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DEZE WEEK:

1

C1000 Koster

Open dag Slechtvalken
zondag in Watertoren

Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Installatie van nieuwe
burgemeester dag later

de tussenbalans

I.v.m. Hemelvaart

verschijnt de krant
volgende week 1 dag eerder
(woensdag 8 mei)
materIaal aanleveren
kan tot uIterlIjk
dInsdag 12.00 uur.

“Zorg en Sociale Voorzieningen”
WWW.aalsMeeRse belanGen.nl

NU OOK IN AALSMEER!
ZIJDSTRAAT 34-36, AALSMEER

MEIMAANDACTIE

FASHION VOOR DAMES HEREN EN KIDS!
SHOEBYFASHION.COM

MoEDErDAgTIp
korting

30%

op de gehele op voorraad zijnde

VAZEN

Aanbiedingen
uitgesloten

actie geldig t/m 28 mei

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer
0297-385281
Gratis parkeergelegenheid.

NU:

NISSAN

QASHQAI Acenta

QASHQAI

met €2200,- voordeel!
Nissan Nieuwendijk

Vijf Aalsmeerders zijn beloond met een Koninklijke onderscheiding. Van links naar rechts: Gerard Joling, Ernie Wesselius, Jan Dekkers, Garry Scholte en Marjo van Leeuwen met burgemeester Van Eijk. Foto: Jacqueline Kristelijn

Drukte bij lintjesregen en
viering van Kroningsdag
Aalsmeer - De ‘lintjesregen’ afgelopen vrijdag 26 april kreeg dit jaar
landelijke bekendheid. Inwoner Gerard Joling is benoemd tot Ridder
en op de uitreiking van deze onderscheiding aan de zanger en entertainer werd door veel televiziezenders en kranten aandacht geschon-

ken. De uitreiking werd bijgewoond
door een groot aantal collega’s van
de zanger, waaronder Patty Brard en
Patricia Paay, en natuurlijk was een
stoel gereserveerd voor moeder Joling. Benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau zijn Marjo van Leeuwen, Gerry Scholte-Remmerswaal,

Een zonnige Kroningsdag met heel veel activiteiten, voor met name kinderen.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Zijdelweg 53 1421 TC Uithoorn
tel 0297-563044
WWW.NISSAN-NIEUWENDIJK.NL

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
13.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL

Jan Dekkers en Ernie Wesselius. Elders in deze krant een verslag met
foto’s van deze feestelijke bijeenkomst.
Koninginnedag
Heel feestelijk was ook de Kroningsdag op 30 april. Het was dit keer niet
de verjaardag van de Koningin die
gevierd werd, maar de troonswisseling. Voor het eerst sinds vele jaren heeft Nederland weer een koning: Koning Willem-Alexander en
zijn vrouw mag zich Koningin Maxima noemen. De koningin gaat sinds
30 april weer als Prinses Beatrix door
het leven. De troonswisseling is door
velen op televisie bekeken, maar er
waren ook heel veel mensen buiten bij alle activiteiten. En niet alleen
in Amsterdam, in Aalsmeer was het
overal ook superdruk. Voetje voor
voetje over de vrijmarkt in de Zijdstraat, in de rij bij de attracties op het
Raadhuisplein, blije gezichten voor
alle spelletjes in Kudelstaart en in
Oost genoten eveneens kinderen en
ouders van alle evenementjes en de
vrijmarkt. Elders in deze krant meer
foto’s van deze (gelukkig ook) zonnige Oranjedag!

ASSURANTIE & ADVIES

Zwarteweg 121
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen
• Hypotheken • Adviezen

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!

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

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

Uitstel aanleg nieuwe weg vanwege Green Park

Oude Middenweg opgeknapt voor
aansluiting op nieuwe N201
Aalsmeer - Op 22 april is de Waterwolftunnel geopend voor verkeer,
waardoor de Legmeerdijk (N231)
door de nieuwe N201 is verbonden
met de Fokkerweg (N232). Het is een
belangrijke mijlpaal in het project
N201+. Maar het project is nog niet
klaar, want er wordt nog hard gewerkt aan verschillende deelprojecten. De aansluiting van de Fokkerweg/Schipholdijk op de A9 is daarvan het verste gevorderd. Tot aan de
zomervakantie wordt nog gewerkt
aan dit deel en blijft de afslag naar
de A9 direct uit de Waterwolftunnel
nog gesloten. De reden hiervoor is
dat de doorstroming op de Schipholdijk tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden nog beperkt is. De
aansluiting van de nieuwe N201 op
de A4 wordt op zijn vroegst in 2014
verwacht en is afhankelijk van een
cruciale grondwerving rond Schiphol-Rijk. Ook het aquaduct onder
de Amstel en de aansluiting op de
Zijdelweg zullen in 2014 pas klaar
zijn. In Aalsmeer komen twee aansluitingen op de nieuwe N201: de
Legmeerdijk en de Middenweg. De
Middenweg ligt in de gebiedsontwikkeling Green Park Aalsmeer en
in de plannen voor dit gebied wordt
een nieuwe Middenweg aangelegd
met twee nieuwe kruispunten met
op- en afritten naar en van de nieuwe N201. Op deze nieuwe kruispun-

