Pannen in de polder van Vijfheerenland. Daar stond
de koffie met gebak klaar. Vandaar
werd de reis vervolgd via een schitterende route langs de Linge richting het plaatsje Wagenberg, waar
in restaurant De Ruif genoten werd

van een heerlijk diner met muzikale omlijsting. Na het diner was het
nog maar een kort stukje rijden
naar het plaatsje Drimmelen, waar
men aan boord ging van de Zilvermeeuw voor een schitterende boottocht door Nationaal Park de Biesbosch. Wilt u ook mee met een
OVAK reis? Dat kan als u lid wordt
van de OVAK. Informatie lidmaatschap via 0297-324178 - informatie
reiscommissie: tel. 0297-329359.

Diverse zomeractiviteiten
voor senioren bij VITA
Aalsmeer - Vita welzijn en advies
organiseert in de zomermaanden
diverse activiteiten voor senioren.
Het programma is een mix van enkele bustochten en bewegingsactiviteiten. Op dinsdag 12 juli wordt
een busdagtocht gemaakt naar de
Biesbosch, op donderdag 21 juli naar de Posbank in Veluwezoom,
op woensdag 27 juli een middagtocht van de strandtrein van Hondsbossche Zeewering en Noord-Hollands strand, op dinsdag 2 augustus een dagtocht varen in Giethoorn
en op donderdag 11 augustus een
dagtocht ’t Gooi met bezoek aan het
museum Beeld en geluid in Hilversum. Verder kan op maandag 15 augustus deelgenomen worden aan

een wijkwandeling met een IVNgids en lunch in de omgeving van
de Parklaan. De start is vanuit Seringenhorst. En op maandag 8 augustus wordt in de gymzaal aan de JP
Thijsselaan 13 een fittest gehouden.
Als afsluiting wordt er een zomerfeest met barbecue georganiseerd
in het Pluspunt Amstelveen. Voor
meer informatie over bovenstaande activiteiten en het aanmeldingsformulier (opgeven voor 31 mei) kan
het aanmeldingssetje opgehaald
worden tussen 9.00 en 12.00 uur bij
het kantoor van Vita welzijn en advies in de Parklaan 26a, tel. 0297344094 en in Wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat 20, tel.
0297-323138.
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officiële mededelingen
Het loket Wonen, Welzijn en zorg is
op 31 mei gesloten

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
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 10 en 24 mei 2011.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente– info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
scHipHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
serVicepunt beHeer en uitVoering
proVincie noord-Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Op 31 mei 2011 is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg
gesloten in de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Tevens is het telefonisch spreekuur op deze dag ook
gesloten.
geWijzigde openstelling
Het gemeentehuis is op de volgende data de gehele
dag gesloten:
Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
Vrijdag 6 mei
Donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 3 juni
beslissing op bezWaarscHrift
Burgemeester en wethouders hebben op 3 mei 2011 besloten het door mevrouw J.J.H.F. D. ingediende bezwaarschrift
tegen de ambtshalve wijziging van adres gegevens in de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, nietontvankelijk verklaard.
plattegrondbesluit marktterrein
Op 3 mei 2011 heeft het college de nieuwe plattegrond voor
het marktterrein vastgesteld. Op deze beslissing kan, tot zes
weken na de dagtekening van het besluit, bezwaar worden
aangetekend. De plattegrond is in te zien bij de publieksbalie
van het gemeentehuis.
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.

Exploitatie- en terrasvergunningen
• Exploitatie- en terrasvergunning: Snackbar-eethuis “De
Ruif”, Kudelstaartseweg 261-B;
• Exploitatie- en terrasvergunning: “De Carnivoor”, Ophelialaan 102.
Verzonden 21 april 2011
• Exploitatie- en terrasvergunning: “De Stoute Schoen”,
Kudelstaartseweg 222.
Verzonden 3 mei 2011
Wet algemene bepalingen omgeVingsrecHt
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 167, het vergroten van de woning;
• Dorpshaven-Noord, het aanleggen van kabels en
leidingen;
• Dorpsstraat 99, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Dotterbloemweg 25, het aanleggen van kabels en
leidingen;
• Emmastraat en Wilhelminastraat, het aanleggen van
kabels en leidingen;

• Hendrikstraat 8, het vergroten van de woning;
• Jac. P. Thijsselaan 55, het aanleggen van kabels en
leidingen;
• Koningsstraat 185, het plaatsen van een dakkapel;
• Machineweg 207, het plaatsen van een erfafscheiding;
• Oosteinderweg 237, het verwijderen van asbest;
• Oosteinderweg 357, het bouwen van een tijdelijke
overkapping;
• Rietwijkeroordweg, het aanleggen van kabels en
leidingen;
• Stommeerweg 35, het verwijderen van asbest;
• Uiterweg 245, het uitbreiden van een zomerhuis en het
aanbrengen van een kelder;
• Willem- Alexanderstraat, het aanleggen van kabels en
leidingen.
Verleende omgeVingsVergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en
handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
• Antoniushof 16, het wijzigen van een gevel;
• Geerland 10, het wijzigen van de voorgevel;
• Kastanjelaan 7, het vergroten van de woning;
• Ketelhuis 25, het plaatsen van een dakopbouw;
• Legmeerdijk 313, het verwijderen van asbest;
• Lisdoddestraat 69, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 237, het verwijderen van asbest;
• Oosteinderweg 287, het slopen van een aantal opstallen;
• Van Cleeffkade naast nr. 16, het tijdelijk plaatsen van een
informatiebord.
rectificatie
Vorige week is er gepubliceerd dat er een omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van een dakopbouw, Kastanjelaan 25. Dit moet echter Ketelhuis 25 zijn.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 4 mei 2011.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening,
Week 18
t/m 6 mei Voorontwerp bestemmingsplan: Spoorlaan;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: de grote prijs van
Aalsmeer 2011 vanaf de pier bij het Surfeiland
op 2 oktober ‘11 van 12.30 tot 16.00 uur;
t/m 12 mei Evenementenverguning: voor het houden van
een Nationale buitenspeeldag op 1 juni 2011
van 13.00 tot 17.00 uur;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van
spelen en een optocht t.b.v. Koninginnedag op
30 april 2011;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van
een boekenmarkt op 8 oktober 2011 van
10.00 tot 17.00 uur;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van
een decembermarkt op 16 en 17 december
2011, in de Zijdstraat en op het Molenplein;

t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden
van een Oude deuren surfcup op de
Westeinderplassen/ Surfeiland op 19 juni 2011
van 09.00 tot 20.00 uur;
t/m 20 mei Concept woonvisie;
t/m 25 mei Ontheffing sluitingstijd: Café de Praam op
21 en 22 april 2011 tot 04.00 uur, op 24 en 25
april 2011 tot 05.00 uur, op 2 en 3 juni 2011
tot 05.00 uur, op 12 en 13 juni 2011 tot 04.00
uur, op 1 en 2 september 2011 tot 03.00 uur;
t/m 26 mei Koninklijk besluit tot gedeeltelijke goedkeuring
onteigeningsbesluit “Dorpshaven”;
t/m 27 mei Evenementenvergunning: Geraniummarkt op
7 mei 2011 van 09.00 tot 17.00 uur;
t/m 27 mei Evenementenvergunning: Zomerbraderie
winkelcentrum Kudelstaart op 29 juni 2011
van 14.00 tot 21.00 uur;
t/m 29 mei Bekendmaking Besluit financiële
tegemoetkomingen voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning van G2,
het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
2011 (versie 2);
t/m 1 juni Jaarverslag 2010 klachtenadviescommissie
Gemeente Aalsmeer;
t/m 2 juni Evenementenvergunning: Koninginnefeest,
Raadhuisplein op 30 april 2011;
t/m 2 juni Ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart
van 7 op 8 mei, en van 20 op 21 mei 2011 tot
02.00 uur;
t/m 2 juni Ontheffing sluitingstijd: luilaknacht
Jongerencentrum N201 van 10 op 11 juni 2011
van 18.00 tot 08.00 uur, na 03.00 uur mogen
er geen bezoekers meer worden toegelaten;
t/m 2 juni Evenementenvergunning: Organisatie
Avondvierdaagse Kudelstaart,
wandelavondvierdaagse Kudelstaart van
20 t/m 23 juni 2011;
t/m 2 juni Standplaatsvergunning: bij winkelcentrum
Kudelstaart, de verkoop van zuivel op vrijdag;
t/m 3 juni Verkeersmaatregel: stremmen G. de Hertoglaan,
4 mei 2011 tussen 14.00 tot 16.00 uur
t.b.v. onthulling gedenkteken;
t/m 3 juni Verkeersmaatregel: stremmen Schoolstraat,
14 mei 2011 tussen 09.00 tot 13.00 uur
t.b.v. hijswerkzaamheden;
t/m 3 juni Standplaatsvergunning: Het plaatsen van vier
statafels voor café Sportzicht,
tijdens Koninginnedag;
t/m 3 juni Exploitatie- en terrasvergunning:
Snackbar-eethuis “De Ruif”,
Kudelstaartseweg 261-B
t/m 3 juni Exploitatie- en terrasvergunning:
“De Carnivoor”, Ophelialaan 102;
t/m 9 juni Evenementenvergunning:
Wandelavondvierdaagse Aalsmeer van
6 t/m 9 juni 2011;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Buurtbarbecue
G. den Hertoglaan/H. Buismalaan op
18 juni 2011 van 16.00 tot 23.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Buurtbarbecue
Sportlaan op 9 juli 2011
van 16.00 tot 23.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Jordaanse avond,
Ophelialaan op 16 juli 2011
van 20.00 tot 01.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Triathlon Aalsmeer,
Hornmeer op 28 augustus 2011
van 09.00 tot 16.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Feestweek,
Praamplein van 4 september t/m
11 september 2011;
t/m 15 juni Exploitatie- en terrasvergunning:
“De Stoute Schoen”, Kudelstaartseweg 222.

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Sieraden weg
Buslijn PvdA Aalsmeer en
Uithoorn naar Zwolle
Aalsmeer - Een prachtig gerestaureerde historische bus van de
Stichting Veteraan Autobussen uit
Aalsmeer vervoerde PvdA-leden en
introducés uit Aalsmeer, Uithoorn
en Amstelveen.
Deze ‘lijn 65’ reed echter alleen op
1 mei vanwege het 65 jarig jubileum
van de PvdA, dat op 1 mei werd gevierd in De Nieuwe Buitensociëteit
in Zwolle. Genodigden vierden dit
heuglijke feit in een feestelijke setting met films, muziek, interviews,
terug- en vooruitblikken. Met vele prominenten van toen en nu, onder wie Wim Kok, Wouter Bos, Jan
Pronk, Hedy d’Ancona en natuurlijk

Job Cohen. De landelijke 1-mei-viering stond dit jaar in het teken van
de verworvenheden van de jubilerende Partij van de Arbeid. Naar de
opbouwende jaren van Drees, de
gedrevenheid van Den Uyl, maar
ook de uitdagingen die de PvdA
aangaat in de komende jaren.
Want ondanks gestegen welvaart en
de kwaliteit van voorzieningen, is er
veel onzekerheid onder de mensen.
Dat kan makkelijk tot onoverbrugbare spanningen leiden. Die spanningen overbruggen zonder in ouderwetse bureaucratische oplossingen te vluchten, is de uitdaging voor
nu voor de PvdA.

Aalsmeer - Op zondag 1 mei is
rond negen uur in de avond ingebroken in een woning aan de Uiterweg. Om binnen te komen, hebben
de dieven een ruit van de badkamer
ingeslagen. Het was dubbel glas,
dus mogelijk is door omwonenden
een harde klap gehoord. Wie meer

Brommers botsen

Onthulling gedenkteken
Hell’s Fury in Oosteinde

Aalsmeer - Gisteren, woensdag 4
mei, is het gedenkteken ter nagedachtenis van de omgekomen bemanningsleden van het vliegtuig
Hell’s Fury van de Amerikaanse
luchtmacht onthuld. Het vliegtuig is
op 13 december 1943 nabij de huidige G. den Hertoglaan neergestort.
Hierbij zijn zes bemanningsleden
omgekomen en de enige overlevende is krijgsgevangen gemaakt.
In de toekomst zal dit gedenkteken

een rol spelen bij de jaarlijks dodenherdenking in Aalsmeer-Oost. Tijdens de bijeenkomst gaf een vertegenwoordiger van de Stichting
Crash, initiatiefnemer van het gedenkteken, een toelichting op de
gebeurtenis van 13 december 1943.
Ook kunstenaar van het object, Joop
Kok en de Amerikaanse consul, mevrouw Julie E. Ruterbories, namen
het woord. Er was veel belangstelling voor e officiële gebeurtenis.

Aalsmeer - Op het fietspad naast
de N201 heeft op donderdag 28
april rond 19.15 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen twee
bromfietsers. Een van de bestuurders was achter op de voor haar rijdende bromfiets gereden en ten val
gekomen. De 17-jarige vrouw uit
Aalsmeer is met kneuzingen overgebracht naar het ziekenhuis. De
andere bestuurder bleef ongedeerd.

weet, wordt verzocht contact op te
nemen met de politie. De gehele
woning is doorzocht. De inbrekers
zijn er vandoor gegaan met een behoorlijke hoeveelheid sieraden. De
televisie was van de muur gehaald,
maar is niet meegenomen.

Winkeldieven in
kraag gevat

Aalsmeer - In een winkel op het
Praamplein zijn op donderdag 28
april rond kwart voor drie in de middag twee winkeldieven aangehouden. Een klant zag dat de twee mannen van 20 en 24 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats goederen
wilden stelen en waarschuwde een
winkelmedewerker en de politie.
Het tweetal was van plan om spullen mee te nemen zonder te betalen
voor een bedrag van bijna 180 euro.

Met hoofdwond Koninginnedag
verlopen
naar ziekenhuis goed
Aalsmeer - De politie kijkt terug
Aalsmeer - Op donderdag 28
april om 12.30 uur vond een aanrijding plaats in de Linnaeuslaan. Een
70-jarige fietser uit Aalsmeer werd
te laat gezien door een automobilist.
De fietser is met een hoofdwond
naar het ziekenhuis vervoerd.

op een goed en rustig verlopen Koninginnedag. Agenten waren regelmatig aanwezig op de verschillende
vrijmarkten, spelletjesmiddagen en
andere activiteiten. Overtredingen
zijn niet geconstateerd en er deden
zich geen ongeregeldheden voor.
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AGENDA

Kijk voor kaarten op website

Feest met Jan Leliveld en
Glennis Grace in Studio

Aalsmeer - Zaterdagavond 4 juni wordt een feest georganiseerd in
‘The Big Apple’ van de Crown Business Studio’s te Aalsmeer met optredens van Jan Leliveld, Glennis
Grace, Ruby van Urk en dj Kees
Markman. Tevens zal het nieuwe album ‘Één voor één’ van Jan gepresenteerd worden. Het album wordt
door kenners beschreven als een
heel gezellig album met een diversiteit aan liedjes. Er staan tien nieuwe prachtige nummers op dit album, waaronder ‘Marianne’, ‘Laat
het feest beginnen’ en twee gezellige live-medleys, die Jan tijdens zijn
concert in oktober 2009 heeft gezongen. Het album komt officieel op
20 mei uit.
De zaal, waar het feest gegeven
wordt, bestaat uit twee verdiepingen, heeft een prachtig podium, een
mooi Amerikaans decor en een geweldige showtrap waar de artiesten
vanaf komen. De avond bestaat uit

diverse optredens. Jan zingt uiteraard enkele nummers van zijn nieuwe album ‘Één voor één’, maar ook
zijn overige repertoire komt aanbod,
wat garant staat voor feest.
Tussen de twee series van Jan is het
podium geheel in handen van Glennis Grace. De zangeres laat wekelijks zien in het programma ‘Beste
zangers van Nederland’ van de Tros
dat zij echt de beste zangeres van
Nederland is. Het is dan ook zeer terecht dat zij, met dank aan het programma, haar eerste nummer 1-hit
scoorde met het nummer ‘Afscheid’.
Nadat Glennis het publiek heeft
overdonderd mag Jan zijn feestje
afsluiten met ‘feest’.
In het voorprogramma staat Ruby
van Urk en dj Kees Markman draait
op de afterparty. Lijkt je het je leuk
om ook naar het feest van Jan Leliveld en Glennis Grace te komen?
Kijk dan op www.janleliveld.nl voor
kaarten.

Vrijdag en zaterdag activiteiten

Kindermatinee, film en
Social Animal in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 6 mei wordt
in het kleinste (film)theater van Nederland ‘s middags een kindermatinee georganiseerd en ‘s avonds
wordt een film vertoond. Tijdens het
kindermatinee wordt een film gedraaid, die geschikt is voor alle leeftijden. Het kindermatinee begint om
13.30, de zaal is open vanaf 13.00
uur. De toegangsprijs bedraagt voor
volwassenen 3,50 euro en voor kinderen, uitsluitend onder begeleiding, 1 euro. ‘s Avonds om 21.00 uur
wordt de verfilming van een bestseller vertoond. De zaal is open vanaf 20.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 3,50 euro per persoon. Cultureel café Bacchus is te vinden in
de Gerberastraat 4
Bacchus da Musica zaterdag
Social Animal gaat zaterdag 7 mei
de uitdaging aan om van hun mooie,
hardrock, melodieën om te zetten naar een oorstrelende in plaats
van een oorverdovende ervaring tijdens Bacchus da Musica in het
culturele café in de Gerberastraat.
De achtergrond van de band Social Animal is verbonden met haar
voorganger:M99, al jaren een bekende naam in de regionale Indie
Rock scene. Met Social Animal heeft
de band in 2008 een nieuwe weg ingeslagen: een breder, toegankelijker en meer ‘Indie’ Rockgeluid. Het
debuutalbum ‘Sarcasm is Killing
Me’ werd destijds goed ontvangen

met positieve recensies in onder andere Fret en Music maker. Dit heeft
de band veel optredens opgeleverd
waaronder twee maal het voorprogramma van Intwine in P60 en radio ‘gigs’ voor 3FM en Kink-FM. Live
optredens van Social Animal worden gekenmerkt door meedogenloos gierende gitaarpartijen en kokendhete vocale uitbarsting. Ondanks al dat moois blijft het geheel
goed gefundeerd, strak en solide.
Op de opvolger ‘Blow The Speakers
Up’ (2011) gaat de band door op
de ingeslagen weg. Elementaire levensthema’s als geloof, hoop en liefde worden moeiteloos aangeroerd.
Maar ook de luchtige kant van het
leven wordt niet uit het oog verloren.
Met een deels vernieuwde bezetting
laat de CD een mix horen van hedendaags en klassieke rock. Zanger Stan Lee’s puurheid, charisma
en urgente lyrische zangstijl blijken
zeer goed samen te gaan met de
harmonisch gedreven doch punkgetinte ‘sturm und drang’ gitaarrifs
van de twee gitaristen. Dit alles gaat
samen in een nieuwe collectie Indie Rock geïnspireerde creaties die
doen denken aan hun helden: The
Doors, Muse, Radiohead, Jimi Hendrix & Joy Division. Bacchus da Musica begint zaterdag om 21.30 uur,
zaal open vanaf 21.00 uur. De toegangsprijs bedraagt: Uw gift! Meer
informatie op www.cultureelcafebacchus.nl en www.socialanimal.nl

Muziek/Film
Vrijdag 6 mei:
* Kinderfilm om 13.30u. en filmavond om 21u. in Bacchus, Gerberastraat.
Zaterdag 7 mei:
* Bacchus da Musica met band Social Animal in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Bluesfeest met film en live-muziek
van Hein Meijer in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 21.30u.
* Early Rave met o.a. dj Frantic Freak
in N201, Zwarteweg v/a 22u.
Zondag 8 mei:
* Salsaparty in The Beach, Oosteinderweg 247a van 19.30 tot 23.30u.
* Live optreden band Bloedgabbers
in Joppe, Weteringstraat v/a 20u.
Zaterdag 14 mei:
* F&VA toont films over Aalsmeer in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.

Van 4 tot en met 10 september

Optreden The Exclusive
Strings tijdens Feestweek!
Aalsmeer - Na maanden vergaderen door het bestuur van de feestweek zijn de artiesten voor de donderdagavond tijdens de miss verkiezing bekend. Het bestuur heeft overigens een nieuw lid, Jelle Reussink is opvolger van Ben de Bies
en gaat zich bezig houden met vrijwilligers en de website. De feestweek Aalsmeer is dit jaar van 4 tot
en met 10 september en begint zondag met een kerkdienst. Maandag
wordt het programma door SPIE ingevuld, dinsdag kan opnieuw genoten worden van een spectaculaire
modeshow en woensdag wordt de
vertrouwde kindermiddag gehouden en ‘s avonds gaan in de feesttent de spots aan voor de Aalsmeerse bandjesavond. Donderdag dus
de miss verkiezing, vrijdag een gezellige Hollandse feestavond met
eerst overdag de ouderenmiddag
en de feestweek wordt zaterdag afgesloten met het feest ‘Terug in de
tijd’. Donderdag 8 september komen
onder andere The Exclusive Strings
optreden. De vier violistes van The
Exclusive Strings veroverden in korte tijd Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Brussel, Cannes, Caïro, Dubai,
Londen, Madrid, Wenen en vele andere wereldsteden. Hun geheim:
een wervelende podiumact, die een
onvergetelijke indruk nalaat. Dit internationaal kwartet bestaat uit Melissa Schaak (Canada), Larissa Lis-

mont (België), Maryna Lepiasevich
(Belarus) en Tamara Savic (Servië).
De vier bloedmooie en getalenteerde jonge vrouwen studeerden aan
de meest gerenommeerde Conservatoria ter wereld. Orkestleider Jan
Ceulemans bracht hen samen voor
de wereldpremière die plaats vond
in de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen. The Exclusive Strings maken furore met een adembenemende mix van klassieke meesterwerken en pop. Moeiteloos schakelen
zij over van ingetogen naar meeslepend, van beheerst naar experimenteel. Maar altijd musiceren zij met
overgave en passie. Vanaf het openingsnummer tot aan de grootse finale brengen The Exclusive Strings
het publiek in vervoering met een
aanstekelijke cocktail van klassiek
en pop. Hun majestueuze popversie van ‘Eine kleine Nachtmusik’ zou
zelfs Mozart enthousiast maken. Het
wereldvermaarde ‘Czardas’ biedt de
vier violistes de gelegenheid hun
technische vaardigheden te tonen.
De ‘Lord of the Dance’-medley is zo
opzwepend, dat het publiek moeite heeft om stil te zitten. Met ‘Samba de Janeiro’ bereikt de feeststemming zeker een hoogtepunt. Naast
The Exclusive Strings komen deze donderdagavond ook dansgroep
Pleunie, Wolter Kroes, Glennis Grace
en Jan Leliveld optreden in de feesttent op het Praamplein.

STAGE
MUSIC SHOP
Voorjaarstip:
(STAGG)

Blokfluit

Duitse dubbele boring o

10,00

Nieuw binnen:

Samson microfoon
o 23,95

Braderie-aanbieding:

Gitaarstatief (STAGG)
van 15,95 voor o 10,95
Aanrader:

Microfoonstatief
o 29,95

(rTx)

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Zondag met dj Jarzino

Salsaparty in The Beach

Early Rave en Hardcore
beats zaterdag in N201
Aalsmeer - Je kent vast het gevoel wel: dinsdag brak op je werk
zitten en hopen dat het weekend
zo snel mogelijk weer voor de deur
staat. Als het weekend dan eindelijk gekomen is heb je nog maar 1
gedachte, vanavond gewoon Compleet Uit! Op zaterdag 7 mei kan je
in de N201 weer losgaan en knallen
op de lekkerste Early Rave en Early
Hardcore beats. In de jaren negentig
was de N201 (toen nog Kaoetsjoek)
een van de meest actieve zalen in
de regio als het ging om het geven
van goede hardcore feesten. Inmiddels zijn we een generatie verder en
is het weer hoog tijd om weer eens
een lekker potje Early Hardcore en

Early Rave neer te zetten. We zullen
die ouwe knakkers van toen eens
laten zien dat er tegenwoordig nog
volop gehakt wordt! Wees gewaarschuwd: het geluid in de N201 kan
tot 110 decibel dus verwacht een leger aan beats die hun oefening zullen doen op je trommelvliezen. Dit
in combinatie met de intieme sfeer
van de N201 staat garant voor lekker avondje bier en hakken! Achter
de draaitafels zaterdag: Immortality,
Xim, Xearo, Lange Zwans vs. Dwaas
B en Frantic Freak. Tickets voor het
feest zullen 10 euro kosten en kunnen alleen aan de deur gekocht
worden. De N201 aan de Zwarteweg gaat om 22.00 uur open.

Aalsmeer - Voor diegene die van
een zonnetje houden én van latin &
salsa, zijn aanstaande zondag 8 mei
in The Beach 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. De muziek wordt verzorgd door DJ Jarzino. Voor de dansers die kennis willen maken met
“Bachata”, wordt om 20.00 uur een
gratis workshop gehouden. Bachata
is een steeds populairder wordende dans uit de Dominicaanse Republiek, welke zowel solo, als met een
partner gedanst kan worden. Tijdens deze workshop wordt op een
leuke manier de basispassen van
deze vrolijke en sensuele dans, met
het steeds terugkerende tikje met
de heup, bijgebracht. Na de workshop neemt DJ Jarzino de draaitafel over. Hij 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 aan
de Oosteinderweg 2471 en de toegang is gratis. De avond begint om
19.30 en om 23.30 uur wordt de laat-

ste dans ingezet. Op zondag 12 juni
(eerste pinksterdag) is er ook weer
de Salsa live edition. Een groots opgezet salsa feest langs de beachvolleybal velden. Deze keer met overdags bootcamps voor de intermediate en gevorderde dansers. Tijdens
de bootcamps zal er les worden gegeven in salsa, chacha on 2 en bachata. Na de workshops volgt een
avondvullend programma met de
allround salsa en latin band ‘Axioma’. Wees hier op tijd bij, want vol is
vol! Surf voor informatie naar www.
beach.nl

Exposities
Donderdag 5 mei:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum Crash in fort Aalsmeer open,
Aalsmeerderdijk 460. Tevens elke
zaterdag 11-16u.
7 en 8 mei:
* Historische Tuin open. Ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
13.30 tot 16.30u. Expositie ‘60 Jaar
brandweer Aalsmeer’ in Historisch
Centrum.
Tot en met 12 juni:
* Jubileum expositie Aalsmeerse
Doopsgezinden, Eigen wijs, eigen
weg in kerk Zijdstraat 53. Te bezoeken iedere dinsdag 14-16ul, zaterdag 14-17u. en zondag 11.30-14u.
Vanaf 5 mei:
* Expositie ‘Water’ met Aalsmeerse kunstenaars in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag
tot en met zondag 14-17u. Zaterdag
7 mei 16u. opening door wethouder.
Tot en met 22 mei:
* Expositie met glaskunst en schilderijen in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 15 juni:
* Tekeningen van leerlingen van basisscholen met thema ‘Ik kan vlie-

gen’ op Kinderkunstzolder in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag t/m zondag 14 tot 17u.
Diversen
Donderdag 5 mei:
* OVAK-fietstocht. Start 13.30u. bij
zwembad aan de Dreef, Hornmeer.
* Talk of the Town. Gastheer Pierre
Tuning ontvangt Piet Tromp en Theodore van Houten in Oude Veiling,
Marktstraat. Aanvang: 15.30u.
* Kienen om vleesprijzen bij Supportersvereniging in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.30u.
Vrijdag 6 mei:
.* Kaarten bij BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 7 mei:
* Op de bres voor Alpe d’HuZes bij
café de Praam met fiets- en dj marathon van 07 tot 01u. Optredens diverse artiesten. Ook activiteiten voor
kinderen van 11 tot 20u.
* Geraniummarkt op Raadhuisplein
en braderie in Zijdstraat, Centrum.
Beiden van 9 tot 17u.
* Voorjaarsbingo ANBO Rijsenhout
in De Reede, Schouwstraat v/a 14u.
* Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20u.
Zondag 8 mei:
* Vogelbeurs Rijsenvogel in SCWgebouw, Konnetlaantje in Rijsenhout. Open 9.30 tot 13.30u.
Maandag 9 mei:
* Filmavond bij Film en Videoclub in
‘t Anker, Oosteinderweg v/a 20u.
Dinsdag 10 mei:
* Bijeenkomst ANBO en PCOB over
gehoor in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3. Vanaf 14u.
* Bingo-avond BV De Pomp in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 11 mei:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat
vanaf 19.30u.
Zaterdag 14 mei:
* Solextoerrit. Vertrek 10.30u. vanuit
Dorpshuis Kudelstaart.
Vergaderingen
Donderdag 12 mei:
* Vergadering Beraad en Raad in
gemeentehuis vanaf 20u.

