124
Tel: 0297-341900
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HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Winstjes te vinden in beter navigeren

Schiphol blijft luidruchtige
buurman voor Aalsmeer
Aalsmeer - “Heel veel sterkte
Aalsmeer. Hou het hoofd koel”, de
afscheidswoorden van Wouke van
Scherrenburg tijdens de informatieavond over het vliegverkeer in het
Crown Theater afgelopen woensdag
25 april. En dat zei deze dagvoorzitter niet voor niets. Het ziet er namelijk absoluut niet uit dat het rustiger
wordt in Aalsmeer. Binnen acht jaar
mag Schiphol groeien tot maximaal
510.000 vliegtuigbewegingen en dit
betekent voor Aalsmeer een groei
van vluchten over de gemeente met
70 procent. Uiteraard hebben onder
andere de Kaagbaan en de Polderbaan met dezelfde toename te maken. Wethouder Ulla Eurich had gehoopt dat avond te bereiken dat de
overlast beter verdeeld zou kunnen worden over de verschillende gemeenten rond de luchthaven,
maar deze wens gaat niet in vervulling gebracht worden. “Aalsmeer is
de klos”, aldus de wethouder in de
slotreactie. Bewoners uit Aalsmeer,
Amstelveen en Uithoorn waren uitgenodigd om mee te komen praten
over het vliegverkeer van Schiphol.
Er is uitleg gegeven, er zijn vragen
gesteld en er zijn opmerkingen gemaakt, maar toezeggingen om nog
eens goed te kijken naar het Nieuwe Normen en Handhavingsysteem
zijn niet gedaan. Volgens Hans Alders zijn de afgesproken normstelling en handhaving vorig jaar grotendeels behaald. “De hinder wordt
niet minder, de omvang van het
vliegverkeer neemt toe. We kunnen
dus alleen maar meer proberen de
vliegbewegingen op de meest optimale manier in te richten.”
Kaagbaan en windrichting
De uitleg met cijfers en procenten deed Wouke van Scherrenburg de opmerking maken dat er
wel heel veel over Aalsmeer gevlogen wordt. Het leverde een applaus

van het publiek op. De extra overlast vorig jaar kwam volgens Jasper Daams van de Luchtverkeersleiding Nederland met name door
het grote onderhoud aan de Kaagbaan. En de weersomstandigheden
hebben Aalsmeer parten gespeeld.
Vanwege de weersomstandigheden is veel zuidelijk baangebruik ingezet en dit betekent de Aalsmeerbaan open stellen voor vliegtuigen.
Dat het allemaal door de wind komt,
kon er bij de aanwezigen niet in. Een
toehoorster gaf aan al het hele jaar
elke avond tussen acht en tien uur
overlast te hebben. “U maakt mij
niet wijs dat al het hele jaar de wind
uit dezelfde richting komt?” Deze
overlast bleek inderdaad niet aan
de wind te liggen. Alle continentale vluchten naar het Oosten starten namelijk over de Aalsmeerbaan.
Starten vanaf de Kaagbaan is niet
mogelijk, dan gaan deze banen elkaar kruisen. Vluchten in Noordelijke richting vertrekken altijd via de
Polderbaan of de Zwanenburgbaan.
Een van de regels van de nieuwe
Normen: Zoveel mogelijk vaste routes vliegen.
Nauwkeuriger navigeren
Met het nieuwe handhavingsysteem
wordt nu een jaar gewerkt, als een
experiment ziet Alders dit overigens
niet. Volgens Daams kan er hier en
daar nog wat bijgestuurd worden,
maar of verlegging van routes oplossingen biedt? “Wat een verbetering is voor de een, is verslechtering
voor de ander.” En de aanvulling van
Alders: “Met routes verschuiven
krijg je het waterbed-effect.” Winstjes zijn volgens Daams vooral te vinden in nauwkeuriger navigeren. Gelijk hierop werden vragen gesteld
over het zogenaamde uitwaaieren.
Waarom zijn er sloopzones als hier
niet precies over gevlogen wordt?
“Het streven is op het lijntje, maar

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!

vliegtuigen mogen hier zowel naar
links als naar rechts ongeveer een
kilometer van afwijken. “Dus, iedereen de pineut”, aldus een bewoner
van de Oosteinderweg. Voorgesteld
werd om de zware kisten en grote
cargo’s niet over de Aalsmeerbaan
te laten vliegen, maar ook dit werd
gelijk de kop ingedrukt. “Voor ons
maakt het niet wat voor een vliegtuig het is. Het gaat om de bestemming”, antwoordde Daams.
Fonds Leefbaarheid
De avond heeft wel een lichtpuntje gegeven voor de bewoners van
de Oosteinderweg die net naast
de sloopzone wonen. Regelmatig
zien deze bewoners vliegtuigen op
raamhoogte voorbij schieten en heel
vaak vinden zij dode vogels. Al vijf
jaar proberen zij een schaderegeling te treffen, maar tot nu toe zonder resultaat. Wethouder Ulla Eurich
is reeds enige tijd bezig om te kijken of zij via het fonds Leefbaarheid
iets kan doen voor deze inwoners.
Een afgevaardigde van Schiphol gaf
na het gehoorde aan geschrokken
te zijn en zegde toe gegevens uit
te wisselen. Wouke van Scherrenburg riep via de wethouder de hulp
in van Hans Alders. “Als Hans ons
kan helpen, graag”, aldus Eurich in
een antwoord. De voorzitter van de
Alderstafel bevestigde deze toezegging. Conclusie: Schiphol blijft voor
Aalsmeer een luidruchtige buurman, maar weet wel dat de luchthaven een belangrijke impuls voor de
economie is! Doe oordopjes in, net
als veel bewoners, bij veel geluidshinder. Pluspunt ook, wie op vakantie gaat, zit zo in de vertrekhal. Vraag
vooral wel aan de piloot of hij gebruik wil maken van de Polderbaan,
zowel bij het starten als bij het landen!
Door Jacqueline Kristelijn

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

EUROGARANT

lammers autoschade BV
Taxatie

Schade

Spuiten

het adres Voor allrisk autoschade en
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs
Herenweg 51
Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl
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Burgemeester lost startschot

Fietsers naar Santiago de
Compostella voor ALS
Aalsmeer - Fietsers op weg naar
Santiago de Compostella voor ALS
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 27
april zijn de zeven fietsers die op
Pelgrimstocht gaan naar Santiago de Compostella officieel uitgezwaaid door familie en vrienden. Op
het Praamplein loste burgemeester Pieter Litjens het startschot voor
deze tocht van totaal 2.400 kilometer. Dagelijks wordt door de heren
ongeveer 150 kilometer gefietst om
uiteindelijk na twintig dagen aan te
komen in Spanje. Dirk Jansen, Piet
van Dongen, Gerard Verbeek, Huub
Peters, Dick Kuin, Jaap Geleijn en
Klaas Maarsen maken deze tocht
om gelden bijeen te brengen voor
de stichting ALS Nederland. Met de
actie ‘Trap ALS de wereld uit’ hebben de rijders al meer dan 3.000 euro opgehaald. Het zevental hoopt
dat door de tocht naar Santiago de
Compostella, die zij overigens zelf
bekostigen, het bedrag oploopt naar

het gestelde doel van 50.000 euro.
ALS is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. Geleidelijk worden steeds meer spieren
aangedaan. De gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt
is slechts drie tot vijf jaar. De ‘bikkels’ besloten de tocht te gaan maken voor plaatsgenoot Alex Duijn,
ALS-patiënt. Zijn vrouw Ellis en
zoontje Iwan waren bij het officiële uitzwaaimoment aanwezig. Zaterdag 28 april om acht uur in de ochtend zijn Dirk, Piet, Gerard, Huub,
Dick, Jaap en Klaas echt op weg gegaan, via België en Frankrijk naar de
Spaanse kust. Op 17 mei is de aankomst in Santiago de Compostella
gepland. De terugreis wordt overigens comfortabeler, een deel komt
terug met de meegereisde camper, de anderen nemen het vliegtuig
naar Aalsmeer. Wie meer wil weten, kan kijken op de website www.
aalsmeerfietst.nl.

ZONDAG 6 MEI

IN CAFÉ RESTAURANT
IN DE ZOTTE WILG
AALSMEER KOMT

Jan Leliveld

DE HEMEL ZINGEN
VAN 16.00-19.00 U

Uiterweg 27A
Aalsmeer
0297-324606

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 06-54216222
✆ 0297-341900
✉ VERkoopAAlsmEER@
mEERboDE.Nl
SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Dringend gastouders gezocht

Noodkreet van stichting
Tsjernobyl Kinderen
Aalsmeer - De stichting Tsjernobyl
Kinderen Aalsmeer (STKA) haalt om
de ongeveer 3 jaar een groep kinderen in de leeftijd van 8 tot 9 jaar
uit Wit-Rusland. Deze kinderen ondervinden nog steeds de gevolgen
van de Tsjernobylramp en ze verblijven bij gastouders in Aalsmeer of
Kudelstaart. Een nieuwe groep kinderen is uitgenodigd voor de periode van 28 september tot en met
24 november ter bevordering van
hun gezondheid. Nu doet zich helaas het probleem voor dat tot op
dit moment onvoldoende gastouders zich hebben gemeld, waardoor dit nieuwe project ter discussie
staat. Waar is de bekende gastvrijheid, die de inwoners van Aalsmeer
en Kudelstaart altijd hebben getoond? Het mag toch niet zo zijn
dat we deze kinderen en hun ouders moeten teleurstellen omdat
onvoldoende gastouders beschikbaar zijn? De kinderen zullen dagelijks warm onthaald worden op basisschool De Wegwijzer in de Horn-

meer en zij zullen worden begeleid
door een onderwijzeres en een tolk.
Voor eventueel vervoer naar en van
de school heeft de stichting afspraken kunnen maken met medewerkers van het Rode Kruis. Het bestuur
van de STKA onderhoudt tijdens het
gehele verblijf contacten met de
gastouders en er worden leuke uitstapjes voor de kinderen voorbereid.
Bij deze de dringende oproep om
contact op te nemen met Panc Eikelenboom via 327915 of Iman Mosselman via 325766. Alle gewenste informatie kunt u via beide bestuursleden krijgen. Een bezoek bij
u thuis is ook geen probleem.
Uiterlijk 20 mei aanstaande moet de
STKA beslissen of de komst van de
kinderen door kan gaan. U kunt zich
dus tot en met 19 mei aanstaande aanmelden als gastgezin. De
stichting rekent op u in het belang
van de kinderen uit de Wit-Russische plaatsjes Dastojewa en Ljachavichie. Meer informatie ook op
www.stka.nl.

Zonnepanelen?
Kijk op onze website.

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij
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Editie: Aalsmeer

www.bosse-elektro.nl

50 GRATIS
AUTOBANDEN

WWW.PROFILE.NL/50BANDEN

KZN weet heel goed de weg!
Kijk volgende week in deze krant....

KZN Assurantiën B.V.
Zwarteweg 121, 1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570 E info@kzn.nl I www.kzn.nl
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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
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke 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

Dromen van
vrede in viering
Aalsmeer - Sinds 1984 wordt er elke tweede woensdag van de maand
(behalve in de zomermaanden) een
Oecumenisch Avondgebed in de
kapel van het Kloosterhof gehouden, georganiseerd door de Raad
van Kerken Aalsmeer. Met ingang
van dit jaar is de naam veranderd
van Oecumenisch Avondgebed in
Oecumenische woensdagavondvie-

Peuter-Instuif
bij Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 9 mei is
er van 9.30 tot 11.30 uur inloop en
ontmoeting onder het genot van een
kopje koffie of thee in de Oost-Inn
aan de Catharina Amalialaan. En van
9.30 tot 10.30 uur de maandelijkse
peuterinstuif gehouden. Iedereen is
welkom. Informatie: 0297-325636 of
kijk op www.oosterkerk.info.

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

Drukbezochte bijeenkomst
Welzijn Nieuwe Stijl
Aalsmeer - De gemeente en Vita
welzijn en advies hebben dinsdag
24 april samen een Themabijeenkomst Welzijn Nieuwe Stijl georganiseerd in het gemeentehuis. Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) is een visie op welzijnswerk, die door steeds
meer gemeentes en welzijnsorganisaties wordt opgepakt. Tijdens deze bijeenkomst was het zogenaamde ‘maatschappelijk middenveld’
(lokale- en regionale (vrijwillige)
zorg- en welzijnsinstellingen) dat
actief is op het gebied van welzijn
aanwezig, zoals ouderenbonden,
huisartsen, Vita welzijn en kerken.
WNS vraagt om nieuwe verhoudingen tussen burgers, welzijnsprofessional en de overheid, waarbij de
kracht van de burgers en hun netwerken centraal staan. Dit betekent
bijvoorbeeld dat welzijns- en zorgorganisaties minder aanbodgericht en meer vanuit de vraag van
de burger gaan werken en dat de
maatschappelijke participatie van
alle burgers van nog groter belang
wordt. Wethouder Ad Verburg: “Tijdens de Themabijeenkomst hebben
we met elkaar gesproken over Welzijn Nieuwe Stijl. Een nieuwe kijk
hoe we gaan werken op het gebied
van welzijn en zorg. We gaan dingen behouden, maar er zullen ook
zaken anders ingericht worden.
Daarbij kunt u denken aan verandering van de regierol van de gemeente. Maar ook aan verandering

bij de welzijns- en zorgorganisaties over de manier van uitvoering
van welzijn en de zorgtaken. En verandering bij de burgers zelf. Daarbij staan de kracht van de burgers
en hun netwerken centraal. Dit betekent bijvoorbeeld dat welzijns- en
zorgorganisaties minder aanbodgericht en meer vanuit de vraag van
de burger gaan werken en dat de
maatschappelijke participatie van
alle burgers van nog groter belang wordt.” Tijdens de bijeenkomst
kwam de grote impact van het vrijwilligers binnen het welzijnswerk
en zorg naar voren. Zo kwam naar
voren dat er al heel veel zelf wordt
gedaan door allerlei organisatie en
vrijwilligers. In sommige gevallen
is echter niet bij iedereen bekend
wat er allemaal gedaan wordt. Het
maatschappelijk middenveld heeft
tijdens deze bijeenkomst het initiatief genomen om dit in kaart brengen. Ook zal in kaart gebracht worden welke ruimten in het gemeentehuis gratis of voor een klein bedrag te gebruiken zijn. Tijdens deelsessies kwam veel informatie naar
voren over zorg- en welzijnsaanbod dat de kwetsbaren in Aalsmeer
nodig hebben en hoe dit gerealiseerd kan worden. Verder werden
veel oplossingen aangedragen voor
verbetering van de sociale samenhang met betrekking tot de ouderen
in Aalsmeer en hoe die kan worden
versterkt.

Wethouder Ad Verburg bedankt deelnemers aan de Themabijeenkomst Welzijn Nieuwe Stijl voor hun nuttige bijdrage.

TANdARTs

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

ring. Op woensdag 9 mei vindt de
eerstvolgende plaats. Het Kloosterhof vindt aan in de Clematisstraat
16. Ds. Han van Popering houdt een
korte overdenking naar aanleiding
van het nieuwe jaarthema ‘Bijbelse
dromen en visioenen’. Van 19.15 tot
19.45 uur. Iedereen is welkom!

Weer oud
papier actie
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 4 mei haalt de Supporters
Vereniging Kudelstaart weer het oude papier op. Als U graag wil dat het
papier naar de Supporters vereniging gaat, wilt u dan 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.

Vermist:
- Stommeerkade: Grijs-witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks.
Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft
een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
- Rhijnlandsoord: zwarte gecastreerde kat met beetje wit (witte teentjes, witte snorharen). Leeftijd 3 jaar. Klein van stuk, naam Gabbertje.
- Edisonstraat: Kruising Noorse boskat. Zwart-wit. Witte sokken. Heeft
paars halsbandje om.
Gevonden:
- Gaffelstraat: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug. Cypers.
- Ampèrestraat: Katje, zwart met een witte vlek op borst en buik.
- Aalsmeerderweg: Donker grijze cyperse kat.
- Machineweg: Oranje-grijze poes.
- Weteringstraat: Er loopt daar al een paar weken een zwarte Noorse
boskat met zwarte pluimstaart en een opvallend zwart streepje over
de rechterkant van de neus. Van wie is deze kat?
- Snoekbaarsstraat: Zwarte kat met witte pootjes.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Zondag 6 mei

dIERENARTs

OLgA

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

KERKDIENSTEN

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

Is uw huisdier
zoek?

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst om 10u. met Eric Wegman.
Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst om
10u. Speciale dienst voor kinderen.

Sam’s kledinginzamelactie
voor Keniaanse projecten
Aalsmeer - Op zaterdag 12 mei vindt
in Aalsmeer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. Goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel kunnen in gesloten plastic zakken van 9.00 tot 12.00 uur afgeven worden de Open Hof Kerk in
de Ophelialaan 247. De opbrengst
van de ingezamelde kleding gaat

naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Al een aantal jaar steunt
Sam’s het Droogte Cyclus Project in
Kenia. In dit project wordt de lokale
bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de droogte. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en
de gesteunde projecten kan gekeken
worden op www.samskledingactie.nl
of bel naar 073-6871060.

Programma Aalsmeer en Kudelstaart

Dodenherdenking 4 mei
Aalsmeer - Op vrijdag 4 mei vinden in de gemeente twee herdenkingsmomenten plaats. In Aalsmeer
bij het monument bij het gemeentehuis op het Raadhuisplein en in
Kudelstaart bij de Propeller aan de
Schweitzerstraat. Alle belangstellenden zijn tijdens deze herdenkingen meer dan welkom. Beide bijeenkomsten worden vergezeld door
muziek door Sursum Corda (gemeentehuis) en door Flora (Kudelstaart). In Aalsmeer lezen kinderen van de basisscholen de Hoeksteen en de Wegwijzer hun vrijheidsgedichten voor en houdt burgemeester Litjens een toespraak. In
Kudelstaart houden schoolkinderen
diverse voordrachten en zal VVDfractievoorzitter Teun Treur de herdenkingstoespraak lezen.
Programma Aalsmeer
De bijeenkomst in Aalsmeer start
om 19.45 uur bij de gedenksteen
voor de gevallenen in de Tweede
Wereldoorlog bij het gemeentehuis.
18.00 uur. Halfstok hangen van de
vlaggen (deze blijven ook na de algemene stilte halfstok hangen tot
zonsondergang)
19.35 – 19.45 uur. Muziek van muziekvereniging Sursum Corda
19.40 uur. Aankomst stoet: burgemeester, nestor van de gemeenteraad, de seniorenraad namens de
ouderen van Aalsmeer, leerlingen
van De Hoeksteen en De Wegwijzer
namens de jongeren van Aalsmeer
en de familieleden van de gesneuvelden.
19.45 - 20.00 uur: Luiden alle kerkklokken
19.45 - 19.59 uur: Gedichten leerlingen en toespraak burgemeester
19.59 – 20.00 uur: Taptoe signaal
20.00 – 20.02 uur: Algemene stilte
20.02 uur: 1e couplet van het Wilhelmus

20.03 uur: Loslaten van de vredesduiven
20.04 uur: Kranslegging door de gemeente, de senioren en de jongeren. De kransen worden aangegeven door de scouts van de Scouting Wiol & Willem Barendsz groep
Aalsmeer
20.05 uur: Gelegenheid tot het leggen van bloemen door de familieleden van de gesneuvelden en andere belangstellenden, onder muzikale
begeleiding van Sursum Corda
20.15 uur: Einde programma
De gemeente verzoekt iedereen om
tijdens de algemene stilte de bezigheden te staken, stil te staan en geluiden te vermijden.
Programma Kudelstaart
De Dorpsraad Kudelstaart organiseert de 4 mei-herdenking bij het
monument de Propeller aan de
Schweitzerstraat. Dit jaar is het thema ‘Vrijheid geef je door!’. De herdenking begint om 19.30 uur. De
muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Flora onder leiding
van Louis de Blieck. Verder werken
kinderen van de O.B.S. en de andere
scholen mee en verzorgt Teun Treur
de toespraak namens de gemeente.
19.30 uur: Muziek door Flora.
19.35 uur: Welkomstwoord door Robert Uytenbogaardt, namens de
Dorpsraad Voordracht door leerlingen van de O.B.S. Muziek door Flora. Voordracht door kinderen uit
Kudelstaart. Toespraak door Teun
Treur, afgevaardigde gemeente
Aalsmeer. Muziek door Flora.
19.59 uur: The Last Post’
20.00 uur: Twee minuten stilte gevolgd door het Wilhelmus en de
kransleggingen.
Na de Herdenking is er gelegenheid
om een kopje koffie te drinken in
het Dorpshuis.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Diensten om 10u. en
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Vrijdag 4 mei 19u. oecumenische
herdenkingsdienst,
pastor Henny Post. Zondag dienst
om 10u. met br. Wim van Leeuwen.
Extra collecte voor Tabitha.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Geen diensten meer. Wel bijbelstudieavonden in Seringenhorst,
Parklaan, om de 14 dagen.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten op
zondag om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Dienst op zondag 10u.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J.
Wsterman. Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oosteinderweg. Zondag 10u. dienst met
ds. D. van Duijvenbode, ‘s Gravenzande. Organist: J. Piet.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag diensten om 10 en
18.30u.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels zondag om
10u. Spreker Daniël Hoogteijling.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Diensten zondag 10u. ds. K. Muller

Herdenkingsdienst
in Doopsgez. kerk
Aalsmeer - Op vrijdag 4 mei wordt in
het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat weer de
jaarlijkse herdenkingsdienst ter gelegenheid van Dodenherdenking gehouden. Deze samenkomst is een initiatief
van de Aalsmeerse Raad van Kerken en
is voorbereid door de liturgiegroep. Pastor Henny Post van de Karmelkerk zal in
deze dienst voorgaan en de heer Ruud
Kooning begeleidt het geheel op het orgel. De samenkomst begint om 19.00
uur. De liturgiegroep nodigt iedereen
van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De
dienst zal ongeveer drie kwartier duren,
zodat men de gelegenheid heeft de officiële plechtigheid op het Raadhuisplein
om 20.00 uur bij te wonen.

en 16.30u. ds. T.A. Viezee uit Krommenie
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg
Vrijdag 10u. eucharistieviering in ZC
Aelsmeer met L. Seeboldt. Zaterdag om 17u. woord communieviering in Kloosterhof met M. van Zoelen. Zondag 10.30u. euch.viering in
de Karmelkerk met L. Seeboldt. Om
14u. Poolse dienst in de Karmelkerk.
Christoff.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. eucharistie viering
met H. Post. Mmv koor.
Bijbelstudie st. Begra Aalsmeer
Gebouw Heliomare, Zwarteweg 98
Aalsmeer. Maandag om 20u. met br.
Frank Ouweneel.
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.

Aandacht astma
in ziekenhuis

Amstelveen - Van 6 tot en met 12
mei is het folderrek bij het Infocentrum van Ziekenhuis Amstelland ingericht met informatie over het Astmafonds, astma en long-gerelateerde aandoeningen. Dit in het kader
van de actieweek van het Astmafonds. 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.

Zangdienst in
de Dorpskerk

Aalsmeer - Op zondagavond 6
mei is er weer een zangdienst vanaf 18.30 uur in de Dorpskerk in de
Kanaalstraat. Dit wordt een speciale zangdienst zonder een koor. Op
deze avond staan de liederen van
Johan de Heer centraal. Op deze
avond wordt alleen uit deze bundel
gezongen. Organist is Wim Spaargaren en voorganger is Eppo Kramer.

OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag 9
mei vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 25 april is gewonnen door
Wietse Bruinsma met 5032 punten,
gevolgd door Dirk Tromp met 4967
punten en Anton van de Polder met
4798 punten.

Nieuwe Meerbode - 3 mei 2012

pagina 3

AGENDA

Woensdag familievoorstelling Oma’s oma

‘Eten met vrienden’ vrijdag
in Crow Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 4 mei presenteert het Crown Theater ‘Eten met
Vrienden’, een herkenbaar, humoristisch toneelstuk dat uit het leven
gegrepen is. Karin en Johan krijgen
vanavond hun beste vrienden, Debby en Tom, te eten. Wat begint als
een gezellig etentje tussen twee bevriende echtparen, draait al snel uit
op een pittige confrontatie. Het publiek zeilt mee tussen de klippen
van beide huwelijken. De situaties
zijn direct uit het leven gegrepen
waar vooral veel om gelachen kan
worden. Kortom: smakelijk eten met
Lone van Roosendaal, Rick Engelkes, Miryanna van Reeden en Kees
Boot. Aanvang is 20.30 uur.
Herinneren en accepteren
Woensdag 9 mei trakteert het Crown
Theater op ‘Oma’s oma’ van Ida van
Dril. Een betoverende, vrolijke en
ontroerende familievoorstelling over
het verhaal van Merel, wiens oma
oud is. Zo oud dat je door haar heen
kunt kijken. Oma doet een beetje
raar de laatste tijd. Oma is oma niet
meer. Merel begrijpt er niets van.
Boos zit ze op de zolder van oma.
Daar woont meneer André. Hij kent
alle oude verhalen van de oma’s en
hun reizen. Bij hem hoeft niemand
zich te vervelend. Meneer André is

veel ouder dan oma. Hij speelde al
met oma’s oma. Toen ook zij zelf als
boos kind op zolder zat. Ida van Dril
maakte deze voorstelling over herinneren, vergeten en accepteren samen met Fred Delfgaauw. Aanvang
is 14.00 uur.
Mama Tandoori
Zaterdag 12 mei is het podium van
het Crown Theater voor Mama Tandoori. Mama Tandoori is een gepeperde tragikomedie over een zoon
die zich met pijn en liefde probeert
te ontworstelen aan zijn moeder in
een toneelbewerking van de geestige en ontroerende bestseller van Ernest van der Kwast. Mama Tandoori
portretteert een onalledaags Indiaas-Hollands gezin. Aan het hoofd
troont een Indiase moeder die nooit
teveel betaald, omdat ze zweert bij
het motto ‘gratis is goed’, leeft met
de deegroller in de hand en koste
wat kost alle touwtjes in handen wil
houden. Als haar zoon schrijver wil
worden en dat kenbaar maakt is het
huis te klein. Aanvang is 20.00 uur.
Kaarten voor alle voorstellingen zijn
te bestellen via www.crowntheateraalsmeer.nl of bel 0900-1353. Kaarten kunnen ook aan de zaal gekocht
worden vanaf een uur aanvang op
dagen dat er voorstellingen zijn.

Zaterdag Ten Beers After

Laatste maal pubquiz in
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Aan alles komt een einde, en zo ook aan de pubquiz in cultureel café Bacchus. Aanstaande
vrijdag 4 mei wordt de laatste editie
gespeeld. De samenstellers Kees en
Reinoud zijn een beetje uitgeput wat
betreft ideeën en nemen na deze
quiz een sabbatical van onbepaalde tijd. Voor het zover is wordt vrijdag dus eerst nog even gekwist! Er
zijn weer 90 mooie vragen in 3 ronden rijkelijk voorzien van beeld en
geluidsmateriaal. Wat is deze keer
het centrale thema? In mei leggen
alle vogels een ei en al 57 jaar is er?
Daarnaast zijn er natuurlijk nog talloze leuke vragen. Zijn er misschien
nog een paar vuurtorens te raden?
Bacchus in de Gerberastraat gaat
open om 21.00 uur. Vanaf 21.30 uur
start de pupquiz. Toegang: Gratis.
CD presentatie
Zaterdag 5 mei is het podium van
het culturele café voor Ten Beers
After. De Aalsmeerse band presenteert haar nieuwe kleinood, ‘Six
Pack’ genaamd. De CD is in zeer

korte tijd in Bacchus opgenomen.
Vervolgens zijn overdubs en mastering in de High Fermentation Studios onder de bezielende leiding van
Jacko en Job uitgevoerd en nu ligt
het zilveren kleinood gereed voor
presentatie. Zaterdag zal Ten Beers
After laten horen waar ze na 20 jaar
nog toe in staat zijn. Dorine, Anne
Kee, Nienke, Pieter, Jacko, George,
Cees en Jan Willem zullen Bacchus
op zijn kop zetten met hun spetterende vintage sounds. Net als wijn
wordt dit kwaliteits bier met de jaren
beter. Bacchus gaat open om 21.00
uur Aanvang concert: 21.30 uur. Entree: Gratis. Prijs van de CD is 5 euro per stuk.
Duo de Guitarras en cabaret
Vrijdag 11 mei komt het Duo de Guitarras, bestaande uit Daniel de Moraes en Hernan Ruiz, optreden in
Bacchus en zaterdag 12 mei presenteert het culturele café de muzikale cabaretvoorstelling Aimabele Schoften van het trio Cabaret Tomeloos.

Zaterdag giga disco dance party

Brabantse nacht in Praam
Aalsmeer - Het was weer top gezellig in danscafé de Praam. Het begon donderdagavond met het live
optreden van de Red Maddies, een
super leuke Aalsmeerse band en de
avond is druk bezocht. “In ieder geval voor herhaling vatbaar”, aldus
Henk Sietsma in een reactie. De vrijdag disco met Henkie was eveneens
heel gezellig. Wel te merken was dat
iedereen toch een beetje rekening
met de koninginnedagen hield. Zaterdagmiddag was het een geweldige happening in de Praam. Achter
de DJ tafel stonden de broers Melle
en Aldert Jongkind, jong en oud genoten van de kunsten van dit tweetal. In de avond bracht DJ Jelle en
de Aalsmeerse DJ Nista alle dansgangers in extase. Het werd een top
avond en nacht, die tot in de vroege
uurtjes duurde. Want zondagavond
was het dan de nacht van Oranje
De deuren van de Praam gingen om
21.00 uur open en al om 22.00 uur
kon er geen bezoeker meer bij. Iedereen was in het oranje, het werd

een super feest. Het was maandagochtend koninginnedag voor
de medewerkers van de Praam ook
even wennen. De avond ervoor om
7.00 uur naar bed en de andere ochtend om 11 uur al weer een biertje
tappen. Maar, het waren weer geslaagde dagen zonder ongeregeldheden.
Dit weekend staat er weer van alles te gebeuren in de Praam. Op vrijdag avond 4 mei geeft DJ Joost een
aftrap met een Brabantse nacht en
deze kan wel eens lang duren. De
aanvang is 22.00 uur en de toegang
is natuurlijk gratis. Zaterdagmiddag
is er weer een gast DJ van 17.00 tot
20.00 uur en voor bitterballen wordt
gezorgd. De avond van 5 mei staat
geheel in het teken voor de jongelui met een giga disco dance party. Aanvang 22.00 uur en de toegang
is gratis.
Volgende week is het vrijdag pramennacht in de Praam en zaterdag
staat de Fabulous Saturday op het
programma.