ten zullen verkeersregelinstallaties
worden geplaatst, Deze zijn nodig,
omdat uiteindelijk circa 13.000 motorvoertuigen per dag worden verwacht, als Businesspark Green Park
Aalsmeer in zijn geheel ontwikkeld
is. Zover is het op dit moment nog
niet, want ondermeer vanwege het
economische klimaat is de verkoop
van kavels aan bedrijven in Green
Park Aalsmeer achter gebleven bij
de verwachtingen.
Meer zicht op verkoop
Daarom is besloten de aanleg van
de nieuwe Middenweg uit te stellen
tot er meer zicht is op verkoop van
kavels. De verwachting is dat de interesse voor het terrein zal toenemen nu er een belangrijke schakel
in het regionale netwerk, de nieuwe
N201, is opengesteld. De recente
grondverkopen aan Met en Co zijn
in ieder geval een stap in de goede richting. Omdat de aanleg van de
nieuwe Middenweg is uitgesteld, is
gekozen om voorlopig nog gebruik
te maken van de oude Middenweg.
In de afgelopen weken is de oude
Middenweg vanaf de Aalsmeerderweg daarom opgeknapt. Het is de
bedoeling om de Middenweg vanaf de Machineweg ook aan te sluiten op de nieuwe N201. Daarvoor
moet een stukje nieuwe Middenweg worden aangelegd en moet de

fietsbrug worden vervangen door
een bredere dam met duikers. Voor
de aanleg van de nieuwe Middenweg moet een nieuw planologisch
besluit worden genomen. Het besluit wordt op dit moment voorbereid. Hiervoor worden verschillende
onderzoeken gedaan. De aanvraag
wordt in de komende weken ingediend. De voortgang van de procedure is afhankelijk van het indienen
van zienswijzen en eventueel het instellen van een beroep door belanghebbenden. Het is de verwachting
dat het besluit in de tweede helft
van 2013 rechtskracht zal hebben,
waarna de werkzaamheden gerealiseerd kunnen worden. Deze werkzaamheden zullen circa 6 weken
in beslag nemen. Tot die tijd is de
nieuwe N201 vanuit Nieuw Oosteinde het best bereikbaar via de Machineweg en de Legmeerdijk. Voor
de zomer zal ook de nieuwe Japanlaan in Green Park Aalsmeer in gebruik worden genomen, zodat het
verkeer bij de nieuwe rotonde de
Legmeerdijk op kan rijden. Mocht
er nog vragen zijn over de verkeersafwikkeling in de komende maanden dan kan contact opgenomen
worden met Thijs Kreukels via 0205404150 of Carl Riechelman via
020-5404740. Op de website van
provincie Noord-Holland is ook de
voortgang te volgen.

LAATSTE
WEKEN
ALLE COLBERTS, PAKKEN,
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Grootste herenmode pand van Aalsmeer
Dorpsstraat 4 (kruising met de Zijdstraat)
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INFORMATIEF
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., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
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

KERKDIENSTEN
5 en 9 mei
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst. Tevens crèche en
peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. met spreker
Klaas van Denderen. Tevens speciale dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. W. Blomjous uit Aerdenhout. Collecte voor Voedselbank
Aalsmeer. Opvang allerkleinsten en
zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om
10u. en 16.30u. diensten. Hemelvaartsdag 9 mei 10u. dienst.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
van Popering. Hemelvaartsdag 9
mei 10u. dienst ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met dhr.
P.J. Verhagen uit Harderwijk. Organist W. Spaargaren. Om 18.30u.
zangdienst. Hemelvaartsdag 9
mei 10u. dienst ds. E.J. Westerman.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst kand. J.
van Rumpt, Alblasserdam. Organist M. Noordam. Hemelvaartsdag
9 mei 10u. dienst ds. J. de Goei.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels, spreker Martin Koornstra.
Aparte bijeenkomsten voor kinderen. Om 19u. Baan7, jongerendienst.
Spreker Will Stacken.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. A. Jansen uit Woerden en 16.30u. met ds. K. Muller.
Hemelvaartsdag 9 mei gez.dienst
met CGK om 10u. met ds. M. Hogenbirk.