Zaterdag groots Bluesfeest
Aalsmeer - Komende zaterdag 7
mei wordt in de Oude Veiling in de
Markstraat de honderdste geboortedag van Robert Johnson gevierd
met een tribute night aan deze legende. Deze tweede avond in de
reeks ‘the roots of blues’ is groter
opgezet dan de eerste avond. Voor
deze tribute worden voor de verschillende onderdelen van het programma alle ruimten van de Oude Veiling gebruikt. Het programma omvat een korte lezing over het
leven, het werk en de invloed van
Robert Johnson, een korte speelfilm, Hein Meijer (Little Boogie Boy)
speelt akoestisch nummers van Robert Johnson en tijdgenoten en een
keur van muziekanten hebben hun
medewerking aan de afsluitende
jamsessie toegezegd. Zoals de geschiedenis van Nederland gedurende de twintigste eeuw wordt ingedeeld in vóór en ná de tweede wereldoorlog, zo wordt de geschiedenis van de blues van ingedeeld in
vóór en ná Robert Johnson. Robert
Leroy Johnson heeft in zijn korte leven 39 nummers en slechts twee
opnamesessies nagelaten. De nummers zijn zonder uitzondering allemaal klassiekers die nog altijd gespeeld worden en op basis van de
twee opnamesessies staat Robert
nog altijd op de vijfde plaats in de
top honderd van de beste gitaristen ooit. Het programma in de Oude Veiling begint zaterdag om 21.30
uur in de kleine zaal met een korte introductie over het leven van
Robert Johnson. Natuurlijk zal Jop
Kluis ook stilstaan bij de vele mythen en verhalen over deze blueslegende. Aansluitend wordt een korte
speelfilm over de laatste dagen uit
zijn leven vertoond. Om 22.15 uur

neemt Hein Meijer in het restaurant het stokje over om daar in een
akoestische sessie nummers van
Robert Johnson en zijn tijdgenoten
in een zo origineel mogelijke uitvoering ten gehore te brengen. Dit belooft wat. Wanneer een gitaarvirtuoos als Hein aangeeft hier toch voor
te moeten oefenen!
Daarna gaat om 23.00 uur het feest
door in de grote bovenzaal waar een
blues jamsessie wordt gehouden.
Zoals gemeld hebben veel bluesmusici uit de omgeving hun medewerking toegezegd. Maar hoe dit deel
van het programma gaat verlopen?
Bij een jamsessie is dat altijd een
verrassing Muziekanten beheersen hun instrument, kennen de thema’s en zijn van goede wil. Maar de
magie ontstaat wanneer zij, in een
gelegenheidssamenstelling, elkaar
de ruimte bieden te excelleren. Zaterdagavond zijn in ieder geval alle ingrediënten aanwezig. Natuurlijk heeft de organisatie de grootste
(en meest bekende) Robert Johnson fan aller tijden ook uitgenodigd,
maar of Eric Clapton ook komt jammen?! De toegang bedraagt 3 euro
per persoon.

Bloedgabbers in Joppe!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 8
mei is er weer een live band te zien
in café Joppe aan de Weteringstraat. Deze keer is het de beurt aan
Roggaeband Bloedgabbers. Toen de
reggaeband Irie Rebels tijdelijk zonder gitarist zat, viel rock- en funkgitarist Peter Benes een optreden in.
De soundcheck samen met drummer Vincent Broeke en bassist Pieter Rijlaarsdam mondde uit in een
veredelde jamsessie en klonk verrassend goed. Zo goed dat de drie
besloten om samen als band verder te gaan. De combi van reggae
en rock bleek prima te werken. Zo
ontstond de term Roggae. De band
speelt geen eigen werk, want waarom zou je het publiek met je eigen
liedjes lastigvallen als er al duizenden goeie nummers door anderen
zijn geschreven? Anderen zoals bij-

voorbeeld The Police, Bob Marley,
Red Hot Chilli Peppers, maar ook
Thin Lizzy en zelfs George Baker.
Natuurlijk zijn de originelen omgebouwd naar reggae met scheurende gitaarsolo’s en rock met hakkende skanks, reggaeriddims en spacy dubs. Na optredens in kroegen,
op jamsessies en feesten is duidelijk dat veel muziekliefhebbers het
repertoire en de sound van Bloedgabbers echt wel te gek vinden.
De band klinkt strak en hecht, als
een geoliede machine zoals een instant fan zei, en swingt als een trein.
Niks ingewikkelds, gewoon rechttoe
rechtaan maar soms ook dynamisch
en subtiel. Het optreden van Bloedgabbers begint om 20:00 uur, na de
bekerwedstrijd Twente tegen AJAX.
De toegang tot Joppe zondag is natuurlijk gratis.
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Proefrit 100 kilometer op 14 mei

Talk of the Town in teken
van bevrijdingsdag

Aalsmeer - Hennie Bruine de Bruin
is een ‘kenner’. Vier maal eerder
reed hij de Ride For The Roses Cyclotour. In Groningen, Goes, Lingewaard en Venlo. “De eerste keer dat
ik mee fietste vond ik de leukste en
de mooiste tour. De pret begint eigenlijk al bij de Pre Ride for the Roses. De start was vroeg op een zaterdagochtend. In de loop van de
middag arriveerden we in Eelde. De
groep bestond inmiddels uit zo’n
300 pre riders! We werden begeleid
door motoren. De gemiddelde snelheid lag ongeveer op 30 kilometer
per uur. Om daar te komen, hadden
we inmiddels al zo’n 200 kilometer
afgelegd”, vertelt Bruine de Bruin.
“Vervolgens richting Groningen. In
Groningen stonden de mensen in
het centrum drie rijen dik voor ons
te klappen. Fantastisch! De sfeer,
het enthousiasme. Het was heel bijzonder, ik kreeg er kippenvel van.
Uiteindelijk werden we binnen gehaald door de burgemeester. Met
een praatje. Aan hem werd op ludieke wijze het startpistool overhandigd. Dat startpistool gebruikt de
burgermeester vervolgens de volgende dag om het startsein te geven voor de ‘echte’ Ride For The Roses. Aan die ‘echte’ Ride For The Roses deden 6.000 cyclo renners mee.
Al die 6000 renners rijden 100 kilometer door verschillende dorpen en
steden. Deelname kostte 150 euro. En ik werd ook gesponsord door
een exporteur uit de veiling. Ja, dat
doen we voor de strijd tegen de
kanker.”
Op 4 september vindt de The Ride For The Roses voor het eerst in
Aalsmeer plaats. Er is al een team
bijeen gebracht: Aalsmeer Fietst.
De groep heeft een speciaal wielershirt ontworpen (opgebouwd uit
de kleuren van de Aalsmeerse vlag
in rood, groen en zwart) en is druk
bezig met het zoeken naar sponsoren. Er is al een aantal gevonden die
prominent op het shirt worden gedrukt. Deze sponsoren leveren een
prachtige bijdrage aan het Stichting
Aalsmeer Fietst en nátuurlijk vooral aan KWF Kankerbestrijding. Wilt
u deze prachtige tour ook meemaken en KWF Kankerbestrijding steunen? Fiets mee! Het Aalsmeer Fietst
team is nog niet compleet. De groep
is nog op zoek naar zo’n 250 deelnemers die met het team mee willen fietsen. Een fantastische belevenis én een prachtig gebaar naar
KWF kankerbestrijding. De kosten
voor deelname bedragen 100 euro. Naast een onvergetelijke belevenis ontvangen de deelnemers het
Aalsmeer Fietst wielershirt, een uitgebreid ontbijt voorafgaand aan de
tour en natuurlijk applaus van de
vele mensen langs de kant van de
weg! The Ride For The Roses begint

Aalsmeer - Vandaag, donderdag 5
mei, wordt een extra Talk of the Town
gehouden. De talkshow staat in het
teken van Bevrijdingsdag. Pierre
Tuning ontvangt de Aalsmeerders
Piet Tromp en Theodore van Houten in De Oude Veiling in de Marktstraat. Piet Tromp (1924), vervulde
in de oorlog zijn arbeidsdienstplicht
in Ommen en werkte vervolgens als
dwangarbeider in de Arbeitseinsatz.
Hij kwam in juli 1943 terecht op een

Fiets mee voor het KWF
met een uitgebreid gezamenlijk ontbijt in Aalsmeer. Direct na het ontbijt
zal er, onder motor begeleiding, vertrokken worden richting de veiling
in Aalsmeer. Hier bevindt zich het
startvak voor The Ride. 6000 Wielrenners bij elkaar in de veiling. Er
wordt gereden in groepen van 250.
Amateurs maar ook prominenten
nemen deel. Vorig jaar reed onder
andere Joop Zoetemelk mee. Ook
reden er voorgaande jaren teams
van bedrijven met een team zoals
de Rabobank en veiling Westland
mee. Het startschot zal om 10.30 uur
klinken. Naast 100 kilometer kunnen ook tochten van 28 of 50 kilometer gefietst worden. Ride-kenner
Hennie Bruine de Bruin heeft overigens nog nooit een valpartij gezien
of meegemaakt. Hennie geeft hier
nog wel bij aan dat er natuurlijk wel
geconcentreerd gefietst wordt en je
er voor dient te zorgen dat je fiets
in orde is. Enthousiast geworden en
meefietsen? Meld u aan via de website www.aalsmeerfietst.nl.
Proefrit 100 kilometer
Op zaterdag 14 mei wordt een
proefrit van 100 kilometer georganiseerd met meerdere Pre-ride teams.
Zoveel mogelijk wordt de definitieve route gereden. De groep rijdt begeleiding van motoren. De proefrit
zal een beeld geven hoe het 4 september kan worden. Om 9.30 uur
verzamelen de groepen zich bij de
hoofdingang van FloraHolland aan
de Legmeerdijk. Om 9.50 uur worden de fietsers welkom geheten
door organisator Marjan Sprenkels
en volgt een briefing. Het vertrek
is gepland om 10.00 uur. Als de rit
goed verloopt arriveren de fietsers
rond 13.45 uur weer bij de bloemenveiling. Vooraf aanmelden is wel
een vereiste en dit kan via de site
www.aalsmeerfietst.nl.

Wel vier pluizige bolletjes

Kids voor Slechtvalkenpaar!
Aalsmeer - De Slechtvalken zijn
de gelukkige ouders van maar liefst
vier kuikens. Gemiddeld komt het
eerste kuiken 38 dagen na het leggen van het eerste ei uit. Dat zou
hebben betekend dat op donderdag
28 april een kuiken verwelkomd zou
mogen verwachten. Hoewel de leden van de stichting wel zagen dat
de ouders zich anders gedroegen,
werd er die dag geen kuiken geboren. Vrijdagochtend 29 april zaten de leden daarom al bij het eerste licht achter hun computer. En
niet voor niks, want even voor zes
uur zagen zij een ei-schaal en een
glimp van een pluizig bolletje. Nog
geen uur later werd ook het tweede
kuiken geboren.
Als klap op de vuurpijl kroop om
half tien het derde kuiken uit het
ei. Later op de dag meenden de kijkers te zien dat ook het laatste ei al
een barst vertoonde. Dit laatste jong
kwam uiteindelijk op Koninginnedag rond het middaguur uit het ei.

“Dit broedgeval staat in groot contrast met dat van vorig jaar toen de
drie eieren niet uitkwamen”, laat vogelkenner Herman Schholten weten. En hij vervolgt: “Tot dusver verloopt het dit jaar perfect. De vier eieren werden keurig met tussenpozen van 48 uur gelegd. Dat betekent
dat er tussen het eerste en laatste ei
6 dagen verschil zat. De ouders zijn
dus op een heel goed moment begonnen met vast te broeden (na het
leggen van het derde ei) en hebben
het zo weten te sturen dat er binnen
30 uur tijd vier kerngezonde kuikens
uit zijn gekomen. Van het begin af
aan zijn beide ouders begonnen met
voeren. De eerste week tot 10 dagen
worden de kuikens nog ‘bebroed’
om ze warm te houden. In die tijd
kunnen ze zich ook nog niet makkelijk voort bewegen. Daarna zullen
ze steeds meer door de kast gaan
wandelen.” Kuikens kijken kan via
www.werkgroepslechtvalkaalsmeer.
nl of www.slechtvalkaalsmeer.nl.

kleine boerderij in Saalow am Mellensee, ten zuiden van Berlijn, waar
hij op het land werkte en begin
1945 de opmars van het Rode Leger meemaakte. Theodore van Houten (1952) heeft zojuist de laatste
hand gelegd aan een nu al spraakmakend boek over Aalsmeer in oorlogstijd, dat dit najaar verschijnt. Het
gesprek begint om 15.30 uur en de
toegang is gratis. Iedereen is van
harte welkom.

Nieuwe presentatie in museum

Crash vandaag open!
Twee Aalsmeerse kunstenaressen Cathy van der Meulen en Annelie Klein
Sprokkelhorst brengen werken in voor de tentoonstelling Water.

Zaterdag opening in Oude Raadhuis

Eerbetoon aan Coq Scheltens
in watertentoonstelling
Aalsmeer - Coq Scheltens (19432010) was één van de meest bekende Aalsmeerse kunstenaars.
Zij groeide op in het waterrijke Aalsmeer-Oost en had als kind
al een scherp oog voor detail.
Een prachtig, beheerst handschrift,
zichtbaar in vele tekeningen en getekende brieven. Haar liefde voor
Aalsmeer en de natuur stonden altijd voorop en vormden jaren achtereen een belangrijke bron van inspiratie voor haar pentekeningen
en gouaches in kleur. De gouache
‘Lijnbaansloot’ uit 1980 is door KCA,
precies een jaar na haar overlijden,
als een postuum eerbetoon, te zien
in de groepstentoonstelling Water
in het Oude Raadhuis. Coq maakte haar Aalsmeer mooier, daar is de
Lijnbaansloot in waterverf een treffend voorbeeld van. Aalsmeerders
kennen de bocht van de kleurloze
Lijnbaan wel. In de winter kan het
flink waaien op deze verbindingsweg tussen Oost en het Dorp. De alledaagse Lijnbaan wordt in de zomer echter, door de ogen van Coq,
een rijk van rust, een plaats van meditatie. In dit werk het silhouet van
een eend omgeven door kraakhelder witte bladeilandjes die sterk afsteken tegen de zwarte seringenstruiken. Coq wekt hier de illusie
van een oneindig geheel waarin de
toeschouwer even de eend of de
kunstenares wordt in een geheimzinnige bespiegeling.
Annefie van Itterzon
In de groepstentoonstelling Water brengt Stichting KCA een grote diversiteit aan kunstenaars, stijlen visies op het thema Samen.
Een beproefde methode, waarbij het werk van Aalsmeerse kunstenaars getoond wordt in samenspel met kunstenaars van buitenaf.
Water is in de kunst altijd een grote

bron van inspiratie geweest; in poezie, literatuur en beeldende kunst.
Het gat daarbij om de verschillende emoties van water, de beweging, de kleur,het beeld, de filosofie. Aalsmeer omgeven door sloten
en plassen, kent een bijzondere verhouding met water en land, reden
voor KCA om op zoek te gaan naar
kunstenaars met visies op dit spirituele thema. Deelnemende kunstenaars zijn: Elisabeth Gevaert, Hilda Kernell, Liesberth Eilders, Cathy
van der Meulen, Catharina van der
Werff, Manfred Sohl, Annelie Klein
Sprokkelhorst, Monic Persoon, Coq
Scheltens (1943-2010) Karin Borgman, Pieter Schunselaar, Sonja Weber en Louis van Beurden.
Wethouder van cultuur
De opening zal aanstaande zaterdag 7 mei worden verricht door de
wethouder van cultuur, Gertjan van
der Hoeven om 16.00 uur. Saskia
Veenswijk zingt hierna een lied over
de Westeinderplassen. Iedereen is
van harte welkom. De toegang is
gratis. De nieuwe expositie is te bewonderen tot en met 19 juni iedere
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
Plompenbladeren en eend in de Lijnbaansloot van Coq Scheltens.

Schaapscheerdersfeest in Oost

Boerenvreugd zoekt hulp
Aalsmeer - Het grootste evenement wat Boerenvreugd ooit buiten
haar grenzen heeft georganiseerd.
Zo kwalificeert de Stichting Kinderboerderij Aalsmeer het Schaapscheerdersfeest wat zij op 15 mei
zal organiseren voor de bewoners in
Aalsmeer Oost. Boerenvreugd zoekt
inwoners van Oost om te helpen bij
de op- en afbouw. Tijdens deze dag
zal Boerenvreugd zich presenteren aan de wijk Aalsmeer Oost. Volgens bestuurslid Huub van Schaik
komen er al veel mensen wekelijks
op de kinderboerderij in de Hornmeer, maar het kan beter. “Nog elke week komen er mensen die al jaren in Aalsmeer wonen, maar nog
nooit eerder zijn geweest.“ Op 15
mei wordt een gevarieerd programma geboden: schaapscheren, spelletjes, knutselen, educatie. Het zijn

vaste elementen waarmee de activiteitencommissie van Boerenvreugd
kinderen en volwassen weet te vermaken en te boeien. Verder zal er
een springkussen zijn, een wolspinster en de Vogelwerkgroep zal laten
zien hoe vogels het in nieuwe wijken naar de zin gemaakt kan worden. De nadruk ligt niet op het zoeken naar nieuwe donateurs, maar ze
zijn wel welkom. “Belangstellenden
worden bezoekers, en bezoekers
worden vanzelf donateur”, zo meldt
Van Schaik.
Aan de activiteit is maandenlang
voorbereiding vooraf gegaan. Voor
het inrichten van het terrein aan de
Snoekbaarsstraat op 14 mei en het
opruimen op 15 mei zijn helpende
handen welkom. Aanmelden kan via
pdkvanschaik@telfort.nl of kijk op
www.boerenvreugd.nl.

Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 is vandaag, donderdag 5
mei, bevrijdingsdag, geopend van
11.00 tot 16.00 uur.
Behalve de vaste collectie is ook een
tijdelijke presentatie te zien over de
Tweede Wereldoorlog en wordt een
nieuw onderdeel onthuld in de permanente tentoonstelling. Daarnaast
geeft een aantal actuele zaken aanleiding de deuren van het museum een dag extra te openen. Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 vindt het belangrijk om bevrijdingsdag ook toegankelijk te zijn
voor publiek.
Niet alleen de herinnering aan de
omgekomen bemanningsleden van
vliegtuigen en verzetsmensen staat
centraal in het museum, ook de

dankbaarheid voor de bevrijding. Op
5 mei wordt een nieuw onderdeel in
de permanente tentoonstelling onthuld: een presentatie over de Lancaster W 4960 AR-R die neerstortte bij Reeuwijk.
Daarbij kwamen alle zeven bemanningsleden om het leven. Crash
heeft een aantal jaren geleden ook
onderdelen geborgen van dit toestel. Sinds die tijd heeft het museum een bijzondere band met nabestaanden van één van de bemanningsleden. Reginald Lewis. De
broers John en Michael Lewis komen vandaag naar het museum om
de presentatie te onthullen. Dat gebeurt tijdens een besloten bijeenkomst. Daarna, vanaf 11.00 uur, is
de presentatie ook te bezichtigen
door het publiek.

Doe mee van 14 tot en met 21 mei

Week van de Amateur
Kunst voor jong en oud
Aalsmeer - In de week van 14 tot
en met 21 mei vindt voor het eerst
in Aalsmeer, De Ronde Venen en
Uithoorn de Week van de Amateur
Kunst (WAK) plaats.
Deze week wordt door De Hint gecoördineerd, maar ook organiseert
De Hint zelf een aantal activiteiten.
In deze week kunnen alle amateurkunstenaars zich presenteren en iedereen kan meedoen of komen kijken en luisteren, of je nu ervaren
bent of iets voor het eerst wilt proberen. Koren, verenigingen, popcentra, dansscholen, beeldende
kunstenaars en nog veel meer mensen werken samen aan een geweldige WAK week!
Opening
De WAK-week wordt op zaterdag 14
mei tussen 14.00 en 15.00 uur geopend in de Zijdstraat met een catwalk, een flashmob en een fototocht. Verdere activiteiten: Djembé presentatie op 16 mei in Kudelstaart, Drumworkshop op 18 mei
in De Hint, Aalsmeer, Play in: in orkest spelen en optreden op dezelfde
dag op 21 mei in Aalsmeer! Ook tijdens de Open Dag van De Hint op
14 mei in Uithoorn kunnen allerlei
instrumenten uitgeprobeerd worden! Openbare repetities zijn er van
het Show en Jachthoornkorps op 20
mei in Kudelstaart en van Jong Sursum en Sursum Corda, eveneens op
20 mei, maar in Aalsmeer.
Meezingen en/of meeluisteren
kan met: Con Amore op 16 mei,
Soundsation, Sonority en Kaaijk &
Co op 17 mei, Fiore, op 17 mei in
Kudelstaart en met het Bindingkoor
en Smartlappenkoor op 19 mei. Verder geeft mannenkoor Con Amore
op 15 mei een concert in Nes aan
de Amstel. Meedansen met SV Omnia en WAK deelnemers mag publiek tijdens de flashmob op 14 mei
in de Zijdstraat en met SV Omnia in
Aalsmeer en Kudelstaart op 16, 17,
19 en 20 mei. Verder kan er op 21
mei getekend en geschilderd worden bij De Werkschuit in ’t Stommeerkwartier, worden openbare
lessen Theatersport van De Hint gegeven in de Oude Veiling tijdens de
WAK week en verzorgt Toneelvereniging Kudelstaart voorstellingen

op 20 en 21 mei in Aalsmeer. Dansen en meer muziek ook tijdens de
VJ workshop op 19 mei en Live elektronische muziek op 20 mei, beiden
in de N201.
Beeldende kunst en literatuur
Ook tijdens de WAK week: Kunst in
etalages van Romee Fashion, Wereldwinkel, Waning Tweewielers,
Boekhuis Aalsmeer, café de Praam,
EKZ Makelaars, Carla de Klerk,
Henrita Footwear, Total Copy Service, Nico Dames, voormalige Dorcaswinkel, Deportivo en Beau Grandes. Bibliotheek Aalsmeer: gehele
week expositie foto’s en gedichten.
Boekhuis Aalsmeer: gehele week,
zelf meeschrijven aan verhaal en
boekenquiz. De Binding: Circusdag
op18 mei en Bacchus: fotoworkshop
met fototocht op 14 mei en voorlezen met kinderdisco op 20 mei.
Op 21 mei is er een feestelijke afsluiting in de Burgerzaal van het gemeentehuis van 15.00 tot 18.00 uur.
Iedereen is daar van harte welkom.
Voor tijden, locaties, omschrijvingen: www.dehint.nl. Ook voor activiteiten in Uithoorn en de Ronde Venen! Volgende week verschijnt een
uitgebreide festivalagenda in deze
krant.

Geheugenspreekuur VITA
Aalsmeer - Iedereen vergeet wel
eens wat, een naam, een afspraak,
een telefoonnummer of de boodschappen.
Veel ouderen denken, als hen zoiets
overkomt, gelijk aan dementie. Dit
is helemaal niet noodzakelijk. Andere ziektes, medicatie, vermoeidheid, depressies of stress kunnen
ook de schuldige zijn. Om de oorzaak te achterhalen is het van belang om bij het geheugenspreekuur
langs te komen. Op het geheugenspreekuur in Aalsmeer kunnen ou-

deren terecht met al hun vragen en
klachten over hun geheugen. Een
speciaal getrainde verpleegkundige zal kosteloos advies of tips geven
om met de problemen om te gaan.
En mocht er wel iets ernstigs aan de
hand zijn, dan weet hij/zij ook waar
verdere hulp te vinden is. Het eerstvolgende geheugenspreekuur is op
maandag 23 mei in gebouw Seringenhorst aan de Parklaan 27 van
14.00 tot 16.00 uur. Van te voren een
afspraak maken is een vereiste en
dit kan via 0297-344094.
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Last minute: Kavel van André van Duin

Videoclub De Smalle Band
op bezoek bij de F&VA

Kudelstaartse veiling wordt
groot feest zaterdag!
Kudelstaart - De kavellijst voor zaterdagavond 7 mei meldt 329 kavels
die onder de hamers van veilingmeesters Gert Ubink en Dick Venema. Op het laatste moment biedt
dorpsgenoot André van Duin (en
lid van het Comité van Aanbeveiling) een 330ste kavel aan. Nog onbekend is wat dat gaat worden. Het
wordt zaterdag sowieso een bijzonder gezellige avond in het Dorpshuis. Niet alleen door een klinkend
optreden van shantykoor De Brulboeien, maar ook door de aanwezigheid van burgemeester (en Kudelstaarter) Pieter Litjens en mogelijk ook van plaatsgenoot en wereldkampioen schaatsen Bob de Jong.
Beiden zijn lid van het Comité van
Aanbeveling van Kudelstaart voor
Kudelstaart. Er kan geboden worden op een privéoptreden van Flora of de Brulboeien.
Verder kan de burgemeester voor
een karretje gespannen worden, als
er maar voldoende geboden wordt
en de inzet voor een maatschappelijk doel is. Carnavalsvereniging de
Pretpeurders blijkt nauwe banden
te onderhouden met de goedheiligman, want tot twee keer toe (248 en
256) wil de Sint in december bij een
Kudelstaarts huisgezin langskomen.
Ook nog niet eerder vertoond: er
kan (bij nummers 220 en 293) geboden worden op twee originele
kerkbanken uit de Sint Jan van Kudelstaart.
Nieuw is ook vier uur Franse les,
aangeboden door Fabienne André
(nummer 64). Die nummers verwijzen naar de kavellijst die vooraf kan
worden geraadpleegd op www.kudelstaart.com/kvk .

Voetbal en historie
Niet alleen komt (bij nummer 266)
een Ajax-shirt met handtekeningen
van spelers onder de hamer, maar
ook zes voetbaltaarten komen in de
aanbieding. Twee met het logo van
Ajax, twee van Feyenoord en twee
van AZ. Voor die laatste twee lijkt
AZ’s Shirtsponsor AFAS met Kudelstaarter Ton van der Veldt (ook lid
van het Comité van Aanbeveling) in
de race. Een andere bijzonderheid
is dat speciaal voor de veiling een
aantal boeken van Kudelstaart 750:
‘Geschiedenis van een Grensgeval’ over de historie van Kudelstaart
wordt aangeboden. Liefhebbers van
lokale geschiedenis wachten al jaren op zo’n buitenkansje.
Vijftig bossen rozen!
Vijftig bossen rozen voor jou! Die
knipoog naar Toon Hermans maakt
Eppo Buskermolen die de kavels
heeft samengesteld. Ofwel alleen
of in combinatie met andere voorwerpen, komen vijftig bossen rozen
onder de hamer. Daar bestaat altijd veel belangstelling voor omdat
de veiling doorloopt tot in de kleine uurtjes van zondag: Moederdag! Met zo’n bos kun je als man
dus goed thuiskomen. Wel even opletten, want de eerste komt al bij
nummer twee aan bod en de laatste
gaat weg onder nummer 323. Voor
de kinderen komt speelgoed langs
in de vorm van fietsjes, poppen en
speelgoedauto’s. Kudelstaart voor
Kudelstaart is er voor alle generaties en voor de opbrengsten komen
alle Kudelstaartse clubs in aanmerking. De veiling in het Dorpshuis
zaterdag begint om 20.00 uur.

Het bestuur van Kudelstaart voor Kudelstaart ziet alle dorpsgenoten zaterdagavond graag in het Dorpshuis.