Exposities
Zaterdag 5 mei:
* Crash museum aan Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug open
van 11 tot 16u.
5 en 6 mei:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke zaterdag
en zondag open 13 tot 17u.
* Huismuseum Janna van Zon met
Mokum collectie open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag van
12 tot 17u.
Vanaf 3 mei:
* Nieuwe expositie met Jànos Demeter Lóránt uit Hongarije en Lous
Stuijfzand. Open do. t/m zo. 14-17u.
Tot en met 17 juni.
Mei:
* Expositie Aalsmeers Schilders Genootschap in gangen zorgcentrum
Kloosterhof, Clematisstraat.
* Schilderijen Hans Ravesloot in
gangen zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
Diversen.
Donderdag 3 mei:
* PCOB-middag met vergadering

Vergaderingen
Maandag 7 mei:
* Inloopavond masterplan Vrouwentroost in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.30u.
Woensdag 9 mei:
* Dorpsraad Kudelstaart vergadert.
Thema: jeugd in Dorpshuis v/a 20u.

Jan Leliveld en friends in
de Zotte Wilg zondag
De Aalsmeerse band The Red Maddies verzorgde afgelopen donderdag 26
april een optreden in de Praam. De zeskoppige formatie wist een behoorlijk
aantal bezoekers naar het café in de Zijdstraat te lokken. En had succes, na ieder nummer klok een lovend applaus. De Praam wil graag meer bands live laten optreden. Voor informatie en opgave kan de site bekeken worden.

Oorlogsherinneringen in
Bevrijdings Talk of Town
Aalsmeer - In De Oude Veiling zullen twee ooggetuigen in een speciale Talk of the Town Bevrijdingseditie op zaterdag 5 mei herinneringen ophalen aan de oorlogstijd in
Aalsmeer. Peta Gallé-Dekker (geboren 1927) woonde aan de Aalsmeerderdijk. In haar ouderlijk huis werden tientallen joodse onderduikers
ondergebracht. Zelfs in de schuit
waarmee vader Jan Dekker bieten
naar Halfweg vervoerde zaten mensen ondergedoken. Bij een razzia in
1944 werd huismoeder Jaan Dekker-Kempe gearresteerd. Zij stierf
een klein jaar later in het vrouwenkamp Ravensbrück. Wampie Posno
(geb. 1922) was een van de vele onderduikers bij de familie van de vredesactivist Al Jongkind in de Spoor-

laan. Al Jongkind zat in het verzet
en distribueerde bonnen aan onderduikers, terwijl hij een broer bij de
SS had. Met zijn pro-Duitse familie
had hij gebroken. Aan het eind van
de oorlog herbergden Al Jongkind
en zijn gezin acht of meer onderduikers in de kleine eengezinswoning.
In een logboek dat de bewoners bijhielden wordt de strijd om voedsel
en het bestaan in de hongerwinter vastgelegd. Gastheer is Theodore van Houten. Philip Paar zingt een
aantal liedjes die in concentratiekampen door gevangenen geschreven en gezongen werden en Leni
Paul brengt op haar accordeon enkele bekende nummers uit de oorlogsjaren ten gehore. De toegang is
vrij, aanvang 16.00 uur.

Film- en Videoclub Aalsmeer

Informatieavond over filmen met
Green Screen als achtergrond

Gezellig druk was het afgelopen vrijdag 27 april in Bacchus. In het culturele
café trok de Aalsmeerse band Rood op. De bezoekers waren benieuwd naar
het optreden van de zesmans en vrouw-formatie, die al enige tijd muzikaal
niet van zich had laten horen. Het werd een gezellig en leuk optreden.

Muziek/Cabaret
Vrijdag 4 mei:
* Theater ‘Eten met vrienden’ met
Rick Engelkes in Crown Theater
Aalsmeer. Aanvang: 20.30u.
* Brabantse nacht met dj Joost in
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 5 mei:
* Disco Dance Party in café de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Optreden Ten Beers After in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 6 mei:
* Jan Leliveld en friends treden op In
Zotte Wilg, Uiterweg vanaf 15u.
11 en 12 mei:
* Musical ‘Maria’ in Open Hof kerk,
Ophelialaan. Aanvang: 20u.
Woensdag 9 mei:
* Kindervoorstelling Oma’s oma in
Crown Theater Aalsmeer v/a 14u.
Vrijdag 11 mei:
* Duo de Guitarras live in Bacchus,
Gerberastraat v/a 21.30u.
* Groep 8-feest in Bon Ami, Dreef
van 19.30 tot 22.30u.
Zaterdag 12 mei:
* Concert Ugandees kinderkoor in
LEG, Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Aanvang: 20u.
* Mama Tandoori in Crown Theater
Aalsmeer. Aanvang: 20u.
* Muzikale cabaretvoorstelling Aimabele schoften in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.

en bingo in zorgcentrum Aelsmeer,
Molenpad vanaf 14.30u.
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 4 mei:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Popquiz in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
Zaterdag 5 mei:
* Bevrijdagsdag Talk of the Town
met Theodore van Houten in Oude
Veiling, Marktstraat v/a 16u.
* Vertel- en singneermiddag ‘Verzet
en collaboratie van 2 stewardessen’
in Boekhuis, Zijdstraat vanaf 14u.
Maandag 7 mei:
* Lezing, veiling en verloting bij
Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
* Koppelkaarten BV Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Planten- en vissenveiling bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan v/a 20u.
* Filmen met Film- en Videoclub in ‘t
Anker, Oosteinderweg 372 v/a 20u.
Dinsdag 8 mei:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 9 mei:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kinderbingo bij BV De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan v/a 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrijven: 19.30u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging in
Sportlaan v/a 19.15u.
Donderdag 10 mei:
* Roofvogelshow bij 60-jarige Vogelvrienden. Hornweg 34 v/a 19u.
Zaterdag 12 mei:
* Geraniummarkt op Raadhuisplein
en braderie in Zijdstraat, 9-17u.
* Lentefair in Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout, 11-16u.
* Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20u.

Aalsmeer - Maandagavond 7 mei
wordt er bij de F&VA uitleg gegeven over de toepassing van Green
Screen bij het filmen. Green Screen
wordt gebruikt om bijvoorbeeld een
filmscène van een andere achtergrond te voorzien. Henk Westerhof
en Jan Ran hebben zich verdiept in
de techniek van Green Screen en
zullen hierover het een en ander
vertellen. Het belooft eer een interessante clubavond te worden, dus
mis deze avond niet. 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 video-opnamen
die gemaakt zijn met de nieuwste
HD camera’s geven nog wel eens
wat problemen. Bij de videoclub kan
men altijd te rade gaan bij een van
de 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 en beginnen om 20.00 uur. Informatie over
de F&VA via tel. 06-18487238 of via
de website van de vereniging www.
videoclubaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Zondag 6 mei presenteert grand café In de Zotte Wilg
weer Jan Leliveld en friends. Vanaf
15.00 uur vindt dit muzikale spektakel aan de Westeinderplassen
plaats. Eerder dit jaar trad Jan al
op met Ruby van Urk en Henk Dissel. Aankomende zondag is Rocky
Pauw te gast. Ook zullen nog andere
artiesten enkele liedjes komen zingen, zoals Roy Raimonds. Zondag is
het voorlopig het laatste optreden
voor de zomer, maar deze gezellige muzikale middag zal zeker vanaf september van dit jaar weer terugkeren! Jan zingt net zoals in de
vorige edities twee series van circa
35 minuten, bestaande uit feestelijke covers, bekende meezingers en
veel inmiddels bekende eigen nummers, waaronder zijn nieuwe single ‘Zij hoort bij mij’. De nieuwe single slaat overigens heel goed aan in

de Nederlandse kroegen, maar zeker ook in de Nederlandse hitlijsten. In de afgelopen week stond ‘Zij
hoort bij mij’ nummer 34 in de top
100, nummer 2 in de Radio NL top
30 en op nummer 13 in de Tros Sterren.NL top 20.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

(koffer €45,-)

‘Richwood’ western
gitaar RD-17-CE
Leuke
muzikale
cadeau’s!

€ 254,00

Heel veel
flightcasemateriaal!

AANBIEDING:

‘Casio’ keyboard
CTK-1150 (100 songs)

€ 139,90

DÉ VIOOLSPECIALIST

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Hongaarse kunst
in ‘t Raadhuis
Aalsmeer - Vanaf vandaag, donderdag 3 mei, is in het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat een nieuwe tentoonstelling te bewonderen. Schilderijen van János Demeter Lóránt
luisteren de muren van de gemeentelijke expositieruimte op. In de vitri-

nes zijn sculptures van Lous Stuijfzand te bewonderen. De expositie
wordt officieel geopend op zaterdag
12 mei om 16.00 uur door de ambassadeur van Hongarije, de heer
Gyula Sumeghy. Tot en met 17 juni is de tentoonstelling iedere donderdag tot en met zondag te bekijken tussen 14.00 en 17.00 uur. Voor
meer informatie: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.
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officiële mededelingen
DonDerDag 17 en vrijDag 18 mei is
het gemeentehuis gesloten i.v.m.
hemelvaartDag

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.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
wijkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgemeester en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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 22 mei en 12 juni 2012.
gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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.

gelDigheiD kinDerbijschrijving paspoort
vervalt met ingang van 26 juni 2012.
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid
van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag
moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse
identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Alle ouders en voogden
die kinderen (die jonger zijn dan 16 jaar) in hun paspoort
bijgeschreven hebben staan, hebben rond 15 maart 2012 een
brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekregen. Heeft u een brief ontvangen, lees deze dan
goed. In de brieven staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind
voor 1 september 2012 een eigen document nodig heeft. Is
dat het geval, kom dan zo snel mogelijk een paspoort of
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. De
leveringstijd van een nieuw document kan niet gegarandeerd
worden.
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén
eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht
om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies.
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van
de kinderbijschrijving kunt u lezen op www.aalsmeer.nl en
www.paspoortinformatie.nl. Hebt u kinderen in uw paspoort
bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u
de brief lezen op www.paspoortinformatie.nl
tijDelijk minDer parkeerplaatsen bij robenD in
kuDelstaart
Op dinsdag 1 mei gaat de BAM 12 parkeerplaatsen van de 28
parkeerplaatsen bij het Robend naast de Albert Heijn afzetten. Er blijft dan een ruimte van circa 2,5 meter over om
nog 5 á 6 auto’s in de lengte te parkeren. Dit is nodig om
de waterleiding te verleggen voor het project Mijnsheerlyckheid. Tussen 1 mei en 16 mei zijn er dus tijdelijk dus 22
parkeerplaatsen beschikbaar.
masterplan vrouwentroost vrijgegeven voor
inspraak
Van 19 april tot 31 mei ligt het concept Masterplan Vrouwentroost ter inzage op het gemeentehuis. Bewoners en belanghebbenden kunnen in die termijn reageren op de ruimtelijke
visie op (de oever van) Vrouwentroost. De visie levert een kader voor de integrale herontwikkeling van diverse - waaronder buiten gebruik zijnde- percelen aan de Westeinderplassen
in buurtschap Vrouwentroost. Het Masterplan Vrouwentroost
heeft hiermee de volgende doelen:
- een stedenbouwkundig en landschappelijk kader voor
ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied;
- het toevoegen van een verantwoord aantal woningen in
ruil voor openbaar gebied waarbij behoud van ruimtelijke
kwaliteit een belangrijk uitgangspunt is;
- planologisch de mogelijkheid scheppen om te komen tot
een gefaseerde aanpak op basis van vrijwilligheid.
Het concept Masterplan is in te zien via de website: www.
aalsmeer.nl/vrouwentroost of bij balie 5 van het gemeentehuis binnen de openingstijden van afdeling Dienstverlening. Belanghebbenden hebben tot 31 mei de tijd om te
reageren op de voorstellen. De reactie kan gegeven worden
door het sturen van een email naar info@aalsmeer.nl t.n.v.
Project vrouwentroost, mevrouw Caroline Jansen of schriftelijk naar Gemeente Aalsmeer, Postbus 253,1430 AG Aalsmeer.
Voor meer informatie: gemeente Aalsmeer 0297-387575 en
vragen naar mevrouw Caroline Jansen. Op maandag 7 mei
wordt er een inloop/informatieavond georganiseerd in het
Dorpshuis van Kudelstaart, Kudelstaartseweg 239, 1433 GH
Kudelstaart. De avond begint om 19.30 uur.

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

Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- de verkoop van aardappelen, groenten en fruit op vrijdag
bij het winkelcentrum Kudelstaart;
Datum verzending vergunning 26 april 2012
Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd
is verleend aan:
- ‘t Holland Huys voor 12 op 13 mei 2012 tot 02.00 uur
- Jongerencentrum N201 voor 24 op 25 mei 2012 van
18.00 tot 10.00 uur.
Datum verzending ontheffing: 27 april 2012.
wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Beethovenlaan 86, het kappen van een boom;
- Dorpsstraat 83, het kappen van bomen;
- Fonteinkruidhof 32, het plaatsen van een dakkapel;
- Giekstraat 12, het plaatsen van een dakkapel;
- Lisdoddestraat 37, het plaatsen van een dakkapel;
- Spoorlaan 26, het kappen van een boom.
verleenDe omgevingsvergunningen, reguliere
proceDure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 9. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 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:
- Oosteinderweg 380, het bouwen van een schuur
- Oosteinderweg 459, het vergroten van de woning;
- Zijdstraat 80, het plaatsen van een gevelreclame.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 3 mei 2012.

Gewijzigd plan:
- Aalsmeerderweg 247, het bouwen van een schuur.
Verzonden: 26 april 2012.
welstanDscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij De afDeling Dienstverlening,
balie 5 (week 18)
t/m 7 mei
t/m 10 mei
t/m 10 mei
t/m 24 mei
t/m 24 mei
t/m 29 mei

t/m 31 mei
t/m 31 mei

t/m 1 jun
t/m 1 jun
t/m 1 jun

t/m1 jun
t/m 1 jun
t/m 5 jun

t/m 5 jun
t/m 6 jun
t/m 7 jun
t/m 7 jun
t/m 5 jul
t/m 8 jun
t/m 9 jun

Bewoners van de Rietlanden denken mee over
kunst in hun wijk;
Onteigeningsplan “Oosteinderweg/Dorpshaven”;
Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers;
APV Evenementenvergunning: Koninginnefeest op
30 april 2012 van 12.30 – 23.00 uur op het Raadhuisplein;
Participatie- en Communicatieaspecten, toekennen namen openbare ruimte;
APV Standplaatsvergunning: Het plaatsen van vier
statafels voor café Sportzicht, op 30 april en 12
mei 2012; APV, Collectevergunning: Appco voor
het werven van donateurs voor VSO Nederland van
22 t/m 27 oktober 2012 tussen 13.00 en 21.00
uur;
Masterplan Vrouwentroost vrijgegeven voor inspraak;
APV Evenementenvergunning: een jubileumfeest
RKDES van 6 t/m 10 juni 2012 op de Wim Kandreef; spelen en een optocht t.b.v. Koninginnedag
op 30 april 2012 in de Irenestraat te Aalsmeer;
Bekendmaking vaststelling Nota “Globale Cultuurhistorische Analyse (CHA) Gemeente Aalsmeer”.
APV Terrasvergunning: Sportlaan 43A te Aalsmeer;
APV Ontheffing sluitingstijd: Café Joppe voor 29
op 30 april 2012 tot 03.00 uur;
Danscafé de Praam voor 29 op 30 april 2012 tot
04.00 uur;
Dorpshuis Kudelstaart voor 12 op 13 mei 2012 tot
02.00 uur;
APV Kampeerontheffing: Het kamperen op het
grasveld bij de korfbalvereniging VZOD aan de
Wim Kandreef 2 in Kudelstaart van 25 t/m 28 mei;
APV Ontheffing sluitingstijd: Danscafé de Praam
voor 17 op 18 mei 2012 tot 04.00 uur;
APV Evenementenvergunning: een feest op Koninginnedag op 30 april 2012 van 13.00 tot 19.00
uur achter het Dorpshuis te Kudelstaart; jeugdkampioenschap powerboat klasse T-250 en GT-30
op zondag 3 juni 2012 van 12.00 tot 18.00 uur in
de Westeinderplassen, vanaf Kempers Princessepaviljoen, Herenweg 100;
kampeerweekend op Dreef 7, van 13 t/m 15 juli
2012;
7Street voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur;
BON AMI voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur;
APV Collectevergunning: Roparun voor het houden van een collecte op 5 en 19 mei 2012;
APV Vergunning ontheffing sluitingstijd: De Blitzz
voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur;
Participatie- en Communicatieaspecten, Toekennen namen openbare ruimte;
RVV Vergunning: Ontheffing tijdelijk stremmen
Markstraat;
APV Standplaatsvergunning: de verkoop van aardappelen, groenten en fruit op vrijdag bij het winkelcentrum Kudelstaart;
APV Vergunning: ontheffingsluitingstijd ’t Holland
Huys voor 12 op 13 mei 2012 tot 02.00 uur & Jongerencentrum N201 voor 24 op 25 mei 2012 van
18.00 tot 10.00 uur.

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Bootbestuurder
onder invloed

Werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd

Gedeeltelijke vervanging
beschoeiing Oosteinderweg
Aalsmeer - Vanaf maandag 7 mei
wordt begonnen met het vervangen
van een deel van de beschoeiing
langs de Oosteinderweg. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal
getracht worden de overlast voor de
weggebruiker zo minimaal mogelijk
te houden. De werklocatie zal door
middel van bebording worden aangegeven. Duidelijke aanduidingen

op de bebording zorgen er voor dat
er zo veilig mogelijk kan worden gewerkt. Door het materieel en de verkeersmaatregelen bestaat de kans
dat een op- en/of afrit onoverzichtelijk is. Het verzoek is hiermee rekening te houden. De werkzaamheden
zullen gefaseerd worden uitgevoerd
en nemen ongeveer twee maanden
in beslag.

Tijdelijk minder parkeerplaatsen bij AH Kudelstaart
Kudelstaart - Op dinsdag 1 mei
heeft de BAM 12 parkeerplaatsen
van de 28 parkeerplaatsen bij het
Robend naast de Albert Heijn afgezet. Er blijft een ruimte van circa
2,5 meter over om nog 5 á 6 auto’s
in de lengte te parkeren. Dit is nodig om de waterleiding te verleggen
voor het project Mijnsheerlyckheid.
Tussen 1 en 16 mei zijn er dus tijdelijk 22 parkeerplaatsen beschikbaar. Deze werkzaamheden zullen

Rijsenhout - De politie hield op
Koninginnedag rond 00.20 uur een
43-jarige Aalsmeerder aan. De man
had een boot op de Ringvaart bestuurd die in aanvaring was geweest met een ander vaartuig.
Hij bleek zwaar onder invloed. De
Aalsmeerder heeft proces verbaal
meegekregen.

circa vier weken duren. De mensen
waar de drinkwaterlevering tijdelijk
van wordt onderbroken hebben een
brief ontvangen.
De eerste onderbreking van het water bij huishoudens is maandag 7
mei van 9.00 tot 14.00 uur. Van de
tweede onderbreking krijgen de betrokkenen 5 dagen van te voren bericht. Meer informatie over het project is te vinden op de website www.
mijnsheerlyckheid.nl.

Dorpsraad praat
over de jeugd

Dragers Koninklijke onderscheiding
bijeen voor Koninklijke toast
Aalsmeer - Op vrijdagochtend 27 april vond in de burgerzaal van het gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein een bijeenkomst plaats met alle aanwezige dragers van Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Aalsmeer. De in totaal 150 personen hebben gezamenlijk getoast op de viering van de verjaardag van Koningin Beatrix, die – zoals altijd - plaatsvindt op 27 april. Burgemeester Pieter Litjens: “Hierbij doe ik een oproep aan de inwoners van de gemeente Aalsmeer om kandidaten die een lintje verdienen aan te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.” Voor meer informatie hierover kijk op de website van de gemeente www.aalsmeer.nl.

Kudelstaart - De Dorpsraad houdt
woensdagavond 9 mei vanaf 20.00
uur haar jaarvergadering met dit
maal het thema: ‘Jeugd, van speelplaatsje tot future’. De vergadering
wordt als altijd gehouden in het
Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Ideeën, wensen, op- of aanmerkingen om bijvoorbeeld de
jeugd betere voorzieningen te bieden? Laat het bestuur dit weten. Tevens wordt informatie gegeven over
de voortgang van de acties, die besproken zijn tijdens de vergadering in januari. Kom langs en laat
uw mening horen. Dit keer geen inloopspreekuurtje, slechts één onderwerp op de agenda en dat is de
jeugd.
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Recordpoging steunt Jeugdsportfonds

Lentefair in het Lichtbaken

Aanval op wereldrecord
touwtje springen
Aalsmeer - Donderdag 26 april
werd om 11.30 uur een poging gedaan om het wereldrecord touwtje springen te verbeteren. Ook in
Aalsmeer en Kudelstaart werd hier
fanatiek aan meegewerkt door verschillende scholen, zoals de Jozefschool, de Antoniusschool en de
OBS Kudelstaart. In Kudelstaart gaf
wethouder van sport, Gertjan van
der Hoeven, het startsein voor 10
minuten springen. Maar eerst hield
hij nog een kort praatje, waarbij hij
benadrukte dat sporten erg belangrijk is voor kinderen. Hij liet de jongens en meisjes hun vinger opsteken bij de vraag wie er allemaal lid
waren van een sportvereniging en
was blij dat zo’n beetje alle vingers
de lucht in gingen. Kudelstaart biedt
als klein dorp dan ook veel sportmogelijkheden, waaronder voetbal,
tennis, korfbal, handbal, skeeleren en de vele binnensporten in de
Proosdijhal. Logisch dus dat de Kudelstaartse kinderen zin hadden in
de verplichte tien minuten springen
om het wereldrecord te verbreken.
Een paar dagen ervoor was er op de
scholen al geoefend onder leiding
van Sportservicebureau Haarlemmermeer. Met hun oranje springtouw waren ze er helemaal klaar
voor en telden samen met de wethouder af. De kinderen deden erg
hun best en werden aangemoedigd
door hun leerkrachten en sommige
ouders, waarvan sommigen ook fanatiek meededen. Er klonk vrolijke,
opzwepende muziek waardoor er
een gezellige sfeer op het school-

plein was. De uitdaging was om
met meer dan 71.000 mensen tegelijk touwtje te springen. Dit record
was enkele jaren geleden gevestigd
in de Verenigde Staten, want de
staat Californië heeft deze prestatie op zijn haar staan. Helaas is het
verbreken van dit wereldrecord niet
gelukt door de Nederlandse kinderen, omdat in totaal ‘slechts’ 64.785
kinderen hebben deelgenomen uit
de provincies Noord-Holland, Gelderland, Flevoland en Utrecht. Het
was echter een indrukwekkende prestatie, want een Nederlands
én een Europees record is hiermee
wel gevestigd. Gertjan van der Hoeven liet na die tien minuten alle kinderen nog even ‘uitroeien’ en ‘uitspringen’ en bedankte iedereen. Dit
unieke initiatief vond plaats in de
Nationale Sportweek, die van 21 tot
en met 28 april werd gehouden. Vele leuke activiteiten werden georganiseerd, waaronder ook ‘school
on the move’, waarin goede voeding en beweging centraal staan.
De Antoniusschool en de OBS
doen hier al jaren aan mee en ook
de gemeente ondersteunt dit project van harte. Met deze leuke recordpoging is geld opgehaald voor
het Jeugdsportfonds. Dit fonds wil
alle kinderen de mogelijkheid bieden om te kunnen sporten bij een
sportvereniging. Als dat om financiële redenen niet lukt, dan kunnen ouders een beroep doen op het
Jeugdsportfonds.

Nu sparen voor wasdroger

Benefietavond stichting fff
Aalsmeer - Op 14 april is in café
Vleghaar onder begeleiding van DJ
Kees Markman feest gevierd voor Sarah (Ingrid) en het tehuis van Stichting fff. Na een aantal projecten waaronder een diner in de Oude Veiling
met inzet van de leerlingen van de
Westplas MAVO, werd het nu eens
tijd om alle vrienden en kennissen
woonachtig in Aalsmeer en enkele familieleden op de hoogte te stellen van
alle activiteiten van de Stichting. Aan
de hand van foto’s en een Powerpoint

programma werd informatie verstrekt
over de (behaalde) doelen. De dames
van de stichting timmeren hard aan
de weg en onlangs zijn gelden bijeen
verzameld om de badkamer in het tehuis af te ronden. De bewoners kunnen weer een douche of een bad nemen dankzij de bijeen gebrachte 750
euro.
Lena en Ingrid hopen nu een wasdroger aan het tehuis te kunnen schenken. Meer weten? Kijk op www.stichting-fff.nl voor informatie.

Door Ilse Zethof

Zestig jaar Vogelvrienden

Rijsenhout - Op zaterdag 12 mei
wordt een lente fair georganiseerd
in het Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg 751. De opbrengst van deze fair is bestemd voor de stille armoede in Rijsenhout. De getroffenen worden begeleid in alles wat
denkbaar en nodig is om de boel
weer een beetje overzichtelijk en
draagbaar te maken op het financiële vlak. Hier is geld voor nodig.
Tijdens de fair worden verschillende stands ingericht met onder andere moederdag geschenken, die
echt de moeite waard zijn en zéker kunnen tippen aan de cadeaus
uit de winkel. Verder nog planten
en bloemen, tweede hands boeken
en speelgoed en porselein, verkoop
van zeep kettingen en iemand die

professioneel geborduurde artikelen verkoopt. De kinderen kunnen
grabbelen en natuurlijk is er van alles te snoepen. Niet alleen voor de
kinderen overigens, want er is ook
koffie, thee, fris, cake en een overheerlijke lunch te verkrijgen. Wat uiteraard niet kan ontbreken zijn het
rad van avontuur met echte leuke
prijzen en een dienstenveiling. Denk
aan een (kale) APK keuring die per
opbod verkocht wordt of een heerlijke professionele rugmassage. Ook
kunnen deze dag lege flessen ingeleverd worden. Het statiegeld wordt
eveneens gedoneerd aan de stille
armoede. De lentefair 12 mei is van
11.00 tot 16.00 uur. Voor inlichtingen
of sponsoring; M. van de Berg, tel.
06-20114482.

Zonnige verwendag voor
Aalsmeerse moeders
Aalsmeer - Vier en veertig moeders
van kinderen met een beperking of
een ernstige ziekte uit de gemeente Aalsmeer beleefden zaterdag 14
april een compleet verzorgde verwendag. Deze zevende Moederverwendag werd door de plaatselijke Rotary Club AMU georganiseerd.
’s Ochtends vroeg werden de moeders opgehaald en naar de Historische Tuin gebracht waar de koffie
klaar stond en zij verwelkomd werden door burgemeester Pieter Litjens. Geert Labordus met de mandoline en Thijs met de gitaar zorgden voor een gezellige en opgewekte sfeer. Buiten wachtte een grote verrassing: de bustocht zou gemaakt worden in een echte Leyland Verheul 73 uit 1960 van de
Werkgroep Aalsmeer die zich bezig houdt met het restaureren en
onderhouden van bussen van onder andere Maarse & Kroon. De reis
ging naar Petten, waar overgestapt
werd in een strandtrein, die al snel
stopte voor een kopje koffie met appeltaart op de Hondsbosse Zeewe-

ring. Na een avontuurlijke rit over
het strand en zelfs door de golven
werd er geluncht in een strandpaviljoen, waar kunstenaar Stef Vedder een workshop ‘koeien schilderen’ verzorgde.
Lunch en ververij konden buiten
plaatsvinden in de zon! De dag werd
afgesloten met een fantastisch diner met als hoofdgerecht een heerlijke aspergeschotel. Boes Kranenburg zorgde voor lekkere dansmuziek en de voeten gingen dan ook
spontaan van de vloer! Om 9 uur
werd iedereen weer thuis gebracht,
samen met de eigen crea-koe.
Dit was weer een dag vol ontmoetingen, indrukken, gesprekken en
ervaringen. Er zijn tips uitgedeeld,
contacten gelegd en vriendschappen ontstaan. Daarom heeft de
Moederverwendag zoveel waarde.
De organisatie werd mogelijk gemaakt door opbrengsten uit verschillende acties. Enkele aan Rotary AMU verbonden bedrijven leverden direct of indirect belangrijke
financiële bijdragen.

Roofvogelshow in Aalsmeer

Lezing, veiling en verloting
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 7
mei
houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer weer haar laatste bijeenkomst voor de zomervakantie. Deze
keer met een lezing over ‘Vogels uit
onze omgeving’ en een grote veiling
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. Aanvang om 20.00 uur, de
zaal is vanaf 19.15 uur open, zodat
belangstellenden een kijkje kunnen
nemen in een van 477 aangeboden
kavels, welke deze avond aan postzegels op de veiling wordt aangeboden. Hopelijk zullen vele zegels van
eigenaar veranderen. De gehele veilinglijst is ook op de website te zien.
De lezing over vogels wordt gegeven door Sjaak Burgers. Na de lezing volgt de grote meiveiling met
vele zegels van België, Duitsland,
Luxemburg, Nederlandse Antillen,
Engeland, Australië, diverse thema’s
en veel Nederland gebruikt en post-

fris en diverse stockboeken en albums. Op elke verenigingsavond is
er een verloting met leuke plantjes, dus ook aanstaande maandag.
Verder wordt deze avond een kleine verzameling getoond van Cor van
Meurs over ‘vissen’. Door de grote
belangstelling voor 5 cent (stuiverboeken) stockboeken, is de snuffelhoek uitgebreid. Kijk voor meer informatie op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.

de moeder voor kleding en eten. Garry is ook een voorbeeld dat je over je
eigen grenzen heen kunt kijken. Zo
werkt zij mee aan de musical van de
Open Hof kerk en als laatste activiteit
heeft zij zich gemeld als schrijfster in
het blad Doorvaart van de OVAK. Zaterdagmorgen 12 mei om 11.00 uur
wordt Garry, bij de stand van de KMTP Groei&Bloei op het Raadhuisplein,
in een fleurig zonnetje gezet!