‘Oorlogsliefde’ in bibliotheek
Aalsmeer - Auke Kok komt op donderdag 12 mei in de bibliotheek in
de Marktstraat vertellen over zijn
boek Oorlogsliefde (2010) met in de
hoofdrol Anton van der Waals. Hij
is wellicht de grootste oorlogsverrader van de Tweede Wereldoorlog
en als dubbelspion herhaaldelijk geinfiltreerd in verzetsgroepen die hij
vervolgens heeft verraden als ‘Vertrauensmann’ aan de Duitsers. Willem Frederik Hermans baseerde zijn
roman De donkere kamer van Damocles op Van der Waals, die net
als de hoofdpersoon in het boek, tot
de voltrekking van zijn doodvonnis
in 1950, bleef beweren in opdracht
van een geallieerde dubbelganger
te hebben gewerkt. In 1995 wijdde
Auke Kok al een boek aan deze oorlogsmisdadiger.
Destijds wilde de weduwe Corrie
den Held niet vertellen over haar
man. Vijftien jaar later wilde ze dit
wel. Het resultaat is Oorlogsliefde (2010), een indrukwekkend verhaal van een braaf meisje dat verliefd werd op een charmante misdadiger waarmee zij op haar negentiende trouwt. Ze leert hem kennen
als Henk, een rijke baron die haar

in de watten legt. Al snel lijkt haar
leven meer op een rit in een achtbaan en moet ze, zogenaamd voor
‘ondergronds werk’ van haar man,
constant van identiteit en woonplaats veranderen, waarbij ze ook
een tijd in Aalsmeer woonde. Langzamerhand wordt het haar duidelijk dat haar man ‘fout’ is. Zij getuigt openhartig tegen haar man,
waarna ze eindelijk haar eigen leven kan gaan leiden. Oorlogsliefde gaat over de ineenstorting van
een romantische meisjesdroom,
die parallel loopt aan de instorting
van het Duitse Rijk. Historicus Auke Kok (1956) is redactiechef bij het
NOS Radio 1 Journaal en vaste columnist in het veelgelezen voetbalmagazine Johan. Kok voltooide zijn
studie maatschappijgeschiedenis
in 1983. Daarna werd hij redacteur.
In 1995 publiceerde hij De verrader.
Ook heeft hij veel boeken over sport
geschreven. De lezing in de bieb
op donderdag 12 mei is van 20.15
tot 22.00 uur. Voor pashouders bedraagt de toegang 9 euro, niet-leden betalen 11,50 euro entree. In
de voorverkoop wordt 1 euro korting gegeven.

Meer Jazz zoekt vrijwilligers
Hoofddorp - Enkele medewerkers
hebben na jaren trouwe dienst besloten met hun Meer Jazz-activiteiten te stoppen. Vandaar dat Meer
Jazz tijdens en voorafgaand aan het
festival wel wat hulp kan gebruiken.
Daarom deze oproep: wie helpt mee
om Meer Jazz 2011 tot een groot
succes te maken?
Al jarenlang zijn veel mensen voor
Meer Jazz in de weer. Sommige zijn
het hele jaar door actief, maar er is
ook een groep van ongeveer vijftig
vrijwilligers die zich inzetten bij de
opbouw, tijdens en de dagen na het
festival. Het gaat om allerlei handen spandiensten, zoals het bevestigen van sponsorreclames, het
plaatsen van dranghekken, assistentie op de podia tijdens de con-

Aalsmeer - Maandagavond 9 mei
komt videoclub De Smalle Band uit
Amsterdam een videoavond verzorgen bij de Film- en Videoclub
Aalsmeer. Een aantal van hun beste videoproducties gaat op het grote scherm vertoond worden. Het is
altijd weer een verrassing om kennis te nemen van de wijze waarop
bij een bevriende videoclub de videoproducties tot stand komen. Het
belooft dus een zeer interessante clubavond te worden. Zaterdagavond 14 mei is de F&VA te gast in
Bacchus. De videoclub presenteert
een videoprogramma met als titel
‘Aalsmeer in Beeld’. Het programma zal grotendeels bestaan uit films
die betrekking hebben op Aalsmeer,
aangevuld met enkele van de beste clubproducties van de afgelopen tijd. Deze avond is beslist de
moeite waard om eens kennis te
maken met de Film- en Videoclub

certen, distributie van flessen water
over de podia, het assisteren bij de
informatiebalie, het presenteren van
bands en de afbouw op de maandag na het festival. Het is juist in die
groep dat Meer Jazz wel wat extra
handen kan gebruiken. Vanzelfsprekend is de inzet volstrekt flexibel. Iedereen geeft zelf aan op welke uren
men beschikbaar kan zijn. Dus: lijkt
het je leuk om een paar dagen met
anderen de schouders onder het
Meer Jazz Festival te zetten?
Meld je dan bij de coördinator van
het vrijwilligerswerk: Cora Bruijnis, telefoon 023-5614895 en email corabruijnis@planet.nl, of bij
info@meerjazz.nl. Het Meer Jazzfestival vindt plaats van 27 tot en
met 29 mei in het centrum.

Aalsmeer. Aanvang om 21.00 uur,
de zaal van het culturele café in de
Gerberastraat is open om 20.30 uur.
De F&VA is nog steeds op zoek naar
nieuwe leden. Mensen die geïnteresseerd zijn in het filmen met een
videocamera zijn van harte welkom
op een van de komende clubavonden. Vooral het monteren en toevoegen van muziek op een PC van
videoopnamen die gemaakt zijn met
de nieuwste HD camera’s geven
nog wel eens wat problemen.
Op de videoclub kan altijd te rade gegaan worden bij deskundige
clubleden. De clubavonden van de
Film- en Videoclub Aalsmeer worden om de veertien dagen op de
maandagavond gehouden in het
gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 372a in Oost en beginnen om
20.00 uur. Informatie over de F&VA
via tel. 326344 of via de website
www.videoclubaalsmeer.nl.

Werkschuit zoekt kunst voor
tentoonstelling in etalages
Aalsmeer - Voor de WAK week, de
week van de amateurkunst van 14
tot en met 21 mei, zoekt De Werkschuit werkstukken voor de tentoonstelling in etalages van winkels
in de Zijdstraat. De bedoeling is dat
men één of meerdere stukken zaterdagmorgen om 9.30 uur zelf naar
de Zijdstraat toe komt brengen. Het
mogen schilderijen, keramiek, bron-

zen beelden, beelden van steen mozaïek of sieraden zijn. Veertien winkels hebben zich aangemeld, dus
ruimte genoeg om de beelden en
schilderijen één week tentoon te
stellen. Wie mee wil doen, dient een
mailtje sturen naar margot.tepas@
printex-int.com. Als antwoord wordt
bericht waar het werk naar toe gebracht mag worden.

Feest met beachvolleybal en
‘Peur um erin’ in Kudelstaart
Kudelstaart - Van 20 tot en met 22
mei wordt weer een feestweekend
in Kudelstaart georganiseerd. Alle
evenementen vinden dit jaar plaats
in en rondom Dorpshuis ‘t Podium.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar geen zomeravondmarkt. Door een activiteit elders op
de Kudelstaartseweg bleek het niet
mogelijk om de braderie te organiseren. Verzoeken tot samenwerken met de organisator en pogingen om de locatie van de braderie
te verplaatsen, mochten niet baten.
Rond de vijver in de wijk De Rietlanden leek een prachtige vervangende
locatie, maar toch heeft de gemeente besloten geen vergunning te verstrekken. Dit omdat gevreesd wordt
voor overlast voor omwonenden.
Volgend jaar zal de zomeravondmarkt wel weer plaatsvinden. Het
feestweekend begint op vrijdagavond 20 mei met een feestavond in
Dorpshuis ’t Podium met medewerking van DJ Ronald. Kaarten hiervoor zijn vanaf 7 mei te verkrijgen
bij cafetaria Family en het Dorpshuis en kosten 10 euro per stuk. Zaterdag 21 mei wordt de parkeerplaats achter het Dorpshuis omgetoverd tot één grote zandbak. Daar
vinden dan weer de Kudelstaartse
kampioenschappen beachvolleybal
plaats. Door de grote animo van vorig jaar, wordt er dit jaar een derde
volleybalveld aangelegd. Inschrijven
voor het toernooi kan via beach.kudelstaart@gmail.com.
Er wordt met maximaal 24 teams
gespeeld, dus wees er snel bij met
inschrijven! Vermeld bij je inschrijving de teamnaam en de contactpersoon (mail + telefoonnummer).
Een team moet uit minimaal zes
personen bestaan waaronder op
zijn minst één vrouw. Per wedstrijd
moet er minimaal één vrouw deel-

nemen aan het spel. De wedstrijden zullen rond 14.00 uur beginnen
en de finale zal rond 20.00 uur gespeeld worden. Het inschrijfgeld bedraagt 35 euro per team. Dit bedrag is inclusief 14 belegde broodjes voor elk team, die rond 18.00 uur
op de dag opgehaald kunnen worden. Naast een gezellig terras met
bar en barbecue, waar toeschouwers en spelers hun dorst kunnen lessen en honger kunnen stillen, kunnen kinderen zich deze middag ook prima vermaken. Zondag
22 mei vinden achter het Dorpshuis
twee evenementen plaats. Om 14.00
uur wordt het startschot gegeven
voor Peur um erin, de Kudelstaartse versie van Ter land, ter zee en in
de lucht. Wat de organisatie dit jaar
bedacht en gemaakt heeft blijft geheim, maar spectaculair wordt het
zeker. Eén ding wil de organisatie
wel prijsgeven en dat is dat de zandbak blijft liggen. Wie meewil doen
kan een mailtje sturen naar beach.
kudelstaart@gmail.com of inschrijven vanaf 13.30 uur bij de inschrijftent. Iedereen kan meedoen. Een eigen kar maken hoeft niet, dat heeft
de organisatie gedaan. Leeftijd Peur
um Erin: Tot 16 jaar met ondertekening van ouders. Vanaf 16 jaar mag
iedereen sowieso mee doen. In de
pauzes van Peur um Erin worden
de Kudelstaartse kampioenschappen eieren gooien gehouden. Inschrijven is per koppel en kan ook
via beach.kudelstaart@gmail.com
of vanaf 14.00 uur bij dezelfde inschrijftent. Net als zaterdag zal er
een terras met bar en barbecue zijn
en kunnen kinderen zich wederom
vermaken. Bezoekers van alle evenementen wordt gevraagd zo veel
mogelijk met de fiets te komen.
Kijk voor meer informatie op
www.pretpeurders.nl.

Regionale Solextour op 14 mei
Kudelstaart - Buurgemeenten Kudelstaart en De Kwakel werken samen! Nog niet overal lukt dat, maar
bij de Solex-hobbyisten gaat dat al
heel aardig. Vier keer per jaar houden ze samen een toertocht.
Op zaterdag 14 mei worden de Solexen en hun berijders voor de
tweede maal dit jaar weer losgelaten. Ditmaal vindt de start plaats in
Kudelstaart. Er is een fraaie rit uitgezet door de polders, langs de kust
en door diverse steden. Het gaat deze rit om nostalgische gezelligheid.
Daarom is er ook nog een bezoek-

Vogelbeurs in
Rijsenhout
Rijsenhout - In het gebouw van
voetbalvereniging SCW aan het
Konnetlaantje wordt op zondag 8
mei voor de laatste keer dit seizoen
een vogelbeurs gehouden.
Ook nu zijn weer enkele handelaren
aanwezig met verschillende soorten

je aan een fraai regionaal museum
ingepland. Iedereen die een ding
heeft wat een beetje op een Solex lijkt en denkt dat dit ding misschien wel zo’n 70 kilometer op eigen kracht kan rijden, is welkom om
mee te doen. En is er toch pech, dan
is er altijd nog de volgwagen.
De rit start om 10.30 uur bij het
Dorpshuis in Kudelstaart. Vanaf
9.30 staat koffie met appelgebak
klaar. Zo rond 16.00 uur komen de
Solexen weer terug gepuft bij het
Dorpshuis. Voor info: www.solexvrienden.nl.
vogels, waaronder kanaries, tropische vogels en kleine en grote parkietsoorten. Ook leden bieden hun
eigen gekweekte vogels te koop
aan. Ook kunt u bij hen voor eventuele vragen terecht. Ook voer en vogelbenodigdheden worden te koop
aangeboden. Belangstellenden zijn
welkom tussen 9.30 en 13.30 uur, de
entree bedraagt 50 eurocent.
De volgende beurs is in september. Voor verdere informatie:
www.derijsenvogel.com.

Maandag start voorverkoop

Toneelvereniging Kudelstaart
speelt komedie ‘Bed Kwartet’
Aalsmeer - Toneelvereniging Kudelstaart speelt in De Oude Veiling
op vrijdag 20, zaterdag 21, donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28
mei de komedie ‘Bed Kwartet’ van
Alan Ayckbourn. De komedie wordt
geregisseerd door Hans Koekkoek.
Neem in gedachten vier getrouwde
stellen, die ook nog eens alle vier totaal verschillend zijn. Of toch niet?
Het echtpaar Ernst en Delia vieren
hun 42ste trouwdag in een deftig
restaurant waar ze een tafel gereserveerd hebben. Ernst maakt zich
druk om een lekke dakgoot, terwijl Delia zich eigenlijk alleen druk
maakt om haar uiterlijk. Tegelijkertijd geven Maik en Kate een groot
feest in hun nieuwe huis. Al hun
vrienden en kennissen zijn hiervoor uitgenodigd. Maik heeft twee
linker handen en Kate vindt alles

maar goed. Jane en Nick, die ook
op het feest uitgenodigd zijn, hebben zo hun eigen problemen. Of dit
huwelijk lang stand zal houden, is
nog maar de vraag. En de neurotische Susannah gaat weer eens helemaal door het lint als ze haar eigen man Danny op het feest iemand
anders ziet zoenen. Dit jonge stel zal
nog veel moeten leren van het leven.
De stellen hebben allemaal zo hun
eigen karaktertrekken en eigenaardigheden en deze ingrediënten
staan garant voor vele komische situaties met verrassende wendingen.
Kaarten voor deze komedie zijn vanaf maandag 9 mei te bestellen via
Lia Bon, tel: 06-22410451 of te koop
bij Gall & Gall in winkelcentrum Kudelstaart. De voorstellingen beginnen om 20.15 uur en de zaal is alle
avonden open vanaf 19.30 uur.

Wie stelt tuin open tijdens
Open Tuinen-weekend?
Aalsmeer - De Open Tuinencommissie van de afdeling Groei en
Bloei van Aalsmeer en omstreken
is op zoek naar enthousiaste tuinders, die hun tuin graag open willen stellen tijdens het Open Tuinenweekend op zaterdag 25 en zondag
26 juni. Al voor de veertiende keer
wordt dit weekend georganiseerd
in Aalsmeer, Kudelstaart en omstreken. De commissie is altijd op zoek
naar nieuwe en inspirerende tuinen,
zodat de route er ieder jaar weer
anders uit zal zien. Inmiddels hebben acht enthousiaste tuinenbezitters zich aangemeld bij de organisatie, maar er moeten er nog meer
bij komen!
De organisatie hoopt toch weer ongeveer 20 tot 25 tuinen aan het pu-

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

Atelier Steengoed is verhuisd
Uithoorn - Atelier Steengoed is verhuisd van Aalsmeer naar Uithoorn.
Belangstellenden worden uitgenodigd voor de officiële opening op
donderdag 12 mei van 14.30 tot
15.30 uur. De openingshandeling
vindt om 15.00 uur plaats en wordt
verricht door Leomar Jansen, cliënt
van Atelier Steengoed, samen met
Cees Raaijmakers, voorzitter van
de Raad van Bestuur van Heliomare. Onder het genot van een hapje
en een drankje, kan samen met de
cliënten en medewerkers de nieuwe locatie bezichtigd worden. Atelier Steengoed was al enige tijd op
zoek naar een nieuwe geschikte locatie, waar cliënten en medewerkers de ruimte en de materialen

hebben om creatief aan het werk te
gaan. Atelier Steengoed is een creatief werkcentrum waar gebruiksen cadeauartikelen gemaakt worden door mensen met een lichamelijke beperking. Veel wordt gewerkt
met keramiek, klei, mozaïeksteentjes of papier maché. Alles wat door
de cliënten wordt gemaakt, wordt
ook verkocht in het atelier. Voor een
cadeautje voor moederdag, vaderdag, verjaardag of zomaar een aardigheidje, bent u hier aan het juiste adres. De producten worden met
veel aandacht en enthousiasme vervaardigd. Het nieuwe adres van Atelier Steengoed is Wiegerbruinlaan
8a in Uithoorn, tel. 088-9209600,
email info@ateliersteengoed.nl.
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Gemeente pakt bushaltes aan!
Aalsmeer - In de gemeente wordt
hard gewerkt aan het aanpassen
van de toegankelijkheid van bushaltes. Vorig jaar zijn al 32 haltes aangepast van de in totaal 50 stuks en
dus ook beter toegankelijk voor alle reizigers en in het bijzonder voor
personen met een functiebeperking
(gehandicapten), maar ook voor ouders met kinderwagens. Dit jaar en
volgend jaar worden de 18 laatste haltes aangepakt. Wethouder
Ad Verburg van Verkeer en Vervoer:
“Als gemeente werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. Ook voor
groepen die minder goed ter been
zijn of zich moeilijker kunnen verplaatsen is mobiliteit belangrijk.” Het
dagelijks bestuur van de Stadregio
Amsterdam heeft voor deze aanpassingen subsidie ter beschikking gesteld. De gemeente als wegbeheerder neemt het beheer en onderhoud
voor zijn rekening. Ook zijn veel van
de aangepaste haltes voorzien van
nieuwe ‘displays’. Dit zijn elektronische borden die aangeven hoe laat

de bus aankomt. Het gaat vooral
om haltes bij OV-knooppunten of
de haltes bij voorzieningen die veel
door de doelgroep worden gebruikt,
zoals haltes woonzorgzones en winkelgebieden. Doel is om bushaltes
te realiseren die bijdragen en laagdrempelig en comfortabel openbaar vervoer, op zo’n manier dat alle OV-reizigers - jong, oud, met of
zonder functiebeperking - er profijt
van hebben.
Nieuwe fietsenrekken
Bij de bushalte Kerkweg/Aalsmeerderweg zijn door gemeente direct
nieuwe fietsenrekken geplaatst na
een klacht. Op deze locatie stonden echt tientallen fietswrakken
en andere fietsen tegen elkaar aan.
Wethouder Verburg: “De gemeente hoopt dat de situatie nu beter is.
En dat de gebruikers van de veelgebruikte bushalte hun fiets in één van
de 40 nieuwe fietsbeugels plaatsen.” Op dit moment liggen er in
het openbaar groen nog een aantal

fietswrakken. De eigenaren van deze fietsen kunnen ze nu nog ophalen, maar de Meerlanden zullen deze binnenkort verwijderen.
Tijdelijke abri
Ook de halte Nieuw-Oosteinde aan
de Legmeerdijk ter hoogte van de
Hornweg gaat aangepakt worden.
Omdat deze halte ligt aan een provinciale weg, ligt de verantwoordelijkheid hier bij de provincie. Op korte termijn zal de provincie op de halte richting Amsterdam een tijdelijke abri plaatsen. Daarnaast zal deze halte in de tweede helft van het
jaar opnieuw worden ingericht. De
haltes zullen ook aangepast worden
aan de toegankelijkheidseisen, zodat mensen met een functiebeperking beter van deze halte gebruik
kunnen maken.
Tevens zullen dan op beide haltes
abri’s geplaatst worden en worden
voldoende fietsvoorzieningen gemaakt. De precieze planning hiervan is nog niet bekend.

Wethouder Ad Verburg met het vignet ‘Onderneming van het Jaar’.

Hoogste onderscheiding voor bedrijfsleven

Doe ook mee aan verkiezingen van
onderneming en starter van het jaar!

Beraad en Raad

Bouw nieuwe vleugel voor
Westplas Mavo van start
Aalsmeer - Op donderdagmorgen
28 april zijn de eerste palen voor de
nieuwe vleugel van Wellantcollege Westplas Mavo de grond in gegaan. Onder toeziend oog van de
gemeentelijke opzichter en de constructeurs zakte de eerste paal soepel de zachte prut in. In totaal zal
het nieuwe gebouw gedragen worden door 84 palen. Wellantcollege
Westplas Mavo bouwt aan de toekomst. Het gebouw aan de Mensinglaan wordt gerenoveerd en krijgt
een nieuwe vleugel aan de achterzijde. De lokalen en leerpleinen
worden ruim, licht en overzichtelijk,
waardoor het onderwijs er optimaal

kan worden uitgevoerd. Het vernieuwde schoolgebouw krijgt twee
vleugels. Eén voor de onderbouw en
de ander voor de bovenbouw. Beide
vleugels krijgen hun eigen leerplein:
Een lichte open ruimte, waar computers en digitaal lesmateriaal voor
de leerlingen klaar staan. Door de
constructie van daklichten en lichtkoepels zal een rustgevende sfeer
ontstaan, waardoor er goed geleerd
en gewerkt kan worden. Vanuit de
nieuwe lokalen zal aan de achterzijde een fraai uitzicht over het grote,
groene schoolplein ontstaan. Volgens planning zal medio half mei de
eerste steen gelegd worden.

Topdrukte voor Moederdag!
Aalsmeer - Moederdag staat voor
de deur en dat zorgt deze week bij
de bloemenveilingen van FloraHolland voor topdrukte. Bloemen en
planten staan dan ook op nummer 1 als populairste cadeau voor
Moederdag. Op alle marktplaatsen
van FloraHolland (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk en Eelde)
wordt deze week voor rond de 125
miljoen euro aan bloemen en planten verkocht. Dat is ruim anderhalf
keer zoveel als in een normale veilingweek. Naast Nederlandse moeders worden ook andere West-Europese moeders verwend met een
bos bloemen, een kamerplant of
terrasplant. Het gemengde boeket
met een diversiteit aan bloemen en
kleuren is het meest populair om te
geven voor Moederdag. Rozen, gerbera’s, chrysanten, lelies en pioenrozen zien we daarin vaak terug. De
potorchidee (Phalaenopsis) is de

meest gegeven kamerplant, gevolgd
door potroosjes, kalanchoës en hortensiaplanten voor zowel de kamer
als de tuin. Tot slot worden moeders
vaak verrast met tuin- en terrasplanten in vele kleuren en uitvoeringen. De jasmijn, campanula en hibiscus zijn populair, maar ook perkplanten doen het met hun grote diversiteit en bonte kleuren goed met
Moederdag.
Moederdag wordt op 8 mei, de
tweede zondag in mei, overigens
niet alleen in Nederland gevierd,
maar ook in onder meer Duitsland,
België, Italië, Zwitserland en de Verenigde Staten. Spaanse en Portugese moeders werden op de eerste zondag van mei al met bloemen
of planten verrast. Er zijn ook moeders die nog op hun bloemetje moeten wachten, waaronder de Franse
en Zweedse die op de laatste zondag van mei aan de beurt zijn.

Aalsmeer - In verband met Bevrijdingsdag, donderdag 5 mei, is het
gemeentehuis de gehele dag gesloten. De medewerkers mogen vroeg
weekend gaan vieren, want ook vrijdag 6 mei blijven de deuren van
het gemeentehuis dicht. In verband
met Bevrijdingsdag vindt vanavond
ook niet het beraad en de raadsvergadering plaats. Deze bijeenkomst wordt volgende week donderdag 12 mei gehouden. Begint als
altijd om 20.00 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis en is openbaar. Begin juni hebben de medewerkers van het gemeentehuis opnieuw een lang weekend. Donderdag 2 (Hemelvaartsdag) en vrijdag
3 juni is het gemeentehuis beide dagen ook gesloten.

Aalsmeer - “We zijn er heel blij
mee, hebben het initiatief van het
bedrijfsleven direct omarmd”, aan
het woord wethouder Ad Verburg
en hij vertelt over de verkiezing van
de onderneming van het jaar. En
dat dit geen eenmalige verkiezing
wordt, weet de wethouder heel zeker. “De verkiezing gaat jaarlijks gehouden worden. Het wordt een traditie.” Verburg gaat enthousiast verder: “ Er zijn in Aalsmeer bijna 2.800
bedrijven. Aalsmeer heeft de hoogste bedrijfsdichtheid van Nederland.
Zo’n verkiezing is goed voor de economie en wij zijn trots op de kwaliteit die in onze gemeente gevestigd is.” In heel veel gemeenten worden verkiezingen van de onderneming van het jaar gehouden, maar
Aalsmeer heeft een primeur: Niet
alleen de beste onderneming van
het jaar wordt gekozen, maar ook
de beste starter van het jaar. “Na de
startersavond door de Kamer van
Koophandel was ik onder de indruk
van de starters. Voor de durf om een
eigen bedrijf op te zetten, zeker nu,
heb ik respect”, gaat Verburg verder
in zijn rappe betoog. “Dus ieder bedrijf kan deelnemen, zowel bestaande als nieuwe bedrijven. Grote ondernemingen, maar ook zzp-ers,
zelfs de groenteman, zeg maar.”
Trots op jury
Samen met de twee initiatiefnemers,
Ron Leegwater van Rabobank Regio
Schiphol en Cor Zomer van Flynth

adviseurs en accountants, zijn Jennifer Meijers en Tim Bakker van de
gemeente aan de slag gegaan met
de organisatie. Allereerst werd een
jury gezocht. En op deze heren zegt
Verburg trots te zijn. “Een van de juryleden is John Jansen van ATP. Jaren terug werden ook jaarlijks verkiezingen gehouden, hij was de
laatste in de reeks die zich ondernemer van het jaar mocht nemen.”
De gemeente krijgt in de organisatie ook alle hulp van de Kamer van
Koophandel. Tot en met 15 juni kunnen ondernemingen en starters zich
aanmelden voor de verkiezingen.
Een bedrijf kan zichzelf aanmelden, maar wie een onderneming wil
voordragen kan dit laten weten aan
de gemeente en er gaat contact met
de betreffende firma opgenomen
worden. Inschrijven is namelijk niet
even een naam noemen, er dienen
diverse vragen beantwoord te worden om de jury een beeld te geven
van de onderneming. Uit alle inzenders worden uiteindelijk tien bedrijven en vijf starters gekozen. Hiervan
worden resp. zes en drie bedrijven
genomineerd.
Deze bedrijven krijgen bezoek van
de jury en er wordt een film in het
bedrijf gemaakt, die vertoond gaat
worden op de feestelijke uitreikingsavond op 28 oktober, die volgens Verburg spectaculair wordt
en enkele leuke verrassingen kent.
“Het programma is nog niet helemaal rond, maar we zetten hoog in.

Als je het doet, moet je het ook gelijk goed doen.”
Beeldje en vignet
Voor de twee winnende bedrijven liggen natuurlijk prijzen klaar.
De onderneming van het jaar krijgt
een bedrag van 2.500 euro, dat besteed mag worden aan een goed
doel of een lokaal initiatief, de starter van het jaar wordt beloond met
een cheque van 750 euro, dat gebruikt mag worden voor innovatie
van het bedrijf of geschonken kan
worden aan een goed doel. Beide
winnaars worden verder ook getrakteerd op een beeldje en het vignet
‘Ondernemer van het Jaar’ mag een
jaar lang gebruikt worden op briefpapier, de website, etc. De winnaars
worden tot slot ook aangemeld voor
de verkiezing van onderneming
van het jaar in Noord-Holland. Het
wordt spannend, wie zal deze hoogste Aalsmeerse onderscheiding voor
het bedrijfsleven voor het eerst winnen? “Ik weet dat het leeft onder de
bedrijven”, zegt wethouder Verburg
tot besluit. “Ik weet enkele bedrijven die zich zeker gaan aanmelden.”
De vragenlijst voor aanmelding is
te downloaden via www.aalsmeer.
nl/ovhj, digitaal aan te vragen via
ovhj@aalsmeer.nl, te bemachtigen
door te bellen naar 0297-387575 en
af te halen aan de balie van het gemeentehuis.
Door Jacqueline Kristelijn

Win een prijs met actie ‘Met
belgerinkel naar de winkel’

Lange rij voor stoplichten
Aalsmeer - Met smart kijkt menigeen vast uit naar 13 mei, de dag,
volgens de borden, dat de Dorpsstraat weer open gaat voor verkeer.
Er worden rioleringwerkzaamheden
uitgevoerd en de brug krijgt een opknapbeurt. Een maand nu wordt gewerkt en volgens bewoners kan dit
best sneller. “Het schiet niet echt
op. Er zijn ook niet veel mensen aan
het werk, hoor”, aldus een bewoner
in een reactie. Onbegrijpelijk, zeker nu vast is komen te staan dat
de Dorpsstraat ook een belangrijke
toegangsweg is voor het centrum.
Iedere dag staan er weer lange files
op de Van Cleeffkade om het dorp

Andere indeling
voor de markt
Aalsmeer - Samen met de branche-organisatie voor markten heeft
de gemeente nagedacht over de indeling van de markt op het Raad-

weer te kunnen verlaten. Regelmatig staat de rij auto’s tot om de
hoek bij het Raadhuisplein te wachten voor de stoplichten bij de N201.
Aansluiten vanaf de Uiterweg is dan
niet mogelijk en dit geeft eveneens
weer stilstaand verkeer, zelfs ook op
het Praamplein. Natuurlijk is de gemeente op de hoogte van de regelmatige files in met name de ochtend
en het begin van de avond, maar de
houding ‘even doorbijten’ wordt min
of meer aangenomen. Een tip tot
slot om enigszins de druk van de ketel te halen: De N201 is ook bereikbaar via de Stommeerkade en, wel
iets verder, de Mensinglaan.
huisplein. Daaruit is voortgekomen
dat de standplaatsen voor de kramen anders ingedeeld gaan worden. B&W hebben daarvoor een
nieuwe plattegrond voor het marktterrein vastgesteld. Hoe die nieuwe
indeling is, kan de gemeente op dit
moment nog niet kenbaar maken.

Aalsmeer - Met de fiets naar de
winkel en kans maken op mooie
prijzen. Dat kan met de stickeractie ‘Met belgerinkel naar de winkel’. Deze campagne stimuleert het
boodschappen doen op de fiets.
Tijdens de Geraniummarkt op 7 mei
wordt de campagne officieel geopend door wethouder duurzaamheid Ulla Eurich. Zij haalt de eerste
sticker bij sponsor Waning Tweewielers in de Zijdstraat. Waning
sponsort twee Batavus BUB fietsen.
Wethouder Eurich: “Het is belangrijk dat er meer wordt gefietst, zowel voor het milieu en de gezondheid als voor de bereikbaarheid van
de winkels. De campagne sluit daar
goed bij aan en daarom steun ik deze van harte.”
Door op de fiets boodschappen
te doen levert veel voordelen op.
De bereikbaarheid van de winkels
wordt vergroot, het bevordert de
luchtkwaliteit en het is goed voor de
gezondheid. Hiernaast kunnen leuke prijzen worden gewonnen door
deelname aan de actie.
Diverse ondernemers in het Centrum, Ophelialaan en Oosteinde
hebben prijzen ter beschikking gesteld. De spaarkaarten en stickers
voor de campagne zijn te verkrijgen bij de deelnemende winkeliers
in de gemeente Aalsmeer. Naast de
winkels, zijn er bij het gemeentehuis
ook stickers te verdienen indien er
bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs wordt opgehaald. Wie wil weten welke winkeliers er meedoen
met de campagne en welke prijzen er te winnen zijn, kan kijken op
www.aalsmeer.nl/belgerinkel.

Fotowedstrijd
Aan de actie ‘Met belgerinkel naar
de Winkel’ is een speciale fotowedstrijd gekoppeld voor de inwoners
van de gemeente Aalsmeer. Zij kunnen hun favoriete foto opsturen met
als thema ‘Mijn fiets en ik’. De mooiste fietsfoto’s maken kans op mooie
prijzen. Een deskundige jury kiest
de mooiste foto die het best bij het
thema past. Stuur de foto voor 21
mei naar belgerinkel@aalsmeer.nl.
Energiemarkt
Met ‘belgerinkel naar de winkel’ maakt deel uit van het duurzaamheidbeleid van de gemeente Aalsmeer. Op 28 mei vindt in kader van dit beleid een energiemarkt
plaats in het gemeentehuis. Op deze markt krijgen bezoekers tips om
te besparen op energie en de portemonnee. Er zijn demonstraties van
zonneboilers en er is een bedrijf dat
een gewone fiets om kan bouwen
tot een elektrische fiets.
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Verdachten autodiefstallen door
Marechaussee aangehouden
Schiphol - Een rechercheteam
van de Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagochtend 3 mei
zeven verdachten van betrokkenheid bij grootschalige autodiefstal
aangehouden. De verdachten zouden tientallen personenauto’s hebben gestolen op diverse locaties in
Amsterdam en op Schiphol. De verdachten komen onder meer uit Amsterdam. Naar aanleiding van aangiftes op Schiphol en in Amsterdam,
werd een speciaal team geformeerd
van rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee en de regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Het onderzoek startte begin dit jaar. Dinsdagochtend konden de verdachten

Winkelverbod
Hoofddorp – De politie hield
woensdag 4 mei twee vrouwen aan
voor winkeldiefstal in een zaak aan
het Marktplein. De twee (beiden uit

Kudelstaart - In de nacht van zondag 1 op maandag 2 mei is rond
drie uur ingebroken in een in de
Fonteinkruidhof geparkeerde auto.
Bewoners hebben een donker gekleed persoon zien lopen en hebben
de politie gealarmeerd. Toen agenten arriveerden was de dief er al
vandoor met het navigatiesysteem
uit de auto.

worden aangehouden. In een aantal woonhuizen en loodsen in onder andere Amsterdam zijn doorzoekingen verricht. Daarbij zijn tevens twee hennepkwekerijen aangetroffen. Er zijn diverse goederen,
waaronder auto’s, in beslag genomen. Alle verdachten zijn in verzekering gesteld en zitten in beperkingen. De Koninklijke Marechaussee
doet daarom verder geen mededelingen over de zaak.

Veel boetes
na controle

Meerdere aanhoudingen worden
niet uitgesloten. Het onderzoek is
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie in
Haarlem, locatie Schiphol.

Debatavond D66 over
bezuinigingen onderwijs
Aalsmeer - D66 Haarlemmermeer
en Aalsmeer organiseert in café de
Bolle Olifant aan de Venneperweg
in Nieuw-Vennep op 11 mei een debatavond over passend onderwijs
in Haarlemmermeer. Tijdens deze
avond zullen deskundigen, politici
en vertegenwoordigers van 3 scholen met elkaar in gesprek gaan over
de vraag wat de gevolgen van de
aangekondigde bezuinigingen op
het passend of speciaal onderwijs.
Zaal open vanaf 20.15 uur, aanvang
20.30 uur.
Bezuinigingen op passend onderwijs in HLMR: gevolgen en oplossingen? Vanuit het kabinet komen
forse bezuinigingen af op de scholen die passend onderwijs bieden.
En ook de gemeente moet bezuinigen. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de scholen en de kinderen? Scholen voor passend onderwijs zijn opgezet voor onderwijs
aan bijzondere kinderen, zoals kinderen met beperkingen (verstandelijk en/of lichamelijk) maar ook bijvoorbeeld voor hoogbegaafde kin-

Navigatie uit
auto gestolen

deren. Tijdens dit D-Café zullen de
heer Roelofse van de JPHeijeschool
(speciaal basisonderwijs), mevrouw
Spek van het Leonardo onderwijs
(onderwijs voor hoogbegaafden) en
Teus van den Brink van de Waterlelie (voor kinderen met epilepsie)
ons vertellen wat het voor hun situatie betekent. Ook zal een specialist uit het onderwijs een kritisch tegengeluid laten horen en vanuit onderzoek een ander licht laten schijnen op deze problematiek. Aansluitend zullen zij in gesprek gaan met
de fractie van D66 en de onderwijswethouder John Nederstigt. Ook het
publiek wordt van harte uitgenodigd
mee te discussiëren over dit onderwerp. Na afloop is het tijd voor een
gezellige borrel waar men kan napraten en nog persoonlijk vragen
kan stellen aan de sprekers en de
D66 fractie en wethouder.
Voorafgaand aan het debat organiseert D66 HaarlemmermeerAalsmeer haar halfjaarlijkse algemene ledenvergadering. Start 19.00
uur.

Picknicken langs de Poel
Aalsmeer - Genieten van de Westeinderplassen kan natuurlijk op het
water. Er zijn diverse smalle slootjes
die vragen ontdekt te worden. Er zijn
ook gemeentelijk eilanden, waar vrij
afgemeerd mag worden. Niet iedereen heeft natuurlijk een boot, maar
ook deze mensen kunnen weg mijmeren nabij het water. En, ook leuk
om eens te doen, picknicken. Langs
de poelzijde, Stommeerweg en Kudelstaartseweg, staan diverse picknicktafels.
De picknickplek nabij de watertoren, waar ook bij geparkeerd kan
worden, is ook nog eens leerzaam

voor hen die meer willen weten over
de geschiedenis van de Westeinderplassen. De stichting Oud Aalsmeer
heeft op diverse plaatsen in de gemeente borden geplaatst met informatie over het betreffende monument of plek. Over de Westeinderplassen (lezen en recht vooruit kijken): ‘Aalsmeer lag vroeger als een
langgerekt schip (voorplecht Oosteinde, brug het dorp en achterplecht Westeinde) te midden van
een grote zee van water: Haarlemmermeer, Legmeer en Westeinderplassen.
De Westeinderplassen zijn tus-

sen 1640 en 1720 door vervening
(weggraven van veen voor het maken van turf) ontstaan. Op den duur
was bewoning aan de Westeinderdijk (evenwijdig aan de Uiterweg
gelegen en in de buurt van de akkers rechts voor u tussen de grote en kleine Poel) niet meer mogelijk. In 1844 werd het laatste houten
huis op twee schuiten naar de Uiterweg over gevaren.
De Groeneweg tussen de Herenweg
en de Rijzen verdween in de golven’.
Op het bord is tevens een kaart afgebeeld met de situatie in de achttiende eeuw.

pers plaats op het Wheel en leveren zo een bijdrage aan deze run tegen kanker. Het Wheel loopt minimaal 10 en maximaal 12 kilometer
per uur. De langzaamste loper bepaalt de snelheid.
Voor elke loper verzorgt FloraHolland de financiële bijdrage van
36,50 euro aan dit goede doel en
krijgt de deelnemer een uniek shirt
als herinnering aan de deelname.
Het is de bedoeling dat de lopers
zich weer laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen zodat
in totaal een mooi bedrag aan het
goede doel gegeven kan worden.
Gedurende de 24 uur is er een tent
met versnaperingen en muziek aanwezig.
Lopers en fietsers worden geacht
minimaal een half uur van tevoren
aanwezig te zijn. In het Wheel staan
ook spinningbikes. Supporters zijn
welkom. Tijdens het laatste uur op
zaterdag 4 juni van 11.00 tot 12.00
uur wordt de cheque met het totaal
ingezamelde bedrag overhandigd
aan Richard Bottram. Meer informatie: www.wheelofenergy.com

Gastmoeders bedankt voor
tweede thuis studenten
Aalsmeer - De uitwisselingsstudenten van YFU bedanken, speciaal voor Moederdag, hun Nederlandse gastmoeders voor de goede
zorg, warmte en liefde. Ruim vijftig
Nederlandse gezinnen bieden momenteel een tweede thuis aan studenten die, vanuit de hele wereld,
naar Nederland zijn gekomen om
onze taal te leren en de Nederlandse cultuur te ontdekken. De gastmoeders helpen de droom van hun
gastkind te verwezenlijken. Mevrouw Blom uit Aalsmeer is momenteel gastmoeder van de Argentijnse student Tadeo. Mevrouw Mooij
uit Limmen heeft haar huis en hart
open gesteld voor de Belgische Lilian. Familie Louter heeft haar gezin verrijkt met de Chinese studente Yidan en familie Sterenborg met
de Duitse studente Hanna.. In Diemen woont YFU-student Alex uit
Moldavië bij de familie Arts. Zonder
deze wereldmoeders, die belangeloos een uitwisselingsstudent in hun
gezin opnamen, was een uitwisse-

ling voor de studenten niet mogelijk. De internationale YFU studenten komen naar Nederland voor
een culturele uitwisseling en draaien voor een semester of jaar mee in
het leven van een Nederlands gezin.
De gastmoeders spelen hierbij een
onmisbare rol. YFU is een non-profit uitwisselingsorganisatie voor jongeren. Haar doelstelling is het bevorderen van begrip tussen mensen uit verschillende culturen. Jaarlijks komen tientallen buitenlandse
jongeren naar Nederland om kennis te maken met Nederland. Eveneens reizen tientallen Nederlandse
jongeren elk jaar met YFU naar het
buitenland om hun grenzen te ontdekken en kennis te maken met een
cultuur naar keuze. YFU geeft jongeren en gezinnen graag de kans
om hun grenzen te verleggen en de
wereld te ontdekken. Wilt u de wereld in huis halen en gastgezin worden? Neem contact op met YFU, telefoonnummer 0297-264850.
Voor meer informatie: www.yfu.nl.

Telefoon uit
auto gestolen

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 april is ingebroken in een in de Visserstraat
geparkeerde Renault Traffic. Een
ruit van de wagen is ingeslagen. De
dieven zijn er vandoor gegaan met
een telefoon. De inbraak heeft tussen elf uur in de avond en half negen ‘s ochtends plaatsgevonden.

Navigatiesysteem
gestolen

Aalsmeer - Op vrijdag 22 april zijn
rond half twee in de nacht van twee
vrachtwagens de ruiten ingeslagen.
De trucks stonden geparkeerd bij
een bedrijf aan de Middenweg. Uit
de Volvo is het navigatiesysteem gestolen. Uit de andere wagen is niets
ontvreemd.

Frontale botsing
op Fokkerweg

Badhoevedorp) waren door winkelpersoneel betrapt op het stelen van
een ring. Ze zijn overgebracht naar
het politiebureau en verhoord.
De twee kregen een winkelverbod
voor de bewuste winkel.

Oude Meer – Door nog onbekende
oorzaak botsten zaterdag 23 april
op de Fokkerweg twee automobilisten frontaal op elkaar. Dat gebeurde omstreeks 06.30 uur. Drie inzittenden, waarvan er twee door de
brandweer uit hun auto moesten
worden geknipt, zijn met onbekend
letsel naar ziekenhuizen vervoerd.

Roparun Team van Flora
in Wheel of Energy
Aalsmeer - De Wheel of Energy
is een enorm loopwiel op Schiphol
Plaza. De man achter dit Wheel is
Richard Bottram. Richard is op 10
oktober 2010 gestart met zijn run
tegen kanker. Dit doet hij door een
jaar lang elke dag de marathonafstand van 42,2 kilometer te lopen in
het Wheel. Het RoparunTeam van
FloraHolland heeft al eerder gelopen in het Wheel. Nu willen de
teamleden samen met collega’s en
relaties van FloraHolland het Wheel
ook 24 uur draaiende houden. Van
vrijdag 3 juni 12.00 uur tot zaterdag
4 juni 12.00 uur moet het Wheel gevuld worden met 24 uur x 3 lopers
is 72 lopers.
Financieel directeur Erik Leeuwaarden en Richard Bottram en een loper van RoparunTeam FloraHolland
doen de aftrap en lopen samen het
eerste uur. In het kader van 100 jaar
coöperatief samenwerken wil FloraHolland samen met haar medewerkers, relaties, leden, klanten en initiatiefnemer Richard Bottram die dag
het wiel 24 uur in beweging houden.
Ieder uur nemen er een tot drie lo-

Aalsmeer - Op donderdag 28 april
vanaf vijf uur in de middag heeft de
politie een transportcontrole gehouden op het parkeerterrein aan
de Dreef. 21 Vrachtwagens zijn gecontroleerd. Er zijn diverse boetes
uitgeschreven, de meesten voor het
overschrijden door de chauffeur van
de maximaal rijtijd.

Zijn ze schuwer of wijzer geworden?

Minder nijlganzen bij en
in Poel, wel met kleintjes
Aalsmeer - De populatie nijlganzen is sterk gekortwiekt en menigeen weet natuurlijk wel waarom. De
vele ganzen vormden een gevaar
voor Schiphol. De ganzen hadden
(of hebben) hun vliegroute via de
luchthaven en een groepje van deze
dieren in een vleugel van een vliegtuig kan rampzalige gevolgen hebben. De ganzen zaten veelal overdag aan en in de Westeinderplassen en vlogen ‘s avonds naar landerijen en bosgebied in de Haarlemmermeer.
De actie op de populatie in te dunnen, heeft zeker effect gehad.
Slechts zo’n drie tot vier families

hebben hun onderkomen weer gevonden bij de Poel. En, ze hebben
kleintjes. Toch wel aandoenlijk! Papa
en mama met hun kroost. Ze ‘gakken’ vrolijk rond, lijken schuwer geworden of is het wijzer? Er lopen
tot slot heel veel mensen langs de
Westeinderpassen hun honden uit
te laten. Het klinkt misschien hard,
maar iets minder ganzen heeft wel
voordelen. De hoeveelheid poep
is ook met meer dan de helft verminderd. Er kan weer ‘gewoon’ een
wandeling door het gras langs de
Poel gemaakt worden. Maar, enkele ganzenfamilies horen er toch wel
bij. Ziet er wel leuk uit!

Wel geluk op vrijdag 13 mei

Multi-jazztalent in P60
Amstelveen - Multi-jazztalent Ruben Hein brengt vrijdag de 13e mei
wel geluk in P60. Zanger en pianist
Ruben Hein wordt gezien als een
van de grootste jazztalenten die Nederland op dit moment telt. Met de
release van zijn ijzersterke debuutalbum Loose Fit op het vermaarde
Blue Note label, trekt deze artiest
de aandacht van menig jazz en popliefhebber. Zijn uitstraling, visie en
vooral zijn talent beloven een heerlijk concert van de artiest op vrijdag de 13e mei in P60. Een nominatie voor “Beste Zanger” en “Beste
Nieuwkomer” voor de 3FM awards
zegt genoeg over de kwaliteiten die
Ruben Hein in huis heeft als hedendaagse jazzact.
Alsof al deze aspecten nog niet genoeg zijn, stond Ruben Hein als enige Nederlandse artiest op het Java Jazz festival, tussen grote namen
als o.a. Corinne Bailey Rae, Jamie
Lidell en Santana. Omschreven als
een mix tussen Billy Waters, Miles
Davis en Radiohead, noemt Ruben
Hein zelf Paul Simon en Ray Charles
als zijn inspiratiebronnen. De eerste
single Elephants onderstreept het

succes van de zoektocht naar de
soul die het beste bij zijn stem past.
Ook de tweede single Somebody To
Love sluit hier feilloos op aan.
Met in totaal twaalf nummers vormt
het album Loose Fit dan ook een
warme compositie van pop, jazz en
soul. Het maken van de CD was volgens de zanger geen ingewikkeld
proces. Ruben’s achtergrond als
Conservatorium student, aangevuld
met een lading talent, deden de opnames soepel verlopen. De release
van Loose Fit betekent voor Hein
pas het begin van zijn carrière en
de zanger kan dan ook niet wachten op wat er in de volgende jaren
komen gaat. De muzikale kwaliteiten van Ruben Hein met een mix van
pop, jazz en soul garandeert P60 je
een heerlijke, maar vooral muzikale avond. De zaal gaat deze avond
om 20:00 uur open, aanvang van het
concert is om 20:30 uur. Kaarten à
12 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.P60.nl en de P60
kassa tijdens avondprogramma’s.
Tijdens de avond zelf zijn kaarten,
indien voorradig, à 13 euro verkrijgbaar bij de P60 kassa.

Jubileumexpositie 25 jaar
galerie Ada Gons Goosen
Bilderdam - Een overzichtstentoonstelling is tot en met 30 september te bezichtigen in de 25 jarige galerie van Ada Gons Goosen.
Onder andere portretten van allerlei dieren geschilderd op houten
panelen, oude deuren en luiken,
en de tot de verbeelding sprekende kleurtekeningen van Afrikaanse dieren maken deel uit van de expositie. Ada Gons Goosen is werkzaam als autonoom kunstenaar en
heeft zich gespecialiseerd in het
schilderen met alkydverf op hout.
Ze schildert op hout omdat het leeft,
het voegt iets toe aan het schilderwerk. In een zeer eigen stijl portretteert zij dieren. Opvallend is dat zij
de schildering vaak door laat lopen

op de lijst of over de rand van het
paneel. Uit veel van haar schilderijen spreekt dan ook een groot gevoel
voor humor.
De fascinatie voor het rund komt in
haar werk duidelijk tot uitdrukking
en dit dier is dan ook prominent in
het atelier aanwezig. De tentoonstelling is te bezichtigen in het ruime atelier van Ada Gons Goosen,
gevestigd in een uit 1630 daterend
pand (voormalige turfstekerswoningen) gelegen aan rivier de Drecht,
aan Bilderdam 28. Het atelier is
open van donderdag tot en met zondag van 10.00 tot 18.00 uur en op afspraak. De toegang is gratis.
Informatie: 0172-508147 of kijk op:
www.adagonsgoosen.nl

Allen Weerbaar dagje uit!
Aalsmeer - Buurtvereniging Allen Weerbaar is een dagje uit geweest. Woensdag 27 april vertrok
de bus vanaf het Bloemhof parkeerterrein naar Ridderkerk. Via de
A4 kwam de groep precies op tijd
aan in het Chocolade Atelier van de
heer F. Van Noppen. De heer van
Noppen liet het maken van bonbons
zien, evenals het vervaardigen van
een leuke koe. De groep mocht ook
proeven en er was een winkeltje. De
lunch werd gebruikt in Rotterdam,

Het middagprogramma bestond
uit een bezoek aan de Maasvlakte. De bus reed door het Botlek gebied, met de olieopslag, containers
en de overslag van erts. In Future Land werd een expositie bezocht
waar te zien was hoe de Maasvlakte
2 tot stand komt. De terugweg had
de groep pech, file, file en nog eens
file. Het dagje uit werd besloten met
een diner in Buitenkaag.
Al met al een heel geslaagde dag
met prachtig weer.
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Scoor dit weekend een jeans
met veel korting bij Big L
Aalsmeer - Big L gaat weer ruimte maken voor de nieuwste modellen jeans van bekende merken als
onder andere G-star, Pall Mall, Indian Rose en ga zo maar door. Om de
nieuwe jeans weer een mooie plek
te geven in de winkel, wordt eerst de
bezem door de jeanswand gehaald.
De ‘oude’ broeken gaan dit weekend met fikse korting weg, en dat
bespaart toch een hoop geld in de
portemonnee.
Bespaar dit weekend tot en met vijftig procent korting op een nieuwe
jeans. Voor iedereen zit er wel een
broek bij, want Big L is bekend geworden om zijn grote aanbod in
jeans. In 1984 begon Big L als parallel importeur van de toen mateloos populaire 501 jeans van Levi’s. Containers vol werden vanuit
Amerika verscheept en op de Albert
Cuyp markt in Amsterdam verkocht.
Levi’s Benelux bood aan om te gaan
samenwerken. Dit resulteerde in
een exclusief contract voor de verkoop van de collectie Levi’s B-keus
en de verkoop van de Levi’s monstercollectie. Al 27 jaar is Big L dus
jeansaanbieder. Tegenwoordig is de
winkel in de Zijdstraat al jaren toon-

aangevend in de nieuwste modetrends. Een afdeling voor de heren
met onder andere Jack&Jones, Esprit, Gstar en Levi’s. En op de damesafdeling ondermeer de merken
Edc, Only, Gstar en Indian Rose. Ook
aan de kinderen is gedacht, zowel
jongens als meisjes. Op dit moment
is de winkel goed gevuld met veel
korte broeken, t-shirts en zomerse
jurkjes. Big L heeft overigens service hoog in het vaandel staan. Is je
broek iets te lang? Inkorten behoort
ook tot de service. Door het indrukwekkende aantal modellen in jeans
moet iedereen wel een broek kunnen scoren en dat tegen kortingen
tot en met vijftig procent.
Laatste dagen Fietsactie
Nog een aantal dagen krijgen klanten bij besteding van elke 25 euro
een coupon en met deze coupon
maken klanten kans op de geweldige retro fiets die gepresenteerd
staat in de etalage van Big L. Wie
bijvoorbeeld voor 100 euro koopt,
krijgt 4 coupons, dus 4 keer kans.
De winnaar wordt 10 mei getrokken en maakt dan de blits met deze
stoere retro bike.

Ambachtelijke keuken voor lunch en diner

Vernieuwd restaurant ’t Oude
Veerhuys viert 12 ½ jubileum
Aalsmeer - Het is dit jaar twaalf
en een half jaar geleden dat chefkok Philippe Sargis restaurant ’t Oude Veerhuys heeft overgenomen.
En dit wil hij vieren met zijn gasten. Vanaf deze week tot met oktober wordt er een speciaal viergangen-menu aangeboden voor slechts
33,50 euro per persoon. Iedere week
wordt er een ander menu samengesteld. Restaurant ’t Oude Veerhuys is al lange tijd een begrip in
Aalsmeer, eerst als kroeg en vanaf 1983 als restaurant. Toen Philippe Sargis 25 jaar geleden uit Frankrijk kwam is hij in de keuken van dit
restaurant begonnen. Na een aantal jaar een restaurant in Almere gehad te hebben, kreeg hij op 26 april
1999 de kans om ’t Oude Veerhuys
te kopen. Hij is eigenaar, al blijft hij
als chefkok nog steeds verantwoordelijk voor alles wat er in de keuken
gebeurt. Onlangs heeft hij het restaurant een nieuwe uitstraling gegeven. Het donkere interieur is vervangen door lichte en frisse tinten.
Alles is geschilderd en ook de verlichting is aangepast. Het restaurant
is duidelijk met zijn tijd meegegaan.
De tafels zijn altijd stijlvol gedekt en
bieden plaats voor zeventig gasten.
Met ruim 33 jaar ervaring in de horeca weet Fransman Sargis zijn gasten te verwennen met de heerlijkste spijzen en dranken. Samen met
zijn mensen in de keuken en de bediening zorgt hij ervoor dat iedereen
tevreden is en blijft. Of dat nu tijdens
een zakenlunch is, een koffiepauze tijdens een fiets- of boottochtje,
een gezellig familiediner, een intiem
etentje of een compleet feest, alles
is mogelijk. Als erkend leerbedrijf
heeft de gastheer zijn eigen personeel in de keuken opgeleid, wat de
unieke kwaliteit garandeert.

Zowel de lunch- als de dinerkaart
zijn zeer uitgebeid en gevarieerd,
met daarnaast steeds wisselende
seizoensgerechten. Op dit moment
zijn dat natuurlijk de asperges, die
op verschillende manieren worden
klaargemaakt. Op de klassieke wijze of samen met vis of vlees. En het
duurt niet lang meer of het is weer
tijd voor de paling. Uiteraard afkomstig uit de Westeinderplassen.
Uniek voor ’t Oude Veerhuys is dat
alles op ambachtelijke wijze wordt
bereid. Niets is van te voren klaargemaakt. Alles wordt dus vers gemaakt en steeds meer biologisch.
Ideaal voor mensen met speciale wensen of een dieet. Dagelijks is
er aanvoer van verse kreeft en zeetong, één van de specialiteiten. Voor
kinderen wordt een speciaal menu
samengesteld. De kok houdt graag
rekening met wat de klant kan, wil
en mag eten. Het restaurant is Bourgondisch, op hoog niveau. ’t Oude
Veerhuys is gevestigd in een mooi
pand dat dateert uit 1875, is goed te
bereiken en ligt op een mooie locatie aan het einde van de Pontweg.
Het gezellige terras, waar het goed
toeven is, biedt uitzicht op de Ringvaart. Naast koken is wijn een andere passie van Philippe Sargis. Hij
adviseert graag welke wijn bij welk
gerecht past. Ieder jaar gaat hij naar
Frankrijk op zoek naar nieuwe wijnen, maar hij koopt ook wijnen in uit
de rest van de wereld. Zo schenkt
hij wijn uit Spanje, Italië, Australië,
Zuid Afrika en Chili.
Restaurant ’t Oude Veerhuys is zeven dagen per week open vanaf
12.00 uur ’s middags. Meer informatie en de menukaart is te vinden op
www.oudeveerhuys.nl.
Door Ilse Zethof

Rekreatiepark
Aalsmeer:
Al meer dan 40
jaar een begrip!