Alle activiteiten van de Vogelvereniging vinden plaats in Aalsmeer
en Kudelstaart. Zo wordt elke
tweede donderdag van de maand
een contactavond gehouden waar
meestal een erkende keurmeester wordt uitgenodigd voor het geven van een dia-lezing. Op de vierde zondag van de maand organiseert de vereniging een vogelbeurs, waar enkele handelaren op
uitnodiging aanwezig zijn, daarnaast vele particulieren vogelliefhebbers die hun vogels willen verkopen, ruilen of kopen. Ook een
zaadhandelaar is aanwezig om het
juiste voedermengsel te leveren. In
de maand oktober houden de Vogelvrienden al 60 jaar een nationale tentoonstelling. Iedere vogelliefhebber die officieel geringe vogels
bezit, kan deelnemen aan deze geweldige vogelshow.
Daarnaast promoot de vereniging
zich op een viertal braderieën in
Aalsmeer en Kudelstaart om het
publiek kennis te laten maken met
de vogelhobby. Als jubileum activiteit organiseert de vereniging op
donderdag 10 mei een roofvogelshow vanaf 19.00 uur op het perceel aan de Hornweg 34. Een geweldig gebeuren waarbij iedere belangstellende van harte welkom is. Op zaterdag 12 mei geven
de Vogelvrienden acte de présence op de voorjaarbraderie. Voor inlichtingen kan contact opgenomen
worden met secretaris G. Goeijenbier via 06-10666878.

Bloemenverkoop voor
kindertehuis in Mexico

Aalsmeer - Op Koninginnedag 30
april zijn er net als vorig jaar weer
mooie bloemen en planten verkocht
voor het Kindertehuis Pilar de Esperanza in Mexico. Ook was er een
spel voor de kinderen. Het was gezellig druk en er is daarom ook veel
geld opgehaald. Dit jaar gaan Kim
en Anne van Willegen met z’n twee-

en naar Mexico om daar voor een
maand te helpen. Met het geld zullen er wasmachines gekocht worden en wordt er geld gebruikt voor
activiteiten met de kinderen.
Iedereen bedankt voor het kopen
van de bloemen en planten en voor
de enthousiaste reacties die er gegeven zijn.

Historische fiets- en wandelroute
klaar voor zomerseizoen
Aalsmeer - De stichting Oud
Aalsmeer heeft haar historische
fiets- en wandelroute van Bovenkerk tot Kalslagen weer klaar
gemaakt voor het zomerseizoen.

Bijzonder boeket voor Moederdag
Aalsmeer - Tijdens de Geraniummarkt op zaterdag 12 mei zal Miekje Hoffscholte dit jaar een bijzonder
boeket uitreiken aan Garry Scholten.
Dit omdat zij als vrijwilligster heel actief betrokken is bij het functioneren
van R.K Gemeenschap in Kudelstaart.
Zo is zij lid van de Liturgiegroep en
van de begeleiding uitvaarten. Het
zangkoor maar ook de carnaval vereniging kennen haar als een zorgen-

Aalsmeer - De vereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer en omstreken is opgericht op 9 februari 1952 en is nu ruim 60 jaar een
actieve bloeiende vereniging, die
haar leden en donateurs een bekendheid geven in de gehele regio. Begin jaren vijftig zijn vier vogelliefhebbers bij elkaar gekomen
om hun vogels te bespreken te
vergelijken, te ruilen en te showen.
Hieruit is de ambitie gevoed om
een vogelvereniging op te richten
in 1952 en wel de Vogelvrienden
van Aalsmeer. Het doel van de vereniging is informatie te verstrekken over de vogelliefhebberij en
de leden bij de vogelhobby actief
te betrekken. Het doel is de natuur van vogels in hun eigen leefomgeving zo goed mogelijk na te
bootsen, zodat de vogels tot broeden overgaan. Elke vogel heeft zijn
eigen biotoop nodig, zoals ruimte,
beplanting, temperatuur en lichthoeveelheid. Al deze aspecten
worden toegelicht en getoetst aan
de eisen van iedere vogel en zo
aan elkaar door gegeven. Gedurende 60 jaar zijn de leden actief in
de Aalsmeerse Vogelvereniging. In
de loop van de jaren zijn in de omliggende gemeentes plaatselijke
vogelverenigingen opgericht, maar
de leden blijven uit de gehele regio lid van de Aalsmeerse vereniging. Het woord Aalsmeer en Omstreken blijft ook nu nog zeker van
toepassing. Maandelijks komen
leden uit de regio bijeen voor gezellige en leerzame bijeenkomsten.

Bestuursleden Nella van den
Berg en Frans Janssens gingen met schoonmaakgerei op
pad om de 36 informatiepanelen
op te frissen. De route loopt (of
fietst) langs 36 historische panden en locaties. Startpunt is het
gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein. Op dat punt kan
gekozen worden voor een wandeltocht van 15 kilometer of een
fietstocht van zo’n 40 kilometer. Of delen daarvan natuurlijk.
Op 36 historische locaties vertellen genummerde borden elk
een verhaal over wat daar te zien
is of wat er zich ooit heeft afgespeeld. De route wordt onder-

steund door een brochure die
diezelfde plekken met nummers
vermeldt en bovendien verhaalt
over aspecten van de geschiedenis op de route tussen de verschillende locaties. De combinatie van de gegevens op borden
en in brochure levert een historisch interessant (en vaak onverwacht) zicht op Aalsmeer.
De brochure is uitgegeven door
de Stichting Oud Aalsmeer en
gemaakt op folderformaat. Zodoende past hij (20 centimeter
hoog) in een binnenzak. Eenmaal
uitgevouwen, wordt een unieke
kaart zichtbaar waarop (over 60
centimeteer) de gehele gemeente Aalsmeer staat afgebeeld, van
Bovenkerk tot Kalslagen.
De brochure is verkrijgbaar aan
de kassa van de Historische Tuin

Frans Janssens en Nella van den Berg nemen een informatiepaneel bij de
Stommeermolen onder handen.
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Laatste loodjes voor uitvoeringen

Kaarten culinair evenement nu te koop

Aalsmeer - Nog ruim een week
hebben alle betrokkenen voor de
uitvoering van 11 en 12 mei. De
kerkzaal wordt in deze tijd tot theaterzaal omgebouwd. Het toch al
grote podium van de Open Hof Kerk
is uitgebreid. Theaterzaal is, vanwege het verhaal van de musical, eigenlijk een dorp uit de jaren vijftig.
Het podium is het dorpsplein. Volgende week wordt alles in gereedheid gebracht wat betreft podium,
geluid en licht. Het is nu de tijd van
groepsrepetities, technische doorlopen en volgende week donderdag de generale. De organisatie van
de musical is in handen van twee
protestantse kerken. Gaan de protestanten nu aan de haal met Maria, die vooral belangrijk is in de katholieke kerk? Feit is dat er binnen
veel kerken sprake is van groeiende
belangstelling voor Maria. De musical komt dus op een goed moment.
Gelukkig komen de deelnemers uit
veel verschillende kerken, ook uit de
Katholieke kerk. Het instuderen van
de musical gaf de deelnemers een
nieuw licht op de persoon van Maria en dit geldt straks misschien ook
voor de toeschouwers. Bij een musical zijn veel verschillende soorten talenten nodig die uiteindelijk
een harmonieus geheel moeten vormen. Er zijn allerlei werkgroepen
voor specifieke taken en het geheel
wordt gecoördineerd door de productiegroep die eindverantwoordelijk is en bestaat uit Anita Nijland,
Ed Duinkerken, Ben Schoenmaker en Koos Koelewijn. De dirigente en een regisseursduo hebben de
artistieke verantwoordelijkheid. Een
musicalproductie is meer dan toneel en zang. Geluid en licht wordt
deze keer in eigen beheer gedaan
door een ploeg van zes mensen die
al maanden meekijkt om dit straks
goed te verzorgen. Er zijn bijna dertig verschillende toneelspelers die
straks allemaal goed verstaanbaar
moeten zijn! Geluid- en lichtman
Hans Piké: “We hebben met elkaar
voldoende ervaring om dit professioneel te verzorgen. Er is een fantastische geluidsinstallatie, het microfoonplan is klaar en de lichtwisselingen worden vooraf in geprogrammeerd.” De kledinggroep heeft voor
de belangrijkste spelers kleding
ontworpen en gemaakt. Ook wordt
er altijd een eigen logo van de musical ontworpen. Grafisch ontwerpster Wendela Esveld heeft ook nu
weer een aansprekend ontwerp gemaakt in de sfeer van de vijftiger jaren. Hetzelfde logo komt terug in de
posters, flyers, kaarten en programmaboekjes. Aan de rij medewerkers
komt niet gauw een eind. Wat denkt
u van vijf dames die straks de make-up verzorgen en meer dan tien
mensen die betrokken zijn bij de opnames voor de DVD! Ongeveer 100
medewerkers kennen nu en straks
hun plaats, taak en rol om er gezamenlijk iets moois van te maken.

Aalsmeer - Wellicht al iets over gelezen: Op zaterdagmiddag 7 juli organiseert Lionsclub Aalsmeer Ophelia een culinaire vaartocht, genaamd Proef-varen. De tocht is bedoeld voor iedereen die van varen
en lekker eten houdt en die over
een boot beschikt die door de Westeinder Dijksloot past. De tocht start
om 15.30 uur op het Starteiland, gelegen tussen de kleine en de grote Poel. Deelnemers worden daar
ontvangen met een hapje en een
drankje zodat de sfeer van de tocht
meteen duidelijk wordt. Vanaf het
starteiland gaat de tocht door het
eilanden gebied tussen de kleine en
grote Poel. Op een aantal eilanden
en bij twee restaurants aan de wal
kunnen de deelnemers door het tonen van hun knipkaart een heerlijk
gerechtje krijgen. De deelnemende
restaurants laten met deze gerechten zien wat zij in huis hebben, dus
de varende gasten zijn verzekerd
van een geweldige culinaire verrassingstocht!
Voor het toetje zijn de deelnemers
te gast bij de jubilerende watersport
vereniging de Nieuwe Meer. Tijdens
de tocht wordt ook een ludieke loterij in de vorm van een Badeendjes-race georganiseerd waarbij heel
fijne culinaire en nautische prijzen te winnen zijn. Het evenement
is om ongeveer 19.30 uur afgelo-

Proef-varen met Lionsclub

The making of musical ‘Maria’

Medewerkers aan het woord
De regisseurs Ellen Vermeulen en
JelYvon Kadijk wonen niet allebei in
Aalsmeer, maar kennen elkaar van
vroeger en zijn nog steeds vriendinnen. Aan hen de vraag hoe zij
samen invulling geven aan de regie. Ellen en JelYvon: “Ellen houdt

de grote lijnen in de gaten en heeft
de uiteindelijke leiding, JelYvon vult
aan, adviseert en pakt specifieke zaken op.” Ellen heeft in haar woonplaats Wormerveer een eigen toneelvereniging. “Regisseren, maar
ook zelf acteren vind ik prachtig om
te doen, een musical was eigenlijk
nieuw voor me, maar wel heel leuk.”
JelYvon heeft in haar werk veel te
maken met communicatie en ‘hoe
mensen overkomen´. Hebben ze acteertalent ontdekt? Beide: “Jazeker,
en het leukste is het werken met degenen die zich openstellen om te leren; die groeien het meeste.” Chiel
van Leeuwen is met zijn 15 jaar de
jongste toneelspeler. Wat vindt hij
van zijn rol? Chiel geeft duidelijk
aan: “Ik speel Ludwig, een jongen
die op zoek is naar zijn verleden. Het
is een beetje droevige, maar mooie
rol om te doen met ook nog een solo lied erbij.” Anneke Toorman komt
niet uit één van de organiserende
kerken, maar samen met een paar
anderen uit de Christelijk Gereformeerde kerk. Op de vraag wat ze
van deze musical en de groep vindt,
zegt Anneke: “Ik vond het verhaal
best wel wennen, want het is vrij ingewikkeld. Eigenlijk een verhaal in
een verhaal. De groep is ontzettend
leuk, verschillen zijn er niet.” Voor
Nan Goedbloed is dit al de vijfde
musical waar ze aan mee doet. Nan
heeft ook een paar keer de regie gedaan, maar speelt nu de rol van de
zeer gelovige Katholieke vrouw Marieke. Nan: “De persoon die ik moet
spelen is heel anders dan ikzelf ben,
maar dat is nu juist het leuke aan
acteren.”
Marjolein van der Zwaard doet voor
het eerst mee: “Eerder liet de gezinssituatie het niet toe. Ik vind het
vooral heel erg leuk om te zien dat
hoe langer je bezig bent alles groeit
en in elkaar gaat passen.” Wat vindt
huisarts Gerard Nijland er van om
de rol van slager Hein te spelen?
“Heel leuk en slager is ook een eerzaam beroep, verder zie ik wat betreft ontleden van mens of dier ook
wel paralellen”, antwoordt Gerard
lachend. En zo zijn er nog ongeveer
90 medewerkers met hun eigen verhalen en ervaringen.

pen waarna het iedereen vrij staat
door te varen naar Plaspop. Kaarten worden verkocht voor 29,50 euro per persoon en indien gewenst
10 euro voor een bijpassend wijnarrangement. Mocht het op 7 juli zo slecht weer zijn dat er niet gevaren kan worden, kunnen deelnemers met hun knipkaart in de restaurants zelf terecht. Een badeendje
gaat 5 euro kosten.
Dankzij sponsoring van de kosten
door de deelnemende restaurants
en een aantal (nautische) bedrijven
in Aalsmeer gaat het grootste gedeelte van de opbrengst naar een
tweetal goede doelen: een bijdrage voor een geluidsinstallatie voor
Woonzorgcentrum het Kloosterhof
en een bijdrage aan de stichting
Hoogvliegers. Deze laatste stichting
bezorgt ernstig zieke kinderen een
onvergetelijke dag in de lucht. De
deelnemende Aalsmeerse horecabedrijven en de Lionsclub Aalsmeer
Ophelia hopen op deze manier een
leuk evenment te organiseren waar
varende Aalsmeerders veel plezier
aan kunnen beleven, maar dat er
ook voor zorgt dat ouderen en zieke kinderen plezier gebracht wordt.
Voor meer informatie kan gekeken
worden op www.proefvaren.info. Via
deze site kunnen ook kaarten besteld worden. Wees er snel bij, want
het aantal deelnemers is beperkt!

Groep 8 feest in Bon Ami
Aalsmeer - Alle groep 8 leerlingen
van Aalsmeer en Kudelstaart opgelet! Op vrijdag 11 mei opent Bon
Ami zijn deuren voor een speciaal
feest voor alle aanstaande brugklassers. Alle tien de basisscholen van Aalsmeer en Kudelstaart
zijn uitgenodigd en het belooft een
groot feest te worden. Marco den
Haan, eigenaar van Bon Ami, en Eric
Spaargaren, leerkracht van groep 8,
zagen een feest wel zitten voor deze leeftijdsgroep. Volgend jaar gaan
de kinderen naar een nieuwe school
en dit is een mooie gelegenheid om
je nieuwe klasgenoten te ontmoeten. Natuurlijk is het ook gewoon
onwijs leuk om met je huidige klasgenoten een feestje te bouwen. De
11 en 12 jarige feestgangers halen hun kaartje bij hun meester of

De laatste loodjes
De spanning neemt toe. De laatste zaken worden geregeld en waar
mogelijk worden nog extra repetities in het schema gepropt. Nog
even hard werken en dan is de musicalgroep er klaar voor: het resultaat van zeven maanden samenwerken en oefenen. Alle medewerkers
hopen dat de toeschouwers een
onvergetelijke avond zullen beleven. Deze musical wordt uitgevoerd
op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei
in de Open Hof Kerk in de Ophelialaan. De vrijdagvoorstelling is op
dit moment uitverkocht, voor de zaterdag zijn nog beperkt kaarten beschikbaar. Na de vakantietijd volgen
twee opvoeringen op 5 en 6 oktober
in de Spil in Kudelstaart. Kaarten à
10 euro zijn te koop bij Dio drogist
Piet van der Zwaard in de Zijdstraat,
The Readshop in de Ophelialaan en
Marskramer-Berg in winkelcentrum
Kudelstaart.
Nadere informatie op de website:
http://mariamusicalaalsmeer.nl.

juf. Bij binnenkomst van het feest
wordt aan de deur de entreeprijs
van 5 euro betaald. In deze kosten
zit een consumptie en wat lekkers.
Ook de garderobe is inclusief. Verdere consumpties worden voor 1,50
euro verkocht. De meesters en juffen van groep 8 zijn van harte welkom om te komen kijken en feesten.
Het groep acht feest begint op 11
mei om 19.30 uur en de deur sluit al
om 20.30 uur. Tot 22.30 wordt er gefeest in de discotheek van Bon Ami.
Daarna kunnen de ouders de kinderen weer ophalen bij de deur. Alle
groep 8-ers worden opgeroepen om
in vrolijke gekke gekleurde kleding
te komen.
Meer informatie (ook voor ouders)
is te vinden op de volgende website:
www.groep8feest.wordpress.com.

Acht Junior Master Chefs
Aalsmeer - Afgelopen weken hebben acht kinderen van groep 3 tot
en met 5 de kookworkshop van Binding Oost gevolgd. Dit waren echte geluksvogels, want voor deze
workshop waren meer dan 120 aanmeldingen! Voor velen was het nog
spannend en nieuw om een echte
maaltijd te maken. En dan ook nog
een voor- en nagerecht erbij! De
laatste keer mochten alle koks een
gast uitnodigen. Tijdens de kookles
werd er ook af en toe geknutseld. Er
werden uitnodigingen, menukaar-

ten en bloemetjes voor in het restaurant gemaakt. De tafels waren
keurig gedekt en de glazen werden door de kinderen ingeschonken. Het diner begon met een heerlijk Surinaams pasteitje en een gehaktflapje. Daarna werd het hoofdgerecht geserveerd, dat was een
recept van Jamie Oliver, een smul
spaghetti. Deze topkoks hadden dit
recept zo onder de knie. En het dessert was een spinnenweb. Arthur,
Nino, Jacky, Joey, Lisa, Naomi, Rick
en Nils zijn nu echte Junior Master

Jeugdhandbalnieuws

Vierde plaats A1 op NK

De spelers van C3: Nick Alderden, Ibrahim Aman, Roy Baardse, Romano
Baardsen, Stefan van Dam, Luca Dijkstra, Dylan van der Drift, Moreno van der
Jagt, Joep Jongkind, Kerem Ozcan, Wesley Maarssen, Natsuki Saraya, Ruben
Sedefia, Tim de Ridder, Robin Veenstra en Tim verbeek.

Voetbal jeugd

JAU C3 nu al kampioen!
Aalsmeer - Na een zeer overtuigend seizoen met alleen maar
overwinningen is de C3 van Jong
Aalsmeer United kampioen geworden in de 3e klasse. Het team is een
goede mix van talentvolle, hardwerkende, vaardige en bovenal fysiek
sterke voetballers.
Het team staat onder de bezielende leiding van trainer en coach Rob
Maarssen met als assistent Frank
van der Jagt. Zij hebben er een enthousiast en zeer goed combinerend team van gemaakt. Menig tegenstander was vaak onder de in-

druk van de zeer stugge verdediging de uitstekende keeper, fantasierijke middenveld en de pijlsnelle
aanvalslinie. In de laatste wedstrijd
die het kampioenschap bezegelde,
werd aangetreden tegen SCW C2.
Ook de Rijsenhouters konden niet
voorkomen dat ook deze wedstrijd
wederom een overwinning bracht
voor de C3 (0-6).
Met nog twee wedstrijden te gaan
in de competitie en de diverse toernooien zal aan het einde van het
seizoen nog een kampioensfeest
worden gehouden in.

Aalsmeer - Op zaterdag 21 april
stond voor de jongens A van FIQAS
Aalsmeer het Nederlands Kampioenschap zaalhandbal voor Ajeugd in de Sporthallen Zuid te Amsterdam op het programma. FIQAS
Aalsmeer zat in de poule met: Bevo, Vrone en Unitas. De eerste wedstrijd tegen Bevo werd een pittige wedstrijd. Beide ploegen waren
verdedigend erg goed, waardoor
er maar weinig doelpunten vielen,
maar uiteindelijk trok Aalsmeer aan
het langste eind en won met 1210. De tweede poulewedstrijd was
tegen een bekende tegenstander,
Vrone: zij hebben deze competitie
niet één keer van de A1 gewonnen,
maar hadden ook niets te verliezen,
dus het kon nog wel eens een verrassend potje worden. Het was het
Vrone dat als eerste scoorde. Na 6
minuten kwam FIQAS Aalsmeer op
gang en konden ze toch wat uitlopen, maar bij rust was het verschil
pas drie punten. Er kwam meer
snelheid in het spel en de voorsprong groeide. Rein en Tim maakten ook hun NK debuut en zo werd
een flitsende tweede helft afgesloten met winst voor Aalsmeer: 21-9.
De laatste poule wedstrijd werd gespeeld tegen Unitas een onbekende ploeg. De basis startte weer en

stond prima te verdedigen. Aanvallend liep het niet altijd even lekker,
maar toch kwamen de mannen op
voorsprong. In de tweede helft werd
het spel aanvallend sneller, maar
verdedigend minder. Toch werd uiteindelijk gewonnen met 19-6.
FIQAS Aalsmeer was hierdoor eerste in de poule geworden en dat
gaf een prima gevoel! De jongens
stonden er echt als team, vochten
met elkaar voor iedere bal, dus met
veel optimisme gingen ze de strijd
in de kruisfinale aan tegen de nummer 2 van de andere poule, Hellas. Dit werd een pittige partij. Hellas bleek toch de sterkste, won en
ging door naar de finale. FIQAS
Aalsmeer moest nu strijden om de
derde plaats en dit was tegen een
zeer bekende tegenstander: Olympia. Deze ploeg hadden ze met Jac
Stammes al drie keer ontmoet. Verdedigend liep het niet goed, aanvallend kwamen er wel leuke wissels, maar de scherpte was er van
af. Helaas werd er uiteindelijk toch
verloren. De vierde plek was een
feit. Hellas moest tegen Bevo strijden in de finale en werd uiteindelijk kampioen van Nederland. Overige uitslagen: A1 tegen Berdos uit
Bergen 39-21 en vijfde plaats op NK
voor jongens B1.

Examens groep 8 De Wegwijzer

Leerlingen kanjers in EHBO
Aalsmeer - Het leek wel een aflevering van ER afgelopen vrijdag in
de grote zaal van basisschool de
Wegwijzer. Overal lagen slachtoffers die in stabiele zijligging moesten worden gelegd, anderen kregen
een vingerverband of mitella aangemeten. Wat was er gebeurd? Ge-

lukkig niets ernstigs, het betrof hier
het EHBO-examen van groep 8. Onder leiding van juf Ellen en juf José hadden de leerlingen weken lang
geoefend in theorie en praktijk, en
met goed gevolg. Alle 17 leerlingen
zijn geslaagd. Aalsmeer is weer een
stukje veiliger geworden!
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Presentaties Jos Brockhoff
over 100 jaar veilingen

Voorzitter Hannie Klaassen, Panc Eikelenboom van stichting Tjernobyl kinderen en mevrouw Lieke van Tol.

Cheque van Innerwheel
voor Tsjernobyl kinderen
Aalsmeer - Op woensdag 11 april
heeft Innerwheelclub Aalsmeer een
cheque, ter waarde van 4.000 euro
overhandigd aan de heer Panc Eikelenboom van de Stichting Tsjernobyl kinderen Aalsmeer. Innerwheelclub Aalsmeer is een service-

club, die zich inzet voor diverse projecten om zo een steentje bij te dragen aan de samenleving. De afgelopen twee jaar hebben zij, door verschillende evenementen te organiseren, een mooi bedrag kunnen realiseren voor de stichting Tsjernobyl.

Aalsmeer - Jos Brockhoff houdt begin juni op de historische rozentribune in Bloemenlust een presentatie over een eeuw Aalsmeerse veilingen. Dat doet hij in het kader
van de feestweek van de lokale afdeling van Groei & Bloei rond ‘100
jaar Bloemenveilingen Aalsmeer’. De
presentatie in de markante ambiance vindt plaats op drie avonden:
maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 juni (de laatste datum alleen
bij voldoende belangstelling). Brockhoff gaat in op diverse ontwikkelingen in het lokale veilingwezen. Hij
behandelt onder meer de route naar
de baanbrekende fusie van de eerste veilingen CAV en Bloemenlust
in 1968, die leidde tot de komst van
Bloemenveiling Aalsmeer (VBA) aan
de Legmeerdijk in februari 1972. Hij
belicht zowel de sterke als zwakkere kanten van de coöperatieve veilingen. Brockhoff ondersteunt zijn

lezing met bekende én onbekende historische foto’s. De Aalsmeerder Jos Brockhoff is gepokt en gemazeld in de veilingwereld. Hij is de
zoon van een Bloemenlustkweker en
trad, in 1969, als eerste medewerker
in dienst van de nieuwe veiling VBA.
Hij vertrok in 1981, waarna hij onder meer bij de overkoepelende veilingorganisatie VBN en veiling Vleuten werkzaam was. Tussen 2003 en
2010 was Brockhoff als boompioenenkweker zelf lid van de VBA. Wie
zich voor één van de presentaties wil
opgeven, kan dat vanaf heden doen
via het e-mailadres lezingen@100ja
arbloemenveilingenaalsmeer.nl, met
vermelding van de voorkeursdatum.
De presentatie begint elke avond om
20.00 uur. Uiterlijk 22.00 uur wordt
de avond afgesloten, waarna er nog
voldoende gelegenheid is verder te
discussiëren met Jos Brockhoff.

Nieuwigheden bij veiling
Kudelstaart voor Kudelstaart
Kudelstaart - De twaalfde editie
van de feestelijke veiling Kudelstaart
voor Kudelstaart op 12 mei kent enkele nieuwe elementen. Tijdens de
veiling zullen niet alleen de kavels
worden ‘opgestoken’, maar zullen
ook verduidelijkende afbeeldingen
van de meest in het oog springende kavels op een groot scherm worden geprojecteerd. Bovendien zal
tijdens de avond de Kudelstaartse
zanger Rick van der Kroon een kort
optreden verzorgen. Bovendien beschikt de organisatie nu over een eigen website voor het laatste nieuws:
www.kudelstaart.com/kvk. Daarop
staan nu al de uitgangspunten van
de organisatie en het aanvraagformulier voor een financiële bijdrage
voor een club of vereniging uit Kudelstaart ten behoeve van een locaal project of voor een jubileumviering. Aanvragen kunnen nog tot en
met 30 april worden ingediend bij
de organisatie. Als de kavellijst bin-

nenkort klaar is, zal ook die op de
website worden gepubliceerd. Kudelstaart voor Kudelstaart streeft er,
omwille van de tijd, naar om maximaal zo rond de 300 kavels onder
de hamer te laten brengen. Leden
van het Comité van Aanbeveling
voegen daden bij hun woorden. Zo
kwam André van Duin al persoonlijk enkele gesigneerde voorwerpen
bij de organisatie aanreiken. En op
een activiteit van burgemeester (én
Kudelstaarter) Pieter Litjens zal ook
dit jaar weer geboden kunnen worden. De voorbereidingen voor de
veiling zijn in volle gang. De bussen in het winkelcentrum zijn inmiddels geleegd. Volgende week
zullen spandoeken aan de grenzen
van Kudelstaart worden opgehangen waarop wordt gewezen op de
veiling aan de vooravond van Moederdag. De moederdagboeketten
zullen dan ook zeker weer gretig aftrek vinden.

Vrijwilligers enthousiast aan de slag

Rozensnoei in Seringenpark
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is,
op initiatief van de Werkgroep Behoud Seringenpark, een groep vrijwilligers gewapend met scharen en
handschoenen het park ingegaan
om de rozen te snoeien. Dat was
hard nodig, want na jaren van minimaal onderhoud waren de struiken
fors uitgegroeid. Sommige stonden
daardoor de groei van de seringen in
de weg. En na deze winter met eerst
te veel warmte en daarna de strenge vorst stond er geen knappe rozenstruik meer in het park. De werkgroep had daarom in overleg met de
gemeente het plan opgevat om de
rozen rigoureus te snoeien. Zeventien enthousiaste mannen en vrouwen hadden zich na een oproep in
de krant gemeld om mee te helpen.
En onder de deskundige leiding van
enkele ervaren rozenkwekers gingen

ze aan de slag. De gemeente had
voor werkmateriaal en Aalsmeerse
turfjes gezorgd en de wijkraad bood
onderdak en koffie. Hoewel het koud
en nat was, werden toch op een zaterdagmorgen alle perken ontdaan
van hun prikkende rozentakken. De
Werkgroep Behoud Seringenpark
dankt bij deze alle hardwerkende
vrijwilligers voor hun inzet. De Meerlanden zal het snoeihout afvoeren en
aan hen de dankbare taak om nu de
perken te schoffelen. Nu maar hopen
dat binnen enkele weken alle seringen gaan bloeien in dit nu mooie en
schone park. En het is te hopen dat
de rozen, ondanks de strenge winter, blij zijn met de snoeibeurt en deze zomer het park ook weer kleur
gaan geven.
Foto’s S. Koningen

OVAK maakt ballonvaart
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 12 april nam de heer Bläss de
OVAK-leden mee met een ballonvaart. Hij deed dit over de hele wereld heen. De aanwezigen zijn in
één middag in Oostenrijk, Duitsland,
Spanje, Verenigde Staten van Amerika en Nepal geweest. De heer Bläss
liet prachtige dia’s zien. Heel gedetailleerd legde hij uit wat ballonvaren

eigenlijk is. Er waren momenten dat
er in Amerika wel 200 ballonnen de
lucht ingingen en dan in allerlei vormen. Er waren figuren bij van complete gebouwen. Ook locomotieven
van tientallen meters lang waren als
ballon gemaakt. Geweldig om dit allemaal te zien Het was een geweldige middag en een mooie afsluiting
van het seizoen bij de OVAK.