Veelzijdige Geraniumjaarmarkt
en braderie in het Centrum
Aalsmeer - Zaterdag 7 mei vindt in het Centrum weer de jaarlijkse Geraniumjaarmarkt plaats. De Geraniummarkt wordt ingericht op
het Raadhuisplein en in de Zijdstraat vindt een braderie plaats. 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.
De afdeling Aalsmeer van de KMTP organiseert op (een deel van)
het Raadhuisplein en Drie Kolommenplein de Geraniummarkt. 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
een ieder weet wat er te koop is. Bezoekers kunnen bij de stand van de
KMTP hun gekochte producten in
bewaring geven, zodat zij rustig verder kunnen winkelen. De stand van
KMTP Groei & Bloei bevindt zich nabij het beeld van Flora, godin van de
lente en de bloemen dat op een tien
meter hoge sokkel staat voor het
gemeentehuis.
Bij goed weer verzorgt Aalsmeers
Harmonie het traditionele concert
tijdens de Geraniummarkt. Dit begint omstreeks 12.00 uur op het
Raadhuisplein. Voor inlichtingen
over de Geraniummarkt: tel. 0629550604. In de Zijdstraat wordt net
als voorgaande jaren een uitgebreide braderie gehouden. Naar verwachting staan er ongeveer tachtig kramen opgesteld in de Zijdstraat, Weteringstraat en op het Molenplein. Op de markt onder andere
kleding, sieraden, kralen, horloges,
portemonnees, boeken, snoep en
ander lekkers. Naast de vele standwerkers zijn ook winkeliers en verenigingen vertegenwoordigd met
een kraam. Bij de diverse horecazaken in het centrum zijn voldoende
mogelijkheden voor een drankje en

allerlei lekkernijen. Bij het terras in
de Weteringstraat staat een springkussen voor de kleine gasten.
Met fiets, boot en auto
Op zaterdag 7 mei is de aftrap van
de actie Met Belgerinkel naar de
Winkel. Tot en met 11 juni krijgen
klanten voor elke keer dat ze bij een
deelnemende winkelier in Aalsmeer
op de fiets een aankoop doen een
sticker op een spaarkaart. Elke ingeleverde volle spaarkaart, met acht
stickers, geldt als een lot in een verloting van één of meer mooie prijzen. Kijk voor deelnemende winkeliers in Aalsmeer Centrum op www.
aalsmeercentrum.nl. Komt u met de
boot? Dan kunt u aanmeren aan het
Praamplein dat bereikbaar is vanaf de Ringvaart bij Zorgcentrum
Aelsmeer of aan de Kolenhaven,
achter watersportvereniging Nieuwe Meer. Wie onder de Capanebrug
(doorvaarthoogte 1.10 meter) op de
Stationsweg past, kan vanaf de Kolenhaven zelfs doorvaren naar het
Stokkeland bij het gemeentehuis.
Voor wie toch met de auto komt: de
Dorpsstraat is vanwege werkzaamheden aan het riool en de Barendsebrug nog steeds afgesloten voor
doorgaand verkeer.
De Weteringstraat is vanwege de
braderie afgesloten. Het Praamplein
is wel bereikbaar via de Markt-,
School- en Dorpsstraat en via de
Van Cleeffkade of de Stationsweg.
Naast het Praamplein en het Drie
Kolommenplein is ook het parkeerterrein van de Rabobank de gehele dag geopend en kan geparkeerd
worden in de diverse straten in het
centrum.

Uitreiking op Geraniummarkt zaterdag

Bijzonder Moederdagboeket
voor bijzondere Kudelstaartse
Aalsmeer - Door één van de leden
van de afdeling Aalsmeer van Groei
en Bloei werd de naam van mevrouw
Mahjan Yari uit Kudelstaart doorgegeven. Wie deze mevrouw is? Zij is
geboren in Afghanistan en daar opgeleid tot onderwijzeres. Zij trouwde
en kreeg drie zonen en een dochter.
Toen het politiek steeds moeilijker
werd en haar man niet bij zijn familie kon blijven, is zij met haar vier
kinderen met behulp van mensenhandelaren in 1995 gevlucht naar
Pakistan. Ook daar kon zij niet blijven en weer vluchtte zij via Rusland
naar Cuba en Equador om uiteindelijk in 1997 in Nederland te arriveren. In alle landen moest zij leven
van wat de mensenhandelaren en
anderen haar aan eten en spullen
gaven. Waar zij ook was, niemand
mocht weten dat ze er waren. Met
vier jonge kinderen geen geluid maken is niet eenvoudig met het gevolg dat ze meerdere keren op politiebureaus moest verschijnen. Ook
dan waren het anderen die de boete betaalden om haar weer vrij te laten komen. Zij wilde graag naar Nederland, omdat haar moeder reeds
in Nederland woonde. Ook een
broer was hier, maar had geen werk
en kon hen niet verzorgen en dus

kreeg zij geen paspoort. In 1997 lukte het wel en kregen zij in 2000 eindelijk hun paspoort. Het vijftal kwam
in een vluchtelingenkamp in Dronten, waar de kinderen naar school
konden en zij werkte in het restaurant. Na de officiële verblijfsvergunning te hebben gekregen, kwam
mevrouw Mahjan Yari naar Kudelstaart. Zij is heel positief over de
opvang voor haarzelf en de kinderen, die alle vier welkom waren op
de school en hen snel vooruit hielp.
Na de lessen in de Nederlandse taal
in Hoofddorp kon Mahjan Yari al
snel als vrijwilligster gaan helpen in
Het Kloosterhof en in Zorgcentrum
Aalsmeer. Ook in de stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer
is zij actief. Op de fiets (zij leerde
in Dronten op het fietsje van haar
zoon fietsen) komt zij door weer en
wind naar Aalsmeer. Voor de afdeling Aalsmeer van Groei en Bloei alle reden om aan deze mevrouw het
bijzondere moederdagboeket uit te
reiken.
Op de Geraniummarkt aanstaande zaterdag 7 mei om 11.00 uur zal
Miekje Hoffscholte als beschermvrouwe van de markt het boeket aan
deze bijzondere Kudelstaartse overhandigen.

Let op: Laatste kans om C1000
spaarkaart vol te maken
Aalsmeer - De zeer succesvolle spaaractie voor de loungesets
bij C1000 Koster zit er bijna op. De
loungeset, waar u ongetwijfeld met
smart op zit te wachten met dit
mooie weer, is in zicht. Tot zaterdag 7 mei krijgen klanten nog gratis
spaarzegels om de spaarkaart vol te
krijgen. Voor wie zijn of haar spaarkaart net niet vol krijgt: Tot en met
14 mei kunnen zegels bijgekocht
worden voor 1 euro per stuk. Van 9

tot en met zaterdag 14 mei kunnen
de spaarkaarten ingeleverd worden
bij de infobalie van C1000 Koster in
de Ophelialaan. Medewerkers controleren de bestelling en geven een
afhaalbewijs af. Hiermee kan alleen
op zaterdag 4 juni de loungeset afgehaald worden bij Jacaranda aan
de Aalsmeerderweg 103c. Er zijn
hier tien C1000-medewerkers die
helpen. Zorg alvast voor een aanhanger of een busje?

Aalsmeer - Het Rekreatiepark
Aalsmeer is al ruim 40 jaar een begrip in Aalsmeer. Een echt familiebedrijf dat nu onder leiding staat van
de jonge ondernemers Erik en Paula
Verbeek, broer en zus. De verzorgde
jachthaven, met veel aandacht voor
groen, is opgericht door de ouders
van dit ambitieuze duo. Door aankoop van verschillende agrarische
percelen en deze om te bouwen tot
jachthaven is een hoogstaand bedrijf ontstaan met vele mogelijkheden voor de watersporter. Rekreatiepark Aalsmeer heeft inmiddels
drie verschillende locaties op de Uiterweg, zowel gelegen aan de Westeinder Plassen, als aan de Ringvaart
van de Haarlemmermeer. Alle locaties zijn uitgerust met goed onderhouden sanitaire voorzieningen en
voor de kinderen zijn er speelvoorzieningen aanwezig. Wat de terreinen gemeen hebben is de verzorgde uitstraling en de aandacht voor
groen en natuur. De keuze aan lig-

plaatsen is divers. Zo zijn er boxen
voor boten van 4 tot 15 meter. Ook
biedt Rekreatiepark Aalsmeer de
mogelijkheid een privé graslandje te
huren inclusief een ligplaats voor de
boot, sommige hiervan met de mogelijkheid een tent te plaatsen gedurende het gehele zomerseizoen.
Alle landjes zijn direct per auto bereikbaar en uitgerust met een elektra- en een wateraansluiting. Voor
de boot bezitter, die hun schip graag
het gehele jaar overdekt willen stallen, heeft Rekreatiepark Aalsmeer
diverse boothuizen beschikbaar.
Rekreatiepark Aalsmeer verhuurt
ook trekkershutten, een budgetvriendelijke overnachtingsmogelijkheid. Nieuwsgierig geworden? Erik
en Paula nodigen u van harte uit
om vrijblijvend een kijkje te komen
nemen. Rekreatiepark Aalsmeer is
gevestigd aan de Uiterweg, op de
nummers 214, 303 en 317. Bezoek
voor meer informatie de website:
www.rekreatieparkaalsmeer.nl

Moederdag ‘must-haves’ bij Espago
Aalsmeer - Espago, bekend als dé
cadeauwinkel van Aalsmeer en omstreken, is al sinds jaren het enige
verkooppunt van Bodum in deze regio. Bodum is een innovatief en creatief merk op het gebied van huishoudelijke artikelen. Onlangs introduceerde Bodum de Bistro serie;
een assortiment van mixers, koffiebonenmolens, broodroosters, waterkokers, cafétiera’s en nog veel
meer. Het unieke aan deze serie is
dat de producten in diverse kleurstellingen beschikbaar zijn. Espago heeft de serie in het zwart en
in het wit ingekocht. Daarnaast
zijn de unieke sieraden van Suzanne Schaars en Theo Neerhof ingekocht. Suzanne Schaars wordt al

langer vertegenwoordigd door Espago, haar ontwerpen van staaldraad en aluminium zijn echte blikvangers. Een prachtige tegenstelling
zijn de in rubber vervaardigde industriële sieraden van Theo Noorhof.
In de etalage zijn als deze ‘musthaves’ weer op creatieve wijze uitgestald. Voor meer informatie over
de genoemde artikelen kunnen de
websites www.nf-artline.nl, www.
cliccreations.nl en www.bodum.com
bezocht worden.
Ook voor de aankomende moederdag hebben eigenaresse Gonny en
haar team weer mooie verpakkingen in petto! Een kijkje nemen in de
veelzijdige winkel in de Ophelialaan
is een aanrader!

Ridder & Co verkoopt nu ook
thee van Provence d’Antan
Aalsmeer - Dat Ridder & Co zich
kan buigen over een goed assortiment thee, is bekend. Maar nu is
er wel een zeer bijzondere uitbreiding van thee gekomen. Ridder &
Co mag zich namelijk vast en exclusief verkooppunt noemen van het
zeer zuivere merk Provence d’Antan.
Dit is een theelijn die komt uit ZuidFrankrijk. Zij hebben prachtige kruidentheeën samengesteld van gecontroleerde biologische bouw. Provence d’Antan onderscheidt zich
van andere theeën door hun zuivere concept en hun verfijnde smaak.
De thee is ook zeer geschikt als
mooi cadeau, omdat het verpakt zit
in prachtige blikken, die later weer
bijgevuld kunnen worden met de
navulverpakkingen. De thee zelf zit
in theezakjes gemaakt van linnen!
Er is een assortimentsblik verkrijgbaar en verder zit in ieder blik een
soort thee die speciaal werkt op de
spijsvertering, nachtrust, de slanke
lijn, opwekkend gevoel, maar ook
liefdesthee is verkrijgbaar! Provence d’Antan verzekert direct resul-

taat, dus dat is lang niet gek! Naast
de thee met de prachtige bewaarblikken verkoopt Ridder & Co ook
de geweldige kruidenblikken uit de
Provence, ook allemaal van biologische teelt. Ridder & Co in de Ophelialaan is trots om deze bijzondere lijn
van thee en kruiden in haar assortiment te hebben.

2e katern
Koffie en ontbijt in de
Wereldwinkel Aalsmeer

Stichting TKA actief

In 2012 weer kinderen uit
Tsjernobyl in Aalsmeer
Aalsmeer - Op 26 april van dit
jaar was het alweer 25 jaar geleden dat de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl plaatsvond. Door
een opeenstapeling van menselijke fouten explodeerde reactor nummer drie van de Tsjernobyl centrale. Dit zorgde voor een enorme radioactieve besmetting in voornamelijk Wit-Rusland. De besmetting is in
dit gebied zo groot als de helft van
Nederland. Vooral kinderen lopen in
deze besmette omgeving een grote kans op allerlei vormen van kanker. Juist nu – door de problemen
in de kerncentrale van Fukusima is kernenergie en de gevaren daarvan weer volop in beeld. De wereld houdt weer zijn adem in. Wereldwijd werd en wordt hulp geboden aan Wit-Rusland. Het land was
niet alleen ernstig besmet, maar
verkeerde ook nog in economische
malaise. Door verschillende landen
zijn kinderen voor een langere periode (vaak 2 maanden) uit de besmette gebieden gehaald en hebben deze kinderen in een stralingsvrije omgeving aan kunnen sterken. Ook is vaak in de dorpjes en
steden hulp geboden aan de plaatselijke bevolking. Ook in Nederland
zijn veel stichtingen en werkgroepen actief die nu, 25 jaar later, nog
steeds hulp bieden en voor een pe-

riode kinderen naar Nederland halen. In Aalsmeer en Kudelstaart
is de Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer ( STKA) hiermee actief bezig. Als werkgroep heeft zij in
1990 al een eerste groep kinderen
gehaald. In totaal zijn nu al ruim 400
kinderen in Aalsmeer en omgeving
opgevangen. Om de drie jaar probeert de stichting weer een groep
van zo’n 30 kinderen naar Aalsmeer
te halen. Ook aan de dorpjes, waar
de kinderen vandaan komen, is al
veel en vaak structureel hulp geboden. Voor het geven van deze hulp
weet de stichting zich in Aalsmeer
en ruime omgeving gesteund door
de bevolking, wat vooral te merken
is aan de reacties op braderieën en
gesprekken tijdens voorlichtingsbijeenkomsten.
Ook financieel kan de stichting
steeds rekenen op voldoende giften
en bijdragen om dit allemaal te bekostigen. Een project kost rond de
20.000 euro! In haar laatste vergadering heeft de stichting besloten
om in het najaar van 2012 weer een
groep kinderen naar Aalsmeer en
Kudelstaart te halen voor een ‘gezondheidsstage’. Het is triest dat dit
nodig is, maar dankzij uw steun kan
de stichting dit blijven doen. Het bestuur hoopt weer op ieders steun en
enthousiasme.

De familie Keessen is in hun nopjes, de kids keuren de auto terwijl Wil Maas
en Gerrit Buntsma toekijken.

Familie Keessen klant van de
maand april bij Auto Maas
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is de
familie Keessen uit Nieuw-Vennep
beloond door Auto Maas voor hun
enorme loyaliteit jegens het 100-jarige autobedrijf door hen uit te roepen tot ‘klant van de maand april’.
Het was pure toeval dat de reeds
maanden geleden bestelde Seat Ibiza Cupra voor Frank Keessen vorige week binnen kwam en zodoende mooi gecombineerd kon worden
met de uitreiking van het TW steel
horloge (met inscriptie) en bijbehorende prachtige bos bloemen voor
echtgenote Joke.
Het hele gezin, inclusief de kinderen
Dirk, Bas en Emma, genoot zicht-

baar van deze speciale gelegenheid.
Auto Maas streeft naar een relatie
voor de langere ter mijn, de familie
Keessen is hier, net als vele andere
klanten, een toonbeeld van.
Dat uit zich niet alleen in een jarenlange opgebouwde historie, maar
ook de prettige manier van zaken
doen en het wederzijdse begrip voor
elkaar.
”Het respect dat Auto Maas voor de
familie Keessen heeft, kon op deze manier niet mooier geuit worden”, aldus Frank Keessen die na afloop trots met sales manager Gerrit
Buntsma de eerste kilometers aflegde in zijn spliksplinternieuwe auto.

Aalsmeer - In de maand mei staat
Fair Trade Ontbijten centraal in de
Wereldwinkel Aalsmeer. Tijdens de
braderie op zaterdag 7 mei is iedereen van harte welkom voor een gratis kopje (h)eerlijke koffie of thee
en klanten in de winkel maken in
de maand mei kans op een gratis Fair Trade Ontbijtpakket. Hiermee sluit de Wereldwinkel Aalsmeer
aan bij de World Fair Trade Day. Op
en rond 14 mei organiseren mensen
over de hele wereld acties rondom
Fair Trade Ontbijt. Zo laten ze zien
dat het heel makkelijk is om iedere dag fair trade producten te gebruiken. Bijvoorbeeld aan de ontbijttafel. Klanten die in de maand
mei voor meer dan 5 euro aan levensmiddelen in de Wereldwinkel Aalsmeer kopen, maken kans
op een Fair Trade Ontbijtpakket ter
waarde van 20 euro. Het pakket bevat onder andere koffie, thee, vruchtensap en broodbeleg. Onder de
deelnemers van alle Wereldwinkels
wordt bovendien één hoofdprijs verloot, een Fair Trade Ontbijt ter waarde van 275 euro. De hoofdprijs bestaat, naast het standaard ontbijtpakket uit een fair trade dekbedovertrek, hoeslaken, champagneglazen, vonkelwijn, een dienblad en
verse broodjes.

Mazzeltassen
De Wereldwinkel is ook te vinden op
de braderie met een kraam vol mazzeltassen en zakjes kralen. Honderden Fair Trade kettingen zijn de afgelopen maanden losgehaald door
de vrijwilligers in de Wereldwinkel.
Alleen op de kraam voor de winkel
zijn allerlei kralen van glas, halfedelsteen, metaal en keramiek te koop
voor hele leuke prijzen. Leuk voor
om zelf een sieraad te maken of met
de (klein)kinderen aan de slag te
gaan.
Wandkledententoonstelling
In de hele maand mei hangen in de
extra ruimte achter in de Wereldwinkel prachtige wandkleden.
De wandkleden uit Pondicherry in
India worden gemaakt door ervaren
weefsters op authentieke weefgetouwen. De handgemaakte kleden
uit Peru zijn stuk voor stuk kunstwerken. Alle kleden zijn verhandeld volgens eerlijke handelsvoorwaarden, zodat de maaksters de
kans krijgen zich op eigen kracht te
ontwikkelen en te werken aan een
duurzame toekomst. Deze kunstwerken zijn te bewonderen en natuurlijk ook te koop.
De Wereldwinkel is gevestigd in de
Zijdstraat 15.

Talentenjacht voor medewerkers

The Voice of FloraHolland
Aalsmeer - Heeft u altijd al eens
voor een groot publiek willen zingen? Als solist of in een koor met
een Nederlandse artiest? Dan is dit
uw kans: FloraHolland zoekt onder
haar medewerkers zangtalent: solisten die tijdens de ‘grand finale’ van
het feest optreden en zangers voor
in het FloraHolland-koor dat voor
een spetterende opening zorgt. The

Voices of FloraHolland zijn leden
van de coöperatie en medewerkers
die over zangtalent beschikken en
live willen optreden tijdens de twee
spetterende finalefeesten voor 100
jaar kleur op 18 en 19 november.
Durft u het aan? Klik voor meer informatie op de site van bloemenveiling Flora Holland Aalsmeer.

Bijeenkomst voor senioren

‘Gehoor’ bij ANBO en PCOB
Aalsmeer - Onder het motto ‘Een
hoorprobleem heb je niet alleen’ organiseren ANBO en PCOB een middag over het gehoor. De presentatie
wordt gehouden op dinsdag 10 mei
om 14.00 uur in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Het geheel
staat onder leiding van audicien Helen Tilmans van Ed Kriek Optiek.
Alle aspecten over het gehoor worden deze middag besproken, zoals
informatie over hoortoestellen, verzekering en technische hulpmiddelen voor betere verstaanbaarheid.
Als er over hoortoestellen wordt gesproken, denken veel mensen “daar

ben ik nog niet aan toe”, maar dat
kan tegenvallen. Een voorbeeld van
de gemiddelde slijtage van het gehoor: Iemand van 20 jaar hoort nog
tonen van 16 kHz. Bij 40 jaar is dat
nog tot 14 kHz, en bij 60 jaar is 10
kHz de hoogste toonhoogte die men
nog kan horen. Bij 80 jaar zelfs nog
maar tot 7 kHz. Veel mensen zijn
ongemerkt wat minder gaan horen,
want bij veel ouderen moet de televisie al wat harder staan. Wilt u hier
alles over weten? Kom dan op 10
mei naar het buurthuis in de Hornmeer. Het belooft een interessante
middag te worden.

Voor moeder naar Dorcas
Aalsmeer - In de Dorcaswinkel is
weer een speciaal stelling ingericht voor Moederdag met allerlei leuke cadeaus voor elke portemonnee. Ook zijn er weer leuke presentjes samengesteld, verpakt en
wel. Even verder kijken in de winkel
is een aanrader, er is namelijk een
keur aan artikelen die een tweede
leven wordt gegund.
Zo zijn er 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! Met
het kopen van een spulletjes in de
winkel, wordt Dorcas geholpen met
realiseren van diverse projecten.
Op dit moment is dat een project in
Moldavië waar een opvanghuis voor
jongens gerealiseerd wordt. De jongeren in Moldavië groeien voor een

groot deel zonder ouders op, omdat deze vanwege de grote werkloosheid vaak ver van huis werken
en maar sporadisch naar huis komen. Veel kinderen komen hierdoor
in een staatsinrichting. Het doel van
dit project is om jongens, die uit deze weeshuizen komen, te ondersteunen, te trainen en te laten integreren in de samenleving. Om de integratie succesvol te laten verlopen
wordt ook aandacht geschonken
aan sociale vaardigheden en worden ze aangemoedigd contact te
leggen met hun ouders en met andere jongeren. Hierdoor wil men bereiken dat ze zich zelf staande kunnen houden in de maatschappij. De
Dorcaswinkel is te vinden aan de
Aalsmeerderweg 173a en is iedere dinsdag, donderdag en zaterdag
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Op deze dagen kunnen ook spullen
worden ingebracht.

Spitsuur bij FloraHolland
Aalsmeer - Het is voorjaar en dat
was te merken bij het bezoekerscentrum van bloemenveiling FloraHolland. Mede door de feestdagen
kwamen veel toeristen een kijkje
nemen bij de veiling.
Op het hoogtepunt van de drukte had FloraHolland Aalsmeer meer
dan 3500 bezoekers onder haar veilingdak. De grootste groep bezoekers kwam uit Oost-Europa, onder
wie veel Tsjechen. Bij het bezoekerscentrum van FloraHolland meldden
zich verder veel bezoekers uit Scandinavië, maar ook Fransen, Duitsers en Amerikanen. De topdrukte
is mede te danken aan de Keukenhof en de bollenvelden, waar in deze
tijd van het jaar ook de buitenbloe-

men mooi in bloei staan. Vestigingsmanager Marcel Claessen is verheugd over de constante interesse:
“FloraHolland Aalsmeer trekt traditioneel veel bezoekers in de maanden april en mei, wanneer (inter)nationale toeristen massaal op de Nederlandse bloemen afkomen. Maar
gelukkig weten ook veel Nederlanders ons in andere maanden van het
jaar goed te vinden. Zelfs op regenachtige dagen zien ze hier de wereld in bloei.”
De bezoekerscentra van de bloemenveilingen in Aalsmeer en Naaldwijk zijn iedere maandag tot en met
vrijdag van 7.00 tot 11.00 uur geopend voor publiek. Meer informatie
is te vinden op www.floraholland.nl

Veel buitenlandse bezoekers bij bezoekerscentrum FloraHolland Aalsmeer.

Paashazen in het Centrum

Vergeet oplossing paaspuzzel niet in te leveren!
Aalsmeer - Zaterdag 24 april bezochten drie Paashazen Aalsmeer
Centrum om paaseieren uit te delen aan het winkelend publiek. In
de Nieuwe Meerbode van donderdag 21 april stond een Paaspuzzel.

De oplossing van deze doorloper
kan nog tot en met aanstaande zaterdag 7 mei ingeleverd worden bij
de deelnemende winkeliers. Dus lever de oplossing in en maak kans op
een leuke prijs!

Nieuws uit de WMO raad
Aalsmeer - Bij de start van de
WMO in 2007 lag sterk de nadruk op
het regelen van de individuele voorzieningen. In Aalsmeer kwam dit tot
uitdrukking in het feit dat de advisering gedaan werd door bestaande
belangenorganisaties, de Participatieraad gehandicapten en de Seniorenraad. Maar de WMO is een brede participatiewet. Zoals ook op de
website van de WMO raad staat: Iedereen moet kunnen meedoen aan
de samenleving. De WMO kent ook
nog participatie op een ander niveau: De gemeente moet bij het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren
van het WMO beleid de burgers betrekken. Nu is het lastig om dat aan
alle burgers te vragen en daarom is
in mei 2010 de WMO raad Aalsmeer
van start gegaan. Behalve de eerder
genoemde vertegenwoordigers kent
de WMO raad ook vertegenwoordigers uit de kerken, de Zonnebloem en het Rode Kruis. De leden
van de WMO raad zijn onafhankelijk en zitten er zonder last of ruggespraak. Toch voelde iedereen de behoefte in de WMO raad om met de

brede achterban te communiceren,
zodat er die middag zich een grote groep mensen inclusief wethouder Ad Verburg en een ambtenaar
van de gemeente Aalsmeer, kerken,
vertegenwoordigers van de politieke partijen, en Olga, bijeen waren
om onder leiding van een deskundige te praten over het thema; hoe
bereik ik de achterban. Een aantal
uitkomsten: communicatie in twee
richtingen, inbreng van ervaringsdeskundigheid versterkt de adviezen, vroegtijdige betrokkenheid bij
beleidsadviezen vergroot de kracht
van de WMO raad.
Momenteel is de WMO raad druk
bezig met de advisering richting de gemeente over de concept WMO verordening voor de gemeente Aalsmeer. Behalve alle eerder genoemde groepen zijn daarbij ook nog een klankbordgroep uit
de wijkraden betrokken om een zo
breed mogelijk gedragen advies te
verstrekken. Uiteindelijk zal de gemeenteraad het beleidsstuk vaststellen. Voorzitter van de WMO raad
is Joop Vuijk.

FloraHolland en Dutch Flower Group

Bloemenactie sierteelt
voor Ride for the Roses
Aalsmeer - De sierteelt heeft de
handen ineen geslagen met een
sympathieke bloemenactie voor
KWF Kankerbestrijding. Bloemenveiling FloraHolland en Dutch Flower Group (DFG) hebben het initiatief genomen om dit jaar, naast de
bestaande fondsenwerving rondom
de Ride for the Roses, deze unieke bloemen- en plantenactie richting consumenten te realiseren. Van
maandag 29 augustus tot de start
van de Ride for the Roses (4 september) wordt bij de Nederlandse winkelketens een rozenactie gepresenteerd. Doelstelling van deze unieke Ride for the Roses actie is om in nauwe samenwerking
met KWF en de Nederlandse retail een netto opbrengst van tenminste 100.000 euro te realiseren.
Dit bedrag wordt bijeen gebracht
door de belangeloze inzet van ketenpartners. De opbrengst van deze

actie wordt toegevoegd aan de opbrengst van de Ride for the Roses,
waarmee een onderzoeksfonds van
KWF Kankerbestrijding gefinancierd
wordt. Aan de actie werken verschillende ketenpartijen mee. Ride
for the Roses is een nationale actie
waarbij voor KWF Kankerbestrijding
fondsen worden opgehaald middels
een fietsevenement. Jaarlijks nemen ruim tienduizend deelnemers
deel aan het evenement. Zij zullen
in grote aantallen de diverse routes
van 30, 55 en 100 kilometer rijden.
Dit jaar vindt de Ride plaats met als
startplaats Aalsmeer. De sierteeltsector verrijdt sinds vele jaren een
fietstocht om vanuit de sector ook
een bijdrage te brengen aan KWF.
Met de opbrengst van deze acties
wordt een project van KWF Kankerbestrijding geadopteerd.Meer informatie op: www.ridefortheroses.nl en
www.kwf.nl.
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Team Diem bestaat uit Bob Husemeier, Fred Wurpel, Joost de Vries, Pascal van Leeuwen, Frank Bruine de Bruin,
Alexandra Wurpel en Vincent van der Laan.

Op de bres voor de Alpe d’HuZes

Zaterdag 20 uurs fiets- en DJ
marathon bij café de Praam
Aalsmeer - - In de strijd tegen kanker ervaren zowel patiënten als hun
dierbaren een groot gevoel van onmacht. Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. Iedereen maakt
van dichtbij mee hoe levens drastisch beïnvloed en verwoest worden. In juni organiseert stichting
Alpe d’HuZes voor de zesde maal
het wielerevenement op de Alpe d’Huez. De droom van de Alpe
d’HuZes is dat kanker van een dodelijke naar een chronische ziekte evolueert. Team Dien gaat proberen zesmaal op één dag de Alpe
d’Huez te beklimmen. De groep uit
Aalsmeer fietst om kankerpatiënten
optimaal te ondersteunen en om
hun de mogelijkheid te geven goed,
gelukkig en gezond te leven met
kanker. Door middel van sponsoring
probeert Team Dien zoveel mogelijk
geld op te halen voor het KWF Kankerbestrijding. Om van start te mogen gaan, dient per persoon 2.500
euro aan sponsorgeld ingezameld
te worden. Om deze wens te kunnen laten uitkomen, organiseert het
team in samenwerking met café de
Praam, voorafgaand aan deze dag
in juni, aanstaande zaterdag 7 mei
het evenement ‘Op de bres voor de

Alpe d’HuZes’: een 20 uurs fiets- en
DJ marathon. Deze wordt zowel buiten als binnen bij café de Praam gehouden. Vanaf 7.30 uur in de ochtend gaan er ieder half uur twee
mensen fietsen (vaste racefiets op
draaibank). Kijk op www.cafedepraam.nl voor wie hoe laat fietst.
Burgemeester Pieter Litjens zal om
07.30 uur het startschot geven voor
deze dag. De fietser die het hoogste bedrag aan sponsorgeld inzamelt en de fietser die het meest
aantal kilometers fietst in het half
uur, gaan overigens met een prachtige prijs naar huis. Om 1.00 uur zal
het laatste duo op de pedalen stappen. Er zijn dus in totaal 70 bikkels
die een bijdrage gaan leveren aan
dit goede doel. Tijdens de inspanning van de fietsers, is er ook een
DJ marathon gaande. Iedere twee
uur draait er een gast DJ. Ook zij
zullen op creatieve wijze zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen
voor het KWF. En ook voor de DJ’s
geldt, wie het hoogste bedrag aan
sponsorgeld binnenhaalt, heeft een
prijs te pakken. De dag wordt live
uitgezonden door Radio Aalsmeer
en wordt door diverse mensen gepresenteerd. Er is uiteraard een bui-

tenbar en er komen diverse artiesten optreden. Gedurende de dag
worden veilingen, een blinde pool
en andere activiteiten gehouden,
dus kom met een goed gevulde
portemonnee! Om 02.00 uur wordt
bekend gemaakt hoeveel sponsorgeld deze dag is ingezameld. Ook
zal de prijsuitreiking op dit tijdstip
plaatsvinden. Uiteraard blijft café de
Praam hierna open om met elkaar
te kunnen proosten op het hopelijk
geweldig behaalde resultaat! Kom
ook de fietsers en de DJ’s aanmoedigen! Tot slot, aan de overkant van
de Praam, op het terrein van de kerk
worden van 11.00 tot 20.00 uur leuke en gevarieerde activiteiten voor
de kinderen georganiseerd, zodat
ook zij hun steentje kunnen bijdragen aan het goede doel en tevens
vermaakt worden. Deze kinderactiviteiten worden georganiseerd door
de Binding: Jeugd en Jongerenwerk
Aalsmeer en Kudelstaart in samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en café de Praam.
De activiteiten zijn gericht op kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar.
Enkele voorbeelden: springkussen,
diverse knutsel- en spelactiviteiten,
houtbewerking en schilderen.

Dromen, durven en doen!

Sandra, een Aalsmeerse Française
Aalsmeer - Simply Canvas heeft
deze week voor het derde seizoen
haar deuren geopend. Luxe safaritenten in de glooiende heuvels van
Zuid West Frankrijk. Is dat wel de
juiste combinatie? Na twee seizoenen en vele positieve reacties van
hun gasten weten Sandra Alderden
en Santi Bonnetisane heel zeker dat
het een unieke combinatie is. Hoe
komt een Aalsmeerse terecht in de
luxe tenten business? Om deze uitdaging te realiseren was het motto;
dromen, durven en doen! En natuurlijk een serieuze dosis doorzettingsvermogen. Het is namelijk een feit,
dat niet elke aannemer op het Franse platteland op het afgesproken
tijdstip verschijnt of op tijd levert.
En de Franse papierwinkel is met
recht een uitdaging. Maar het leven
op het platteland ver van alle stadse
hectiek maakt voor Sandra en Santi veel goed. Simply Canvas, opgezet als een chambre d’hote locatie

blijkt al snel succesvol. De ruime
opzet; het terrein waar de boerderij, het vakantiehuis en de zes tenten op staan is 5 hectare groot. De
tenten zijn van alle gemakken voorzien met elk een eigen douche/toilet en er is een zwembad, hangmatten, een lounge terras en een biologische groentetuin, het ware ‘glamping’ (glamouros camping) gevoel
zit hier wel goed!
Bijzonder levensverhaal
Veel mensen zijn bijzonder gecharmeerd van het levensverhaal van
Sandra & Santi. Beiden hebben een
deel van hun leven doorgebracht als
praktiserend non en monnik in een
Boedhistische klooster in de nabije
omgeving van waar zijn nu wonen.
Na beider uittreding krijgt hun leven een bijzondere wending; de liefde arriveert. Vorig jaar zijn ze getrouwd in het Franse dorp waar zij
wonen. Onlangs werd Sandra geïn-

terviewd door KRO Radio 2 Goudmijn en deze week worden er TV opnames gemaakt door de Boedhistische Omroep Stichting voor de uitzending van 5 juni om 14.00 uur op
Nederland 2.
Elk jaar creeert Sandra een kalender
met uiteenlopende activiteiten. Yoga
staat hoog genoteerd dit jaar maar
ook een bijzonder leuke kids week
met als thema ‘op boerensafari’ in
augustus. In het voorjaar een speciale ‘ladies only’ week, een wellness
week en een Peace & Energy week.
Voor de liefhebbers van het Franse
leven in een sfeervolle omgeving en
in de warme aandacht van Sandra
en Santi is Simply Canvas een bijzondere vakantiebestemming. Bergerac is de nabijgelegen luchthaven op ruim een half uur vanaf de
camping. Per auto is de afstand ongeveer 1000 kilometer. Neem een
kijkje op www.simplycanvas.eu voor
meer informatie.

Zonnig verloop Koninginnedag!
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Het Oranjeteam van B.V. Oostend c.q.
’t Middelpunt wil via deze advertentie zijn dank
uitbrengen aan alle vrijwilligers en de sponsoren
die ons een warm hart toedragen.
Dankzij hun inzet hadden de kinderen van
Aalsmeer-Oost een fijne Koninginnedag!
Bewoners Aalsmeer-Oost [collecte] - Rabobank Regio
Schiphol - Raadschelders verzekeringen - Duo Plants voor
uw bloemen en planten - Supermarkt Albert Heijn Poldermeesterplein - Bekkers stoffeerderij - Blauwhof kantoorartikelen- de Wit stukadoorsbedrijf - Hartelust elektronica
- Nico Optiek Poldermeesterplein voor uw ogen & oren
- Drukkerij Cocu bv - Primera Poldermeesterplein - Van
Tol vishandel - Rinus de Jong het rad - Nieuwendijk uw
Renault dealer - Café-bar Joppe - Van Klaveren voor al uw
snacks - Black Jack - Gamma Aalsmeer - Pro Wave fitnesscenter - Ridder & Co tabakswaren - Hoogvliet supermarkt
- Espago cadeauwinkel - Koster C1000 - Chimpy Champ Rien v/d Berg inbouwkeukens EN ALLE VRIJWILLIGERS!
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•

aalsmeer.nu media & design
aldert jongkind boeketten
antenna aalsmeer
the beach indoorsport &
evenementencentrum
berghoef accountants & adviseurs
biemond&van wijk mercedes-benz
bosman bv
brandweer aalsmeer
bvb melle jongkind bv
café bar joppe
café 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
scheepsbouw
• koninklijke terra nova
• lammers autoschade
• lasbedrijf van vliet
• loogman tanken & wassen
• mantel makelaardij
• mazda donker
• mecenas
• multi supplies
• peter & marjan stokman
• pizzeria pasta vino
• politie & gemeente aalsmeer
• poldersport de kwakel
• raadschelders verzekeringen
• rabobank regio schiphol
• renault nieuwendijk
• R & S jachttechniek
• robel trading telecom
• TK kunststof puien
• schouwse hof/ jonge heertjes
• sparnaay juweliers
• stage music service
• stokkel installatie techniek
• verfindustrie heeren & meijer
• wittebol wijn
• wooden classics harting
• zeilmakerij burggraaf & zn

OOk alle vrijwilligers bedankt!
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Zonnig verloop Koninginnedag!
Aalsmeer - Voor de vroege vogels
kende Koninginnedag afgelopen
zaterdag 30 april een koude start.
Het was slechts enkele graden boven nul, maar wie een goed plekje
wil in de Zijdstraat, moet nou eenmaal bijtijds plaatsnemen.
Gelukkig liet de zon zich al gauw
zien en werd het lekker warm. Het
mooie, zonnige weer leverde ook
nog eens heel veel bezoekers en
kopers op en, volgens de jeugdige
ondernemers en hun ouders, is er
goed verkocht. Het speelgoed vond
gretig aftrek, evenals boeken en andere snuisterijen. Ook de bloemen
en planten die de groep Aalsmeerders verkocht voor hun vrijwilligerswerk in Mexico deze zomer gingen
snel van de hand. De vrijmarkt werd
opgeluisterd door diverse muzikanten, waaronder drummers, fluitisten
en gitaristen. In de middag startte het Oranjefeest op het Raadhuisplein en de animo hiervoor was bijzonder groot. Gelukkig waren genoeg vrijwilligers gevonden en konden de jongens en meisjes zich uitleven op alle aanwezige attracties.
Sumo worstelen bijvoorbeeld, in de
draaimolen, springen en klimmen
op luchtkussens, eendje vissen, ballen gooien en een brandje blussen
bij de brandweer. Dankzij sponsoring konden alle aanwezige kinderen ook getrakteerd worden op gratis snoep en limonade.
In Aalsmeer-Oost stond ook een

groot arsenaal spelletjes voor de
jeugd plaats bij Het Middelpunt, zoals een voetbalkooi, springkussens,
skelterbaan en stok vangen. De dag
begon met een rommelmarkt en een
optocht door de wijk voor verklede
kinderen met voorop de muzikanten van het Jachthoornkorps. In Kudelstaart mochten jongens en meisjes eveneens spulletjes verkopen
op de vrijmarkt in en rond het winkelcentrum. Veel kinderen waren
met hun ouders flink aan het opruimen geweest, want het aanbod
was behoorlijk groot en gevarieerd.
In Rijsenhout kregen de jongens
en meisjes ook een vol programma
aangeboden met een optocht door
het dorp, vrijmarkt op de Werf, disco in De Reede en ter afsluiting een
voetbalwedstrijd bij SCW.
Met foto’s nog even nagenieten van
deze gezellige en zonnige Koninginnedag! Overigens wel gemist: Het
Koninginnefeest in de avond op het
Raadhuisplein. Vanwege het feest
Dresscode blue op 28 mei aanstaande voor fight cancer is door
het college van burgemeester en
wethouders geen vergunning verleend.
Tot slot: Op het Raadhuisplein sleutels, portemonnee of iets anders
verloren? Organisator Rob Severin van de Oranjemiddag heeft thuis
een ‘leuke’ verzameling. Bel hem
maar: 06-51807962.
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De Wegwijzer deelt uit
Aalsmeer - Donderdag voor Pasen gingen de kinderen van basisschool de Wegwijzer eropuit om
paasgeschenken uit te delen. Groep
4 ging naar medisch kinderdagverblijf De Lotusbloem. De leerlingen van groep 5 en 6 gingen naar
‘t Kloosterhof waar ze na het zingen
van een (paas)lied in de koffiekamer plantjes in zelfgemaakte potjes
uitdeelden aan de aanwezige bewoners. De jongens en meiden van
groep 7 en 8 gingen nog wat ver-

Sjoelen voor kindertehuis in
Mexico op De Graankorrel

der van school. Zij liepen naar het
zorgcentrum waar ze de bewoners
van de aan- en inleunwoningen verrasten met een plantje. De kinderen
van groep 1 tot en met 3 werden zelf
verrast. Toen zij naar de kinderboerderij gingen, bleek dat daar eieren
verstopt lagen. Een gezamenlijke
lunch maakte de paasviering compleet. Nog deze week genieten de
leerlingen van een welverdiende vakantie, aanstaande maandag klinkt
de schoolbel weer.

Paaslunch op De Brug
Aalsmeer - Op donderdag 21 april
is op basisschool De Brug in alle
groepen het paasfeest gevierd. Het
feest werd afgesloten met een grote gezamenlijke maaltijd in de gymzaal. Alle kinderen hadden voor elkaar een paasdoos met hierin een
lunch gemaakt.
De kinderen werden verdeeld over
zestien groepen rond zestien tafel-

kleden. Het was een geweldige belevenis om te zien hoe alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8
met elkaar rond een paaskleed zaten te eten. De kleinsten werden
door de grotere leerlingen goed geholpen. Iedereen had na afloop een
tevreden gevoel. Deze paaslunch op
deze manier is zeker nog voor herhaling vatbaar.

Kudelstaart - Donderdagmiddag
21 april is fanatiek gesjoeld in basisschool De Graankorrel. De groepen
4 tot en met 8 streden om de kampioensbeker en diegene met de allerhoogst score kreeg ook nog een
lekkere zak snoep mee naar huis.
Het goede doel was een kindertehuis in Mexico, waar Paulien Naber leiding aan geeft. ’s Morgens
kwam zij ook nog iets vertellen over
het project. De groepen 1 tot en met
3 konden een kleurplaat kopen, inkleuren en daarna inleveren. Elke
ingekleurde plaat leverde een kleine verrassing op. De winnaars van
het sjoelen zijn: Eva (groep 4) 107
punten, Myrthe (groep 5) 126 punten, Caroline (groep 6) 124 punten,
Jim (groep 7) 93 punten en Ashanti
(groep 8) 116 punten. Myrthe kreeg
naast een mooie beker ook nog de
zak snoep mee voor de hoogste
score. Er is 241,72 euro ingezameld
voor het kindertehuis in Mexico. Een
heel mooi bedrag!

‘Nou En’ op kinderboerderij
Aalsmeer - Het kinderradioprogramma ‘Nou En’ van Radio
Aalsmeer was tweede paasdag aanwezig op de kinderboerderij in de
Hornmeer.
Vanaf 10.00 uur konden de kinderen zoeken naar paaseieren. Er waren ook gouden eieren verstopt. De

Spannende tijd voor bioscoop

Rio en Yogi Beer in cinema!
Amstelveen - Voor Cinema Amstelveen is het een spannende tijd. Zoals veel gemeenten moet ook de gemeente Amstelveen bezuinigen. Dit
heeft als gevolg dat de subsidie voor
de bioscoop wordt stopgezet. De cinema is de enige filmvertoner voor
de jeugd in Amstelveen. Daarom
zetten de medewerkers alles op alles om de film voor Amstelveen te
behouden. Het toekomstige succes van de cinema hangt af van het
programma én van uw bezoek. Kom
veel, kom heel veel naar de cinema,
alleen, samen, met uw kinderen,
kleinkinderen en vrienden. Om de
kosten zo laag mogelijk te houden,
gaat het filmseizoen met ingang van
september gelijk lopen met het theaterseizoen. Zaterdag 17 september
wordt met het festival Kunst & Kids
het nieuwe filmseizoen geopend.
Nu te zien in cinema Amstelveen is
de nieuwe film ‘Rio’. De film duurt
96 minuten en er wordt Nederlands
gesproken. Naar deze film kan op
vrijdag 6 mei om 15.30 uur en zaterdag 7 en zondag 8 mei om 13.30
uur. Blu is een tamme Macaw papegaai die nog nooit geleerd heeft om
te vliegen. Hij woont samen met zijn
baasje, Linda, in het koude Minnesota, waar hij geniet van zijn com-

fortabele leventje. Hij is tenslotte de
laatste van zijn soort, althans…. dat
denkt hij. In het exotische Rio woont
Jewel, zijn vrouwelijke tegenpool.
Samen met Linda besluit hij zijn
vleugels te spreiden en af te reizen
naar de andere kant van de wereld
om haar te ontmoeten. Met Jewel en
zijn nieuwe bijdehante stadsvriendjes beleeft hij het grootste avontuur
van zijn leven.
Ook te zien in de Amstelveense bioscoop is de film Yogi Beer. Deze
film duurt 83 minuten en er wordt
eveneens Nederlands gesproken.
Naar deze film kan op vrijdag 6 mei
om 13.30 uur, zaterdag 7 mei om
15.30 uur en zondag 8 mei om 11.30
uur. Yogi Beer, de favoriete beer vol
met stoute streken, is terug en binnenkort op het witte doek te zien.
Yogi is de meest beruchte deugniet
van Jellystone Park. Samen met zijn
trouwe vriendje en partner-in-crime
Boo Boo smeedt hij snode plannetjes om gevulde picknickmanden
van de parkbezoekers te stelen. Om
uit de handen van boze kampeerders te blijven en ook nog zijn aartsvijand Ranger Smith te ontlopen,
kan Yogi gelukkig altijd vertrouwen
op zijn scherpe grappen en vliegensvlugge voeten.

Op zomerkamp in Otterlo
Aalsmeer - De voorbereidingen
voor een fantastische kampweek
van 13 tot 20 augustus zijn in volle gang. Er wordt hard gewerkt aan
een actief, spannend en veelzijdig
programma. De kampweek, die bedoeld is voor jongens van 10, 11 of
12 jaar, is op boerderij de Woudegge in Otterlo.
De boerderij ligt direct aan de bosrand waardoor er geweldige mogelijkheden zijn om bosspelen te doen
en heerlijk door de natuur te wandelen en te fietsen. In de week, die
van zaterdag tot zaterdag plaatsvindt, doen de kampgangers heel

veel met elkaar, maar zij kunnen en
mogen ook lekker trampoline springen of tafeltennissen of een stripboek lezen. Naast de sport en spel
activiteiten biedt het kamp ook een
geestelijk thema programma. Kortom, een unieke kans om samen met
leeftijdsgenoten een week te banjeren, te ravotten en bezig te zijn.
Kijk snel op de website: christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl. Hier is
zowel het inschrijfformulier voor dit
kamp en ook voor de andere zes
kampen, die er zijn voor andere leeftijdsgroepen, te vinden, evenals veel
informatie en foto’s.

‘Jozefschool kan vliegen’
Aalsmeer - Leerlingen uit groep 7 van de Jozefschool hebben op verzoek
van KCA meegedaan aan de tekenopdracht: ‘Ik kan vliegen’. Alle tekeningen
zijn te zien op de kinderkunstzolder van het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Een gratis kijkje nemen kan tot en met 15 juni iedere donderdag tot
en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Gezocht: Kunstwerken
van Werkschuit-kinderen
Aalsmeer - Kinderen, die bij De
Werkschuit een cursus hebben gevolgd, hebben vast wel één mooi
werkstuk wat ze heel graag willen
tentoonstellen. In de week van 14 tot
21 mei kan jouw werkstuk voor één
week in een etalage van één van de
winkels in de Zijdstraat tentoongesteld worden. De bedoeling is dat je
het kunstwerk zaterdagmorgen om

jongens van ‘Nou En’ hebben een
aantal kinderen en ouders geïnterviewd. Het was een geslaagde ochtend, mede dankzij het mooie weer.
Het kinderprogramma ‘Nou En’ is
iedere zaterdagochtend van 9 tot 10
uur te beluisteren op 105.9 Fm of via
www.radioaalsmeer.nl.

9.30 uur zelf naar de Zijdstraat komt
brengen en een etalage aangewezen krijgt. Kinderen van de cursus
van het afgelopen seizoen hebben
een heel mooi zelfportret gemaakt
en deze wil De Werkschuit allemaal
bij elkaar ophangen. Docente Margot Tepas hoopt per mail veel reacties te krijgen, te sturen naar:
Margot.tepas@printex-int.com.

Circusmiddag voor jeugd
Aalsmeer - Op woensdag 18 mei
wordt een circusmiddag georganiseerd bij Stichting de Binding in
de Zijdstraat 53. Voor kinderen uit
de groepen 3 tot en met 8 wordt dit
feestje gehouden in de week van de
amateurskunst. Tijdens deze WAKweek kunnen de kinderen ervaren
hoe het is om te lopen op een bal,
jongleren, koorddansen, trapeze,
goochelen, acrobatiek en om op een
éénwieler te fietsen. Vanaf 13.00 uur
mogen alle circustechnieken uitgeprobeerd worden. In de loop van de
middag kiezen de deelnemers een
onderdeel waar ze goed in zijn en
laten dit zien in de voorstelling, die
om 16.30 uur start. Rond 17.00 is
de middag afgelopen. Nodig iedereen uit om naar de voorstelling te
komen kijken! Voor drinken en wat
lekkers wordt gezorgd. Voor deze
middag hoeft niets betaald te worden. Opgeven is wel een vereiste en
dit kan via info@debinding.nl. Wie
een bevestiging terug krijgt, is zeker
van een plekje bij het circus. Let op:
De plaatsen zijn beperkt, dus geef

je snel op! Het circusproject is mogelijk gemaakt dankzij een donatie
van het Meerlandenfonds en Stichting Vrienden van de Binding.
Oost heeft beet!
Het was vismiddag bij Binding Oost.
Met een groepje tieners is gevist
langs de Machineweg. En al snel
werden karpers van meer dan 50
centimeter gevangen! Gelukkig niet
door de tieners, maar door een ervaren visser, die daar ook zijn hengel had uitgegooid. Daardoor werden de tieners nog enthousiaster,
maar de vissen beten wel, maar bleven niet hangen. In de avond werd
er geklust aan een domino. Van
lange latten werden allemaal kleine stukjes afgezaagd. Deze werden
zorgvuldig geschuurd en daarna
in de verf gezet. Het eindresultaat
werd een kleurrijke domino, die je
kunt omgooien. De jongens en meiden vonden het in ieder geval leuk
om te doen. Op de site www.debinding.nl staan alle foto’s van afgelopen maand, neem eens een kijkje!

Eieren zoeken Jozefschool
‘De Hik van Rembrandt’ in
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - In Amsterdam gaat
de zelfingenomen magistraat Le
Coq het spiksplinternieuwe stadhuis openen met een speciaal vervaardigd schilderij van de beroemde kunstenaar Rembrandt van Rijn.
Maar Rembrandt zit in de problemen. Hij heeft vreselijk de hik en
kan zijn penseel simpelweg niet stil
op het doek houden.
Wordt Rembrandt nog wel beter? En
komt de opening van het stadhuis in
gevaar? In ‘de Hik van Rembrandt’
voert poppenspeler Max Verstappen het publiek mee naar het roerige Amsterdam in de Gouden Eeuw.

Beroemde historische karakters zijn
vormgegeven als dierfiguren en nemen het publiek mee in de betoverende wereld van magistraten en
spookschepen.
‘De Hik van Rembrandt’ is op zondag 8 mei te zien voor iedereen vanaf 5 jaar. Let op de moederdagactie: moeders mogen gratis naar de
voorstelling. Aanvang voorstelling
14.30 uur.
Toegangsprijs is 8,50 euro. Telefonisch reserveren kan op vrijdag,
zaterdag en zondag van 10.00 tot
14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - De laatste dag voor
de meivakantie stond op de Jozefschool in het teken van de paasviering en het jaarlijkse paaseieren
zoeken. Het thema van de viering
was dit jaar ‘Op weg naar een beter
leven’. De leerlingen van groep 5 tot
en met 8 vertelden in de Karmelkerk
wat zij doen op weg naar een beter
leven en wat hun droom is. Ook de
liedjes die gezongen werden pasten
helemaal bij dit thema. Later op de
ochtend was het tijd om alle paaseieren, die de leerkrachten voor de
leerlingen rondom de school hadden verstopt, te gaan zoeken. Toch
altijd weer een mooi gezicht: Alle
leerlingen van de school die tegelijkertijd de schoolpleinen afspeuren,
op zoek naar de eieren die voor hun
klas bestemd zijn. Deze week nog
mogen de kinderen genieten van
hun vakantie, aanstaande maandag
gaat het laatste deel van dit schooljaar van start.
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Dartcompetitie

Erik Jan Geelkerken wint
Poel´s Eye in Proosdijhal
Kudelstaart - Afgelopen vrijdagavond was alweer de 14e speelavond van Poel’s Eye. Echter was
het deze avond niet mogelijk om zoals altijd te kunnen vertoeven in het
Dorpshuis en dus verhuisde we voor
het eerst in historie naar Sporthal
De Proosdijhal. Ook hier heeft het
darten veel glorie dagen gekend en
het was dan ook erg leuk om dit zo
een keer te doen. Met dank aan Pieter Langelaan en Gerard Bak werden er extra stellingen en dartborden geregeld om deze in de Proosdijhal op te kunnen bouwen zodat
iedereen tegelijker tijd kon spelen. Maar liefst zesendertig mensen
vonden hun weg naar de sporthal,
voor de een als van ouds en voor de
ander iets totaal nieuws. Met een
goede sfeer en wat oude bekende gezichten gaan we van start met
een heerlijk avondje vol dartplezier.
We starten met negen poultjes van
vier, hiervan gaan twee personen
per poul naar de winnaarsronde en
twee naar de Scone ronde. Win je
in de winaarsronde je eerst volgende wedstrijd na de poul dan blijf je
ook in deze ronde. Mocht deze echter verloren worden dan kom je terecht in de Scone ronde. Ditzelfde
geld ook voor de Scone ronde. Bij
winst blijf je in de scone ronde, bij
verlies kom je terecht in de E-ronde. Zo komt maar liefst iedereen
op zijn eigen niveau terecht, de een
met wat geluk en de ander met wat
pech. Al met al word er lekker veel
gedart. Na de pouls en de bepalende wedstrijd die je ronde gaat be-

palen beginnen we met de kwartfinales van de winnaarsronde. In deze kwartfinales werden de volgende wedstrijden gespeeld: Tim van
de Poel – Erik Jan Geelkerken, John
Kater – William Hunitetu, Arnols
Sluijs – Ilona van Emden, Arie van
de Eijkel – Gerard van der Weijden.
Hieruit ontstonden de volgende halve finales: Erik Jan Geelkerken wint
van John Kater en Gerard van der
Weijden won van Arnold Sluijs. De
finale ging dus tussen Erik jan en
Gerard, na een fantastische finale
waarin alle legs gespeeld moesten
worden voor de uiteindelijke beslissing, was het Eric Jan die er met de
volle winst vandoor ging. De uiteindelijke winnaar van de Scone Ronde was Rene Kruit die wist te winnen van Ronald Baars en in de Eronde was Mike Miltenburg net te
sterk voor Robert Cools. Ook was er
natuurlijk nog een hoogste finish,
deze was van een oud bekende in
de Proosdijhal: John Wey met een
137 uitgooi. Volgende week vrijdag
is alweer de laatste reguliere speelavond van dit seizoen maar niet getreurd, volgende seizoen gaat Poel’s
Eye gewoon weer van start. Kom gerust een keer kijken of doe eens een
keertje mee. Ditmaal gewoon weer
in het dorpshuis, inschrijven kan tot
19.45 uur voor 3,50 euro mits je nog
niet ouder ben dan 15 jaar. Na deze laatste reguliere speelavond zal
er nog wel een speciaal toernooi
plaatsvinden, hierover volgt nog
meer informatie. Zie anders ook
www.poelseye.nl.

Eric Jan Geelkerken winnaar van de avond darten in de Proosdijhal.