Het bestuur van Kudelstaart voor Kudelstaart bij een van de spandoeken die
bij de ingangen van het dorp zullen worden opgehangen.

Spetterende optredens tijdens
muziekshow Rode Kruis

Schilderijen in ’Aelsmeer’
Veel animo voor autobusmuseum

‘De Bus’ druk bezocht
Zevenhoven - In het kader van de
Maand van Het Groene Hart werd
zaterdag 14 april voor de tweede
keer de Van Streek Verzameldag
gehouden. Op deze dag gingen de
deuren van persoonlijke verzamelingen en musea in het Groene Hart
open en dat gold voor maar liefst
18 adressen. Eén van die adressen
was Autobusmuseum ‘De Bus’, gevestigd aan Noordeinde 91 in Zevenhoven. Cees van Lith kon met
veel plezier dat melden dat het bezoekersaantal ten opzichte van vorig jaar met liefst honderd procent
is vergroot. Toen kwamen er 54 belangstellenden opdagen en dit jaar
bleef de teller steken bij 109 bezoekers. Een doorslaand succes dus en
prachtig fotomateriaal, chauffeur-

spetten, speldjes, kniptangen en
stempels kregen alle aandacht. Namen van maatschappijen als Maarse & kroon, Koppenol, Citosa, Langhout (NAL), GVB en Connexxion
riepen bij de vele bezoekers nostalgische gevoelens op. Van heinde en
verre en met gebruikmaking van allerlei middelen van vervoer was het
gedurende de hele dag een komen
en gaan en dat ging zelfs door na
sluitingstijd.
Niet iedereen was natuurlijk in de
gelegenheid een bezoekje te gaan
brengen. Dat wil niet zeggen dat
er nu weer een jaar gewacht moet
worden. Na een telefonische afspraak via 0172-539168 zal Cees
van Lith u gaarne ontvangen in zijn
museum achter de woning.

Aalsmeer - De muren van het zorgcentrum Aelsmeer, de gang richting
Rozenholm, zijn sinds begin april opgevrolijkt met schilderijen van inwoner Hans Ravesloot. De kunstenaar trakteert op mooie landschappen, een schaatstafereel op de Westeinder en ook enkele abstracte werken. In totaal 25 schilderijen zijn te
zien van deze kunstenaar, die wel

de kunstacademie heeft doorlopen,
maar in het dagelijks leven werkt als
grafisch ontwerper. Onder andere de
logo’s van zorgcentrum Aelsmeer en
de Open Hof Kerk zijn van zijn hand.
Maar nu is in Ravesloot de kunstenaar voor 100 procent opgestaan en
terecht. Een kijkje waard. De hele
maand te bezoeken in ’Aelsmeer’ aan
het Molenpad.

ANBO bezoekt Beeldentuin
Aalsmeer - Op 12 april heeft een
groep Aalsmeerse ANBO-leden, samen met ANBO-ers uit Hoofddorp
en Vijfhuizen, een bezoek gebracht
aan de Beeldentuin in Hoofddorp.
Deze circa 1,2 hectare grote tuin
bevindt zich achter de kerk van de
R.K. parochie H. Joannes de Doper aan de Kruisweg en is gecombineerd met de begraafplaats van de
parochie. In deze tuin groeien veel
kruiden, planten en bomen die ook
in de Bijbel genoemd worden. Begunstigd door een stralende zon en
met de toelichting van de zeer deskundige en enthousiaste gids raakten alle deelnemers in de ban van

de tuin en de ruim veertig beelden
van Bijbelse en inspirerende personen, gemaakt door de Haarlemmermeerse beeldhouwer Karel Gomes.
Het is een oase van rust in hectisch
Hoofddorp. Enige tijd geleden werd
deze tuin door het publiek verkozen tot de meest favoriete religieuze
plek van Noord-Holland. Korte tijd
daarna won zij ook nog eens de niet
minder belangrijke Architectuurprijs
Haarlemmermeer 2008. Voor degenen die de excursie gemist hebben,
de tuin is dagelijks van zonsopgang
tot zonsondergang vrij te bezoeken.
In de boekwinkel bij de ingang is
een gidsje beschikbaar.

Aalsmeer - Bijna 30 mensen met
een verstandelijke beperking schitterden vrijdag 13 april tijdens een
muziekshow in dagcentrum Amstelmeer. In fantastische optredens lieten zij hun zang- en danskunsten zien. De artiesten kwamen uit woningen van Ons Tweede Thuis (OTT) in Aalsmeer, Hoofddorp, Nieuw Vennep en Uithoorn.
De avond werd georganiseerd door
vrijwilligers van het Jongeren Rode Kruis, afdeling Aalsmeer en Uithoorn. In kleine groepen oefenden
de bewoners van OTT en hun begeleiders samen met vrijwilligers van
het Rode Kruis met het zingen en
playbacken van nummers van hun
favoriete artiesten. Onder het genot
van een drankje en een hapje, werden er ook posters gemaakt om de
artiesten aan te moedigen. Verschillende scholieren van het Alkwin
Kollege hielpen als vrijwilliger mee
tijdens het zingen en het knutselen.
Hierna gingen de podiumlichten
aan en de show kon beginnen. De
zaal was ondertussen vol gelopen
met publiek en twee presentatoren
kondigden de deelnemers aan. Onder andere liedjes van Nick en Simon, Adele, André Hazes en Birdy

kwamen voorbij. Twee dj’s van het
Alkwin Kollege verzorgden de muziek. Andere vrijwilligers begeleiden de artiesten op het podium en
dansten en zongen ook mee. Een
echte jury beoordeelde de deelnemers op hun prestaties. De 17 optredens waren zo goed dat de jury
niets anders kon geven dan negens
en tienen. Iedere deelnemer kreeg
een oorkonde als herinnering aan
deze prachtige avond. Het publiek
klapte zich de blaren in de handen
en zong luidkeels mee met de artiesten. Vrijwilliger Jeroen: “Het was
een avond om nooit te vergeten. Wij
en alle aanwezigen hebben genoten van de enthousiaste optredens
van de bewoners van Ons Tweede Thuis.” Voor komende activiteiten zoekt het Jongeren Rode Kruis
nog jongeren en scholieren die zich
vrijwillig willen inzetten om mensen
te helpen, bijvoorbeeld in het kader van de Maatschappelijke Stage.
Wil jij het Jongeren Rode Kruis helpen bij activiteiten voor ouderen of
mensen met een beperking of wil je
meer informatie over wat het Jongeren Rode Kruis doet? Mail dan
naar rkjongeren@hotmail.com of
volg @jjrodekruis op Twitter.

Bewoners van Ons Tweede Thuis schitterden tijdens 17 fantastische optredens
op de muziekavond van het Jongeren Rode Kruis.
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Veiligheidsbeleid: Aandacht
voor inbraken en geweld

Provincie blijft bereid tot overeenstemming

Onteigeningsprocedure
grond N201 gestart
Schiphol-Rijk - Het ministerie van
I&M is op verzoek van de provincie
Noord- Holland gestart met de onteigeningsprocedure voor de gronden van Chipshol langs de N201
tussen Schiphol-Rijk en Rozenburg.
De provincie heeft dit verzoek ingediend omdat onderhandelingen
over de verkoop van de gronden tot
nu toe geen resultaat hebben gehad. Langer wachten betekent dat
er mogelijk vertraging ontstaat bij
de realisatie van de nieuwe N201.
De provincie blijft bereid om tot
overeenstemming te komen. Tot op
heden is dat niet gelukt omdat de
vraagprijs en het bod te ver uit elkaar lagen. Om vertraging te voorkomen, is de provincie genoodzaakt
nu ook de onteigeningsprocedure
op te starten. De gronden zijn nodig voor het deelproject “Omlegging

Aalsmeer - Cijfers en een evaluatie
van het vorig meerjarenbeleid wijzen uit dat Aalsmeer relatief veilig
is en de doelstelling voor het nieuwe beleid is om deze positieve situatie vast te houden. De doelstellingen in het nieuwe veiligheidsbeleid
vragen om capaciteit, inzet, de betrokkenheid van burgers, ondernemers en veiligheidspartners als politie, brandweer en de gemeente. Deze inzet, capaciteit en betrokkenheid is schaars, dus om haar goed
in te zetten zijn keuzes noodzakelijk en dit betekent een focus op een
aantal prioriteiten en een verdeling
van aandacht, lokaal en regionaal.
In de nota ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014’ is een strategische
visie verwoord en zijn de uitgangspunten voor het beleid bepaald. Gezien de kern van het veiligheidsprobleem en de politieke agenda richt
de gemeente Aalsmeer zich de komende drie jaar op een drietal beleidsvelden. In de Raad is afgelopen
donderdag de nota behandeld.

Schiphol-Rijk” van de nieuwe N201.
Als de Omlegging Schiphol-Rijk niet
in gebruik genomen kan worden,
moet het verkeer van en naar Schiphol-Rijk voor langere tijd nog gedeeltelijk gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Dit heeft nadelige gevolgen voor de omgeving.
Ruim twee jaar
Bij de bouwmethode en planning
van het project is rekening gehouden met een langere verwervingsprocedure van de gronden. Aanvankelijk leek het er ook op dat de
provincie tot overeenstemming zou
kunnen komen met Chipshol. Bij
vertraging van het project ontstaan
er mogelijk meerkosten van ettelijke miljoenen. De hele onteigeningsprocedure kan ruim twee jaar gaan
duren.

“Zowel positieve als negatieve kanten”

2e Nieuwsbrief Schiphol
Aalsmeer - Op 19 april is de tweede nieuwsbrief Schiphol uit gekomen. De nieuwsbrief geeft actuele informatie over Schiphol, geluidsoverlast, banengebruik en een interview met Pim van Riet de nieuwe
bewonersvertegenwoordiger voor
Aalsmeer in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). Wethouder Eurich zegt in de nieuwsbrief: “Een luchthaven als buur
heeft zowel positieve als negatieve kanten. Schiphol is van groot belang voor onze economie, maar er is
ook een keerzijde. Het vliegtuigverkeer is ook een bron van geluidshinder en luchtverontreiniging. Hier

moet een goede balans in gevonden worden.” De nieuwsbrief is huis
aan huis verspreid in de zone waar
de vliegtuigen recht over komen.
Als u de nieuwsbrief niet heeft gehad, maar deze wel wil lezen, kunt
u deze downloaden op de website
van de gemeente Aalsmeer: www.
aalsmeer.nl/schiphol. Wie in de toekomst de nieuwsbrief digitaal wilt
ontvangen kan een mailtje sturen
aan info@aalsmeer.nl onder vermelding van ‘digitale nieuwsbrief Schiphol’ en uw e-mailadres. De volgende nieuwsbrief, die eind dit jaar uitkomt, zal dan automatisch worden
toegezonden.

Overname taken bij calamiteiten

LVNL neemt Fall Back
Centrum in gebruik
Schiphol - Luchtverkeersleiding
Nederland beschikt sinds afgelopen
dinsdag 24 april over een luchtverkeersleidings- centrum dat in geval
van een calamiteit de taken van het
centrum op Schiphol-Oost vrijwel
volledig kan overnemen. Vanuit dit
centrum kan gedurende langere tijd
het luchtverkeer in het hogere deel
van het Nederlandse burgerluchtruim worden begeleid. Ook de naderings- en vertrekverkeersleiding
voor het Schiphol-verkeer kan vanuit dit centrum worden verricht. In
geval van een calamiteit kan LVNL
binnen uiterlijk 48 uur vanuit dit
centrum 70 tot 100% van de huidige
piekuur capaciteit leveren. Dit zogenoemde fall back centrum is dinsdag officieel in gebruik gesteld. De
ontwikkeling van het luchtverkeer
in Nederland en de verwachte verdere groei daarvan maakten de oude voorzieningen niet meer toereikend om na een ernstige calamiteit
zoals een grote brand of ernstige
overstroming de dienstverlening te
kunnen blijven voortzetten. In 2011
handelde LVNL 430.000 vluchten
van en naar Schiphol af, ongeveer
1200 vluchten per dag. “Met deze
voorziening heeft LVNL haar ver-

antwoordelijkheid genomen om te
voorkomen dat door langdurige beperkingen in onze afhandelingscapaciteit grote schade ontstaat voor
onder andere de KLM en het grote
intercontinentale netwerk, voor de
Mainport Schiphol en voor de Nederlandse bedrijven die daar mede
van afhankelijk zijn”, aldus Paul Riemens, voorzitter van het bestuur en
CEO van LVNL.
Na een uitgebreide studie en in
nauw overleg met het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, nu het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is
gekozen voor de inrichting van een
nieuw centrum in een bestaand gebouw op het LVNL terrein in de Riekerpolder bij Amsterdam. Met deze
oplossing is LVNL niet afhankelijk
van derde partijen, kan worden gewerkt met de systemen en de technologie waarmee de luchtverkeersleiders van LVNL nu op SchipholOost werken en kunnen de medewerkers snel ter plaatse zijn. Voor de
begeleiding van het luchtverkeer die
vanuit de verkeerstorens op Schiphol plaats vindt, beschikt LVNL over
een fall back voorziening in de vorm
van een ‘reserve’ verkeerstoren.

Ruim 100 belangstellenden
op inloopavond Uiterweg
Aalsmeer - Ruim 100 belangstellenden, bewoners en ondernemers
van de Uiterweg, hebben dinsdag
24 april de plannen en tekeningen
bekeken van de toekomstvisie Uiterweg.
Er konden vragen worden gesteld,
mensen zijn met elkaar en met
klankbordgroepleden in discussie
gegaan en er werden meningen gedeeld. Er heerste een geanimeerde,
enthousiaste sfeer en op de plannen werd overwegend positief gereageerd. Wethouder Gertjan van

der Hoeven: “Ik ben erg trots op
de wijze waarop dit document voor
het gebied rondom de Uiterweg tot
stand is gekomen: het is een goed
voorbeeld van verregaande burgerparticipatie waarbij de gemeente
het proces ondersteunt.
De
belangenvertegenwoordigers
van kwekers, de jachthavensector,
de watersportverenigingen, de bewoners en Stichting De Bovenlanden hebben onder deskundige begeleiding van de door de gemeente aangestelde Guy Kersten samen

Robuuste basis eenheid
Sociale veiligheid is het eerste veld,
een veilige woon-, werk- en leefomgeving met aandacht voor woninginbraken, huiselijk geweld en veilig ondernemen. Beeld twee richt

zich op jeugdveiligheid en veld drie
richt zich op fysieke veiligheid (crisisbeheersing en rampenbestrijding
waarbij zelfredzaamheid en brandveiligheid worden genoemd). In de
nota zijn de drie genoemde beleidsvelden nader uitgewerkt. Door de
fracties werden nog wat vragen gesteld aan wijkteamchef Jelle Vermeulen en woninginbraken krijgen
wat hem betreft de hoogste prioriteit. Huiselijk geweld staat hoog op
de lijst bij de diverse fracties en een
tijdelijk huisverbod geeft wat verbetering. Er wordt niet altijd aangifte
gedaan, waardoor er een vertekend
beeld ontstaat maar het is wel degelijk aanwezig. Ook jeugdoverlast
wordt als ernstig ervaren. De Westeinder is ook zo’n speciaal aandachtspunt. Het zojuist in gebruik
genomen Burgernet gaat ook hulp
bieden. De VVD-fractie wordt op de
wenken bediend. De fractie stoort
zich al wat langer aan de titel wijkteam en binnenkort is er geen sprake meer van het wijkteam Aalsmeer
maar van de robuuste basis eenheid
Aalsmeer. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming
hoefden niet te wachten tot de raad
van 10 mei aanstaande (deze is inmiddels afgeblazen) maar vond later
op de avond plaats.

Betonstort eerste steunpunt
fly-over bij Bosrandbrug
Aalsmeer - Donderdag 19 april
heeft de provincie Noord-Holland het eerste steunpunt van de
fly-over in de gemeente Haarlemmermeer bij de Bosrandbrug gestort. Deze fly-over is onderdeel van
de Aansluiting A9, een project van
het Masterplan N201+. Dit steunpunt is de eerste van totaal tien tussensteunpunten en twee landhoofden die nodig zijn voor de fly-over.
Het betonstorten is op donderdag
19 april gestart na de ochtendspits,
om zo min mogelijk hinder te geven
voor het doorgaande verkeer. In één
aaneengesloten stort is met behulp
van twee betonpompen 160 kubieke
meter vloeibaar beton gestort in de
portaalpijler van het steunpunt. Het
storten was vlak voor de avondspits
gereed. Dit is de eerste stort, er volgen nog negen storten voor de overige steunpunten van deze fly-over.
Fly-over
De fly-over wordt gebouwd voor het
project ‘Aansluiting A9’ bij de Bosrandbrug. In de toekomst wordt
het verkeer dan op de Fokkerweg

voor de kruising met de Bosrandbrug gesplitst. Doorgaand verkeer
richting Utrecht wordt met een flyover parallel aan de Ringvaart over
het kruispunt Bosrandweg – Brugstraat geleid. Via de Schipholdraaibrug bereikt men de nieuwe oprit
naar de A9 richting Utrecht. Verkeer
van en naar Schiphol-Oost blijft gebruik maken van de Brugstraat en
Poortstraat.
N201+
De provincie Noord-Holland realiseert de vernieuwing van de N201
in het gebied tussen Hoofddorp en
Amstelhoek. De aansluiting op de
A9 en de werkzaamheden voor de
verlenging van de fietstunnel onder
de Nieuwemeerdijk maken onderdeel uit van de nieuwe N201.
De nieuwe N201 verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en levert een bijdrage aan het versterken van de economische kracht van
de regio. Eind 2012 moet de nieuwe
weg klaar zijn.

Internationale groothandelorganisaties

Herman de Boon vicepresident Union Fleurs
Aalsmeer - Voorzitter Herman de
Boon van de brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen
en planten VGB is benoemd tot vicepresident van Union Fleurs (UF).
Dat gebeurde tijdens de in het Duitse Straelen gehouden ledenvergadering van die internationale koepel
van nationale groothandelsorganisaties. De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) fungeerde samen met
de Duitse zusterorganisatie BGI als
gastvrouw, die het programma rond
de vergadering samenstelde. Onder meer bezochten de UF-delegaties de Floriade in Venlo en de veiling Rhein Maas in Herongen, een
joint venture van FloraHolland en
het Duitse Landgard. De leden van
Union Fleurs herkozen Lennart Loven van de Spaanse groothandelsorganisatie Fepex als president en
benoemden Frank Zeiler van BGI
als voorzitter van de EU-sectie.
Als voorzitters van het World Trade

Committee en de Amerikaanse sectie werden respectievelijk Richard
Fox uit Kenia en Augusta Solano
uit Columbia benoemd. Volgens de
VGB is het belangrijk dat Nederland, als meest dominante speler op
de internationale markt voor bloemen en planten, weer een stevige
positie heeft in het bestuur van Union Fleurs. In het verleden was het
voorzitterschap geruime tijd in Nederlandse handen en het – inmiddels naar Brussel verhuisde - secretariaat gevestigd in Aalsmeer. De
Boon denkt een bijdrage te kunnen
leveren aan het verder professionaliseren van de internationale organisatie. “Ik stond overigens niet te
trappelen om de functie op mij te
nemen, maar voor de branche is het
goed dat we bestuurlijk meepraten
in Union Fleurs”, zegt hij. De internationale organisatie verzet zich op dit
moment onder meer tegen de dreigende Europese heffing van invoerrechten op rozen uit Kenia.

een toekomstvisie ontwikkeld die
rekening houdt met alle belangen.
En dinsdagavond merkte ik dat veel
andere bewoners en ondernemers
daar positief op reageerden.”

kopen, een landgoed mogen bouwen maar tegelijkertijd de verplichting op zich nemen om 15 hectare
van hun grond als openbaar gebied
in te richten en te onderhouden.
Volgens mij een prima oplossing.”

Enkele meningen
Een kweker: “Ik sta helemaal achter deze plannen. Er zijn nog maar
20 kwekers in het gebied terwijl het
er ooit 200 waren. Ook van die laatste kwekers willen er nog heel wat
stoppen. Dan moet je nu al gaan bedenken, wat gaan we met die vrijkomende gronden doen?
Wat is het toekomstperspectief? En
ook voor het onderhoud van de eilanden en de watergangen rondom
de Kleine Poel moet een oplossing
worden bedacht. Ons voorstel is om
gronden te verkopen aan particulieren en een soort landgoederen te
ontwikkelen. Ongeveer vier particulieren zouden dan grond kunnen

Maxi weer thuis!
Kudelstaart - Vorige week werd
door de eigenaren van kater Maxi
een oproep gedaan. De rode Cyperse kater werd vermist vanaf de Dotterbloemweg in de Rietlanden.
De oproep heeft een positief effect
gehad, want Maxi is weer thuis. Afgelopen vrijdag 27 april kregen de
eigenaren een telefoontje.
De baasjes van de kater zijn superblij en willen bij deze iedereen bedanken die hebben uitgekeken
naar Maxi en hem uiteindelijk thuis
brachten!

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg feliciteert directieleden Marco
van Zijverden en Harry Brockhoff van de Dutch Flower Group.

Beste onderneming Noord-Holland

Felicitaties van wethouder
voor Dutch Flower Group
Aalsmeer - Wethouder Economische Zaken Ad Verburg heeft namens het college van B&W van
de gemeente directieleden Marco
van Zijverden en Harry Brockhoff,
van harte gefeliciteerd met het behalen van de titel Beste onderneming van Noord-Holland. Wethouder Verburg: ‘Wij zijn als Gemeente Aalsmeer trots op de Dutch Flower Group dat zij na het behalen
van de titel Onderneming van het
jaar Gemeente Aalsmeer in november 2011 nu ook de titel voor Beste onderneming van Noord-Holland
in de wacht hebben gesleept. Een
fantastisch resultaat dat door alle
werknemers van het bedrijf is neergezet. De Dutch Flower Group zet
Aalsmeer en Greenport Aalsmeer
heel mooi en nog duidelijker op de
kaart en ook de sierteelt als Topsector. Het bedrijf levert met een omzet van bijna 1 miljard euro en bijna 1500 arbeidsplaatsen een belangrijke bijdrage aan de Aalsmeerse en Nederlandse economie. Ook
onderschrijf ik het juryrapport waarin in staat: Met de activiteiten op
het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen en innovatie
is Dutch Flower Group de terechte winnaar van de ondernemingsverkiezing Noord-Holland.” Making
life colourful is de missie van Dutch Flower Group. Volgens de jury
zijn dit niet alleen mooie woorden,
maar wordt deze missie in het hele
bedrijf gedeeld en doorleefd. Vooral de uitvoering van de strategie,
de marktpositie in de bloemen- en
plantenhandel en de aandacht voor
de werknemers, de focus op duurzame groei en de omgeving overtuigden de jury om het Aalsmeerse
familiebedrijf Dutch Flower Group
uit te roepen tot winnaar binnen

Wethouder één
dag ambtenaar
burgerlijke stand
Aalsmeer - B&W hebben besloten
het beleid voor het benoemen van
buitengewoon ambtenaren van de
burgerlijke stand te wijzigen. Het

MKB Groot. Marco van Zijverden,
CEO van Dutch Flower Group: “Het
is een enorme eer deze titel te ontvangen en we zijn trots op al onze mensen waarmee we dit hebben
bereikt. Met z’n allen maken we het
leven toch iedere dag weer een stuk
kleurrijker. En dat is dan ook onze missie!” Dutch Flower Group is
een familie van 25 gespecialiseerde handelsbedrijven in bloemen of
planten. Door specialisatie en focus
op marktsegmenten en regio, is deze familie in staat om over de hele wereld, in alle marktsegmenten,
stevige posities in te nemen en uit
te bouwen voor het vermarkten van
snijbloemen, boeketten en planten.
Duurzaamheid, samenwerking in de
sierteeltketen, ontwikkeling van medewerkers en partners staan zeer
hoog in het vaandel. In het Haarlemse theater Philharmonie streden
woensdag 18 april dertig finalisten
om de titel ‘Beste Onderneming van
Noord-Holland 2011/2012’. Aan het
eind van de spannende verkiezingsavond mocht Dutch Flower Group
uit Aalsmeer (categorie MKB Groot)
zich winnaar noemen. Juryvoorzitter gedeputeerde Jan van Run
reikte de prijs uit aan deze ‘parel
van Noord-Holland’. De titel ‘Beste Onderneming van Noord-Holland
2011/2012’ is dé erkenning voor ondernemerschap in de provincie en
omvat tevens een prijzenpakket ter
waarde van 5.000 euro.
De Ondernemingsverkiezing NoordHolland vond dit jaar voor de zesde keer plaats. Het is een belangrijk en breed gedragen initiatief om
waardering voor ondernemingen
in de provincie uit te spreken. Ondernemers zijn immers de drijvende
kracht van de economie in NoordHolland.
beleid is er op gericht dat een huwelijk in Aalsmeer ook voltrokken
kan worden door een persoon die al
in een andere gemeente tot ambtenaar van de burgerlijke stand is benoemd. Door wijziging van dit beleid
is het mogelijk dat wethouder Van
Dijk (Haarlemmermeer) één dag
wordt benoemd tot ambtenaar van
de burgerlijke stand van Aalsmeer.

2e katern
Coop Dekker ontvangt Super
Supermarkt Keurmerk
Rijsenhout – Dinsdag 24 april heeft
Coop Dekker het Super Supermarkt
Keurmerk (SSK) ontvangen. Het
SSK is een nieuw label voor zelfstandige supermarktondernemers
die duurzaam en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. In Nederland zijn er 4408 supermarkten
waarvan 42% door zelfstandig ondernemers worden gevoerd. Coop
Dekker is één van de eerste Nederlandse supermarkten die het nieuwe keurmerk ontvangt. Eigenaar Johan Dekker heeft daarmee bewezen
dat hij lokaal voldoet aan de eisen
van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Of het nu gaat om de
omgang met de lokale bewoners, de
relatie met het personeel, of zaken
als veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, assortiment, transport
en logistiek, Johan Dekker baseert
zijn keuzes op duurzaamheid. De

Vertel- en signeermiddag op 5 mei

Verzet en collaboratie van
2 stewardessen in ‘t Boekhuis

supermarkt is eerder beoordeeld op
zeven criteria: lokale betrokkenheid,
stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, energie,
veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie en transport en
logistiek. Brancheorganisatie Vakcentrum heeft deze criteria ontwikkeld in samenwerking met TNO.
Het is geen eenvoudig keurmerk om
te behalen en ondernemer Johan
Dekker is dan ook trots op het behaalde resultaat: “Het is een erkenning voor de zaken waarmee we het
verschil maken en het is voor onze
klanten ook prettig dat zij hun boodschappen doen bij een winkel, die
voldoet aan de huidige eisen van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Meer weten over het
SSK? Kijk dan ook eens op de site:
www.supersupermarkt.nl!

Aalsmeer - Zaterdag 5 mei komt
journaliste Ingrid van der Chijs
(werkzaam bij RTL) in het Boekhuis
vertellen over haar boek ‘Luchtmeisjes – Verzet en collaboratie van
twee stewardessen’.

Wethouder Ad Verburg verricht de feestelijke opening van de Rode Kruis
Winkel in de Zijdstraat.

Handgemaakte artikelen en kunst

Wethouder Verburg opent Nationaal Inzetbaarheidsplan
winkel van Rode Kruis
Werkgever Aalsmeer aan zet
Aalsmeer - Op woensdag 25 april
heeft Wethouder Ad Verburg de
winkel geopend van het Rode Kruis
afdeling Aalsmeer met handgemaakte artikelen in de Zijdstraat 41.
Wethouder Ad Verburg: “In de gemeente is een grote mate van sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid. Ook in Aalsmeer hebben we de handen ineen geslagen
om de maatschappelijke ondersteuning beter te organiseren. Beter beantwoorden aan de vraag. Hierbij is
welzijnswerk weer sterk in beeld gekomen. Welzijns- en zorgorganisaties hebben een grote potentie om
burgers meer te laten participeren.

Vertrouwd en betrokken!

Betaalbaar keukenmeubilair
bij B&B Keukenstudio
Streek - B&B Keukenstudio te
Nieuw Vennep werkt al jaren naar
volle tevredenheid met Keller Keukens. Deze 100 procent Nederlandse fabrikant brengt een zeer betaalbare lijn keukenmeubilair van modern tot landelijke stijl. B&B keukenstudio heeft recent de Colorstudio van Keller opgenomen. Hierin staan alle eigentijdse kleuren en
afwerkingen van mat kunststof tot
hoogglans lak overzichtelijk gepresenteerd. Door de praktisch volledig
geautomatiseerde productie kunnen de Keller Keukens zeer aantrekkelijk geprijsd worden geleverd.
Momenteel heeft B&B Keukenstudio met Keller een aantrekkelijke
actie ‘wie heeft de lelijkste keuken
van Nederland?’. Ga naar www.kellerkeukens.nl en stuur een foto van
uw lelijke keuken. De keuken met
de meeste stemmen is de winnaar
en krijgt een waardebon ter waarde van 10.000 euro, te besteden aan
uw nieuwe Keller Keuken. Zie voorwaarden op de site. B&B staat voor
Brouwer en Broekhuizen. Beide ondernemers werken samen met een
team bouwspecialisten en realiseren keukens en woonmeubilair binnen het gestelde budget. Alle keukens worden voor u ontworpen op
de schetsrol en geheel 3D en fotorealistisch gepresenteerd. De kans
op teleurstellingen wordt hierdoor
uitgesloten. Eventuele bouwkundige werkzaamheden worden desgewenst ook verzorgt “Wij zijn niet zo
van binnen een uur een keuken verkopen. Door verregaande specialisatie en aandacht die wij aan elke
keuken besteden, zien we klanten

meerdere keren gedurende het hele
traject. Dit schept een band en zorgt
voor vertrouwen en betrokkenheid
bij klanten. Immers recommandatie, daar gaat het om!” Naast Keller
Keukens leveren B&B keukens van
het Italiaanse Comprex en een private label B&B Select. Vanzelfsprekend zijn merken inbouwapparatuur
als Miele, Atag, AEG, Bosch en Gaggenau ruim vertegenwoordigd in de
ruime showroom. Ook voor het vervangen van apparatuur en werkbladen, is B&B het juiste adres. B&B
Keukenstudio is te vinden aan de
Haverstraat 139 te Nieuw Vennep.
(naast Meijer Tegels en Sanitair)
Kijk voor meer informatie op www.
benbkeukenstudio.nl.
Het concept van B&B Keukenstudio werkt, ondanks de huidige economische omstandigheden. In 2010
hebben de heren van B&B namelijk
nog een tweede keukenstudio geopend aan de Buitenveldertselaan
108 te Amsterdam. Comprex Amsterdam is een Flagshipstore waar
alleen het Italiaanse Comprex keukens worden getoond en verkocht.
Deze keukenstudio behoord tot de
meest sfeervolle en fraaiste van Nederland. Broekhuizen: “Groei kun je
nog steeds realiseren door zaken
eenvoudig te organiseren en uitstekende vakmensen in dienst te nemen. En daar zijn we in geslaagd.
Mark Stouten weet als geen ander
onderscheidende keukens te realiseren met Comprex en dat met een
uitstekende prijs kwaliteitverhouding.” Kijk voor meer informatie opwww.comprexamsterdam.nl.