P.V. De Telegraaf

Van Leeuwen pakt prijs
Aalsmeer - Op Koninginnedag
werd de wedvlucht Nijvel vervlogen. Bij een helder blauwe lucht en
een stevige o.n.o.-wind begonnen
de 408 duiven om 8.00 uur aan hun
thuisreis. Het werd een vlucht voor
de sterke duiven. Ineens verschijnen
er andere namen aan de kop van de
uitslag. De fondmannen zitten op
het vinkentouw!
De comb. v. Leeuwen/v. Grieken
pakte de eerste prijs en dus ook de
bloemen. Met een snelheid van gemiddeld 76 kilometer per uur werd
hun duif afgevlagd. De uitslag:
1. Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 2.
A. v.d. Wie. 3. J. Kluinhaar en dr. 4. G.
v.d. Bergen. 5. J. v. Duren. 6. J. en P.

Spook. 8. Comb. Wiersma en Zn. 9.
J. v. Dijk. 10. Comb. v. Ackooy. 11. Th.
v.d. Wie. 12. D. Baars. 13. J. Vijfhuizen. 14. H. Spaargaren. 15. S. Vonk.
16. P. v.d. Meyden. 17. J. v. Ackooy.
18. A. Kok. 19. C. v. Vliet.

AALSMEER
Hellas Sport 1 - Aalsmeer 1
14.30 u
Aalsmeer 2 – WV-HEDW 2
12.00 u
Aalsmeer 3 – WV-HEDW 3
14.30 u
RKAV 2 - Aalsmeer 4
14.30 u
Aalsmeer 5 – WV-HEDW 14
14.30 u
Swift 9 - Aalsmeer 6
13.00 u
A’meer/RKAV Vet.1–ZSGO/WMS Vet.2
14.30 u

Foto: Cobi Neeft

R.K.A.V.
RKAV 2 – Aalsmeer 4
14.30 u
RKAV/Aalsmeer Vet.1.-ZSGO/WMS.Vet2
14.30 u
RKAV Vet.2 - Beursbengels Vet.1 14.30 u

Nacompetitie handbal

Meisjes
Nw.Sloten MB.1 - RKAV MB.1

14.00 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Victoria A1 – J.A.United A1
J.A.United B1 – Hercules B1
HBC B3 - J.A.United B3
Hoofddorp C4 -J.A.United C1
J.A.United C3 – DCG C4

11.30 u
14.30 u
13.00 u
15.00 u
12.30 u

Strijdend FIQAS Aalsmeer
mist net teveel kansen
Aalsmeer - Het is de mannen van
FIQAS Aalsmeer niet gelukt om het
kunststukje, winnen van regerend
landskampioen
Kras/Volendam,
voor de derde achtereenvolgende
keer op te voeren: zondag werd in
Volendam verloren. Er had echter
wel degelijk ook nu meer in gezeten.
De Volendammers kampen met wat
blessures en kwamen dan ook met
een andere basisopstelling. De Volendamse selectie is echter zó breed
dat ook die nog steeds zeer sterk is.
Volendam begon dan ook goed en
kwam – na drie goals vanaf de cirkel
en een break out - op 4-2. Daarna
namen de Aalsmeerders – gesteund
door een grote groep enthousiaste
supporters - het initiatief in de wedstrijd én de voorsprong over: na 5-6
(een break out van Robin Boomhouwer) werd het 6-10 (door o.a. twee
fraaie treffers van Luuk Obbens) en
later zelfs de maximale 8-13 na sterke acties van Remco van Dam, Ruud
Neeft en opnieuw Boomhouwer. In
deze fase stond de dekking bovendien als een huis en hing een derde zege op rij in de lucht. Volendam
kwam voor rust nog wel iets terug,
maar FIQAS Aalsmeer bleef sterker
en zorgde zo voor een 13-16 tussenstand halverwege.
Na de pauze verscheen een meer
strijdbaar Volendam op het veld.
Bovendien werden er door de
Aalsmeerders in het eerste kwartier maar liefst drie penalty’s én
een break out gemist. Volendam
wist wel te scoren en kon zo terugkomen in de wedstrijd: 19-19. De
strijd was weer helemaal open. Nog
twee keer zorgde Ruud Neeft voor
een Aalsmeerse voorsprong: 20-21
en 21-22, daarna lukte het FIQAS
Aalsmeer niet meer om aanvallend
een vuist te maken. Bovendien vielen er af en toe gaatjes in de verdediging, waardoor Volendam een paar
keer van afstand kon scoren (Herman Tol en Boj van Limbeek): 25-22
en 26-23. De Aalsmeerders bleven
wel strijden, maar het verschil was
– met nog slechts een minuut of vijf
op de klok – te groot. In de slotfase

vielen er strafworpen over en weer
en bleef de teller uiteindelijk steken
op 29-27. Maar doordat Quintus van
de Limburg Lions wist te winnen,
heeft FIQAS Aalsmeer de kansen op
het halen van de finale nog steeds in
eigen hand. De ploeg staat nu weliswaar derde – doordat E&O de derby van Hurry Up won – maar heeft
slechts één punt achterstand op
datzelfde E&O én een rechtstreekse
confrontatie voor de boeg. De missie voor de twee laatste speelrondes is dus duidelijk voor de ploeg
van René Romeijn: Twee keer winnen en de ploeg strijdt met Volendam om de landstitel. De wedstrijd
van aanstaande zaterdag 7 mei tegen E&O wordt dus al een cruciale en de ploeg kan wel de nodige
steun gebruiken. Dus, kom naar
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg en help FIQAS Aalsmeer op
weg naar de best-of-three! Aanvang
wedstrijd: 20.30 uur. Op donderdag
12 mei speelt FIQAS ook thuis in De
Bloemhof de bekerwedstrijd tegen
E& O vanaf 20.00 uur en op 14 mei
wacht tot slot de uitwedstrijd tegen
Kremer Hurry Up vanaf 20.30 uur.
Zaterdag twee topwedstrijden
Aanstaande zaterdag 7 mei is het
zowel voor de dames als de heren
van FIQAS Aalsmeer erop of eronder: de dames spelen hun derde wedstrijd in de nacompetitie om
promotie naar de eredivisie en willen ze nog een kans maken op die
promotie dan zal er zeker gewonnen moeten worden van Bentelo. De
missie voor de mannen is ook duidelijk: willen ze in de race blijven om
een plaats in de finale om de landstitel dan zal moeten worden afgerekend met naaste concurrent Pals
groep/E&O. De dameswedstrijd begint om 18.45 uur, die van de heren,
zoals reeds vermeld, om 20.30 uur.
Het belooft een super spannende en
enerverende handbalavond te worden in de Bloemhof en zowel de dames als de heren kunnen de steun
van hun supporters heel goed gebruiken, dus mis het niet!

Tussenstand ploegenklassement
1. A.A. Sloopwerken
2271 pnt
2. Bos E-markt
2203 pnt
3. C. v. Vliet Holding
2064 pnt
4. Bosman Kassenbouw 2056 pnt
5. Oerlemans Confectie
1806 pnt
Komend weekend worden de duiven ingekorfd voor de midfondvlucht Laon. De vooruitzichten zijn
weer prima, dus het weer werkt nog
steeds mee!

Zaalvoetbalsters van RKDES
zoeken nieuwe aanwinsten
Kudelstaart - Zaalvoetbalvereniging RKDES heeft al heel lang een
damesafdeling en daar is de vereniging best wel een beetje trots
op. De laatste twee jaar heeft RKDES zelfs vier teams die meedraaien in de competitie en dat gaat heel
goed. Het voordeel is dat de teams
elkaar kunnen helpen bij afzeggingen, zodat elk team altijd genoeg
speelsters heeft. De vereniging wil
dan ook graag volgend jaar weer
met vier teams starten en hiervoor
kunnen de dames nog wel wat nieuwe aanwinsten gebruiken. Het derde elftal speelt in de 4e klasse en

Pompbingo in
Parochiehuis
Aalsmeer - Op dinsdag 10 mei is
de laatste Pompbingo in het Parochiehuis in de Gerberastraat voor dit
seizoen.
Wederom een gezellige avond met
spanning, gezelligheid en winnaars,
want ook al wint u niets, wat niet

bestaat uit jongere dames. RKDES
is op zoek naar minimaal drie speelsters die dit team willen komen versterken. Natuurlijk is het leuk als
je kunt voetballen, maar boven alles staat plezier met elkaar en samen werken. Je speelt ongeveer
eens per week op een doordeweekse avond. De thuiswedstrijden worden op vrijdagavond in de Proosdijhal gespeeld. Het rooster van de
wedstrijden wordt ruim vier weken
van te voren bekend gemaakt. Een
keer mee spelen of kijken of het wat
is? Bel of mail Lianne: 06-23682404
of pietdupau@gmail.com.
voor te stellen is, de gezelligheid is
sowieso gewonnen! Er wordt gestart om 20.00 uur met tien rondes
en halverwege is er natuurlijk weer
de hoofdprijzenronde met twee giga-prijzen! Alle reden te meer om
met vrienden, familieleden of buren een heerlijke avond te beleven.
Telefonische informatie kan verkregen worden bij Caroline Ramp, tel.
344107. Iedereen is van harte welkom!

Jos/Watergr.meer F6 - RKDES F9
RKDES F10 – Legm.vogels F16

Zaterdag 7 mei

Het podium van groep 1 met Dave en Cheryl Looijer.

Dave Looijer wint geslaagd AAS
Jeugd Grand Prix toernooi
Aalsmeer - AAS organiseerde ook
dit jaar weer een toernooi in de
Leidse Grand Prix cyclus en met 70
deelnemers was het weer een geslaagde editie te noemen.
Alle organisatoren waren heel tevreden, zeker met alle hulp die er
was van ouders en leden van de
jeugdcommissie van de LSB. Er waren zelfs nog een aantal aanmeldingen op het laatste moment, maar de
aanpassingen aan de indeling werden vlot en vakkundig gedaan. In
de eerste groep was Dave Looijer
(AAS, getraind door Ben de Leur) de
sterkste, met de perfecte score van
7 uit 7 had hij een punt voorsprong
op Mark van der Ploeg (De Uil). Dave’s zus Cheryl (ook AAS en ook getraind door Ben de Leur) maakte het
familiefeestje compleet door derde
te worden met 4 punten.

In de tweede groep ging de eerste
plaats naar David Jongste (Voorschoten), die ook zijn groep met 7
uit 7 won.
In groep drie wist Ivan Kroetkov
(Leiderdorp) de hoogste eer te behalen, in groep 4 Bauke Schenkelaars (Leiderdorp), in groep 5 Jeroen
Kortekaas (Leiderdorp), in groep 6
Ivo Warmerdam (Voorschoten), in
groep 7 Thomas van Velzen (Leiderdorp) en in groep 8 Bjorn van Houdt
(Leiderdorp).
Schaakclub AAS schaakt van begin september tot eind mei op de
vrijdagavond in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 53. Training
en les wordt gegeven van 19.00 tot
20.00 uur, daarna volgt de competitie tot 01.00 uur. Voor inlichtingen:
0297-324459 of 0297-268954 of via
www.aas.leisb.org.

Pupillen
J.A.United D1 – Diemen D2
11.00 u
J.A.United D2 – SVIJ D1
11.00 u
J.A.United D3 – RCH D2
11.00 u
J.A.United D4 – Onze Gazellen D4 9.00 u
J.A.United E1 – Chabab E1
11.00 u
Kon.HFC E4 - J.A.United E2
11.00 u
DIOS E2 - J.A.United E3
11.00 u
VSV E6 - J.A.United E6
10.00 u
Hillegom E3 - J.A.United E9
10.00 u
Ouderkerk F2 - J.A.United F1
10.00 u
AFC F7 - J.A.United F5
9.00 u
Pancratius F7 - J.A.United F6
9.00 u
Zaanlandia F5 - J.A.United F8
10.00 u
Kon.HFC F19 - J.A.United F9
10.00 u
J.A.United F11 – Buitenveldert F12M 9.00 u
TABA F6 – J.A.United F12
9.00 u
Meisjes
HBC MC.1 - J.A.United MC.3
10.15 u
Zwanenburg ME.1 - J.A.United ME.1 9.00 u
R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 - Amstelveen D1
RKDES D3 – Amstelveen D3
RKDES E2 – Abcoude E3
RKDES F2 – AFC F3
RKDES F4 – Voorland F1
RKDES F5 – SDZ F8
RKDES F7 – Diemen F13
RKDES F8 – Roda’23 F16

11.00 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u

9.00 u
9.30 u

Meisjes
RKDES MA.1 – Jong Holland MA.1 13.00 u
RKDES MC.1 – VSV MC.2
11.00 u
RKDES MD.1 – AFC IJburg MD.
19.30 u
S.C.W.
AMVJ 1 - SCW 1
SCW 2 – WV-HEDW 6
SCW 3 – EVC 4
SCW Vet.1 – ZOB Vet.1
SCW Vet.2 – Meteoor Vet.1
Overbos Vet.1 - SCW Vet.3
SCW Vet.4 – DCG Vet.2

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

Junioren
Breukelen A1 - SCW A1
SCW B1 – VVC B2
ADO’20 B5 - SCW B2
SCW C1 – Zandvoort C2
SCW C2 – HBC C4

14.30 u
10.15 u
14.45 u
9.00 u
9.00 u

Pupillen
HBC D1 - SCW D1
De Meer D4 - SCW D2
Zeeburgia E4 - SCW E1
Kon.HFC E12 - SCW E2
Hoofddorp F10 - SCW F2
SCW F4 – HBOK F2

10.15 u
9.00 u
11.00 u
12.15 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – De Meer DA.5
Onze Gazellen F10 - SCW MF.1

11.00 u
9.30 u

Zondag 8 mei
R.K.A.V.
RKAV 1 – Alliance’22 1
OSV 2 - RKAV 2
RKAV 3 – KDO 3
FIT 2 - RKAV 4
RKAV 5 – Buitenveldert 7
RKAV 6 – Roda’23 7
RKAV 7 – Pancratius 10

14.00 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u

Dames
Assendelft DA.2 - RKAV DA.1

14.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Geinburgia 1
EDO 3 - RKDES 2
RKDES 3 – ADO’20 3
Kampong 6 - RKDES 4
Roda’23 4 - RKDES 5
Ouderkerk 4 - RKDES 7

14.00 u
13.00 u
14.00 u
9.00 u
12.00 u
12.00 u

Junioren
Roda’23 A5 - RKDES A2
RKDES B2 - Nieuw Sloten B4
Amstelland C1 - RKDES C1

14.30 u
12.00 u
14.00 u

Zwemsportclub Oceanus

Limieten in Nijmegen en
Speedo 5 in Aalsmeer
Aalsmeer - Vorige week zondag
was de groep Oceanus zwemsterren opgespitst, een deel was naar
Nijmegen afgereisd en de andere
zwemsterren zwommen in Aalsmeer
Speedo 5. Thomas Verouden, Wessel de Jong, Bart Sommeling, Rick
en Martijn de Mercado, Maxime van
de Heuvel, Eva van de Born, Simone
Huisman en Fabienne Vork waren in
Nijmegen om limieten te halen voor
het NJK. Er zijn zeven limieten gezwommen: Bart Sommeling zwom
maar liefst twee limieten op de 100
meter vlinder en de 100 meter rugslag, Wessel de Jong lukte dit ook
en wist limieten te behalen van de
100 en 200 meter schoolslag. Thomas Verouden behaalde een prachtig limiet op de 400 meter wisselslag
Maxime van de Heuvel presteerde
prachtig op de 200 meter vlinderslag en behaalde daarvoor haar limiet. De benjamin van de groep,
Fabienne Vork, zwom een fantastische 200 meter wisselslag in het 50
meter bad en sleepte haar NJK limiet binnen. Rick de Mercado wist
zijn NJK limiet op de 100 meter vrij
aan te scherpen met maar liefst 1
seconde. Martijn de Mercado zwom
drie mooie persoonlijke records op
de 100 en 200 meter vrij en de 200
meter wisselslag. Simone Huisman
wist helaas geen limiet te zwemmen,

maar had wel een prachtige verbetering van haar 100 meter rugslag.
Eva van der Born redde het ook niet,
maar wist nog wel haar persoonlijke record te verbeteren op de 100
meter vrij. In mei krijgt iedereen nog
een kans in een 50 meter bad om
een limiet te zwemmen. In Aalsmeer
werd er ook hard gezwommen, letterlijk, want er werd maar liefst 59
persoonlijke records geklokt. Roan van Bakel had de grootste verbetering van zijn persoonlijke record op de 100 meter wisselslag en
de 400 meter vrij. Uitschieters die
hun persoonlijke records met zeker
honderd procent of meer verbeterd
hebben: Sebastiaan van de Born,
Lois Bosman, Lianne Bouwmeester, Amber Celie, Isaa Ebbinge, Dion van de Heuvel, Nina van Mastwijk, Amber Rademaker, Anouck
Ramdjanamsingh, Daan en Jane
Sommeling en Lulu-May Verbeek.
Sam Eveleens, Jodi van Mastwijk
en Emma van Zanten verbeterden
zelfs op twee afstanden hun persoonlijke record. Tess Pagano Mirani was ook een topper, zij verbeterde maar liefst drie tijden met meer
dan honderd procent. Twee keer op
één zijn geëindigd zijn: Amber Celie,
Giulia Corsi, Michelle Meulenbroek,
Daan Sommeling, Finn Vos en
Dennis Weening.

Ron van Bakel

Wessel de Jong
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Vijfde plaats Selina Kok
op EK Twirlen in Tsjechië

Mooie wedstrijden Ladiescup
Kudelstaart - Op zaterdag 23 april
is bij RKDES voor de tiende keer gespeeld voor de ladiescup. De organisatie had weer een mooi veld aan
tegenstanders weten vast te leggen.
Bij RKDES hebben ze nu ploegen in
de volgende categorie spelen, ME,
MD, MC, MB, MA en Dames. Voor
iedere ploeg was een poule gemaakt van vier ploegen. De organisatie had diverse ploegen uit West II
weten over te halen om aan dit leuke toernooi mee te doen. In de ochtend kwamen de ME , MD en MC
in actie.
De poule van de ME was heel spannend . De onderlinge verschillen
waren bij twee ploegen heel klein.
CSW ME1 was met een erg jong
team en heeft geen wedstrijd weten
te winnen. Altior E4M wist 1 wedstrijd te winnen. Alliance ’22 ME1
en RKDES ME1 behaalden evenveel
punten en hadden ook een gelijk
doelsaldo, daardoor moesten penalty’s beslissen wie eerste en wie
tweede in de poule zou worden. RKDES nam de penalty’s beter en werd
daardoor winnaar in de poule van
de ME. Een goede prestatie voor
deze jonge meiden. De poule van
de MD hadden enkele hele goede teams. RKDES MD1 werd vierde in deze poule doordat hun doelsaldo iets minder goed was dan die
van Sporting Martinus MD1. Alkmania D4M werd derde en de meiden
van CSW ME8 werd in deze poule
eerste. Deze meiden van CSW zijn
officieel nog ME, maar hebben veel
talent in dit team spelen, zodat zijn
een poule hoger waren ingedeeld

en met succes. In de poule van de
MC meiden werd ‘s morgens een
goede strijd gespeeld om de plaatsen. Uiteindelijk eindigde Focus 07
op de vierde plaats en RKDES MC1
op de derde plaats. De jonge meiden van CSW MD1 hadden het niet
gemakkelijk en werden tweede. Oppermachtig in deze poule was Alkmania C5M. Dit team wist drie keer
te winnen en werd terecht eerste in
deze poule. De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter van het
jeugdbestuur Anton van Son. In de
middag stonden voor de MB , de
MA en de Dames wedstrijden op
het programma. Door het mooie
weer werd het toch wel een zwaar
programma. De ploegen waren nog
niet echt gewend om met deze temperaturen te moeten spelen. In de
poule van de MB was een ploeg die
door omstandigheden eerder het
toernooi moest verlaten. Er bleven
drie ploegen over die streden om de
punten. CSW MB2 werd derde door
een slechter doelsaldo dan de meiden van Alkmania MB1. Eerste in
deze poule werd RKDES MB1. In de
poule van de MA werd en goed gestreden om de punten en dit leidde uiteindelijk in een vierde plaats
voor Alkmania MA1 en een derde
plaats van Altior MA1. Rkdes MA1
werd in dze poule tweede en Quick
boys had geen wedstrijd verloren
en werd eerste. In de laatste poule
speelde de Dames. Altior Da1 werd
vierde en KDO Da1 derde. De winst
in deze poule was uiteindelijk voor
RKDES Da1 door 1 punt meer te behalen dan Quick Boys Da1.

Loopclinic voor jeugd bij AVA
Aalsmeer - Bij de onlangs gehouden schoolatletiekdag is geconstateerd dat de Aalsmeerse jeugd over
veel looptalent beschikt. In navolging daarvan heeft de jeugdafdeling
van Atletiek Vereniging Aalsmeer
besloten een loopclinic voor de
jeugd vanaf elf jaar te organiseren
met als uiteindelijke doel het lopen
van de Midzomernachtcross in het
Amsterdamse Bos.
De Midzomernachtcross is een geweldig leuk evenement met heel
veel deelnemers en wordt gehouden op de langste vrijdagavond van
het jaar, op vrijdag 24 juni. Meer informatie over deze wedstrijd is te
vinden op de site www.midzomernachtcross.nl. De clinic is dus bedoeld voor de jeugd van elf jaar en
ouder, kinderen van de groepen ze-

ven en acht van de lagere school en
jongens en meiden van de middelbare school. De trainingen beginnen
na de vakantie, op dinsdag 10 mei.
De trainingen zijn iedere dinsdag en
donderdag om 18.30 uur op de atletiekbaan aan de Sportlaan. Voel jij
je aangesproken tot dit evenement,
vind je hardlopen leuk of vind je
misschien van jezelf dat je een geweldig hardlooptalent bent? Meld
je eigen dan aan voor deze leuke clinic. Dit kan, wel graag uiterlijk 9 mei, via www.jpwbaars@kpnmail.nl of telefonisch: 0297-324118.
De kosten voor de clinic bedragen
10 euro en dit bedrag is inclusief inschrijvingskosten voor de Midzomernachtcross. Uiteraard hoopt AV
Aalsmeer op een overweldigende
deelname.

Inzet wedstrijden voor pupillen

JAU weer vier vrouwelijke
scheidsrechters rijker
Aalsmeer - Er zijn weer vier pupillen scheidsrechters geslaagd bij
Jong Aalsmeer United. En dat is geweldig nieuws. Het meisjes en vrouwen voetbal zit behoorlijk in de lift.
Vele meisjes zien het voetbal helemaal zitten, gelet op het aantal voetballende meiden. Heel leuk natuurlijk. Des te leuker als daarvan ook
een aantal de pupillen scheidsrechter cursus doet. Een theorie gedeelte voorafgaand aan het praktijk examen op zaterdagochtend is
met succes afgerond. En daar sta je
dan op zaterdagochtend om 9 uur.
Klaar om je eerste wedstrijd te fluiten. Spannend! Al die jongens, van 6
en 7 jaar in het veld, ouders en leiders langs de kant. Het ging uitstekend. Manon, Rosanna, Sharonah

en Bobbie hebben met succes het
praktijk examen doorstaan. Het viertal werd bijgestaan door Serena, die
vorig jaar het examen had afgelegd.
Het bestuur van JAU is heel blij met
deze meiden en ook met de jongens
die wekelijks wedstrijden leiden.
Laat het een voorbeeld zijn voor de
rest. Want wat is het is een prachtige gelegenheid die Jong Aalsmeer
United biedt. Je mag verantwoordelijkheid nemen en je zelfstandigheid
laten zien. Tevens laat je merken betrokken te zijn bij jouw club. En als
je wilt kun je deze uren nog gebruiken voor je maatschappelijke stage ook. Wil je meer weten over deze
mogelijkheden? Neem dan contact
op met iemand in de bestuurskamer
van VVA of RKAV.

Finale bedrijventoernooi
met feestavond bij VVA
Aalsmeer - Het Aalsmeerse bedrijventoernooi is al sinds eind maart
in volle gang. Bij dit jaarlijkse evenement van V.V. Aalsmeer strijden
collega’s, elke dinsdag- en woensdagavond met elkaar om de felbegeerde wisselbeker. Zowel dames
als heren! Het einde is nu in zicht en
op de finale avond zullen de teams
van HV-BV en Poldersport strijden
om de eerste plaats. Ook de overige teams zijn nog in de race voor
een plek op de ranglijst. Al deze

wedstrijden worden gespeeld op
vrijdagavond 13 mei vanaf 19.00
uur. Aansluitend zal er een feestavond zijn met zanger en DJ Normen. Heeft u zin om de Aalsmeerse
teams aan te moedigen? U bent van
harte welkom op het VVA-sportpark
aan de Dreef! Voor het programma
kan gekeken worden op de website
van VVA: www.vvaalsmeer.nl.
Bent u als bedrijf geïnteresseerd in
dit evenement? Neem dan eveneens
contact op via deze website.

AVA jeugd aan kop bij
baanloopcompetitie

Swim for the Roses levert
5950 euro voor KWF op
Aalsmeer - Zwemmen tijdens
‘Swim for the Roses’ is op een sportieve, gezonde en leuke manier bezig zijn en tegelijk iets doen tegen
kanker. Het doel van het zwemevenement ‘Swim for the Roses’ is om
geld te werven voor het Koningin
Wilhelmina Fonds voor onderzoek
naar kankerbestrijding. Van maandag 11 tot en met 17 april hebben
40 sportievelingen 5.950 euro bij elkaar gezwommen. Op dinsdag 26
april is de cheque met de (voorlopige) opbrengst van de actie ‘Swim
for the Roses’ uitgereikt. De deelnemer die de meeste kilometers heeft
gezwommen, Bertus van Alen, reikte de cheque uit aan Piet Boom,
voorzitter organisatie ‘Ride for the
Roses’ in Aalsmeer. In totaal hebben de zwemmers 162.65 kilometer
gezwommen. Bertus van Alen nam
daarvan 15 kilometer voor zijn rekening. Bertus, die gemiddeld drie tot
vier keer per week in het zwembad
is om te zwemmen, heeft sinds augustus 2009 al 2500 kilometer gezwommen en werd voor deze prestatie door Dick de Kuijer, directeur
van ESA BV, in het zonnetje gezet
met een bloemetje. Ingrid de Vries
heeft het meeste sponsorgeld bij elkaar verzameld, de teller staat voor
haar op 850.50 euro, maar ze gaat
voor de 1000 euro.
Tegelijkertijd oefenden de zwemmers voor de Ride for the Roses: hét
fietsevenement dat jaarlijks wordt

gehouden om de strijd tegen kanker te ondersteunen. Dit jaar vindt
de Ride for the Roses plaats op
4 september vanuit Aalsmeer. De
tocht doet ook Hoofddorp, Vijfhuizen, Heemstede, Hillegom, NieuwVennep, Leimuiden, Langeraar, Amstelveen en Uithoorn aan.
Iedereen kan aan de Ride for the
Roses meedoen. Er zijn verschillende mogelijkheden: een ‘Cycle Tour’
van 100 kilometer en twee toertochten van 30 en 55 kilometer. Daarnaast zijn initiatieven voor sideevents zoals ‘swimming for the roses’ en ‘spinning for the roses’ van
harte welkom. Ook hiervan gaat de
opbrengst naar KWF Kankerbestrijding. Voor meer informatie en aanmelden: www.ridefortheroses.nl.

Bingomiddag
voor 50plussers
Rijsenhout - Op zaterdag 7 mei
om 14.00 uur houdt de ANBO afdeling Rijsenhout haar voorjaars-bingomiddag in dorpshuis De Reede in
de Schouwstraat. Alle 50 plussers
uit Rijsenhout zijn hartelijk welkom.
De deur gaat open om 13.30 uur.
De aktiviteitencommissie heeft weer
mooie prijzen gekocht. Ook zijn
mooie bloemen en planten te winnen. Informatie via: 0297-320323.