Daar is het Rode kruis Aalsmeer
één van de voorbeelden van. Dit
soort projecten is precies wat de gemeente Aalsmeer wil. Het past heel
goed bij de nieuwe werkwijze Welzijn Nieuwe Stijl (WNS), een nieuwe
kijk op hoe we gaan werken op het
gebied van welzijn en zorg. De gemeente steunt dit soort initiatieven,
als dit van het Rode Kruis graag.”

Opticien Dames stelt tot de geraniummarkt, zaterdag 12 mei, zijn pand
gratis beschikbaar voor dit project.
Er worden in de winkel niet alleen
vele artikelen als gebreide truien en
sokken, kleden, spreien en kussens
verkocht, maar ook exposanten Kitty van Rijn en Manuela Huysman
leveren een bijdrage aan het Rode
Kruis. Kitty van Rijn toont haar expositie van acryl en zijden schilderijen en Manuela Huysman staat in
de winkel met haar beschilderingen
van leren items als schoenen, laarzen, jassen en tassen. Beide dames
bestemmen een deel van hun verkoopopbrengsten voor het Rode
Kruis Aalsmeer.
Vrijwilligers
Afdeling Aalsmeer van het Rode
Kruis werkt volgens de richtlijnen
van de Nationale Rode Kruis organisatie. Sinds begin 2011 hebben zich
al 120 vrijwilligers ingeschreven,
maar het Rode Kruis is nog hard op
zoek naar mensen die zich in willen
zetten als vrijwilliger.

Wellness Massage Uithoorn
specialiseert zich verder
Uithoorn – “Een massage is een
heerlijke manier om te ontspannen,
maar ook doeltreffend om spieren
lekker los te maken”, vertelt Maya
Jansen van Wellness Massage Uithoorn. Wellness Massage Uithoorn
is een kleinschalige massagepraktijk met een warme, persoonlijke uitstraling. “Het is belangrijk dat
mensen hun persoonlijke balans
(weegschaal) in de gaten houden.
De belastbaarheid is datgene wat
een mens kan hebben en de belasting is de last die de mens draagt.
Belasting is eigenlijk al stress, maar
dit is gezonde stress. Het houdt je
alert. Gezonde stress is dus nog niet
meteen ‘gevaarlijk’. Het wordt pas
gevaarlijk wanneer stress erg lang
aanhoudt. Met mijn massages kan
ik je een stukje ontspanning bieden waardoor jouw weegschaal beter in balans kan blijven. En dat is
vooral in deze huidige drukke tijden,
waarbij er veel wordt gevraagd van
mensen maar mensen ook veel van
zichzelf eisen, ontzettend belangrijk om je prettig te blijven voelen
en gezond te blijven!” Maya heeft
zich begin dit jaar gespecialiseerd
in een massage, speciaal bedoeld
voor vrouwen in de overgang. Ze is
hiervoor speciaal begeleid door een
BIG-geregistreerde verpleegkundige van ‘Care for Women’ (wat je
vroeger een overgangs-consulente
zou noemen). Door haar kennis over

vrouwen, hormonen en de overgang
biedt Maya vrouwen een overheerlijke massage aan: een chocolade
massage! “Uitermate relaxing”, vertelt Maya. “Alleen al door de serotonine, een lichaamseigen antidepressivum dat als ‘geluksstofje’ een
algemene ontspanning bevordert –
ook via de poriën van de huid. Alleen die geur al! De vloeibare cacao waarmee ik masseer bevat theobromine en deze stof zorgt er voor
dat het niveau van serototine en endorphine (gelukshormoon) in ons lichaam verhoogd wordt. Endorphine is ook het stofje dat vrij komt bij
een ‘normale’ massage. Dubbelop
genieten dus: de combinatie massage en chocolade geeft een goed
gevoel! Dit is de reden waardoor iemand zich na een chocolade-massage als herboren voelt!” Deze massage is geschikt voor iedereen die
van chocolade en van massage
houdt.
Dus ook voor mannen! Wellness
Massage Uithoorn is dagelijks bereikbaar (ook op zaterdag en zondag) van 10.00 tot 21.00 uur en er
wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. De praktijk is gevestigd aan
de Gouwzee 35 in Uithoorn en
is telefonisch bereikbaar via 0634620875 (graag de voicemail inspreken). Uitgebreide informatie is
te vinden op de website: www.wellness-massage-uithoorn.nl.

Nieuwe waterkaart klaar
voor opening zomerseizoen

Televisieprogramma met Rob Verlinden

Tuinverbouwing in Aalsmeer
Aalsmeer – Rob Verlinden heeft voor zijn televisieprogramma Rob’s grote tuinverbouwing opnames gemaakt bij kwekerij VOC op de Legmeerdijk. In
zijn programma geeft Rob uitleg over het productieproces van de Alice Adventures orchideeën. De kijker krijgt te zien hoe een stekje uiteindelijk verandert in een orchidee, zoals deze in de winkel verkrijgbaar is. De uitzending is
op zaterdag 5 mei om 17.00 uur op SBS 6. De herhaling is op zondag 6 mei
om 10.00 uur.

Hilda Bongertman en Trix Terwindt
behoren tot de eerste lichting van
daadkrachtige, mooie meisjes die
midden jaren dertig door de KLM
worden opgeleid. In Luchtmeisjes
volgt Ingrid van der Chijs de bewogen levens van beide vrouwen. Ze
vertelt over hun aanvankelijke gevoel van saamhorigheid, de affaires die ze hadden, maar ook over

de strijd die ze in deze pionierstijd
moesten voeren om hun plek te veroveren. Die tijd komt abrupt tot een
einde wanneer de Tweede Wereld
oorlog uitbreekt. Terwijl Hilda carrière maakt binnen de NSB, gaat
Trix in het verzet en raakt als spion betrokken bij het Englandspiel.
Dat beide levens niet simpelweg het
predikaat ‘goed’ of ‘fout’ verdienen,
blijkt uit de opvallende keuzes die
Trix en Hilda ná de oorlog maken.
Op Bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei,
leest de auteur om 14.00 uur voor in
het Boekhuis in de Zijdstraat. Aansluitend signeert zij haar nieuwe
boek. Toegang gratis.

Aalsmeer - De nieuwe Waterkaart
Aalsmeer is klaar. Een uitgebreide
zoektocht samen met de stichting
Oud Aalsmeer leverde veel namen
op van sloten, vaarten, waterwegen,
plassen, akkers, landerijen, gronden
en gebieden in het Westeinderplassen gebied en Aalsmeer-Oost. De
Waterkaart Aalsmeer is gratis voor
iedere belangstellende en kan op
het gemeentehuis worden opgehaald. Natuurlijk is het ook mogelijk
om de digitale versie te downloaden
van de website van de gemeente.
Vanaf oktober 2003 en enkele jaren
daarna zijn in het kwartaalblad van
de Stichting Oud Aalsmeer plattegronden gepubliceerd met het verzoek aan de lezers om zoveel mogelijk reacties, op- en aanmerkingen kenbaar te willen maken om
hiermee een kaart te ontwikkelen

met zoveel mogelijk historische namen in het waterrijke gebied van
Aalsmeer en Kudelstaart. Met behulp van dit nieuwe kaartmateriaal zijn tijdens een braderie op de
stand van Stichting Oud Aalsmeer
nog een groot aantal correcties en
nieuwe namen aangetroffen. Tevens
is nog gebruik gemaakt van de historische kennis van een aantal bewoners uit Aalsmeer. Ook deze gegevens zijn allemaal verwerkt in het
geografisch informatie systeem van
de gemeente Aalsmeer. Dit heeft ertoe geleid dat door het college van
burgemeester en wethouders op 31
augustus 2010 besloten is, 168 namen openbare ruimte officieel toe
te kennen en deze toe te voegen
aan de Basis Registratie Adressen.
Eind 2010 en in de loop van 2011
zijn hieraan nog een aantal namen

Aalsmeer - Op het gebied van
gezondheid trekt de overheid zich
steeds verder terug. Minder fysiotherapie, hoger eigen risico, meer
zelf doen. Bedrijven moeten steeds
zelfstandiger voor een vitaal bedrijf zorgen en medewerkers voor
hun vitaliteit. Het Nationaal Inzetbaarheidsplan helpt daarbij, ook in
Aalsmeer. Maar Aalsmeer gebruikt
die mogelijkheden nog te weinig.
En dat is jammer, want al die hulp
en kennis is onder handbereik beschikbaar. Gekwalificeerde en gemotiveerde en gezonde medewerkers voegen waarde toe aan een organisatie en maken minder fouten.
Wat iedere werkgever wil is hoge
flexibiliteit en verlaging van verzuim,
vervanging en wervingskosten. Om
dit te bereiken is het absoluut nodig
dat er een goed verzuimbeleid is. En
dat alleen is niet genoeg om alle inspanningen goed te laten renderen.
Want wat brengt de toekomst voor
een bedrijf en daarmee voor de eisen aan alle medewerkers? Hebben
de medewerkers de juiste leeftijd en
vitaliteit die bij die toekomst past?
Medewerkers zijn uw beste ambassadeur naar uw klanten.
En waar zit nog ruimte voor verbetering? Leidinggevenden zullen het
gesprek aan moeten met medewer-

kers: coachen en inspireren. Daarin staan zij niet alleen, er zijn geweldige hulpmiddelen voor. Zo kan
men bij TNO en Kroon op het werk
hulp krijgen. Om erachter te komen
hoe een ondernemer het doet, is
er een stappenplan. De bedrijfscan
voor ondernemers en een duurzame inzetbaarheidsindex voor medewerkers. Hiermee komt men er achter hoe het bedrijf is en hoe de medewerkers er voor staan. Wat gaat
goed en waar is nog ruimte voor
verbetering?
En mocht het dan nodig zijn om nog
(aanvullende) maatregelen te nemen dan is er hulp van TNO/Kroon
op het werk. Daar is begeleiding beschikbaar en zijn er ook praktische
hulpmiddelen die ingezet kunnen
worden. Het Nationaal Inzetbaarheidsplan is een initiatief van TNO,
Gezond Leven en Kroon Op Het
Werk. Lokaal kan Tigra Aalsmeer u
hiermee verder helpen. Om hiermee
kennis te maken worden ondernemers uitgenodigd naar de expert
diner meeting te komen op dinsdag 15 mei om 18.00 uur bij Leenders Party Centrum aan de Drechtdijk 9-15 in De Kwakel. Voor informatie en aanmelding: aalsmeer@tigra.nl, www.tigraaalsmeer.nl of bel
06-83226784 (B. Schellenberger) of
TNO (W. van Ginkel) 088-8665249.

Ladies only bij Espago
Aalsmeer - Espago lanceert op 9
mei een nieuw initiatief: de Ladies
Night. En niet geheel zonder reden. Sinds eind vorig jaar heeft Espago het sierradenmerk Melano
aan haar assortiment toegevoegd.
In Aalsmeer en omstreken heeft dit
merk vele fans en dat is de reden
om een exclusieve avond te organiseren in het teken van Melano. Van
19.00 tot 22. 00 uur staat het team
van Espago klaar en zal de winkel
omgedoopt zijn tot een heuse Melano store. Gonny de Koter: “Wij vinden het ontzettend belangrijk onze
klanten te koesteren. In tijden van
on-line verkoop blijft bij ons persoonlijke aandacht juist de toege-

voegde waarde. Dat is de achterliggende gedachte bij dit initiatief.”
De avond is vrij toegankelijk voor iedereen, dames wel te verstaan dan.
Onder het genot van een hapje en
drankje is er ruim de tijd om te genieten van al het moois dat Espago
te bieden heeft. Tevens zijn op de
avond zelf een aantal ondernemers
te gast. Bob verzorgd een bloemige attentie, Candy nagels leert u alles over de nieuwste nagel verzorging en Ed Kriek presenteert zijn
nieuwste rage: fluwelen zonnebrillen. En voor de liefhebbers heeft Espago een unieke prijsvraag in petto. Kortom een avond die u niet mag
missen.

openbare ruimte toegevoegd, zodat
in het eerste kwartaal van 2012 eindelijk het eindproduct, in de vorm
van een A4 boekwerkje gemaakt is.

vermeld. Iedereen die nog verbeteringen, uitbreidingen en/of open aanmerkingen over deze kaart
heeft, kan dit laten weten bij de gemeente Aalsmeer. Met de medewerking van het publiek kan de Waterkaart Aalsmeer in de toekomst zo
mogelijk nog beter worden. U kunt
uw reacties sturen aan geoinfo@
aalsmeer.nl.

Eerste versie
Deze waterkaart is de eerste versie
en de makers zijn zich er terdege
van bewust dat er hier en daar nog
fouten en onvolkomenheden staan
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Geraniummarkt en braderie
voor moederdag in Centrum

Romantische sfeer op het water

Verlichte botenshow niet
meer weg te denken!
Aalsmeer - Net als in voorgaande jaren zal in september een grote stoet van verlichte boten vanaf de
Kleine Poel via de Ringvaart naar de
Grote Poel varen. Dit feestelijke evenement vindt plaats op zaterdagavond 1 september. Een langgerekt
lint van boten trekt dan verlicht over
het water en zorgt voor een feestelijke sfeer. Vorig jaar was de stoet
van verlichte boten en het publiek
omvangrijker dan ooit. Al langere tijd groeit de belangstelling om
mee te varen en worden de boten
steeds uitbundiger aangekleed. Jan
Pieter Korenwinder, samen met Piet
Boom initiatiefnemer van het eerste
uur: “Deelnemers komen nu niet alleen meer uit Aalsmeer. In het begin was dat wel zo. Het is één groot
feest en dat trekt ook anderen aan.
Maar we doen het nog steeds in
eerste instantie voor de Aalsmeerders.” De verlichte boten komen op
1 september bij elkaar op de Kleine

Poel en varen dan de uitgestippelde route onder leiding van het jacht
‘Quo Vadis’ (foto op www.jachtcharteraalsmeer.nl) met een verlichte
‘Leeuw van Aalsmeer’ op het dek.
Eigenaar van dit jacht en mede-organisator Eibert Bonhof: “De verlichte botenshow leeft enorm. Het
is geweldig om door de Ringvaart te
varen, met al dat publiek langs de
kant. Daar doe je het voor. We geven dit jaar veel aandacht aan de
veiligheid, dat is wel nodig met zo’n
groot evenement.” De verlichte botenshow is inmiddels een vast onderdeel geworden van het programma van jaarlijkse evenementen in
Aalsmeer. Het is gebruikelijk dat na
de verlichte botenshow het spectaculaire vuurwerk bij de Watertoren
plaatsvindt. Eibert: “Naar ik begrepen heb, komt het vuurwerk er ook
dit jaar weer en dat is geweldig. Het
wordt weer een prachtig Aalsmeers
festijn op 1 september!”

De oude en de nieuwe organisator van de verlichte botenshow Jan Pieter
Korenwinder en Eibert Bonhof.

Snel concrete oplossingen aanreiken

Gezamenlijke aanpak
kwetsbare ouderen
Aalsmeer - Yvonne de Ruiter en
Chantal Korzelius vertegenwoordigen sinds kort samen het Consultatieteam voor ouderen (CtO) in
Aalsmeer. Yvonne is ouderen adviseur bij Vita Welzijn en Advies en
Chantal is Wijkverpleegkundige bij
Amstelring.
Samen gaan zij opzoek naar ouderen die zorg nodig hebben, maar die
dat om wat voor reden dan ook nog
niet krijgen. “We merkten dat het
consultatie bureau voor ouderen alleen bezocht werd door vitale ouderen. Maar meer kwetsbare of eenzame ouderen, die zagen we daar nauwelijks”, vertelt Chantal. En daarom
hebben ze naar het voorbeeld van
Amstelveen een team gevormd voor
Aalsmeer. “Als we een signaal krijgen, bijvoorbeeld van een huisarts,
dat het niet goed gaat met iemand,
dan maken we een afspraak om op
bezoek te komen en kennis te maken”, vertelt Yvonne. Doordat de dames beide hun vakgebied hebben
wordt er zowel naar het Welzijnsaspect als naar de Lichamelijke problemen gekeken, om vervolgens
naar een oplossing zoeken. “Zo zijn
we laatst op bezoek geweest bij een
wat vereenzaamde dame. We gaan
samen met haar kijken bij een dagopvang, zodat ze overdag de deur

uitkomt. En ook hebben we gezorgd
dat ze hulp krijgt bij haar administratie, want ook dit bleek erg moeizaam te gaan”, vertelt Chantal. “Het
mooie aan deze functie is dat je vrij
snel hele concrete oplossingen aan
kan reiken.”
Het gebeurt nog regelmatig dat
problematiek bij ouderen te laat in
beeld komt, met alle gevolgen van
dien. Ook de onderlinge samenwerking van de verschillende instanties laat op sommige punten nog te
wensen over. Het CtO wil dit gat vullen, voorkomen dat problematiek te
lang onopgemerkt blijft en de samenwerking onderling bevordert
wordt. “Een huisarts of een buurvrouw heeft misschien al lang in de
gaten dat er iets aan de hand is”,
legt Yvonne uit.
“Nu kunnen ze dat aan ons doorgeven en pakken wij het verder
op. Doordat we dit vanuit twee verschillende organisaties organiseren, kunnen we gebruik maken
van elkaars netwerk en expertise, waardoor we de beste oplossingen voor de cliënt kunnen bieden.”
Het Consultatieteam voor Ouderen
is te bereiken via Yvonne de Ruiter, y.ruiter@vitawelzijnenadvies.nl
en Chantal Korzelius, ckorzelius@
osiragroep.nl.

Diploma Habanos specialisten

Cubaanse sigarenroller bij
Ridder & Co succesvol
Aalsmeer - Ridder &Co mochten
zich verheugen op een grote belangstelling voor Maestro Torcedor
Anibal Delgado Gonzalez, de Cubaanse sigarenroller die afgelopen
vrijdag van 15.00 tot 20.00 uur bijna aan één stuk sigaren heeft gerold in de winkel.
De Maestro ging er echt voor zitten
en was niet weg te slaan van zijn tafeltje. De Cubaanse muziek maakte
het helemaal af tot een ongedwongen gezellige Cubaanse sfeer. Anibal Delgado Gonzalez had het ook
duidelijk naar de zin, net zoals de
vele belangstellenden. De ene na de
andere sigaar werd gerold.
Men kon ook de sigaren van hem
kopen. Desgewenst kon zelfs de gewenste smaak worden aangegeven:
Sterke smaak of een milde smaak.
De smaak wordt bepaald door welke bladeren er in het binnengoed
van de sigaar worden verwerkt. Menigeen ging weer op pad met één
of meerdere vers gerolde Cubaanse sigaren in een prachtige en praktische koker. Er was ook een Powerpoint te bekijken over de reis naar
Cuba die de eigenaren van Ridder &
Co onlangs hebben gemaakt om de
tabak te bestuderen. Tevens ontvin-

gen Ridder & Co afgelopen vrijdag
van Cuba Cigars hun beider ingelijste diploma waarmee zij zich onderscheiden tot Habanos specialist.
De Habanos specialisten is een selecte groep tabaksspecialisten die
zich hebben verdiept in de Cubaanse sigaar. In heel Nederland zijn er
nog maar 35 Habanos specialisten.
Als een winkel dit keurmerk mag
voeren weet je dus dat je goed zit
qua kennis en uitgebreid aanbod
van diverse Cubaans sigarenmerken. Ridder & Co kijkt terug op een
zeer geslaagd sigaren-evenement
waarbij ook werd stilgestaan bij het
15 jarig bestaan van Ridder & Co in
de Ophelialaan.

Veilingmeesters Dick Venema (l) en Gert Ubink pompen de spanning weer op.

Veilingmeesters pompen
de spanning op!
Kudelstaart- De twaalfde editie van de Veiling Kudelstaart voor
Kudelstaart wordt zaterdagavond
12 mei een groot feest! De kans is
groot dat tijdens de veiling de grens
van 200.000 euro aan opbrengsten
wordt doorbroken. Voorzitter Arie de
Vos: “Als dat gebeurt dan krijgt de
gelukkige bieder er zomaar gratis
een hele fraaie bonus bij.” De spanning wordt op de veilingavond voorafgaande aan Moederdag traditioneel weer stevig opgevoerd door
veilingmeesters Gert Ubink en Dick
Venema: “Wij pompen de spanning
fiks op die avond, zelfs al duurt het
tot in de kleine uurtjes: wij hebben
lucht genoeg!”, roepen ze vol vertrouwen. Het is nog maar iets meer
dan een week, en dan barst weer
een gezellig feest los in het Dorpshuis. De organisatie van Kudelstaart
voor Kudelstaart hoopt op weer zo’n
grote opkomst als de vroeg keren.
Arie de Vos van het bestuur: “Tout
Kudelstaart’ is erbij die avond in het
Dorpshuis. Je wordt gewoon gemist
als je er niet bent.” De avond begint
daar om 20.00 uur en eindigt in de
kleine uurtjes van de zondag. Gewoontegetrouw komen hele mooie
boeketten (vooral rozen) onder de
hamer; een mooie binnenkomer op
de vroege Moederdag. Er zijn binnen de ruim 300 kavels producten

die mannen aanspreken en producten waar vrouwen voor vallen. Op
de website www.kudelstaart.com/
kvk staat de kavellijst. Daarop kan
iedereen zien wat in welke volgorde
zoal langs komt en op voorhand een
keuze maken. Naast de producten zijn vooral de diensten die door
dorpsgenoten worden aangeboden,
erg in trek.
Veilingmeesters Dick Venema en
Gert Ubink: “Wij hebben vooral veel
plezier in het veilen van diensten
waarmee Kudelstaarters zich aanbieden aan andere Kudelstaarters.
Mooi voorbeeld is natuurlijk dat wij
burgemeester Pieter Litjens kunnen aanbieden die zich beschikbaar
stelt voor een goed doel of maatschappelijke handeling.” Ook op een
privéoptreden van de Kudelstaartse
zanger Rick van der Kroon kan worden geboden en op een speciaal
door parttime dorpsgenoot André
van Duin samengesteld (en gesigneerd) pakket. De opbrengst van de
veiling Kudelstaart voor Kudelstaart
gaat naar Kudelstaartse clubs, verenigingen en stichtingen die voor
een bijzondere uitgave staan. In
de afgelopen tien jaar heeft de Kudelstaartse veiling zo’n 188.000 euro bijeengebracht voor lokale clubs
met hun initiatieven. Zaterdag
12 mei wordt gemikt op de 200.000!

Aalsmeer - Zaterdag 12 mei vindt
in het Centrum weer de jaarlijkse
Geraniumjaarmarkt plaats. Op het
Raadhuisplein staat de Geraniummarkt en in de Zijdstraat vindt een
braderie plaats. De Geraniummarkt
en de braderie duren van 9.00 tot
17.00 uur.
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 maar ook
fraaie beelden voor in de tuin. 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. Bij
goed weer verzorgt Aalsmeers Harmonie het traditionele concert tijdens de Geraniummarkt. Dit begint
omstreeks 12.00 uur op het Raadhuisplein. In de Zijdstraat wordt net
als voorgaande jaren een uitgebreide braderie gehouden. Naar verwachting staan er ongeveer tachtig
kramen opgesteld in de Zijdstraat,
Punterstraat en op het Molenplein.
Op de markt vindt u 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.
Kika bezorgdienst
Woont u in Aalsmeer, dan kunt u tegen een vergoeding al uw aankopen thuis laten brengen door de Kika bakfietsers. Kunt u lekker op de
fiets komen! Bent u met de auto,
dan brengen de Kika bakfietsers tegen een kleine vergoeding uw aankopen naar uw auto als deze wat
verder weg staat. U kunt Kika vinden op de Kika stand op het Raadhuisplein waar ook planten en fruit
wordt verkocht. Alle opbrengsten
zijn voor Kika.
Fiets, boot en auto
Voor wie met de auto komt: de Weteringstraat en Punterstraat zijn
vanwege de braderie afgesloten.
Het Praamplein is dus alleen bereikbaar via de Uiterweg en de Dorpsstraat. Naast het Praamplein, het
Drie Kolommenplein en een deel
van het Raadhuisplein is ook het
parkeerterrein van de Rabobank
is de gehele dag geopend. 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.

Hermen de Graaf, Annik van Berlo-Van Keer, Aad Hofland, Janny Bakker,
Christiaan Keijzer, Arjan Hoogendoorn en Casper van der Schilden.

Aalsmeer draagt bij aan
langetermijnstrategie CDA

Dag van je Leven laat wensen uitkomen

Schoonheidsbehandeling voor
Ons Tweede Thuis bewoners
Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven probeert zoveel mogelijk
wensen van cliënten van Stichting
Ons Tweede Thuis uit te laten komen. Regelmatig krijgt de Stichting
de vraag of bewoners een ontspannende behandeling kunnen krijgen
bij een schoonheidsspecialiste. Het
bestuur van de Stichting is in contact gekomen met Sandra Bakker
van schoonheidssalon Beau Naturel in de Dorpsstraat 45, die aanbood om aan deze wensen gehoor
te geven. De afgelopen tijd zijn maar
liefst acht mensen met een verstandelijke beperking bij haar in de
schoonheidssalon op bezoek geweest. De zeven dames en één heer
kregen allemaal een uitgebreide
gezichtsbehandeling van ruim een
uur bij Sandra. De behandeling bestond uit een reiniging, peeling, ontspannende massage en een lekker
masker. Leuk was ook dat een aantal dames mooi werden opgemaakt
door Sandra. De gasten konden tijdens de behandeling genieten van
de producten van Phyto 5, een puur
natuurlijk product. Voor Sandra was
het de eerste keer dat ze mensen

Veiling bij Viva
Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 7 mei
houdt Viva Aquaria haar bekende
planten- en vissenveiling. Geveild
worden verschillende soorten planten en vissen met een uitgebreide uitleg hoe ze houden en te ver-

met een verstandelijke beperking
in haar salon mocht behandelen. “Ik
heb hele leuke gesprekken met ze
gehad,” vertelt de schoonheidsspecialiste. “En sommigen ontroerden
me enorm met hun verhalen, zoals
een dame die vertelde dat ze door
haar beperkingen de liefde in haar
zelf heeft gevonden en daar haar levenskracht uit haalde.” Het bestuur
van Stichting Dag van je Leven is
dankbaar dat Sandra haar schoonheidssalon Beau Naturel open heeft
gesteld voor de acht behandelingen.
“Ik vond het leuk om mijn steentje
bij te kunnen dragen aan het geluk van deze bijzondere mensen en
werd geraakt door hun enthousiasme en blijheid.” Sandra Bakker is in
oktober haar eigen salon begonnen
in de Dorpsstraat en geeft gezichtslichaams- en pedicurebehandelingen.
Sinds kort kunnen klanten ook bij
haar terecht voor een Oosterse
buikmassage, wat veel ontspanning
in het buikgebied geeft en klachten
in de dat gebied vermindert. Meer
informatie over Beau Naturel is te
vinden op www.beaunaturel.nl.
zorgen. Een leuke gelegenheid om
voor een klein bedrag Uw collectie uit te breiden. De avond wordt
gehouden in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3 en begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden met de heer C. Keim
via 0297-343854.

Aalsmeer -“Iedereen heeft het
recht om mee te doen en de plicht
om bij te dragen.’’ Daarmee begon Janny Bakker-Klein uit Huizen
haar presentatie over de nieuwe
koers van het CDA op dinsdag 24
april voor de afdeling Aalsmeer. Zij
was hiervoor uitgenodigd omdat het
CDA Aalsmeer actief betrokken wil
zijn bij de discussie over het strategisch rapport ‘Kiezen en Verbinden,
de politieke visie vanuit het radicale
midden’. Voor een volle Podiumzaal
in het dorpshuis van Kudelstaart
hield niet alleen Bakker een presentatie. Ook Aad Hofland, Casper van
der Schilden, Henriëtte Nakad, Arjan Hoogendoorn, Christiaan Keijzer
en Annik van Berlo–Van Keer gingen in op verschillende onderdelen van het rapport. Er werden ook
kanttekeningen geplaatst, die door
het afdelingsbestuur van Aalsmeer
aan het landelijke CDA zijn doorgegeven.
“Het is gewenst om meer aandacht
te schenken aan - en open te staan
voor - andere religies’’, is een van de
opmerkingen over ‘Kiezen en Verbinden’ die vanuit Aalsmeer is overgebracht naar Den Haag. Het was
een uitkomst uit de discussie over
het onderwerp ‘Identiteit en Pluriformiteit’, waarover Aad Hofland
een presentatie hield. Verder vindt
het CDA Aalsmeer dat er meer aandacht moet worden besteed aan
economische ontwikkeling in samenhang met duurzaamheid, aan

vergrijzing en zorg, en aan de aanpak van de hypotheekrenteaftrek in
combinatie met de woningmarkt.
Daarmee volgt het CDA Aalsmeer
de oproep die Van der Schilden en
Hoogendoorn maakten. Keijzer en
Bakker waren het eens over de inzet van het PGB (persoonsgebonden budget), waarbij Keijzer een
pleidooi hield voor het in stand houden van de eerstelijns zorg. Van Berlo, die het hoofdstuk ‘Kennis maakt
het verschil’ bij de kop pakte, stelde vast dat er in Nederland te veel
drempels zijn om in het onderwijs
mee te doen. Bakker, een van de
opstellers van ‘Kiezen en Verbinden’,
waardeerde de opzet van de avond.
Voorzitter Hermen de Graaf lichtte
toe, dat alle sprekers met hun achtergrondkennis input willen leveren aan verdere discussie over de
CDA-koers. ,,Het rapport ‘Kiezen en
Verbinden’ is een goed uitgangspunt voor het verkiezingsprogramma, dat over een paar weken klaar
moet zijn’’, verwees hij naar de actuele politieke situatie in Den Haag.
Per mail hebben CDA-leden inmiddels gereageerd op de samenvattende conclusies van de discussieavond. “In de politiek roerigste week
sinds lang, met de val van het kabinet, een historisch ‘wandelgangenakkoord’ en het uitschrijven van verkiezingen op 12 september was het
een uitdaging om met elkaar in gesprek te gaan over de lange termijn’’,
aldus De Graaf.

Radio Aalsmeer blikt terug
op bewonersavond Schiphol
Aalsmeer - In een extra ingelaste aflevering van het programma Stamtafel Aalsmeer blikt Radio
Aalsmeer donderdag 3 mei gedurende drie uur terug op de bijeenkomst van woensdag 25 april in de
Crown Business Studio’s voor de
bewoners van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn met als onderwerp
Schiphol. Tussen 19.00 en 22.00 uur
zullen de presentaties van Hans Alders, het gezicht van de Tafel van Alders en Jasper Daams van de Luchtverkeerleiding Nederland en het de-

bat onder leiding van oud NOS presentatrice Wouke van Scherrenburg
in hun geheel worden uitgezonden. Ook de redactie van Stamtafel
Aalsmeer levert een bijdrage met interviews met bezoekers, raadsleden
en wethouders. Radio Aalsmeer is in
de gemeente Aalsmeer te beluisteren via de kabel 99.00 MHz en de
ether 105.9 MHz. Buiten Aalsmeer
luisteren kan via de livestream www.
aalsmeer.nl. Het programma wordt
vier weken bewaard en in die periode blijft terugluisteren mogelijk.
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Zwerfafval grote ergernis

Supersnelle show van VET

Dorpsraad laten scholen
Rijsenhout opruimen!

Lachen met kindercabaret
Aalsmeer - Woensdagmiddag 18
april, een goed gevuld Crown Theater Aalsmeer. Ruim 350 kinderen
genoten op uitnodiging van Rabobank Regio Schiphol van een voorstelling van VET Kindercabaret. Alle kinderen uit Aalsmeer, Rijsenhout
en Kudelstaart tussen de 7 en 12
jaar mét een rekening bij de Rabobank hadden een uitnodiging ontvangen. En deze werd met veel enthousiasme ontvangen. Ron Leegwater, manager Communicatie van
de Rabobank, heette alle kinderen én hun ouders van harte welkom. “Rabobank Regio Schiphol
doet veel voor de jeugd in Aalsmeer
en omstreken”, aldus Ron Leegwater. “Ieder kind kent de grote oranje
glijbaan in zwembad de Waterlelie,

mogelijk gemaakt door een donatie
uit het Coöperatiefonds. Een aantal
kinderen in de zaal hadden meegedaan aan de Bankbattle, een internetquiz waarbij leerlingen uit groep
7 digitaal de strijd met elkaar aangaan. Maar ook de Dikke Banden
Races zijn bij veel kinderen bekend.”
Na dit officiële moment was het tijd
voor Nellerike, Daan en Sjamke; oftewel VET Kindercabaret. Van het
ene spel in het andere. Eerst nog superhelden met megakrachten, daarna circusartiest. Ze hebben een ‘geheim clubje’, maar wat is het wachtwoord eigenlijk. Aan tafel en op de
achterbank maken ze hun ouders
gek. En iedereen in de zaal deed
mee! VET was een supersnelle show
met heerlijke acts en liedjes.

Nieuwe expositie met Hongaarse kunst

Leerlingen Antoniusschool
op fiets naar kunstkijkles

Daan, Nellerike en Sjamke van VET Kindercabaret.

Aalsmeer - Groep zes van de Antoniusschool toont de kleurrijke resultaten van een Kunstkijkles op
24 april in het Oude Raadhuis van
Aalsmeer. De school vindt kunst belangrijk en kwam met vijf verschillende groepen op de fiets naar
de expostie. De resultaten van de
kunstlessen, veel bloemen en vogels, zijn vanaf 15 mei te zien op de
Kinderkunstzolder. Op de website
van de Antoniusschool is een leuke
videoclip van zo’n kunstles te zien.
Vanaf vandaag, donderdag 3 mei,

Rijsenhout - Donderdag 26 april
hebben 110 leerlingen van de groepen 7 en 8 van OBS De Zevensprong
en CBS Immanuel hun schoolplein,
de omgeving van de beide scholen
en het centrum van Rijsenhout opgeruimd. Nicolien Griekspoor van
de Dorpsraad Rijsenhout had de actie bedacht, zodat de leerlingen met
deze massale gezamenlijke zwerfafvalactie opgeruimd de meivakantie
in konden gaan. En zo kwam het dat
leerlingen van De Zevensprong halverwege de actie de zwerfafvalspullen overdroegen aan hun ‘collega’s’
van de Immanuel. De Meerlanden
ondersteunde de actie door het leveren van de benodigde materialen,
zoals vuilgrijpers, handschoenen en
veiligheidshesjes. Het doel van de
zwerfafvalactie was het schoonmaken van het schoolplein en het ge-

bied rondom de scholen, zodat de
leerlingen zich bewust worden van
het probleem van zwerfafval.
Zwerfafval is één van de grootste
ergernissen onder de Nederlandse
bevolking, maar duidelijk ook van
de leerlingen. Ondanks het soms
erg slechte weer gingen enthousiast
aan de slag om hun domein tijdens
het buitenspelen op te ruimen. De
gemeente Haarlemmermeer moedigt zwerfafvalacties door scholen
aan als onderdeel van haar beleid
‘schoon, heel en veilig’.
De Meerlanden houdt regelmatig
zwerfafvalacties op basisscholen en
verzorgt rondleidingen voor scholen op het bedrijfsterrein in Rijsenhout. Het afvalbedrijf vindt het belangrijk dat kinderen zich al vroeg
bewust worden op het gebied van
(zwerf)afval.

is een nieuwe expositie te bewonderen in het Oude Raadhuis. Schilderijen uit Hongarije van János Demeter Lóránt en beelden van Lous
Stuijfzand zijn te bewonderen in de
gemeentelijk expositieruimte in de
Dorpsstraat. De nieuwe tentoonstelling, die duurt tot en met 17 juni, wordt zaterdag 12 mei officieel geopend door de ambassadeur
van Hongarije, zijne excellentie Gyula Sümeghy. Een kijkje nemen kan
gratis, iedere donderdag tot en met
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

BN’ers bij Binding Oost
Aalsmeer - Er stond een cameraploeg te filmen afgelopen week bij
Binding Oost. En de tieners speelden de hoofdrol. Als het filmpje helemaal af is, worden die tieners natuurlijk Bekende Nederlanders.
Het was de dag dat de lipdub gefilmd werd. Het liedje van de Muppet show is wel twintig keer gedraaid om de videoclip te kunnen
maken. Met verkleedkleren aan en
muppetpoppen in de hand moesten de tieners steeds op een andere
plek gaan staan. De regisseur hielp
de kinderen met klaar staan, zodat

de cameraman de clip in één keer
kon opnemen. Als de lipdub klaar is,
komt er een link te staan op de site
van de Binding.
Veel activiteiten
In mei is er nog veel meer te doen bij
Binding Oost: een kas(je) met bloemen bouwen, een step-wave-skatemiddag, film kijken, een hartjeslint naaien en een lekkere snackmiddag! Op school worden de kalenders binnenkort uitgedeeld, maar
wil je eerder op de hoogte zijn, stuur
dan een mailtje naar Eveline via:
eveline@debinding.nl.

Spannende ontknoping tijdens
Schoolkorfbaltoernooi VZOD
Kudelstaart – zaterdag 21 april
werd, in het kader van de Nationale
Sportweek 2012, bij Korfbalvereniging VZOD aan de Wim Kandreef
voor de negende keer om de hoogste eer van het jaarlijks terugkerende schoolkorfbaltoernooi gestreden. Aan dit toernooi namen zeven
scholen uit Aalsmeer en Kudelstaart
deel. De weersvooruitzichten voor
de toernooidag waren niet geweldig, maar vielen uiteindelijk reuze
mee. Wethouder van onderwijs Ulla Eurich, opende het toernooi met
enkele motiverende woorden en gaf
aan er vooral een sportief toernooi
van te maken. In de ochtend streden
de groepen 3 en 4 van de onderbouw tegen elkaar in kleine kompetitie. Tussen de wedstrijden door
konden de kinderen zich uitleven
op het springkussen, in de speeltuin
of zich laten schminken. De kinderen streden voor wat ze waard waren en zo rond het middaguur wer-

Kinderbingo bij
BV De Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 9 mei
houdt buurtvereniging De Pomp
vanaf 14 uur een kinderbingo-middag in ’t Baken in de Sportlaan 86.
Er worden drie rondes gespeeld en
de kaartjes kosten 50 eurocent per
stuk. Er worden ook nog twee grotere prijzen weggegeven door middel
van een staronde. Een naam wordt
uit de zak die getrokken door een
onpartijdige willekeurige deelnemer. Alle kinderen, logés, vriendjes,
vriendinnetjes, buurkinderen zijn
van harte welkom, voor de jongsten
is volwassen begeleiding wenselijk.
De kinderen krijgen van de buurtvereniging limonade en wat lekkers
erbij. Telefonische informatie kan
verkregen bij Caroline Ramp, tel.nr.
0297-344107.

den de finalewedstrijden gespeeld.
Op de tweede eindigde het team
van OBS Kudelstaart 4a en de eerste plaats was voor het team van de
Oosteinderschool 4a. VZOD liet de
kinderen niet met lege handen naar
huis gaan. Voor alle kinderen was er
een medaille en een handklapper.
In de middag streden twaalf teams
van de groepen 5/6 en elf teams van
de groepen 7/8 van de bovenbouw.
Na twee spannende finales voor de
groepen 5/6 en 7/8, die beiden beslist moesten worden door strafworpen, werden De Graankorrel 6a en
De Graankorrel 8a als winnaars van
het toernooi van de bovenbouw uitgeroepen. In de finale van groep 5/6
moest de strafworpen-strijd zelfs
beslist worden door sudden death.
OBS Kudelstaart 6a en De Graankorrel 8c grepen net naast de titels,
maar mogen trots zijn op een tweede plaats.
Wethouder Sportzaken, Gertjan van
der Hoeven, reikte de bekers uit aan
de winnende teams en mocht de
uiteindelijke dagwinnaar de ‘Atie
Westerdijk Schoolkorfbal Wisseltrofee’ uitreiken aan De Graankorrel, die deze trofee voor het tweede
achtereenvolgende jaar naar school
mocht meenemen. Het team van
groep 5 van de Hoeksteen kreeg uit
handen van de wethouder de Fair
Play-prijs. Ouders, familie en onderwijzend personeel hebben genoten
van het enthousiasme van de kinderen en zagen veel talenten ‘in de
dop’ aan dit sportieve korfbalspektakel deelnemen.

Sportdag en schoolfeest
leerlingen Groenstrook
Aalsmeer - Op 12 april hebben alle leerlingen van leerjaar 1 van Wellantcollege de Groenstrook zich in
het zweet gewerkt tijdens de jaarlijkse sportmiddag. Van te voren waren er in elke klas teams gevormd
en was er gekozen uit voetbal, basketbal en hockey. In teams van vijf
gingen alle klassen er vanaf het begin af aan vol tegenaan. Er werd fanatiek gespeeld, maar ook sportief
en een mooie pass en een vriendschappelijke hand waren geen uitzondering. Onder leiding van vierdejaars, die fungeerden als scheidsrechters, verliepen de wedstrijden

Hoofdrol voor talenten op
basisschool De Brug
Aalsmeer - Op dinsdag 24 april organiseerde basisschool De Brug in
Oost een geweldige projectavond
over ‘Talenten’ van alle kinderen
van hun school. De weken die eraan
voorafgingen stonden geheel in het
teken van het op zoek gaan naar eigen talenten en die van anderen.
Ouders speelden hierin eveneens
een rol door talenten van hun eigen
kind(eren) te benoemen. Kinderen
leerden met behulp van spelmaterialen, kwartetten e.d. over welke talenten mensen kunnen beschikken
en ze ontdekten dat het er heel wat
kunnen zijn. Leuk om te zien was
dat ze daar spelenderwijs achter
kwamen. Vervolgens gingen ze met
hun talenten aan de slag: er werd
gebouwd, geknutseld, getekend,
gezongen, gediscussieerd, enz. Op
de projectavond waren ouders van
harte welkom om alles van dichtbij te kunnen zien en mee te maken. Zo zagen ze dat de kleuters al
heel goed konden bouwen: wat een
prachtige bouwwerken! In groep 3

waren cakejes gebakken, heerlijk!
En in groep 4 werd volop met vilt gewerkt en werden er supersonische
vliegtuigen gebouwd, samen met
kinderen van groep 8. Samenwerken was ook een talent dat ontdekt
werd. Groep 5 had prachtige kastelen staan en groep 6 had veel verstand van piraterij en er werd een
piratenlied gezongen. In groep 7
hadden kinderen Wiz City gebouwd
en in groep 8 was eiland ‘Talentia’
tot stand gekomen!
Er waren ook mensen van de gemeente op school om te vertellen
over hun beroep en waarom ze juist
voor dat werk hadden gekozen. De
avond werd druk bezocht, vele ouders stroomden binnen en genoten van optredens op het podium in
de bovenbouw. Wat kunnen sommige kinderen geweldig zingen of
een zelf geschreven gedicht prachtig voordragen! Kortom, het was een
bijzondere avond met veel talenten
in de hoofdrol!

goed en was er ook op de tribunes
een goede sfeer. Aan het einde van
de middag kwam klas 1B als winnaar uit de bus. ’s Avonds konden
alle leerlingen van leerjaar 1 én 2
de heupen losgooien op het schoolfeest, dat gehouden werd in jongerencentrum N201.
Op de beats van de verschillende
nummers die door de DJ gedraaid
werden, konden leerlingen dansen,
maar ook in de rustige ruimte een
drankje drinken en bijkletsen met
elkaar. Al met al was het een geslaagde, sportieve en gezellige dag!

Feest bij opening brede school
Rijsenhout - Woensdag 11 april
was er volop feest vanwege de opening van de brede school in Rijsenhout. Niet alleen de basisscholen vierden het feest, maar ook de
peuters van peuterspeelzaal ’t Roefje waren er bij om dit te vieren samen met nog meer peuters uit Rijsenhout. Voor hen was er een voorstelling in de ontmoetingskerk van
vijf vreemde vriendelijke vogels van
poppentheater Jacobus Wieman.
Een voorstelling over feest, slingers,
bezoek en taart. Koos de speler wil
feestvieren met zijn vrienden de vo-

gels: Pelikaan, Papegaai, Kip en Kleine Eend. Hij is druk bezig met alle
voorbereidingen als Pelikaan al binnenkomt. Die kan wel helpen. Koos
hangt een mooie slinger op die is gemaakt van vlaggetjes. Als alle gasten
er zijn, kan het feest beginnen, met
kinderliedjes en een verhaal uit een
pop-upboek. En het feest wordt nog
leuker als alle vogels mogen blijven slapen ... Samen met ouder(s)
en verzorger(s) genoten de kinderen
zichtbaar van de voorstelling. Na afloop kregen ze allemaal een vingerpoppetje in de vorm van een dier.
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Koninginnedag
Zomers Koninginnefeest!

Aalsmeer - Wat een geweldige Koninginnedag. Dagen slecht weer,
maar 30 april een zomers feestje. Volop is genoten door de jeugd
van allerlei spelletjes en de verkoop
op de vrijmarkten. Er is vast goed
verkocht, want het was overal superdruk. Niet alleen de jeugd heeft
een leuke en actieve dag beleefd,
ook de wat oudere inwoners: Lek-

ker snuffelen, bekenden tegen komen, bijkletsen en bruin worden in
het zonnetje. Heerlijk! De oproep in
deze krant heeft wel inwoners aan
het werk gezet. En het heeft leuke,
grappige en aandoenlijke foto’s opgeleverd. Wie mag de boekenbon
van 20 euro in ontvangst nemen?
Laat het weten via de mail: redactieaalsmeer@meerbode.nl.
Twee foto’s die een goede indruk geven van de Koninginnedag in Aalsmeer
Oost. De jongens zouden beretrots zijn als de foto geplaatst wordt in De Nieuwe Meerbode. Foto’s: Sandy Blauwhoff

In Kudelstaart konden kinderen eieren gooien, er zijn er totaal 350 gegooid!
‘Slachtoffer’ is Dave Stokman. Foto: Ingrid Stokman

Corine van der Neut uit de Boomgaard bezocht de vrijmarkt en zette dochter
Lynn op de foto. Bij het Middelpunt werd de glijbaan uitgeprobeerd door de
kids Jayson, Ryan en Lynn. Foto’s: Corine van der Neut

Vera en Benthe tellen hun winst! Foto: M. Noordhoek

Erika Hiemstra uit de Cyclamenstraat heeft genoten van alle Koninginnedagactiviteiten. Onder andere bezocht zij de vrijmarkt in het centrum.
Foto’s: Erika Hiemstra

Vera en Benthe tellen hun winst na een dagje vrijmarkt. Foto: M. Noordhoek

Enige dagen geleden was de vraag van de oranje commissie om vrijwilligers
die wilde helpen tijdens koninginnedag. Hierbij de laatste aanmeldingen voor
2012... Maar of deze heren opnieuw gevraagd worden om mee te werken?
De eetpauze wordt in ieder geval niet gewaardeerd door de jeugdige bezoekers. Foto: Jeroen Kluft.
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Niet alleen kinderen kunnen vallen. Gelukkig was de EHBO aanwezig op het
Raadhuisplein. Foto: Bas Been.
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Madelein Korver is op de vrijmarkt geen spulletjes gaan verkopen, maar koos
voor muziek maken. Madelein is 8 jaar en heeft nog maar 8 maanden dwarsfluitles. “Ze heeft zo ongeveer 40 keer Het Wilhelmus ten gehore gebracht”,
laten haar trotse ouders weten. En het bewijs is er: Madelein kan ook spelen
met een mooie oranje bril op haar neus. Foto: Yvonne Korver.
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• 7 STREET
• aldert jongkind boeketten
• antenna aalsmeer
• the beach indoorsport
@evenementencentrum
• berghoef accountants
& adviseurs
• biemond & van wijk
mercedes benz
• bosman bv
• bvb melle jongkind
aalsmeer bv
• cafe bar joppe
• cafe vleghaar
• carpentier bouwplein
aalsmeer
• chimpie champ aalsmeer
• de jonge heertjes
• de oude veiling
• drukkerij cocu bv
• duif’s florist articles
• ed kriek optiek
• eetcafe ‘t holland huys
• esmeralda farms
• fireball licht & geluid
• jac kooy & zn
• foto de boer
• goemans tapijt
• heemhorst watersport
• henk kooijman sierbestrating

• jopex boeketterie
• keurslager kruyswijk
• kinderboerderij aalsmeer
• klaas bos verse vis
• klaver snacks joure
• koninklijke de vries
scheepsbouw
• koninklijke terra nova
• lasbedrijf van vliet
• loogman tanken & wassen
• mazda donker
• mecenas
• multi supplies
• peter & marjan stokman
• pizzeria pasta vino
• raadschelders verzekeringen
• rabobank regio schiphol
• renault nieuwendijk
• r & s jachttechniek
• robel trading telecom
• TK kunststof puien
• sparnaay juweliers
• stage music service
• stokkel installatie techniek
• verfindustrie heeren & meijer
• vta visser transport agencies
• wittebol wijn
• wooden classics harting
• zeilmakerij burggraaf & zn

OOK ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT!
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Waterpolocompetitie

Oceanus GO15 kampioen
na winst op de Amstel

Met 24-21 werd bekerhouder Kremer Hurry Up verslagen door een sterk spelend Fiqas, met als uitblinker doelman Gaby Birjovanu. Foto: Jaap Maars

Handbal heren

Aalsmeer in bekerfinale!
Aalsmeer - Voor de veertiende keer in de geschiedenis van de
club staan de mannen van FIQAS
Aalsmeer in de finale van het NHV
bekertoernooi! Ze bereikten die
eindstrijd door in de halve finale het
sterke Kremer/Hurry Up te verslaan.
Eerder dit seizoen hadden de ploegen al twee keer tegen elkaar gespeeld en beide wedstrijden werden
door de Aalsmeerders verloren. Bekerwedstrijden staan echter op zich
en donderdag was FIQAS Aalsmeer
de betere ploeg: in een voor het publiek zeer aantrekkelijke en spannende wedstrijd werd vanaf het begin geconcentreerd verdedigd en
vol inzet gespeeld en daarmee legde de ploeg van René Romeijn een
solide basis. Bovendien werd in de
aanval de tijd genomen om rustig op te bouwen. Het leverde meteen een voorsprong op: 3-1. Hurry Up, niet voor niets nummer drie
in de kampioenspoule en de huidige bekerhouder, kwam echter terug
in de wedstrijd en nam heel even
de leiding over: 4-5 en even later
5-6. Maar twee prachtige doelpunten van Robin Boomhouwer en een
fraaie lob van Frank Lübbert maakten er weer 8-6 van. Het werd – via
twee feilloos ingeschoten strafworpen – zelfs 10-6 na twintig minuten. Ronald Suelman schoot twee
keer raak van afstand en zo bleef
het spannend in de Bloemhof. Remco van Dam vergrootte de marge weer: 11-8 en via een break van
Robin Boomhouwer was het verschil
opnieuw vier: 13-9. Ook nu kwamen de Drenten terug: 13-11 en in
de slotfase kreeg FIQAS Aalsmeer
ook nog te maken met een ondertal-situatie. De verdedigers van Hurry Up stonden echter even niet op
te letten, want ze lieten Frank Lübbert helemaal vrij in de linkerhoek:
met die kans wist hij wel raad en zo
werd de ruststand 14-11. Ook na de
rust bleef het een tijd lang spannend, al werd langzaam maar zeker

wel duidelijk dat FIQAS Aalsmeer
deze avond net iets meer gemotiveerd was. De ploeg straalde een
absolute wil om te winnen uit en gaf
zich voor de volle 100%. Bovendien
groeide keeper Gaby Birjovanu in
de wedstrijd en wist steeds meer afstandsschoten te keren. Zo kon het
meteen 16-11 worden, na een doelpunt vanaf de cirkel én een wonderschone vlieger van Boomhouwer. Hurry Up zette hoekspeler Paul
Schuilling in en die had verrassende acties in huis: 17-15. De spanning in de sfeervolle hal bleef dus
om te snijden, want na een benutte penalty van Djordje Stevanovic
(18-15), werd het verschil opnieuw
verkleind: 18-16. Verder liet FIQAS
Aalsmeer het niet komen: de mannen vochten als leeuwen en toen
Remco van Dam de 21-17 scoorde, leek er geen vuiltje meer aan
de lucht. De Drentse ploeg kreeg
echter een strafworp, maar... die
werd koelbloedig gestopt door Jeffrey Groeneveld, de ervaren keeper
die na de bekerfinale definitief gaat
stoppen. Het leverde hem een oorverdovend applaus op! De 18e van
Hurry Up ging er even later alsnog
in, maar nu was het Luuk Obbens
die voor lucht zorgde: 22-18. En nadat Rodrigo Huttinga met nog een
kleine vier minuten te gaan vanaf de
cirkel de de 23-19 had gemaakt, begon het feestje in de Bloemhof eigenlijk al. Frank Lübbert maakte dat
compleet met de 24-19. Dat Hurry
Up vervolgens nog twee keer scoorde, maakte niemand meer iets uit:
de bekerfinale was gehaald en zo
kan FIQAS Aalsmeer zich gaan opmaken voor een geweldig seizoensslot: op 17 mei in Almere tegen Volendam! De Damesfinale – die dit
jaar gaat tussen Quintus en Dalfsen
- start om 13.30 uur, om 15.30 uur
gevolgd door de herenfinale tussen
FIQAS Aalsmeer en Kras/Volendam.
Kaarten zijn binnenkort te bestellen
via www.nhv.nl.

Aalsmeer - Zondag 29 april, Veenweidebad in Mijdrecht. Het toneel voor de laatste wedstrijd van
Oceanus gemengd onder 15 jaar.
De wedstrijd die bij winst of gelijk
spel het kampioenschap zal opleveren. En DJK-ZAR, die al de hele competitie in de nek hijgt, definitief het nakijken geeft. Maar Coach
Cees van der Ven had direct al een
uitdaging. Fabiënne Vork was afwezig. En Keeper Rick ter Reehorst
was de dag ervoor tijdens een invalwedstrijd geblesseerd geraakt. Hierdoor kwam het dat de achterhoede
meer ingeschoven moest worden.
En laatste man Kai Houdijk het doel
zou verdedigen. De wedstrijd ging
goed van start voor beide teams.
Voorzet van Sofie van der Ven op
Sohrab Shirzad eindigde helaas op
de paal. Dan komt de Amstel vanuit
een vrije bal positie op de 1-0 voorsprong. Een man meer situatie bij de
Amstel dreigt naar een verdere uitloop maar wordt gelukkig gestopt
door Kai. De tegenaanval van Oceanus via Aniek Aarsman naar Sohrab
levert de gelijkmaker op 1-1.
Tweede partje en Oceanus zet meer
druk op de Amstel . Bal wordt in de
verdediging door Rowdy Wies verovert op de Amstel. Die de bal snel
doorspeelt aan de vrij liggende
Sohrab. 1-2. Deze combinatie proberen de heren Sohrab en Rowdy
direct weer maar deze keer eindig
de bal in het zijnet. Dan ziet de Amstel een gat in de Oceanus verdediging. En zet het scorebord weer gelijk. 2-2. Balbezit Oceanus. Annebel
Hendrix en Marjolein Hoogenboom
lokken de verdedigers weg van het
Amstel doel. Wat Sofie de kans geeft
helemaal op te zwemmen. En Oceanus weer op voorsprong te zetten. 2-3. Aanvang derde partje. En
Oceanus is even niet scherp ge-

noeg. Waardoor de Amstel de gelijkmaker weer kan plaatsen, 3-3. Het
spel gaat vervolgens over en weer.
De aan beide kanten verkregen 2
meterbal (hoekschop) wordt door
geen van de teams verzilverd. Een
mooi schot van Myrthe van Vierzen
eindigt helaas op de lat. Vierde en
laatste partje. Een fout aan de kant
van de Amstel resulteert in een man
meer situatie voor Oceanus. Rustig rondspelen tot de opening komt.
Noortje van der Meer speelt de bal
aan op Sohrab: 3-4. Dan komt er
tussen twee spelers van de Amstel
en Oceanus een zeer fel gevecht om
de bal. Waardoor de scheidsrechter
besluit ze allebei een P’tje (tijdelijke uitsluiting van spel) te geven. En
dus verder met zes tegen zes. Dan
verkrijgt Oceanus een vijf meter bal
(penalty). Noortje legt aan en knalt
de bal loeihard op de lat. Oceanus
blijft de druk op de Amstel zetten.
Sohrab speelt de bal aan op Marjolein die de bal eveneens op de lat
plaatst. De Amstel komt nog een
keer gevaarlijk in de buurt van een
vierde gelijkmaker. Maar loopt helaas stuk op verdedigers Aniek en
Rowdy. In de laatste minuut krijgt
Oceanus een twee meter bal. Annebel speelt de bal op Sofie die direct
inschiet. En daarmee de eindstand
zet op 3-6.
Oceanus gemengd onder 15 jaar
dus kampioen! Na het verplichte
natte pak voor Coach Cees, de (kinder)champagne en bloemen. Kwam
er nog een korte speech van Coach
Cees. Alle spelers bedankt voor hun
inzet dit jaar. En veel succes in de
nieuwe teams.
Volgend jaar zal er bij Oceanus geen
gemengd onder 15 team meer zijn.
Maar wordt dit kampioensteam
opgesplitst naar dames en heren
teams.