Aalsmeer - Na de eerste avond van
de AVA Baanloopcompetitie (BACO) gaan twee jeugdige AVA-talenten verrassend aan de leiding.
Naomi Verhoef, over enkele maanden pas 9 jaar, scoorde met een
voor haar leeftijd supersnelle 2 minuten en 58 seconden over 800 meter maar liefst 92 van de maximaal
100 punten. Tweede staat Graeme
‘t Hoen, die net 8 jaar is, en bij een
heerlijke temperatuur over de twee
ronden net even meer, namelijk 3
minuten en 1 seconde, nodig had.
Goed voor 91 BACO-punten.
De BACO is een klassement over
de beste drie prestaties van vier
baanlopen op woensdagavonden in
april en mei, waarbij de gelopen tijden worden omgerekend naar punten op basis van de Nederlandse re-

cords in iedere leeftijdscategorie.
De snelste op de 800 meter in een
veld met ruim 50 deelnemers was
AVA-atleet en trainer Erik Witpeerd.
In een fraaie stijl achterhaalde Erik
in de slotronde zijn clubmaatje Erwin Metselaar en finishte in 2 minuten en 14 seconden.
Erwin had precies een seconde langer nodig. Derde op tijd werd Veenloper en de BACO winnaar van vorig jaar Theo van Rossum die na 2
minuten en 19 seconden over de
streep kwam. Na deze 800 meter worden op de atletiekbaan aan
de Sportlaan nog een 3 kilometer,
1500 meter en een 5 kilometer gelopen, waarbij iedereen van jong tot
oud, van recreant tot wedstrijdloper,
welkom is. Voor meer informatie zie
www.avaalsmeer.nl.

Naomi Verhoef (nummer 28) en Graeme ‘t Hoen (nummer 27), de verrassende koplopers na de eerste BACO avond, bekijken één van de voorafgaande
800 meter series. De ook supersnelle Gregory ‘t Hoen (nummer 26) inspecteert nog even zijn tenue.

Aalsmeer - Van donderdag 21 tot
en met zondag 24 april is het EK Baton Twirling in Karlovy Vary in Tsjechië gehouden. Vanuit Nederland
zijn 96 deelnemers afgereisd om
deel te nemen aan bijna alle onderdelen op het EK. In totaal deden er
642 deelnemers mee uit 12 landen.
Selina Kok uit Aalsmeer deed mee
bij de jongste deelnemers: De minime/juvenile. Ze kwam uit op het
onderdeel 2-baton en was reserve bij het onderdeel rhythmic twirl.
Na de opening op donderdagavond
waarbij alle landen zich aan het publiek presenteerden, ging het EK op
vrijdagmorgen echt van start. Selina
was pas zaterdmiddag aan de beurt
met haar onderdeel. Selina had inmiddels al heel wat optredens gezien en stond te trappelen om de
vloer op te mogen. Ze had er ontzettend veel zin in, maar was ook wel
zenuwachtig. Na wat laatste tips
van bondscoach Joyce en bemoedigende woorden van trainster Valerie was het haar beurt. De muziek
begon en Selina liet een vloeiende
routine zien. Helaas viel er af en toe
een baton op de grond, maar ze herstelde zich goed, ving alle moeilijke
trics en maakte er een stralend optreden van. Daarna was het wachten
op de uitslag. Van alle onderdelen
mochten 6 deelnemers door naar
de finale op zondag. Eerst werden
twee Franse meisjes opgenoemd
en als derde, uit Holland, werd Selina opgenoemd! Nummer 4 uit Holland Sabine, nummer 5 uit Frankrijk en als zesde uit Holland: Bonita! Zondag werd het dus een wedstrijd tussen Frankrijk en Nederland.

Selina kwam als derde op de vloer
en straalde weer van oor tot oor. Helaas lukte deze keer niet alle moeilijke trics, maar haar optreden ging
verder keurig. Aan het einde van de
finale dag kwamen weer alle deelnemers op de vloer. Na de eindceremonie begon de prijsuitreiking rond
19.00 uur. Nederland viel regelmatig in de prijzen en behaalde zeker
14 keer de Europese Kampioenstitel. Bij het onderdeel 2-baton werd
Selina uiteindelijk vijfde van Europa.
Een prima prestatie, vooral omdat
ze nog maar vanaf september 2010
meedoet aan dit onderdeel. De top
zes van elke categorie ontving een
mooie medaille van porselein. Volgend jaar is er géén EK maar een
WK Twirlen in Zwitserland. In 2013
is het EK Twirlen in Nederland.

Afzwemfeest in Waterlelie
Aalsmeer - Zaterdag 23 april is een
afzwemfeest gehouden in zwembad
De Waterlelie voor 128 kinderen van
de zwemlessen voor de diploma’s A,
B & C. De groep voor het A-diploma
mocht om 15.00 uur beginnen. Met
hun kleding aan stonden alle kinderen in de douche te wachten om
naar binnen te gaan.
In een lange rij en op gezellige muziek kwamen ze de zwemzaal binnen. Iedereen was toch wel een
beetje zenuwachtig, misschien de
ouders nog wel het meest. Maar alles ging erg goed en de aanwezige
zwemjuffen en -meesters waren dan
ook dik tevreden over het getoonde
resultaat. Daarna waren twee kleine groepen aan de beurt voor het Bdiploma. Zij mochten al duikend en
onderwater zwemmend hun zwemkunsten laten zien en dat deden ze
allemaal uitstekend. Als laatste was
de groep van 30 C-kandidaatjes aan
de beurt. Het C-diploma is de kers
op de taart en deze kinderen lieten
zien dat zij zich onder allerlei omstandigheden prima kunnen redden
in het water. Met en zonder kleding
werd het gehele programma in een
vlot tempo afgewerkt en het niveau
was prima. Na afloop kreeg iedereen zijn of haar felbegeerde diploma uitgereikt en mochten de kinderen een perenijsje halen bij het horecateam van de Waterlelie. Het volgende afzwemmen voor de diploma’s A en B staat gepland op zaterdag 4 juni.
Het A-diploma is behaald door:
Anne-Rins Punt, Christijan van Bakel, Tessa Bakker, Kes Bakker, Sam
Bakker, Tycho van Barneveld, Kyara
van den Berg, Julia Bizot, Ivo Blom,
Mathijs den Bruijn, Joep Buis, Tim
Esveld, Finn Faber, Florian Florentinus, Kiara M. Fransdonk, Anaelle Gauthier, Donovan Gyurakovics-Wimpel, Kai Hofman, Yara Hogenboom, Levi Hooiveld, Zoë van
der Hoorn, Steffie de Horde, Sanne
Klaassen, Ryan van Kuik, Dominique
Maas, Gyon Mank, Kevin van der

Meer, Mats van Meerwijk, Dany de
Moor, Eva Nieuwendijk, Amber Sophie Pappot, Eva Prager, Maud Sanders, C.W. Sylvester Schouten, Bas
Sitsen, Merel Lieve Smit, Zenya Rosalie Stokkel, Dena Streefkerk, Toine van Tiggelen, Robin Tuinenburg,
Jesse Vaneman, Dana Verdooner,
Just Visser, Noam Vogel, Boaz Vogel, Casper de Vries, Silla Wegman,
Benjamin van der Westen, Quinty
van Woerkom, Femke Buijs, Mees
van den Bosch.
Het B-diploma is uitgereikt aan:
Jip van der Aart, Tijn van der Aart,
Troy van Bakel, Callum Bennett, Danique Buter, Jette Maria Clemens,
Mark van Diest, Maartje Droogh,
Jort Jaspers, Elisha Sita Krind, Renske Notenboom, Susanne Elke Overbeek, Melih Özcan, Izabela Ozga,
Sem Pater, Dewi van Rijswijk, Codi
Ris, Mike Schardijn, Senna Soede,
Laura Weij, Iris Bartels, Floor Beekman, Max Been, Stefanie de Boer,
Tygo van Braak, Serena Bruns, Gaius van Coeverden, Luuk van Diemen, Gabriel Fekrmariam, Nicolai
Hooiveld, Robynne Hooiveld, Roy
van der Knaap, Kai Manders, Finn
van der Meer, Jens Meijer, Jada
Mennens, Bentje Plasmeijer, Niels
Redegeld, Mette Schuit, Levi Stroes,
Koen Tas, Tommy de Voogd, Gijs
Pieter Michiel Wentzel, Lemay Wijs,
Justin Roodenburg, Milo Koopmans,
Huub van den Brekel.
Geslaagd voor C zijn:
Ashley van der Wal,Britt Beelen,
Nick van Leeuwen, Kiki Holla, Ayra
Pistoor, Thijmen Oosterwijk, Maaike
Schulten, Jacob Stewart, Janou van
Beek, Fenno van Beek, Dima Salem,
Naomi Rodenburg, Thijn Vreeken,
Thomas van der Hoeven, Kiril Stefan
Hessels, Charlotte van Heeswijk, Tycho Smit, Yessin Mazouz, Mila van
Duijnhoven, Tycho Deen, Roos van
Lenthe, Laure Sophie Beek, Evelien
Myrthe Beek, Josephine Baas, Juriaan de Graaf, Josine Lutton, Sander
Rens Klarenbeek, Siddarth Jhingur,
Beant Kienstra, Finn-Julien Falk.

Sporten met je vrienden
met de JeugdSportPas
Aalsmeer - Het schooljaar is al
weer bijna ten einde en dat betekent ook dat de laatste periode van
de JeugdSportPas Aalsmeer er aan
zit te komen. Voor dit blok is het mogelijk om je in te schrijven voor korfbal, atletiek, waterpolo en triathlon.
Het is voor kinderen van het basisonderwijs de uitgelezen mogelijkheid om vier keer mee te trainen bij
de vereniging zonder dat hier een
lidmaatschap aan vast zit. Wil je na
de vier lessen graag lid worden, dan
kan dat natuurlijk. Je kunt dus bijvoorbeeld met je vriendjes of vriendinnetjes van school of uit de buurt
samen kennis maken met de verschillende sporten. Korfbal wordt
gegeven door ckz VZOD uit Kudelstaart, atletiek door AV Aalsmeer,
waterpolo door Oceanus en triatlon door Multi Triathlon Aalsmeer.
Alle schoolgaande kinderen in de

groepen 3 tot en met 8 in Aalsmeer
en Kudelstaart hebben via school
het rooster ontvangen en kunnen
zich inschrijven via de website van
Sportservice Haarlemmermeer. Heb
je via school (nog) geen flyer gekregen, alsnog inschrijven kan nog.
Ga naar www.sportservicehaarlemmermeer.nl en klik op het JSP-logo
(rechts). Daarna kies je Aalsmeer en
kun je inloggen of een nieuwe gebruikersnaam aanmaken. Inschrijven kan tot en met 23 mei, maar
sommige sporten beginnen al op 10
mei. Wacht dus niet en schrijf je direct in. Kosten voor de JeugdSportPas zijn 5 euro per sport vier lessen.
Heeft u niet de beschikking over internet, maar wil uw kind wel meedoen met de kennismakingslessen
JeugdSportPas? Neem dan contact
op met Tom Schutte van Sportservice Haarlemmermeer: 023 5575937.
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Lekker vissen mét vispas!
Aalsmeer - Twee miljoen mensen gaan jaarlijks vissen in Nederland. Dat is niet verwonderlijk, want
sportvissen is een heerlijke hobby.
Het buiten zijn in de natuur, de dagelijkse zorgen ver weg en de mogelijkheid van een mooie vangst:
vissen is spanning en ontspanning
tegelijk! Met zijn vele stadswateren,
vaarten, kanalen, rivieren, meren en
plassen is Nederland een paradijs
voor sportvissers.
Er zijn altijd goede stekken te vinden, zowel dicht bij huis als verder
weg. Elk watertype kent zijn eigen
visstand, waardoor je met allerlei
technieken diverse vissoorten kunt
vangen. Met de vaste hengel op
voorn en brasem, actief met kunstaas achter baars, snoek en snoekbaars aan, vliegvissen op ruisvoorns
of proberen een gigantische karper
te vangen. Je hebt de vissoorten,
stekken en technieken als het ware voor het uitkiezen.
Ook in Aalsmeer en Kudelstaart zijn
er voor sportvissers tal van mogelijkheden.
Hengelsportvereniging
AHV Vislust zorgt voor een gezon-

de visstand en goed toegankelijke
visplekken. Vangstgarantie geven is
onmogelijk, maar AHV Vislust doet
er alles aan om ervoor te zorgen dat
er plezierig gevist kan worden. Om
te mogen vissen is voor de meeste wateren een vispas verplicht. Deze is verkrijgbaar bij AHV Vislust en
bij de diverse hengelsportwinkels in
Aalsmeer en Kudelstaart.
Met de vispas mag met twee hengels én op roofvis gevist worden in
praktisch alle wateren van de vereniging.
Bovendien wordt bij de Vispas ook
de landelijke lijst van viswateren
verstrekt waarmee toegang mogelijk is tot tachtig procent van alle
Nederlandse wateren. Voor de jeugdige sportvisser is de jeugdvispas in
het leven geroepen.
De jongens en meisjes krijgen dan
iedere twee maanden het jeugdblad
Stekkie Magazine van Sportvisserij
Nederland thuisgestuurd.
Meer informatie? Secretaris: Loek
Pieterse, tel. 0297- 322187 of e-mail:
vislust@xs4all.nl of via de website:
www.vislust-aalsmeer.nl.

Zwemseizoen 2011 van start
Aalsmeer - Op 1 mei is het nieuwe zwemseizoen van start gegaan.
De provincie Noord-Holland geeft
tijdens het zwemseizoen actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid op alle 121 zwemplekken
in Noord-Holland. De 121 officiële
zwemplekken bevinden zich op locaties, variërend van de stranden
langs de Noordzee tot aan zwemgelegenheden in recreatiegebieden
zoals Het Twiske en Spaarnwoude. De Noorderplas in Langedijk en
Oosterplas Duinmeer in Bloemendaal zijn dit jaar toegevoegd aan
de lijst van officiële locaties. Tijdens
het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) controleren de waterschappen
en Rijkswaterstaat minimaal 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 water-

kwaliteitscontroles 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 huidirritaties en
maag-en darmstoornissen veroorzaken. Op www.noord-holland.nl 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 (0800-9986734) biedt
actuele informatie over de kwaliteit
van het zwemwater. De folder ‘Veilig Zwemmen 2011’ wordt half mei
breed verspreid en is dan gratis verkrijgbaar bij onder andere de plaatselijke VVV en gemeentehuizen. Op
NOS teletekst staan de zwemwaterberichten op pagina 725.

RKAV wint in Beverwijk

Wint Richard Piller de titel?

Schaakcompetitie in Dorpshuis

Aalsmeer - Bij schaakvereniging ‘t
Kalende Pionnetje nadert de competitie haar einde. Met nog twee
rondes te spelen zijn er nog twee
kandidaten in de race voor de titel. Richard Piller, gaat hij het weer
doen? En laat Peter Buis dat zomaar
gebeuren? Na het verlies van Peter
Verschueren tegen Peter Buis is Richard Piller de lachende derde. Hij
heeft nog steeds alles in eigen hand
om kampioen te kunnen worden.
Wel moet er dan gewonnen worden
van zowel Peter Buis op 12 mei en
van Peter Verschueren op 19 mei.
Of de beide Peters dat toelaten valt
te bezien. Peter Verschueren noemde drie redenen om van Richard te
winnen: Eén, omdat hij graag tweede wil worden. Twee, omdat hij nog
iets van het seizoen wil maken en
drie, omdat het Richard is.
Zal het Peter lukken zijn kampioenschap van vorig jaar te kunnen prolongeren? Na een niet geheel geslaagde zetten combinatie met zijn
paard op de linker vleugel kwam hij
twee pionnen achter en maakte Peter Buis de wedstrijd gedecideerd af.

Als Peter Verschueren wint van Richard wordt hij nog tweede. Peter
Buis lijkt in een goede vorm en zal
er alles aan doen om voor de eerste keer kampioen bij ’t Kalende Pionnetje te worden. Oppassen geblazen dus voor Richard. In groep twee
is Mladen al kampioen, de strijd om
de tweede plaats is in alle hevigheid
begonnen. Wim de Hertog, Peter de
Jong en Jos Bakker maken daar alle drie nog aanspraak op. Zij staan
met ieder 4.5 punt en ieder nog een
partij te spelen exact gelijk. In groep
drie staat Gerard van Beek bovenaan. Maar alleen theoretisch kan hij
nog kampioen worden. Dan moeten
Joep van der Geest en Jurgen van
Zwaard tegen elkaar remise spelen
en hun daarop volgende partij verliezen. Realistisch gezien wordt dus
één van hen kampioen. In groep
vier kan Martijn Baars weer kampioen worden door een punt te halen uit nog twee te spelen partijen.
Zoals gebruikelijk werden de partijen onder het genot van een paar
drankjes besproken in het gezellige
Dorpshuis.

Of laten Peter Verschueren (links) en Peter Buis dit niet toe?

Brutaal debuut Jeffrey
Rademaker uit Aalsmeer
de paasdagen poleposition en startpositie 2 bij de Clio’s), de pas 16-jarige Steijn Schothorst (pole en twee
podiums bij de formulewagens) en
Martin Boezaart (pole bij de dieselende toerwagens) zich allen uitstekend tijdens de Zandvoortse paasdagen. Ook dit seizoen proberen
jonge en nieuwe coureurs de racehemel te bestormen. Het Swift-veld
telt in 2011 met Jeffrey Rademaker,
Jos Kiekens, Steven van der Ploeg,
Mark van Keulen, Tim Hummel en
Maurits Caransa liefst zes debutanten. Het leuke is dat Rademaker direct zijn potentie toonde en brutaal
naar een 6de (race 1) en 4de plaats
(heat 2) snelde. ”Ik had tot Pasen
nul autosportervaring en dan toch
twee mooie resultaten’’, zei de Douma Autosport-coureur uit Aalsmeer,
die lachend toevoegde: “Blijkbaar zit
het racen in mijn bloed.’’

Riet wint bij
ouderensoos

OVAK-soos in
Parochiehuis

Aalsmeer - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en ook
biljarten, rummicuppen en hartenjagen staan op het programma. Op
donderdag 28 april is het klaverjassen gewonnen door Riet Pothuizen
met 5689 punten, gevolgd door Eef
van Mourik met 5199 punten en Alie
van Weerdenburg met 5037 punten. Bij het jokeren behaalde Gerrit de Wit met 27 punten de hoogste eer, op twee is Jaap Weij geëindigd met 139 punten.

Aalsmeer - Voor leden van de
OVAK wordt op woensdag 11 mei
weer een soosmiddag georganiseerd in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat.
In ieder gevala staat klaverjassen
op het programma. De aanvang is
14.00 uur.
Het klaverjassen op 27 april is gewonnen door Rinus Buskermolen
met 5256 punten, gevolgd door Antoon van Rijn met 5248, Engeltje
Jongkind met 5148 en Wil ter Horst
met 4880 punten.

De tweede helft gaf een wat meer
aanvallender RKAV te zien, maar
echt veel problemen gaf dat niet
voor het vijandelijk doel.
Beverwijk had ook de pech dat als
ze eenmaal de kans hadden om te
scoren, er altijd nog doelman Van
Halm stond om deze mogelijkheid
om zeep te helpen. 0-2 Werd het in
de zeventigste minuut. Barry Springintveld was het die de doelman
van Beverwijk het nakijken gaf. Beverwijk was verslagen, vraag niet
hoe, maar de punten gingen naar
Aalsmeer. Zondag speelt RKAV
thuis in de Beethovenlaan tegen
Alliance 22.
Theo Nagtegaal

Lachende derde kan eerste
worden bij ’t Kalende Pionnetje

Autoracen Formido Swift Cup

Aalsmeer - Sven Snoeks is de grote
winnaar van de opening van het vijfde seizoen uit de Formido Swift Cup.
De rijder van het Certainty Racing
Team won tijdens de Paasraces op
Circuit Park Zandvoort beide manches. Bart van Os (tweemaal 2de),
Wesley Caransa (3de) en Maarten van ’t Schip (ook eenmaal 3de)
mochten voor de ogen van liefst
25.000 toeschouwers eveneens met
de champagne spuiten. Ook in 2011
zal de competitie uit zeven weekenden en in totaal veertien races bestaan. Net als voorgaande jaren is
er met 21 racende Suzuki’s wederom een mooi startveld. Dat de Formido Swift Cup dé perfecte springplank is voor nieuw nationaal racetalent, bewijst de klasse al jaren.
Zo manifesteerden inmiddels doorgegroeide Swift-rijders als Marcel
Dekker en Niels Langeveld (tijdens

Aalsmeer - Afgelopen zondag
stond voor RKAV de wedstrijd tegen
en in Beverwijk op het programma.
In de eerste twintig minuten had
Beverwijk al een riante voorsprong
kunnen hebben, maar het vizier van
de thuisploeg stond totaal verkeerd.
Talloze kansen werden op een knullige manier om zeep geholpen, tot
voldoening van RKAV.
De eerste meest reële kans voor
RKAV was voor Toine Groot, die
handig gebruik maakte van een fout
in de verdediging van Beverwijk en
de mogelijkheid had om RKAV op
0-1 te zetten. Echter de doelman van
Beverwijk wist dat te voorkomen.
Vlak voor rust was het Barry Springintveld, die RKAV op 0-1 zette.

Dirkjan, Rien, Leo, Wim
en Martje beste sjoelers!
Rijsenhout - Donderdag 28 april
is de slotavond van sjoelclub Rijsenhout gehouden in dorpshuis De
Reede. Dit keer werd niet gestart
met sjoelen, maar met een warm en
koud buffet. Daarna is er nog wel
een potje gesjoeld en stond een verloting met mooie prijzen op het programma. De avond werd besloten
met de bekendmaking van de winnaars in de verschillende klassen. In
de hoofdklasse was het goud voor
Dirkjan Baardse, het zilver voor Jan
Joore en brons voor Lineke van Brakel. In klasse A is de eerste plaats
behaald door Rien Ravensbergen,
gevolgd door Elly Lanser en Tilly

Vermeer. In klasse B bleek Leo van
Faassen het beste gesjoeld te hebben, op twee Janny van de Laarse
en op drie Gert Lanser. In klasse C
is Wim van de Geest in het goud gezet, is zilver uitgereikt aan Els van
der Linden en brons aan Char Kuit.
In klasse D tot slot wist Martje de
Graaf de meeste punten bijeen te
sjoelen, gevolgd door Rina Korenwinder en Rie Kant. De wisselbekers
zijn uitgereikt aan Dirkjan Baardse
en Lineke van Brakel. De poedelprijzen van alle klassen zijn overhandigd aan Nel Fegel, Alie van Tol,Wil
Schimmel, Femmy Korte en Gerard
Daalman.

G-handbal toernooi in Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdag 7 mei organiseren Michelle Endhoven en
Jessica Faber een g-handbal toernooi in sporthal de Bloemhof aan de
Hornweg.
Het toernooi wordt georganiseerd
door de twee meiden als afstudeerproject voor school. De dag begint
om 9.00 uur en gaat van start met

een gezamenlijke warming-up onder leiding van Bianca Schijf en afsluitend een wedstrijd. Het toernooi
zal rond 13.00 uur eindigen.
Deelnemende teams zijn Westsite, SV Baarn, Koedijk, KSV en Only
Friends. Iedereen is van harte welkom om de teams aan te komen
moedigen.

Voetbal klasse 3C

RKDES overrompelt Nederhorst
Kudelstaart - Ongemeen spannend is het in klasse 3C met nog
drie rondes te gaan. RKDES maakt
nog kans op de derde plaats, evenals kans op de laatste periode, maar
dan moest er wel gewonnen worden van Nederhorst de Berg. En dat
deed RKDES, met 3-1.
De start van deze wedstrijd op deze zon overgoten was echter dramatisch. Na 1 minuut stond de Afas/
van Berkel brigade al tegen een 1-0
achterstand aan te koekeloeren.
Toch kon Nederhorst niet lang genieten van deze voorsprong, want
na 15 minuten was het alweer 1-1.
Edwin van Maris ging weer eens
over rechts er vandoor. Zijn voorzet kwam bij Mounhir Ghannoen
terecht, die nog even een man uitkapte en binnen schoot. De Kudelstaartse ploeg was duidelijk in
goeden doen en de ene aanval na
de andere rolde naar het vijandelijk
doel. Veel kansen voor Roald Pothuizen en Edwin van Maris, maar
hun inzetten konden het doel niet
vinden. Ook Richard de Vries had
de bal voor het inlopen, maar zijn
inzet caramboleerde de verkeerde kant op. Na een half uur spelen kwam Nederhorst met 10 man
te staan. Dit keer was het Roald
Pothuizen, die door de verdediging
sloop, en de laatste man ven Nederhorst kon hem alleen nog maar afstoppen door hem aan zijn shirt te

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 6 mei is het
weer individueel kaarten in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld.
De koffie staat vanaf 19.30 klaar.
Komt u/jij ook een keer klaverjas-

trekken, terecht rood. Het minimale verzet was toen helemaal gebroken en RKDES kreeg kans op kans.
1-2 Werd het door Roald Pothuizen.
De uitstekend spelende Roy Endhoven ging goed door over rechts en
zijn voorzet werd hard ingeschoten
door Edwin van Maris, maar precies op de keeper. De rebound was
voor Roald Pothuizen. In de tweede
helft ging de Afas/van Berkel brigade door waar het de eerste helft
mee geëindigd was, namelijk kansen creëren met Maarten van Putten op de plaats van Richard de
Vries, die in de eerste helft geel had
gekregen. Kansen waren er genoeg.
Roald miste nog alleen voor de goal
en enkele ballen verdwenen in de
bosjes van het verwaarloosde sportpark. Mounhir Ghannoen knalde
nog op de binnenkant van de paal.
Het derde doelpunt bracht eindelijk
de opluchting in het Des kamp. De
3-1 werd gemaakt door Edwin van
Maris na een prima pass van Mounhir Ghannoen op Maarten van Putten, die vervolgens Edwin van Maris in staat stelde hard en droog binnen te knallen. Aanstaande zondag
wacht RKDES de thuiswedstrijd tegen Geinburgia. De wedstrijd begint
om 14.00 uur aan de Wim Kan Dreef.
Het is de laatste competitie thuiswedstrijd van dit seizoen.
Eppo
sen bij buurtvereniging Hornmeer?
Afgelopen vrijdag stond een koppelkaartavond op het programma.
Deze is gewonnen door Bert Cousyn met Hans Spaargaren met 5744
punten. Op twee zijn Grada Groenendijk met Marja Joore geëindigd
met 5243 punten en op drie Jaap
Combee met Rijk van Egdom met
5260 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Piet Gortzak en Fred
Maas met 3526 punten.

Nu inschrijven voor bedrijven
beachvolleybaltoernooi
Aalsmeer - Op dinsdag 10 mei
start de negende editie van het regionale bedrijven beachvolleybaltoernooi in The Beach! Dit sportieve, maar vooral gezellige evenement
vindt plaatst op de dinsdagavonden
in de maand mei. De finale avond is
op vrijdag 3 juni. Elk bedrijf kan zich
(met 1 of meerdere teams, van 4
spelers) inschrijven voor één van de
voorrondes die worden gespeeld op
dinsdag 10, 17, 24 of 31 mei. De beste teams van elke voorronde plaatsen zich voor de finale op vrijdag 3
juni, waar gestreden wordt voor de

hoofdprijs: Een geheel verzorgde clinic door Beach Team Aalsmeer voor
het hele bedrijf! Wil je ook op een
informele en sportieve wijze kennis
te maken met bedrijven uit de regio,
schrijf je dan nu in voor het negende regionale beachvolleybal bedrijventoernooi! De kosten voor deelname aan een van de voorrondes
bedragen 50 euro per team (minimaal 4 personen). Deelname aan de
finaleavond kost 30 euro per team.
Surf voor meer informatie of om in
te schrijven naar: www.beach.nl of
mail naar sportief@beach.nl.

ZABO ronde 16 zaterdag
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer wordt
zaterdag 7 mei voortgezet met de
zestiende speelronde. Er wordt gespeeld in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg. De toegang is gratis en
het programma luidt als volgt: om
18.35 uur Piller Sport tegen LEMOgaat-los. Om 19.20 uur Sporting Uithoorn tegen LEMO. Om 20.05 uur
Schijf tegen Bosman. Om 20.50

uur Café Johnny’s tegen Sportcafé
de Midi’s en om 21.35 uur tenslotte Amsec Beveiliging tegen Accon.
Stand: Sportcafé de Midi’s 15-42,
Schijf Grondboringen 15-32, Accon 15-26, Piller Sport 15-21, Bosman 15-21, Café Johnny’s 15-19,
LEMO 15-19, Amsec Beveiliging 1517, Sporting Uithoorn 15-16, LEMOgaat-los 15-7.