‘Kleintje kos’ evenement 5 en 6 mei

Opening The Beach outdoor
Aalsmeer - The Beach opent dit
weekend tijdens het evenement
‘kleintje kos’ The Beach outdoor
velden. Naast het terras heeft The
Beach twee outdoor velden gerealiseerd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om zowel binnen als buiten
te genieten van de tropische sferen
van The Beach. Heerlijk sporten op
het zand, loungen op het uitgebreide terras, genieten van een hapje en
drankje in de zon op het terras van
Het Strandpaviljoen, alles kan deze
zomer bij The Beach! En bij slecht
weer gaan we gewoon naar binnen!
Vanaf 1 mei zijn de velden direct
in gebruik genomen met de outdoor trainingen. Voor beachvolleybal liefhebbers worden er voor beginners en gevorderden zomertrainingen beachvolleybal verzorgd. Op
alle werkdagen vinden er trainingen plaats. Op dinsdag en woensdag zijn er trainingen voor begin-

ners en op maandag en donderdag
voor gevorderden. Vrijdag is de ‘Social Friday’ als je lid bent van Beach
Club Aalsmeer kun je dan gezellig
een balletje spelen in een team van
2 of 4 spelers.
De topspelers van Beach Team
Aalsmeer zullen ook gebruik maken
van de outdoor velden om zich voor
te bereiden op hun (inter)nationale
wedstrijden die zij het komend zomerseizoen spelen. De buitenvelden worden in het weekend feestelijk geopend door het ‘kleintje kos’
evenement van The Beach op 5 en
6 mei. Het evenement kleintje kos
is een weekend lang spellen, workshops en natuurlijk beachvolleyballen. De buitenvelden blijven de hele
zomer staan en wordt in september
weer afgebroken. Surf voor meer informatie over de buitenvelden, de
trainingen of kleintje kos naar www.
beach.nl.
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Lakeside winnaar in Dorpshuis

Kist wint ook bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Op 22 juni 2002
was het eerste dartstoernooi in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Tien jaar
geldeden was er nog geen dartsclub. Omdat de opkomst tegelijk uitstekend was (met 64 inschrijvingen
werd het (toenmalige) maximum
aantal deelnemers bereikt) werd
besloten na de zomer met een competitie met twintig speelavonden te
starten. Een dartsclub was geboren. Eerst was de club nog naamloos, maar later zou dit de Poel’s Eye
worden. Ondertussen zijn we tien
jaar verder. In die tien jaar is er uiteraard veel gebeurd. Darters kwamen en darters gingen. Toch zijn er
nog altijd darters van het eerste (of
‘tweede’) uur over. Het merendeel
van de deelnemers in de afgelopen
jaren was echter veranderlijk. Vele
darters uit de weide omgeving hebben ooit een pijltje gegooid in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Afgelopen zaterdag was het weer ouderwets druk, er stonden (zoals in de
‘goede oude tijd’) extra stellingen
in een tweede zaal. Er was dan ook
een wel heel bijzondere gast op visite, namelijk de Lakeside winnaar
van 2012, Christian Kist. De Lakeside stond vroeger bekend onder
de naam Embassy, die ook in Nederland bekend werd door viervoudig winnaar Raymond van Barneveld. De Lakeside is dan ook een
zeer belangrijke prijs in de darterswereld. Toch ontbrak er nog één belangrijke prijs in de bekerkast van
Kist, namelijk een beker met het logo van de Poel’s Eye. Afgelopen zaterdag stonden er bekers te wachten op de winnaars van het blind
koppel toernooi. Elke ronde lootte
Kist één medestander en twee tegenstanders. Uiteindelijk konden er
negen darters met, en zevenentwintig tegen, Kist gooien. Op de website www.poelseye.nl staan alle foto’s met, en tegen wie, Kist heeft gegooid. Kist was niet helemaal ongenaakbaar, in de voorrondes gingen
zelfs wat wedstrijden verloren. Uit-

eindelijk plaatste hij en eenendertig anderen zich voor de knock-out
fase. Vanaf dat moment verloor Kist
niet meer, en dat was af en toe zeker te danken aan zijn maat op dat
moment. Kist ging dus gestaag door
met winnen, waar Erik Jan Geelkerken, Remy Schiffers, Arnold Sluys,
Ben Blokhuizen, Johny Kater, Tjitte Miedema, Danny de Hartog en
Bak afhaakten voor de halve finale.
In de halve finales verloren Dennis
Verhaegen, Remco Maarse, Danny Zorn en Huib Gootjes. De finale ging grappig genoeg tussen vader met dochter, Jan en Floor van
Zanten, tegen Gert Jan van de Wolf
met Christian Kist. De van Zantens
namen brutaalweg een 2 – 0 voorsprong, maar het favoriete duo wist
de wedstrijd maar net op tijd in hun
voordeel te kantelen. Het applaus
na de finale was zeker ook voor het
dappere weerwerk van de van Zantens. Gert Jan kreeg nog een extra
prijs voor de hoogste uitgooi (123)
van de avond, maar de meest gelukkigste van allemaal was Christian Kist, die nu eindelijk alle prijzen heeft die zijn hartje begeerde.
Het wordt na zo’n zinderende avond
weer even wennen, maar volgende
week staat weer een gewone speelavond te wachten. Maar ook op deze dartsavond staat weer het nodige
vuurwerk te wachten. De competitie
bevind zich namelijk in een beslissend stadium. Met nog twee ronden
te gaan wordt bekend wie de kampioen wordt en wie de overige podium plaatsen en de Top Tien noteringen gaan bezetten.
Uiteraard is iedereen welkom. De
stand is enkel van belang voor de
regelmatige deelnemer. Vaak genoeg gaat er een ‘buitenstaander’
met de speelavond vandoor, bijvoorbeeld een Engelsman.
De volgende speelavond is volgende week vrijdag, 11 mei. Deelname
kost drie en halve euro, de inschrijving sluit om 19.45 uur en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Badminton

Team Flower Shuttle grote
winnaar 26-uurs toernooi
Aalsmeer - Flower Shuttle is in het
weekend van 14 en 15 april de grote
winnaar geworden van het 26-uurs
toernooi in Huizen. Voor het tweede
achtereenvolgende jaar organiseerde BV Huizen ’96 dit badmintontoernooi waarbij de hele nacht wordt
doorgespeeld. Er werd gespeeld in
de categorieën 4, 6 en 8, waarbij
Flower Shuttle vooral in de prijzen
viel in de hoogste categorie. Met
een eerste plaats in het HE4, een
tweede plaats in de DD4 en zowel
de eerste als de tweede plaats in de
GD4 behaalden de 7 deelnemende

spelers van Flower Shuttle tevens
genoeg punten om ook de wisselbeker voor best presterende vereniging mee naar Aalsmeer te nemen.
Om het succes helemaal compleet
te maken ging ook de hoofdprijs van
dit jaar, een tweepersoons Auping
bed, naar één van de spelers van
Flower Shuttle. Lijkt het jou ook leuk
om te badmintonnen? Kom dan op
maandagavond om 20.00 uur naar
sporthal de Bloemhof. Je kunt dan
een aantal keren gratis meespelen
of trainen. Voor meer informatie zie
de site www.flowershuttle.nl.

Zaterdag 5 mei

AALSMEER

Aalsmeer 1 – WV-HEDW 1
AJAX 3 - Aalsmeer 2
SVL 2 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 4 – RAP 7
Aalsmeer 5 – RAP 8
Aalsmeer 6 – SCW 4
Aalsm/RKAV.Vet.1 – AFC Vet.1
Dames
Aalsmeer DA.1 – RKDES DA.2

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

14.30 u

R.K.A.V.

Basketbalvereniging Aalsmeer

Heren 1 pakt titel na zinderende
kampioenswedstrijd
Aalsmeer - Zondagmiddag 29
april om 18.00 uur was het moment daar. De heren 1 van Basketbalvereniging Aalsmeer traden aan
voor de kampioenswedstrijd tegen
Windmills uit Zaandam. In de reguliere competitie waren beide ploegen gelijk geëindigd, waardoor een
beslissend duel noodzakelijk was.
Een echte finale dus. Voor deze finale zat de tribune vol met vrienden,
familie, verenigingsleden en andere supporters die kwamen kijken.
Met aanmoedigingen en toeters
zorgden zij voor een fantastische
sfeer. Het fysiek zware, maar sportieve duel zou uiteindelijk spannend
blijven tot aan het vierde kwart. Na

een 29-24 ruststand in het voordeel van Aalsmeer en een gelijkopgaand derde kwart brak de vierde
en laatste periode aan. Aalsmeer
wist hoe dicht het bij een sensatie
was. En deze sensatie zou er komen. De koek was op bij Windmills
en Aalsmeer slaagde erin om uit
te lopen naar een overwinning. De
eindstand: 72-53. Begrijpelijk is dat
de Koninginnenacht voor Aalsmeer
niet meer stuk kon. Het team bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van dit seizoen en ziet uit naar het volgende
seizoen. Maar eerst zal er nog wel
even teruggedacht worden aan deze bijzondere wedstrijd!

Tanya opnieuw verenigingskampioene

Spannende finale onderlinge
competitie turnen SV Omnia
Aalsmeer - Op donderdag 26 april
vond de finale plaats van de onderlinge competitie van het wedstrijdturnen van SV Omnia 2000 in het
gymlokaal De Baccara. De trainsters
Anneke Nap, Gerda Kockelkorn, Ilse Vergoossen en Mariët Tas keken
net als de turnsters met spanning
uit naar de prestaties! Van de eerste
twee onderlinge wedstrijden telden
voor de einduitslag de beste plaatsing mee. Van de finale wedstrijd
telde ook de beste plaatsing mee en
bij gelijke plaatsing werd er naar de
punten gekeken. De turnsters waren in verschillende categorieën ingedeeld op leeftijd en niveau.
De uitslagen: Niveau 12, geboortejaar 2004: 1. Robin Sahalessi, 2.
Guylaine Piet, 3. Jadey Tan, 4. Annika Valkering, 5. Maartje Koenen.
Niveau 12, geboortejaar 2003: 1.
Tinka van Hulst, 2.Danielle Lohuis,
3. Anouk Caarls, 4. Daisy Tempelaars, 5. Shanna Dernison. Niveau
11, geboortejaar 2003 en 2002: 1.
Tessa Roode, 2. Ilonca Jongkind, 3.
Isa Verzeilberg, 4. Manon Visser, 5.
Noor Tetteroo, 6. Anouk Dekkers, 7.
Anne van der Laan, 8. Dewy Lemmens. Niveau 10, geboortejaar 2002
en 2001: 1. Nienke van Dok, 2. Shania Bleeker, 3. Sophie van Dam, 4.
Tessa Nederstigt, 5. Fabiènne Verschueren, 6. Renée Keijzer, 7. Eline
van Lenthe. Niveau 8 en 9, geboortejaar 2002 en 2001: 1. Guoxin Verhoef, 2. Jasmin Aileen, 3. Lindsay
Commandeur, 4. Noa Sangers, 5.

Richelle Dekkers, 6. Nathalie Grebe, 7. Leonie Helling. Niveau 8 keuze oefenstof, jeugd (geboortejaar
2000): 1. Esther Veenstra, 2. Veerle
de Jong, 3. Esmée Maarssen, 4. Lotte van Heteren. Niveau 7 keuze oefenstof, senioren ( 16 jaar en ouder):
1. Tanya Karoui, 2. Nilou Spring in ’t
Veld, 3. Kirsten Kniep, 4. Sophie Blekemolen.
Vooral bij de senioren was het een
spannende strijd tussen Tanya en
Nilou! Uiteindelijk won Tanya met
een 0,5 punt voorsprong op Nilou.
Tanya mocht dus opnieuw de wisselbeker mee naar huis nemen.
Daar Tanya door haar studie te weinig tijd meer heeft om te trainen,
heeft ze besloten om te stoppen
met turnen.
Voor Tanya was het dan ook heel
mooi om voor de tweede keer verenigingskampioene te worden. Een
waardig besluit van een mooie
turncarrière! De wisselbeker voor
de hoogste plaatsing op officiële KNGU-wedstrijden werd uitgereikt aan Guoxin Verhoef, die als
enige van de Omnia-turnsters nu
mee mag doen aan de Districtskampioenschappen in de 4e divisie. Acht Omnia-turnsters turnen in
mei en juni nog een wedstrijd van
de KNGU.
Intussen gaan alle turnsters van de
wedstrijdgroep en alle trampolinespringers van SV Omnia 2000 zich
voorbereiden op hun presentatieavond, die op zaterdag 7 juli gehouden zal worden in de Proosdijhal.

Aalsm/RKAV Vet.1 – AFC Vet.1

14.30 u

Meisjes
RKAV MA.1 – Meervogels MA.1

12.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
IJmuiden A1 - J.A.United A1
Quick 1890 A2 - J.A.United A2
DIO B1 - J.A.United B2
De Meer C2 - J.A.United C1
RCH C1 - J.A.United C2
J.A.United C3 – HBC C5
VVC C3 - J.A.United C4

12.00 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
12.30 u
11.00 u
14.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – DWV D1
Bl.WitA’dam D2 - J.A.United D2
J.A.United D4 – Haarlem’K,land D3
J.A.United E1 – Vlug en Vaardig E1
J.A.United E2 – Diemen E3
J.A.United E4 – Overbos E8
J.A.United E5 – DWS E5
UNO E3 - J.A.United E6
SDZ E9 - J.A.United E7
Hillegom E5 - J.A.United E8
Tos Actief E6 - J.A.United E9
Concordia E5 - J.A.United E10
J.A.United F1 – IJburg AFC F1
J.A.United F2 – Legm.vogels F4
RKDES F2 - J.A.United F3
J.A.United F4 – Zeeburgia F5
DSK F1 - J.A.United F5
Portugal.A’dam F1 - J.A.United F6G
J.A.United F7G – NieuwSloten F7
J.A.United F8 – RKAVIC F4
RKAVIC F3 - J.A.United F9
J.A.United F10 – Abcoude F11
J.A.United F11 – OSV F6
J.A.United F12 – Voorland F1

11.30 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
10.00 u
10.15 u
8.30 u
9.15 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.15 u
9.00 u
11.00 u
11.00 u

Meisjes
GeelWit MB.1 - J.A.United MB.1
10.00 u
J.A.United MC.1 – De Meer MC.1 12.30 u
De Meer MC.2 - J.A.United MC.2
9.00 u
Overbos MD.2 - J.A.United MD.1
9.45 u
J.A.United ME.1 – GeuzenM’meer ME.1 9.30 u
Legm.vogels ME.2 - J.A.United ME.2 9.00 u

R.K.D.E.S
Pupillen
OlympiaHaarlem D1 -RKDES D1
RKDES D2 – Hillegom D3
RKDES D3 – HBC D5
Sp.Martinus E2 - RKDES E1
RKDES E2 –Buitenveldert E4
AGB E2 - RKDES E3
RKDES E4 – Zeeburgia E7
Abcoude E5 - RKDES E5
NFC/Brommer E4 - RKDES E6
RKDES E7 – Diemen E7
Buitenveldert E8 - RKDES E8
RKDES F2 – J.A.United F3
RKDES F3 – F.C.Amsterdam F1
RKDES F4 – ZuidoostUnited F2
RKDES F5 – Sp.Martinus F7

9.30 u
13.00 u
11.00 u
11.30 u
9.30 u
12.00 u
9.30 u
12.30 u
10.45 u
11.00 u
12.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u

Dartcompetitie
in Middelpunt

Aalsmeer - Dat er één dag na de
koninginnendag de meeste weinig
puf meer hadden, was wel te merken. Maar ondanks het kleine aantal deelnemers was het toch gezellig
en werd er goed gescoord tijdens

de wekelijks dartavond op dinsdag in het Middelpunt. Peter Bakker
werd eerste, op de tweede plaats
Kees Kooyman en op drie Monique Rademaker. De volgende dart
avond is op 8 mei in het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55 en
begint om 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur open. Wilt U ook eens
darten? Kom dan gerust,

Aalsmeer - Vrijdag 27 april hield
Sjoelclub Aalsmeer de afsluitingsavond van de Interclub competitie.
Interclub is een reeks van wedstrijden die je als team tegen andere
clubs speelt uit de regio. Teams uit
Zaandam, Amsterdam, Heemskerk
en Aalsmeer spelen vijf wedstrijden
tegen elkaar. De afsluitingsavond
met de prijsuitreiking is altijd in de
thuishaven van sjoelclub Aalsmeer,
het dorpshuis in Kudelstaart. Helaas
hebben de drie teams uit Aalsmeer
dit seizoen geen prijzen behaald.
Maar in de Triokoppel wedstrijd waren wel prijswinnaars. Bij Triokoppelen gooit elke speler in het team

elk één onder beurt en dat is dan
de score. In de C klasse werd het
team Paul van den Berg, Bert Houweling en Petra Houweling eerste
met 1755 punten en een gemiddelde van 117. In de B klasse werd het
team Wijnand Spring in’tveld, Marcel Oostrom en Ron de Boer derde
met 1849 punten en een gemiddelde van 123,27. In de A klasse werd
het team Patrick Haring, Albert Geleijn en Tiny Amsing de winnaars
met 2056 punten en een prachtig
gemiddelde van 137,07. In dit team
zat de kersverse nummer drie van
Nederland, Patrick Haring. De foto is gemaakt door Walter Siebeling.

9.30 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames
RKDES DA.1 – DVVA DA.1
Aalsmeer DA.1 - RKDES DA.2

13.00 u
14.30 u

Meisjes
DEM MB.1 - RKDES MB.1
13.30 u
GeelWit MC.1 - RKDES MC.1
12.30 u
RKDES MD.1 – Overbos MD.1
9.30 u
Buitenveldert ME.2 - RKDES ME.1 15.00 u

S.C.W
SCW 1 – RKAVIC 1
14.30 u
AMVJ 3 - SCW 2
12.00 u
NFC/Brommer 3 - SCW 3
14.00 u
Aalsmeer 6 - SCW 4
12.00 u
HerculesZaandam Vet.1 - SCW Vet.114.30 u
PortugalA’dam Vet.2 - SCW Vet.2
14.30 u
Overbos Vet.2 - SCW Vet.3
15.00 u
Junioren
MSV’19 A1 - SCW A1
Argon A4 - SCW A2
SCW B1 – Hillegom B2
VSV C3 - SCW C1
VSV C7 - SCW C2

15.00 u
12.30 u
13.00 u
13.00 u
9.30 u

Pupillen
Ouderkerk D2 - SCW D1
SCW D2 – Stormvogels D4
SCW E1 – Nieuw West E2
SCW E2 – VVC E9
Buitenveldert E7 - SCW E3
Sp.Martinus E10 - SCW E4
SCW F1 – Buitenveldert F2
SCW F2 – Vlug en Vaardig F1
Legm.vogels F14 - SCW F3
JOS/Watergr.meer F4 - SCW F4
SCW F5M – De Meer F5

9.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
13.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
12.30 u
9.00 u
9.00 u

Dames
ZCFC DA.1 - SCW DA.1

14.30 u

Meisjes.
Tos Actief MC.1 - SCW MC.1
SCW MD.1 – Castricum MD.1

12.30 u
11.00 u

Zondag 6 mei
R.K.A.V.
RKAV 1 – Arsenal 1
RKAV 2 – RKDES 3
RKAV 3 – Ouderkerk 3
ABNAMRO 2 - RKAV 4
Legm.vogels 4 - RKAV 5
RKAV 6 – FIT 5
RKAV 7 – Ouderkerk 5

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

Dames
RKAV DA.1 – Sloterdijk DA.1

11.30 u

R.K.D.E.S
Sp.Martinus 1 - RKDES 1
RKDES 2 – Limmen 3
RKAV 2 - RKDES 3
TOG 2 - RKDES 4
RKDES 5 – Roda’23 4
DCG 4 - RKDES 6

14.00 u
11.00 u
11.30 u
11.00 u
14.00 u
11.30 u

Junioren
DSS A1 - RKDES A1
Hoofddorp A3 - RKDES A2
TBA B1 - RKDES B1
AFC C2 - RKDES C1
Overbos C3 - RKDES C2
Roda’23 C7 - RKDES C3

13.00 u
14.30 u
12.45 u
9.00 u
11.15 u
12.00 u

P.V. de Telegraaf

Duif van Bram van de Wie
wint met glans eerste prijs
Aalsmeer - Afgelopen weekend
stond de wedvlucht Nijvel op het
programma. Door de slechte weersomstandigheden werd de vlucht uitgesteld naar zondag. Ook op zondag waren de weersomstandigheden niet optimaal. Toch werd besloten de duiven ‘s middags om 14.30
uur de vrijheid te geven. De duiven die het beste met de elementen overweg konden, arriveerden als
eerste op de hokken. Een duif van
Bram van de Wie wist de hele klad
voor te blijven en won met glans de
eerste prijs in zowel de club als in
het rayon.
De uitslag
1. A. vd. Wie
2. D. Baars
3. M. de Block
4. G. v.d. Bergen
5. Comb. v. Leeuwen-V. Grieken
6. J. v. Dijk

Trio koppelen bij Sjoelclub

RKDES F6 – DCG F6
RKDES F7 – Abcoude F8
Amstelveen F4 - RKDES F8
Amstelveen F7 - RKDES F9

7. J. Kluinhaar en Dr.
8. H. Spaargaren
9. Comb. J. en P. Spook
10. A. Kok
11. J. v. Duren
12. Comb. v. Ackooy
13. P. v.d. Meyden
14. J. Vijfhuizen
15. S. Vonk
16. C. v. Vliet
17. Comb. Wiersma en Zn.
18. Th. v.d. Wie
Tussenstand Ploegenklassement
1. A.A. Sloopwerken
2299 pnt
2. Bosman Kassenbouw 2205 pnt
3. Bakkerij V. Leeuwen
2117 pnt
4. C. v. Vliet Holding
1963 pnt
5. Oerlemans Confectie 1523 pnt
Voor aankomend weekend staat de
eerste midfondvlucht vanuit Morlincourt op het programma. Hopelijk
met beter weer...
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Ballonnenwedstrijd tijdens
opening van ‘t Oosterbad
Aalsmeer - Op zaterdag 12 mei
gaan voor de 84ste keer de deuren open van natuurzwembad Het
Oosterbad aan de Mr. Jac.Takkade 1. Om 14.00 uur zal Lenie van
der Meer, Aalsmeers zwemfenoneem, de vlag in top hijsen. Iedereen is hierbij van harte welkom
.Voor de kinderen wordt een ballonnenwedstrijd georganiseerd. Welke ballon komt het verst? De kapitein van de Aalsmeerse praam Alupra verzorgt deze dag rondvaarten
in het gebied achter Het Ooster-

en softbalvereniging, dan bent u bij
deze van harte uitgenodigd. Of misschien kent u oud-leden in uw omgeving die u hierop attent kunt maken. Aanmelden kan via een email
naar: jubileum@dvh-amstelveen.nl.
Het bestuur hoopt op een grootse opkomst. De reünie op zaterdag 12 mei vindt plaats in het KLM
sportcentrum op Wimbledonpark 2
in Amstelveen en begint om 20.30
uur. Naast bovengenoemde activiteiten zal dit jaar ook op de velden
van het jubilerende DVH het Europees Kampioenschap Herensoftbal
voor landenteams worden gehouden. Dit toernooi vindt plaats van
24 t/m 28 juli. Op de website van de
vereniging (www.dvh-amstelveen.
nl) is meer informatie te vinden over
het EK, het jubileumjaar en andere
activiteiten.

Ritmische gymnastiek SV Omnia

Dominique, Gabriëlle
en Elise naar NK
Aalsmeer - Zaterdag 21 april gingen Natasja Rommerts, Sanne
Koopmans, Gabriëlle Boomhouwer,
Dominique Roof en Elise Wanner
vol spanning naar Dordrecht voor
de halve finale ritmische gymnastiek, niveau B. Het ochtendprogramma begon met de duo’s in categorie 3B. Als eerste was de vloer vrij
voor Dominique en Elise, zij lieten
een nette oefening met lint zien die
door de jury beloond werd met een
8,800, goed voor de negende plaats
en een finale plaats op het NK. Sanne en Gabriëlle deden ook hun best
met hun lintoefening waar ze heel
wat uurtjes voor getraind hebben,
deze werd gewaardeerd met een
7.950, de elfde plaats. Helaas net
geen startbewijs voor het NK, want
alleen de beste tien gaan door. Hierna waren Gabriëlle en Elise aan de
beurt. Zij voerden hun knotsoefening goed uit en kregen voor deze
oefening een 9.950, wat een gedeelde zesde plaats betekende. Gabriëlle en Elise mogen hun oefening dus
ook nog een keer laten zien op het
NK dat dit jaar op 16 en 17 juni gehouden wordt in Ahoy te Rotterdam.
Als laatste duo kwamen Dominique
en Sanne in actie met de knotsoefening, ook hun oefening zag er goed
gelijk uit. De jury gaf ze 8.850. De
punten van de jury lagen deze dag
allemaal heel dicht bij elkaar, waardoor ook Sanne en Dominique op
de elfde plaats terecht kwamen en
helaas dus op het nippertje met deze oefening niet naar het NK gaan.
Na de duo wedstrijd volgde de individuele wedstrijd voor categorie 3B.
Elise beet het spits af met een mooie
vlotte baloefening, die gewaardeerd
werd met 14.625 goed voor de zesde plaats, en het felbegeerde startbewijs voor het NK. Daarna was het

Aalsmeer - Eindstand met gemiddelde scores van bridgeclub Strijd
en Vriendschap seizoen 2011-2012:

bad. Deze zijn gratis. Afvaart één is
om 14.30 uur, afvaart twee start om
15.30 uur. Dit jaar is de algehele leiding van het Oosterbad in handen
van Loekie Brommer-Lucassen. Zij
zal samen met haar team dit jaar de
zwemlessen gaan geven en allerlei
activiteiten organiseren. Evenementen, die onder andere gaan plaatsvinden, zijn het waterpolotoernooi
9 juni en de midzomernacht zwemmen op 23 juni met de Aalsmeerse
DJ Kees Markman. Voor alle informatie: www.hetoosterbad.nl.

Reünie 50 jaar honk- en
softbalvereniging DVH
Amstelveen - Dit jaar bestaat de
Amstelveense honk- en softbalvereniging De Vliegende Hollanders (DVH) 50 jaar. Dit wordt door
de vereniging gevierd met verschillende activiteiten. De eerste in de
reeks is een receptie en reünie, welke plaatsvinden op zaterdag 12 mei
aanstaande.
Met de receptie wil de vereniging de
vele organisaties en personen die
DVH geholpen en ondersteund hebben, officieel bedanken. De reünie is
bedoeld voor alle leden en oud-leden en hun families, om gezamenlijk onder het genot van een drankje en hapje het jubileum te vieren.
DVH hoopt langs deze weg de aankomende reünie onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijke oud-leden. Mocht u zelf vroeger lid zijn geweest van deze honk-

Jan en Krijnie
beste bridgers

de beurt aan Sanne met haar touwoefening, helaas ging de oefening
niet zo mooi als in de trainingen, ze
kreeg van de jury een 9.525, daarna liet ze goede elementen zien met
de baloefening, waarvoor ze 9.600
punten scoorde. Helaas niet door
naar het NK, met deze 21e plaats
in het klassement. Als laatste in categorie 3B mocht Dominique op de
vloer met haar baloefening. Ook bij
Dominique ging het in de wedstrijd
iets minder goed als tijdens de trainingsuren, voor bal kreeg ze 9.925.
Haar touwoefening ging goed en
zag er mooi uit, dit werd gewaardeerd met een 11.850, met als resultaat de 19e plaats en helaas geen
doorstroming naar het NK. ‘s Middags vond de wedstrijd voor de categorie 2B plaats. Voor Natasja
Rommerts stonden de oefening met
bal en met knots op het programma. De eerste oefening was die met
bal. Zij liet zeker geen verkeerde oefening zien. Zij behaalde met deze
oefening 12.525 punten. Als tweede oefening liet ze haar knotsoefening zien. Op de inturnvloer gingen
de meeste gooien en vangen met de
knots best wel goed. Echter op de
wedstrijdvloer, op het moment dat
iedereen inclusief de jury kijkt, komt
er kennelijk toch wat spanning bij
kijken. Hierdoor behaalde zij voor
haar oefening met knotsen een score van 11.525. Omdat niet alle scores werden doorgeven was het dus
wel even spannend om op de uiteindelijke uitslag te wachten. Natasja
bleek uiteindelijk voor haar twee
oefeningen op de 13e plaats geëindigd te zijn. Omdat vanaf de halve finale alleen de nummers één tot en
met zeven doorstromen naar de finale, is het meedoen op de finale
helaas niet voor Natasja weggelegd.

Wisselbekers voor Dirkjan en
Ria bij Sjoelclub Rijsenhout
Rijsenhout - Donderdag 26 april
is een feestelijk slotavond van het
seizoen gehouden bij Sjoelclub
Rijsenhout. Na een overheerlijk
warm en koud buffet werd plaatsgenomen achter de sjoelbakken.
De feestavond is afgesloten met
een verloting met mooie prijzen. In

de hoofdklasse is Dirkjan Baardse op één geëindigd, gevolgd
door Jan Joore en Thomas Braker. De wisselbeker bij de heren
is uitgereikt aan Dirkjan Baardse en bij de dames aan Ria van
der Jagt. In klasse A is gewonnen
door Elly Lanser, met op twee Til

Veldkorfbalcompetitie

VZOD bijt zich stuk op
koninklijke degelijkheid
Kudelstaart - Met een zeer straffe wind over het korfbalcomplex
aan de Wim Kandreef werd er door
VZOD afgelopen zaterdag aangetreden tegen Oranje Nassau.
Een belangrijke pot, want de Kudelstaarters kunnen de punten bijzonder goed gebruiken in de strijd
tegen degradatie. Daarentegen had
ON weer andere belangen, namelijk
mee blijven strijden om het kampioenschap, hoewel zij hiervoor vermoedelijk uiteindelijk toch wel kwaliteit ontberen. VZOD hoeft namelijk
echt niet voor de Amsterdammers
onder te doen en startte deze wedstrijd, zonder de geblesseerde Annika van Os en Wouter Vermeulen,
dan ook agressief. Dit resulteerde
na een paar minuten in een knappe bal van Josine Verburg onder de
paal: 1-0. Helaas miste VZOD kort
daarop vanaf de strafworpstip en
tot overmaat van ramp werd er ook
nog een glaszuivere goal van Verburg afgekeurd. Het onvermijdelijke gebeurt dan en aan de andere kant komt ON op gelijke hoogte. Donja Passies bracht de Kudelstaartse korfballers van afstand
weer op voorsprong maar ook deze treffer werd weer snel geneutraliseerd: 2-2. ON zette door en onder andere door uitstekend samenspel van hun herenkoppel stond het

na een kwartier 2-4. Willem Mast
scoorde vervolgens van afstand de
aansluitingstreffer, waarna ON ook
weer doel trof: 3-5. Het was lastig
korfballen omdat vanwege de harde
wind een deel van het vak niet lekker gebruikt kon worden. Dit vereist
creativiteit en geduld en de Amsterdammers wist de bal wat langer in het vak te houden, waardoor
zij herhaald konden schieten. Toch
was het weer Verburg die via een
doorloopbal 4-5 scoorde. Maar zodra het karaktervolle team van trainer/coach Frits Visser weer dichterbij kwam, scoorde het effectieve ON weer tegen. Zo ook nu weer:
4-6. Opnieuw liet de scheidsrechter een steekje vallen door ook een
mooie doorloopbal van Passies af te
keuren wegens snijden. Het is geen
excuus maar het zit dan op deze
momenten ook niet mee. In de rust
wisselde coach Visser Eric Spaargaren voor Martijn Vervark en VZOD
rechtte de rug maar weer eens. Helaas scoorde de degelijke gasten
tweemaal kort achter elkaar en keken de Kudelstaartse korfballers al
snel tegen een achterstand aan van
vier doelpunten: 4-8. Door treffers
van Bart Verheul en Verburg werd
het verschil weer twee treffers: 6-8
en nadat de Amsterdammers wederom gescoord hadden was het

RKDES 2 op weg naar het
kampioenschap!
Kudelstaart - In een niet hoogstaande of sensationele wedstrijd
heeft een degelijk RKDES 2 opnieuw drie punten aan het totaal
kunnen toevoegen. Met nog één
wedstrijd voor de boeg en een
voorsprong van drie punten op belager Legmeervogels 2 is de titel in
de reserve 2e klasse binnen handbereik. Vele meegereisde supporters (dank!) zagen dat de Ubinkbrigade in de eerste helft de bovenliggende partij was. Het baltempo was echter te laag om de
oude, sluwe tegenstanders in de
luren te leggen. De 0-1 volgde dan
ook uit een dode spelsituatie. Een
indraaiende corner van Elias werd
door de Haarlemse keeper niet op
waarde geschat en bij de eerste
paal in eigen doel gewerkt. Kansen
op een tweede Kudelstaartse tref-

fer waren aanwezig en hadden het
voetballen wellicht eenvoudiger
gemaakt. Ivo had echter pech toen
zijn knappe kopbal uit een voorzet
van de opgestoomde Michael door
de keeper uit de goal werd geranseld. En ook Jeroen was weinig fortuinlijk toen hij na een steekpass
van Ivo vanaf ongeveer vijftien meter hard op de lat schoot. De enige gevaarlijke mogelijkheid voor de
Koninklijken ontstond uit een verre ingooi tot in de ‘zestien’. Na de
rust eenzelfde spelbeeld en hoewel het baltempo niet eens zoveel
hoger lag dan voor de thee ontstonden er wel meer ruimtes. Het
was wachten op een tweede roodzwart getint doelpunt en Marco
had eigenlijk verdiend die te maken. Door Omar in de voeten aangespeeld draaide hij subliem weg

Wielrennen door straten Westwijk

Ronde van Amstelveen zondag
Amstelveen - Op zondag 6 mei organiseert de WTC de Amstel de jaarlijkse Ronde van Amstelveen. De
wedstrijden worden gehouden op
het inmiddels vertrouwde maar door
de verkeersdrempels, haakse bochten, klinkers en wind behoorlijk zware stratenparcours in Westwijk. De
start en finish van het 1,1 kilometer
lange rondje zijn op de Sacharovlaan
ter hoogte van de Albert van Dalsumlaan. Bij de start staat ook de bekende gastvrije partytent van de WTC
de Amstel. De wedstrijden starten
om 12.00 uur met de nieuwelingen
(jongens 15/16 jaar) die 40 kilometer afleggen. Daarna volgt om 13.15
uur de masterswedstrijd (40+) over
een afstand van 60 kilometer. Als gevolg van de afgenomen belangstel-

ling voor dit evenement is de dikke
bandenrace in de pauze vervangen
door een jeugdwedstrijd voor renners van 13 en 14 jaar over een afstand van 25 kilometer. Deze begint
om 14.45 uur. Middels deze wedstrijd
kunnen Noord- en Zuid-Hollandse renners uit de oudste jeugdcategorieën ook een keer kennismaken
met het rijden van een wedstrijd op
een heus stratenparcours. Slotstuk
van de dag is de grote koers voor
de amateurs (40-), sportklasse (40) en junioren. Deze groep rijdt vanaf 15.30 uur een afstand van 70 kilometer. De nieuwelingen wedstrijd
was de afgelopen jaren sterk bezet
waarbij getalenteerde renners uit het
hele land zich in Amstelveen lieten
zien. Bij de wedstrijden van de mas-

Vermeer en op drie Riet Schijf. In
klasse B was de winst voor Ruud
van Schie, gevolgd door Gert Lanser en Nel Joore. In klasse C bleek
Hans Schijf de beste sjoeler. Op
twee Charles Kuite en op drie
Martje de Graaf. In klasse D behaalde Joke Eickhoff de hoogste
eer, gevolgd door Femmy Korte en
Rina Korewinkder. Poedelprijzen
zijn uitgereikt aan Heiltje Baas,
Janny van der Laarse, Els van der
Linden, Annie van ’t Zelfde en Lize Eekhof.
Passies die 7-9 maakte. Vervolgens zetten twee vrije ballen de
Kudelstaarters op een nog grotere achterstand en leek het pleit beslecht: 7-11. Vervark wees VZOD in
de slotfase echter de juiste weg en
scoorde nuttig van onder de paal.
Ook versierde hij nog even handig
een strafworp die Mast verzilverde:
9-11. Helaas was slotakkoord voor
de gasten die er nog twee bij wisten
te maken en zo met een 9-13 zege
naar huis terugkeerden. Zaterdag
12 mei gaat VZOD op bezoek bij
Madjoe in Rijnsburg. De wedstrijd
van VZOD 2 ging niet door. Overige uitslagen: Huizen A1-VZOD A1
9-13, Blauw-Wit C1-VZOD C1 1-8,
Rapid D1-VZOD D1 8-5, VZOD D2EKVA D3 1-4, VZOD E1-AW.DTV E1
6-5, Purmer E1-VZOD E2 3-9, Atlantis F2-VZOD F1 8-1.

Nuttige scores van Willem Mast.
bij zijn directe tegenstander (Bergkamp was er niks bij). Waar hij eigenlijk een penalty verdiende zette Marco door maar zijn inzet werd
helaas tot corner verwerkt door de
goalie. Uiteindelijk kwam de bevrijdende 0-2 er toch. Jeroen verlengde een diepe bal met het hoofd
en Morad verscheen voor de keeper. Met zulke kansjes weet hij wel
raad. Koninklijke HFC begreep ondertussen dat er aanvallend niets
te halen viel tegen Koen en Kevin die hun verdediging -inclusief
backs en verdedigende middenvelder- weer keurig op orde hadden.
Een tweede treffer was Morad niet
gegund, de lat stond die in de weg.
Eindstand 0-2 voor Kudelstaart.
Zondag 6 mei vindt op het hoofdveld van RKDES de laatste reguliere competitiewedstrijd van RKDES
2 plaats. RKDES 2 is er bijna, maar
nog niet helemaal. Iedereen wordt
van harte uitgenodigd dit fantastische team naar de titel te juichen.
Aanvang 11.00 uur aan de Wim
Kan Dreef.
ters 40+ en de amateurs 40-, sportklasse en junioren staan naast veel
renners uit Amstelveen, Aalsmeer
en Ouderkerk ook veel andere regionale toppers aan de start. Het doorgaans grote aantal deelnemers heeft
de afgelopen jaren altijd voor spectaculaire wedstrijden gezorgd met
een vaak bijzonder spannende afloop waarbij na lange jachten alleen
de sterksten overbleven. Ook de vele
premiesprints en tussenklassementen zorgen voor het nodige spektakel. Uitgebreide actuele informatie
over het wielrenspektakel is te vinden op de website van de WTC de
Amstel: www.wtcdeamstel.net.

1 Jan en Krijnie Joore
2 Juul en Matje Wentzel
3 Theo Blom en Ko van Es
4 J Doeve en R vd Zwaard
5 A Lanser en J vd Zwaard
6 F Daudel en Tilly Eveleens
7 Jan Oor en Gerard vermeer
8 Jan en Jaap Geleijn
9 J v Ginkel en T de Jong
10 Pieter en Erna Jongkind
11 Gré Aartse en Jasper Blom
12. P v Hoek en Coby Blom
13 Hans en Ben Pothuizen
14 Wil Groot en Trudy Stokkel
15 J Delfos en A Pannekoek
16 R Kragtijk en E Zandvliet
17 A v Verseveld en T v Zijverden
18 M Joore en H Raggers
19 Jan en Mien Korenwinder
20 Guus en Mieke van Neijenhof
21 Gonny en Pim van der Zwaard
22 Gerrit en Coby van Leeuwen
23 Ben Wahlen en Huub Zandvliet
24 Anny van Buyten en Tiny Neij
25 Annie en Sima Visser

54,74
52,60
51,47
51,38
51,29
51,18
51,17
50,98
50,83
50,79
50,74
50,72
50,58
50,40
50,40
50,29
50,19
50,12
50,07
49,79
49,78
49,68
49,67
49,60
49,58

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis te
Kudelstaart. Wie zin heeft om ook
te komen klaverjassen is van harte
welkom. Vanaf 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld. Op 25 april is Ton
Schouten wederom eerste geworden met 5321 punten, op twee Gerda
Raadschelders met 5136 punten en
op drie Loes Versteeg met 5012 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan
Teuny van Klaveren met 3780 punten.

Tinie wint soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis in
Kudelstaart. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma. Er is ook gelegenheid voor rummicub en hartenjagen. Op donderdag 26 april is het klaverjassen gewonnen door Tinie Lindeman met 5350 punten, gevolgd door
An Uiterwaal met 5089 punten en Gerrit van der Geest met 4866 punten. Het
jokeren is gewonnen door Bets Teunen
met 121 punten. Ook zin in een gezellige kaartmiddag? De ouderensoos is
van 13.30 tot 16.30 uur. Voor inlichtingen: R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Koppelkaarten
bij BV Oostend
Aalsmeer - Maandag 7 mei is de
laatste koppel speelavond van dit seizoen bij buurtvereniging Oostend. De
kaartavond begint om 20.00 uur en
is in gebouw het Middelpunt aan de
Wilhelminastraat. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De koppelspeelavond
op 16 april is gewonnen door de dames Spaargaren en Van der Jagt met
5242 punten, gevolgd door Ubel en
N. Bekkers met 4969 punten en Joke
en Greet met 4865 punten. Het beste
koppel van het hele seizoen is K. Kooiman en G. Presser met totaal 60.000
punten. Op de tweede plek het koppel T. Buwalda en Emmy Schuit met
57.969 punten en op drie A. Luijben
en R. Bekkers met 57.866 punten. De
hoofdprijs van het jokeren is uitgereikt
aan Lenie Schuit met 3016 punten.

Bingo in ‘t Baken
Aalsmeer - Woensdag 9 mei staat
weer een gezellige bingo-avond op
het programma bij buurtvereniging
De Pomp. De bingo is in’ t Baken in de
Sportlaan 86 en begint om 20.00 uur.
Er worden tien rondes gespeeld met
meerdere prijzen en er is een hoofdprijzenronde waarin twee enorme prijzen worden neergezet. Iedereen is welkom. Telefonische informatie bij Caroline Ramp, tel. 0297-344107.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 4 mei staat weer
klaverjassen en jokeren op het programma van buurtvereniging Hornmeer. Om 20.00 uur worden de kaarten verdeeld in het buurthuis aan de
Roerdomplaan 3. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het koppelkaarten op 27
april is gewonnen door Els en Wim
Vergeer met 5401 punten, gevolgd
door Wobby Oudshoorn en Klaas van
Berkel met 5322 punten en Jaap en
George Lemmerzaal met 5102 punten. Bij het jokeren was de hoogste
eer voor Corrie Zaal met 325 punten.
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Ritmische Gymnastiek SV Omnia

Aalsmeerse rg-meiden
succesvol in België
Aalsmeer - Zaterdag 14 april gingen de ritmisch gymnastes Elise
Wanner, Sanne Koopmans, Marta
Rentenaar, Natasja Rommerts, Ilse
Huiskens en Annelotte Vos samen
met hun supporters vroeg op pad
voor een internationale wedstrijd
in Lille, België waar zij door sportvereniging Elegantia waren uitge-

nodigd. Sanne Koopmans mocht
als eerste van SV Omnia 2000 haar
oefening met bal laten zien in een
wedstrijd tegen Belgische, Duitse, Britse en Nederlandse meisjes.
De oefening deed ze heel keurig
en beheerst met hier en daar maar
een klein foutje. De oefening zonder materiaal deed Sanne weder-

om heel erg mooi. Haar beide oefeningen werden beloond met een
gedeelde derde plaats, de bronzen medaille. Daarna was het de
beurt aan Marta. Zij liet een hele
mooie en sterke oefening met touw
zien en werd daar dan ook hoog
voor beloond. Hierna mocht ook zij
haar oefening zonder materiaal laten zien. Marta liet zien dat zij die
heel goed beheerst. Zij behaalde
met deze prestatie een mooie zilveren medaille. Elise begon met haar
bal oefening. Hier en daar liet ze wat
steekjes vallen, maar al met al een
keurige oefening. Haar tweede oefening ging een stuk beter en zekerder waardoor ze uiteindelijk een
vijfde plaats behaalde. Annelotte
stak er met beide oefeningen met
kop en schouders boven uit en liet
haar tegenstanders ver achter zich.
Hetgeen resulteerde in een welverdiende eerste plaats. Natasja Rommerts had helaas die dag last van
haar knieën waardoor haar oefeningen niet verliepen zoals ze graag
wilde. Al met al heeft ze toch drie
keurige oefeningen laten zien. Natasja kwam op een mooie negende
plaats. Als laatste was het de beurt
aan Ilse. Ook zij liet drie oefeningen
zien, de eerste was met knots. Hier
en daar een klein foutje maar de oefeningen van Ilse zijn altijd erg mooi
om naar te kijken. Na haar oefening
knots liet zij nog een oefening bal
en oefening hoepel zien. Alle werden door Ilse erg netjes uitgevoerd.
Met een welverdiende bronzen medaille ging Ilse. De meisjes en trainsters kunnen met trots en veel plezier terugkijken op een lange, maar
heel leuke dag.

Foto: Ajax.nl/Louis van de Vuurst

Voetvolleytoernooi in The Beach

Eerste schaal voor Ajax
Aalsmeer - Frank de Boer koos
dinsdagochtend voor een alternatieve training. In plaats van op het
vertrouwde gras van de Toekomst
werkten de Ajacieden zich bij The
Beach in Aalsmeer in het zweet. Het
voetvolleytoernooi leverde een zinderende finale tussen Team Vertonghen en Team Janssen op. De
jarige Vertonghen trok tijdens de
eindstrijd aan het kortste eind: 1512. “Ik heb alvast een schaal”, zei
Theo Janssen met een grote glimlach toen hij rond 13.00 uur met
de gewonnen schaal de bus in-

Trampolinespringen SV Omnia
Ritmische gymnastiek

Rebecca naar de finale!
Kudelstaart – De inmiddels 17 jarige Kudelstaartse Rebecca Rommerts, gymnaste bij SV Pax Haarlemmermeer, had eerder via twee
voorwedstrijden een plaats weten te
bemachtigen voor de halve finale B
niveau Ritmische Gymnastiek. Deze
wedstrijd vond zaterdag 21 april in
Dordrecht plaats. Goed gemutst, op
de tribune aangemoedigd door haar
trouwste supporters en in de zaal
begeleid door Mara van Eijk, trainster van SV Omnia 2000 waar Rebecca haar RG carrière begonnen
is, begon voor Rebecca in de middag de wedstrijd. Voor categorie 1B
stonden een oefening met bal en
een oefening met knotsen op het
programma. Rebecca, altijd goed
met haar bal oefening, liet ook op
deze halve finale een mooie oefening zien. In de tweede ronde moest
Rebecca haar oefening met knotsen
laten zien. Bij deze oefening liet Rebecca hier en daar een steekje vallen. Omdat tijdens het verloop van
de wedstrijdmiddag niet alle cijfers doorgegeven werden, was het
wachten op de uiteindelijke uitslag
nog wel even heel erg spannend.
De nummers 1 tot en met 7 van deze wedstrijd plaatsen zich namelijk voor de finale. Voor de oefening

met bal behaalde Rebecca de zesde
score en de deze dag wat mindere
knots oefening werd zelfs gewaardeerd met een vijfde notering. Hetgeen uiteindelijk inhield dat Rebecca keurig als vijfde eindigde en zich
dus heeft weten te plaatsen voor de
finale, die op 13 mei in Alphen aan
den Rijn plaatsvindt.

Goud voor Donnatella,
Dian, Melina en Bonita
Aalsmeer - De voorrondes voor
het trampolinespringen klasse C, D
en E, District West zijn begonnen op
14 april. Diverse springers van verschillende klasse maakten zich in
de ochtend op om te beginnen met
het synchroon springen. Bij het synchroon springen is het de bedoeling dat twee springers dezelfde oefening geheel gelijk springen. In de
klasse E instappers gemengd, Melina en Sien. Zij hadden zich goed
voorbereid en lieten de jury een leuke oefening zien. Omdat zij in deze klasse de enige zijn, hebben zij
de eerste plaats behaald. In de categorie pupillen gemengd E namen
vier teams van SV Omnia 2000 deel.
Floor en Evelien wisten de vierde
plaats te veroveren. Op de twee-

de plaats een team van twee jongens, Teun en Cody eindigde op
twee en aan Dian en Donnatella is
goud uitgereikt. In de Jeugd E junior gemengd twee koppels. Nicky
en Amber werden tweede. Zij hadden concurrentie van Marcella en
Denise die hun oefeningen net iets
netter sprongen. De meiden Danischa en Ebbie maakten een foutje
in hun oefening maar alsnog werd
de tweede plaats behaald. De D
jeugd gemengd werd voor SV Omnia vertegenwoordigd door Bonita
en Joyce. In deze klasse één tegenstander, maar de meiden hebben de
jury overtuigd dat zij de beste waren. In de categorie Junior Senior
gemengd een veld van 5 koppels.
Naomi en Cato wisten een vier-

de plaats te bemachtigen, gevolgd
door Marlies en Fleur die genoegen
moesten nemen met plaats vijf. Het
laatste koppel waren de heren Max
en Marvin. Zij lieten een mooie oefeningen zien. Met het verschil van
0.5 zijn zij op de tweede plaats geeindigd. Na de prijsuitreiking, startte het individuele springen. Bij de
instappers gemengd E behaalde
Melina goud en Sien zilver. In de
klasse E gemengd vijf springers van
SV Omnia 2000. Donnatella eindigde op twee, Tanja op drie, Dian
op vier, Denise op negen en Kalina
op vijftien. Bij E- Pupillen gemengd
drie springers: Marcella behaalde
brons, Amber werd tiende en Nicky eindigde op de elfde plaats. Esther wist in de categorie junior senior gemengd een mooie tweede plaats behaald. Bij de D Jeugd
meisjes vier springers van SV Omnia 2000. Bonita kreeg goud, op de
voet gevolgd door Serena, die zilver
overhandigd kreeg. Joyce eindigde op plaats vier en Naomi van de
C. op plaats vijf. In de categorie D
vloer. Plaatsingspunten voor het NK
zijn gehaald in de beginners categorie door: Yosra, Tara, Julia, Rachel
(2x), duo Nikkie en Imca, Yvanka en
Amber. In de intermediate categorie zijn Kim, Solenne (2x), Selina (4x)
en Imca (3x) door naar het NK. Voor
het eerst zijn er door Omnia-leden
plaatsingspunten in de advance categorie gehaald door: Solenne (83)
en Selina (82.2).
Solenne heeft het nieuwe clubrecord op haar naam staan. Goud is
verder behaald door Alicia en Nikkie en beiden mogen deelnemen
aan het NK. Het preteenteam deed
mee bij het onderdeel small team
dance twirl en verraste met een
puntentotaal van 74.2. Goed voor
plaatsing voor het NK.

Wielrennen

Geslaagd voorjaar voor
Jordy Buskermomen
Aalsmeer - De Kudelstaartse wielrenner Jordy Buskermolen mag zeer
tevreden zijn over zijn resultaten bij
de wielerwedstrijden in het voorjaar. Als lid van het SwABo Cyclingteam uit Leiden heeft hij als derde
jaars belofte in maart deelgenomen
aan de 31e Meeús Race in Lierop,
de eerste wedstrijd van de beloften
competitie (onder 23 jaar). Hij reageerde te laat om deel uit te maken
van de kopgroep van 15 man, maar
wist met nog 20 kilometer te rijden
te ontsnappen uit het peloton. Met
zijn metgezel wist hij de afstand nog
bijna goed te maken en eindigde hij
op een prima 16e plaats, waarmee
hij zich kwalificeerde voor de Nederlandse Kampioenschappen voor
beloften, die eind juni plaatsvinden
in Kerkrade. Op 31 maart stond de
Omloop van de Braakman op het
programma als start van de Clubcompetitie. Deze in Zeeland verreden wedstrijd gaat over grote stroken met kasseien. De 20-jarige
wielrenner reageerde alert toen een
groep wegreed. Helaas brak er 20
kilometer voor de streep een spaak,
waardoor hij moest wachten op een
reservewiel. Hij kon niet meer terugkeren in de kopgroep en eindigde op een 20ste plaats. In het Paasweekend heeft Jordy in Noord Ierland de Tour of the North gereden.
De etappewedstrijd startte op vrijdag met een proloog over 1360 meter. Jordy reed naar een zeer verdienstelijke 13e plaats. Ploegmaat
Frank Niewold scoorde de snel-

stapte. Samen met Christian Eriksen en Daley Blind kroonde de middenvelder zich dinsdag tot winnaar van het Ajax Voetvolleytoernooi in Aalsmeer. Na anderhalf uur
voetvolley in zomerse omstandigheden had Team Janssen het beste voor het laatst bewaard. Hoewel
de winnaars eerst nog op setpoint
de bal in het net serveerden, sloegen Janssen en co een rally later
alsnog toe. Begeleid door de klanken van ‘Three Little Birds’ smaakte de overwinning extra zoet. De
zege van Team Janssen zorgde er-

ste tijd en mocht zaterdag in de leiderstrui van start. In de zware etappe van zaterdag lukte het de SwABo-renners niet om de leiderstrui
te verdedigen. Zondag verliep de
koers beter. Na zo’n 25 kilometer
ontstond een kopgroep, met daarin Jordy, die na 90 kilometer op kop
rijden mocht sprinten om de overwinning. Op een halve lengte van de
winnaar eindigde Jordy als tweede.
De laatste dag waren de verwachtingen hoog, echter een snel opgelopen lekke band wierp Jordy terug
naar de laatste groep. Hij kon nog
een stuk opschuiven, maar kon de
kopgroep niet meer inhalen. Terug
in eigen land stond op zaterdag 14
april de Omloop Lek en IJssel voor
beloften op het programma. Het
werd een nerveuze koers over de
smalle rivierdijken met verschillende
ernstige valpartijen. Jordy eindige in
de tweede groep op een knappe
34e plaats. Zaterdag 21 april stond
Jordy aan de start van de Arno Wallaard Memorial in Meerkerk. Deze
koers, waarin vooral professionals te
zien waren, was voor hem een kans
om zich te meten met een hoger niveau. Na een koers over 200 kilometer eindigde Jordy op de 27e plaats.
Een zeer goede prestatie als tweede
renner uit een clubteam.
De komende weken zal Jordy in actie komen in de wedstrijd om de
Wim Hendriks Trofee in Koewacht
(Zeeland) en onder andere tijdens
het districtskampioenschap.

Achter: Amber, Nikkie, Eefke, Selina en Imca. Midden: Ebony, Rachel en Yvanka. Voor: Laetischa en Resa.

Twirl- en majorettewedstrijden

Promoties voor Alicia,
Nikkie en juniorteam
Aalsmeer - Zaterdag 21 april heeft
een aantal twirlsters van SV Omnia 2000 deelgenomen aan de majorette- en twirlwedstrijd in Nieuw-

koop. En zondag 22 april stond een
twirlwedstrijd in Zevenhoven op het
programma. In totaal kwam SV Omnia 2000 dit weekend 42 keer op de

Baanloop bij Aalsmeerse
Atletiekvereniging
Aalsmeer - Woensdag 9 mei kan
iedereen weer meedoen met de 5
kilometer Florimex baanloop. Deze baanloop wordt al jarenlang
op elke tweede woensdag van de
maand gehouden bij AVA. Alle dames en heren, jongens en meisjes
en ook veteranen zijn van harte welkom. Test je conditie door eens op

recreatieve wijze 5 kilometer te lopen op de baan van atletiek vereniging Aalsmeer. Probeer de 12 en
halve ronden te volbrengen met lekker lopen in je eigen tempo. Bij de
finishlijn staan ervaren juryleden om
de juiste tijden te noteren. Het startschot wordt exact om 20.00 uur gegeven. Eerder komen is raadzaam,

Het juniorteam bestaande uit Lisa,
Manon, Suzanne, Alicia, Yosra, Imca en Nikkie liet onder leiding van
coach Valerie ook een overtuigend
optreden zien. De jury waardeerde dit met 70.1 punten en promotie
naar small team dance junior intermediate. Met 18 gouden (3 met keer
promotie) 10 zilveren en 10 bronzen
medailles kan terugkeken worden
op een zeer geslaagd twirlweekend.
Een compleet overzicht van alle uitslagen is te vinden op www.svomnia.nl. De volgende wedstrijd is
op zaterdag 12 mei in sporthal de
Bloemhof. Lijkt het je ook leuk om
te komen twirlen? Voor meer informatie over twirlen kan contact opgenomen worden met de Productgroep Coördinatoren Sandra Kok
of Linda Nederstigt per e-mail twirlen@svomnia.nl.
bijvoorbeeld om alvast warm te lopen of een kopje koffie te drinken
in de gezellige kantine. Het complex
is geopend vanaf 19.15 uur. De kosten bedragen 2 euro voor niet-leden
van AVA.
De atletiekbaan is te vinden aan de
Sportlaan 43a en kleedkamers met
douches zijn aanwezig.
Na afloop wordt er een groot aantal planten verloot onder de deelnemers aan de hand van het startnummer. Voor meer informatie:
www.avaalsmeer.nl.

voor dat jarige job Jan Vertonghen
zijn 25ste verjaardag niet kon opvrolijken met de eerste plaats. Samen met André Ooijer (die gaandeweg de poulefase nog even slim
naar het doelsaldo informeerde bij
de scheidsrechter) en Siem de Jong
moest hij genoegen nemen met ‘zilver’. Toch werd de verjaardag van
de Ajax aanvoerder allerminst vergeten. Daags voordat Johan Cruijff
zijn 65ste verjaardag viert, kreeg de
nummer vier van Ajax felicitaties te
over. Toch had de Belg die uiteraard
graag ingeruild voor felicitaties
als winnaar van het toernooi. Voor
Team Verhoeven was er ook nog
een beetje reden tot juichen bij de
indoor strandlocatie in Aalsmeer.
Samen met Nicolás Lodeiro en Dico Koppers legde hij beslag op de
derde plaats. Voor Team Anita (samen met Sigthórsson en Aras Özbiliz) restte daarom de een-na-vervelendste plaats in de sport: plek 4.
De strandtraining vormde voor de
Ajacieden een welkome afleiding in
het strakke schema waarin de koploper van de Eredivisie richting het
kampioenschap aftelt. Met nog drie
wedstrijden te gaan en zes punten
voorsprong op AZ en Feyenoord
lijkt de 31ste landstitel nog slechts
een kwestie van tijd. Zondag op
bezoek bij FC Twente krijgt Ajax
de eerste van drie kansen om het
kampioenschap te veroveren. Het
zou voor Janssen de ultieme bekroning op zijn eerste jaar bij Ajax zijn.
De ene hand waarmee hij de echte kampioenschaal vastheeft, wordt
hopelijk snel verdubbeld.
Tekst: Ajax.nl
junior gemengd moest Marlies het
opnemen tegen zeven tegenstanders. Een flinke dobber, ze is op de
laatste plaats geëindigd. In categorie D Senior gemengd drie dames
van SV Omnia 2000. Sanne van V.
wist in een veld van negen springers een prachtige vierde plaats te
behalen. Naomi eindigde op plaats
zeven en zus Sharona sloot de rij
af met plaats negen. Bij de pupillen gemengd E drie springers. Floor
werd zesde, Evelien zevende en Cody negende. In de categorie C Junior dames namen Ebbie en Sabine
deel voor SV Omnia. Sabine behaalde een mooie vijfde plaats en Ebbie
bereikte de negende plaats. In de
categorie C jeugd meisjes had Danischa liefst tien concurrenten. Ze
heeft het voor elkaar gekregen om
op de vijfde plaats te eindigen. Mila werd negende. De middag werd
weer afgesloten met de heren Max
en Marvin. Max had zijn oefeningen goed onder controle en scoorde een derde plaats gevolgd door
Marvin op de vierde plaats.

Oceanus zwemt
door hele land!
Aalsmeer - De afgelopen twee weekeinden waren er belangrijke wedstrijden voor de zwemmers van Oceanus.
Eerst was er in Eindhoven 4 dagen
lang de Swim Cup met deelname van
veel topzwemmers. Voor Oceanus deden Vincent Moolhuijsen, Chantal en
Tamara Grove mee. Vincent wist zich
op drie afstanden te plaatsen voor de
finales: 400 vrij, 400 wissel en 200 vlinder. Met daarnaast vijf persoonlijke records en clubrecords op de 400 wissel en 200 vlinder zwom hij een prima toernooi. Chantal zwom dikke persoonlijke records op de vlinderslag en
plaatste zich op de 50 rug voor de finale. Ook voor haar drie clubrecords
(50, 100 vlinder, 50 rug). Tamara kwam
tot een klein persoonlijk record op
de 100 rug. Een week later was het
de beurt aan Bart Sommeling, Chantal Grove, Jeffrey Reijnders en Vincent Moolhuijsen voor het NK lange afstanden in Amersfoort. Voor Bart
stond er 1500 vrij op het programma.
Hij zwom een mooie regelmatige race
met op zowel de 800 meter als aan
het eind een dik persoonlijk record.
Met 19.20.81 werd hij tiende. Chantal,
Jeffrey en Vincent plaatsten zich voor
de 5 kilometer vrijeslag. Jeffrey zwom
met een polsblessure, maar verzuimde dat te melden bij de scheidsrechter.
Hij zwom zijn banen, maar kreeg geen
officiële tijd genoteerd. Vincent begon
optimistisch aan zijn race, maar moest
na sterk oplopende tijden opgeven na
4 kilometer. Chantal zwom een hele
gelijkmatige race en was met 1 uur en
zes en een halve minuut een halve minuut sneller dan vorig jaar. Het leverde haar een negende plaats op. Zondags waren er twee limietwedstrijden
in Beverwijk en Amersfoort. In beide
baden positieve resultaten. In Beverwijk zwom Lianne Bouwmeester weer
sneller op de 100 vrij (1.09.81) en Wessel de Jong verraste op de 200 vlinder met 2.38.57. In Amersfoort zwom
Rick de Mercado op de 50 vrij naar
een NJK limiet. Eva van der Born komt
met 30.04 steeds dichter bij die limiet,
maar komt nog een nageldikte tekort.
Voor Luca Ebbinge (50 en 200 vrij) en
Michelle Meulenbroek (200 rug) kwamen er nieuwe persoonlijke records
op de klokken.