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Herdenkingsdienst in
Karmelkerk Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 4 mei
wordt in de Karmelkerk aan de
Stommeerweg 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 van de Raad. Krijgsmacht

predikant Ruurd van der Weg uit
Uithoorn zal voorgaan, organist is
Nico van Geijlswijk. Het thema van
de dienst is: Vrijheid spreek je af. De
samenkomst begint om 19.00 uur.
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.

Dodenherdenking in Centrum,
Kudelstaart en Aalsmeer-Oost
Aalsmeer - Op 4 mei vinden in de
gemeente drie herdenkingsmomenten plaats. De officiële gemeentelijke dodenherdenking vindt plaats
bij het monument aan de voorzijde van het gemeentehuis op het
Raadhuisplein. De door de wijken
georganiseerde herdenkingen zijn
bij te wonen bij de Propeller aan
de Schweitzerstraat in Kudelstaart
en bij het monument Hell’s Fury in
de G. den Hertoglaan in AalsmeerOost. Alle inwoners zijn van harte
uitgenodigd om deze herdenkingen
bij te wonen. De herdenking met
een toespraak door burgemeester
Van Eijk bij het gemeentehuis aan
het Raadhuisplein vindt plaats vanaf
19.45 uur. Leerlingen van de Jozefschool dragen gedichten voor. De
vlaggen worden hier halfstok gehangen en deze blijven ook na de
algemene stilte tot zonsondergang
halfstok hangen. Wethouder Rik
Rolleman zal deze herdenking ook
bijwonen. In Kudelstaart worden de
gevallenen herdacht bij de propeller
aan de Albert Schweitzerstraat. Hier
start de herdenking om 19.30 uur

met muziek door muziekvereniging
Flora, bijdragen door leerlingen van
de OBS en een toespraak namens
de gemeenteraad door AB-lid Danny Tol. Wethouder Ad Verburg zal
deze herdenking ook bijwonen. Na
de herdenking is er gelegenheid om
koffie te drinken in het Dorpshuis.
De herdenking in Aalsmeer-Oost
begint om 19.35 uur en wordt muzikaal omlijst door Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda. Kinderen van pcbo De Brug houden
een voordracht en Robert van Rijn
zal hier namens de gemeenteraad
het woord voeren. Wethouder Gertjan van der Hoeven zal deze herdenking ook bijwonen. Net voor de
twee minuten stilte om 20.00 uur zal
Anneke Wies-Blom op trompet ‘The
last post’ uitvoeren. Na de herdenking wordt koffie geschonken in Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Alle belangstellenden zijn tijdens de
drie herdenkingen meer dan welkom. De gemeente verzoekt iedereen om tijdens de algemene stilte
bezigheden te staken, stil te staan
en geluiden te vermijden.

Zaterdag in Doopsgezinde kerk

Toneel ‘Adres onbekend’

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russische Orthodoxe diensten. Zondag geen dienst.

Aalsmeer - Op zaterdag 4 mei zal
om 15.00 uur in de doopsgezinde kerk het toneelstuk ‘Adres onbekend’ opgevoerd worden door
toneelgroep Cabaal. Het toneelstuk (naar een novelle van Kathrine Kressman Taylor) gaat over twee
vrienden, een Jood en een Duitser,
en past zeer goed in de tijd rondom 4 mei. Een Duitse kunstenaar en
een Joodse Amerikaanse kunsthandelaar hebben samen een bloeiende galerie opgezet in San Francisco.
Er ontstaat een hechte vriendschap
tussen de twee mannen. Echter, de
opkomst van het Nazisme in die jaren wordt de tragische spelbreker.
Het belooft een indrukwekkende
voorstelling te worden. De schrijfster
Kathrine Kressmann Taylor werd geboren in 1903 in Portland, Oregon.
Zij studeerde in 1924 af en verhuisde naar San Francisco alwaar ze

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. leesdienst met mw.
M. Vreeken. Om 10u. tevens tienerdienst. Hemelvaartsdag 9 mei om
9.30u. dienst met ds. J. Vrijhof.

Baan7 jongerendienst met
Wil Stacken zondag

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag
om 17u. in Kloosterhof woord-communieviering met N. Kuiper en om 19u.
in Karmelkerk dodenherdenkingsdienst met ds. R. v/d Weg. Zondag
om 10.30u. in Karmelkerk euch.viering met L. Seeboldt. Om 14u. Poolse
dienst met Christoff. Hemelvaartsdag
9 mei 10.30u. in Karmelkerk Euch. viering met L. Seeboldt mmv Karmelkoor.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. J. van Dalen. Hemelvaartsdag 9 mei dienst
om 10u. met ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 10.30u. eucharistieviering met
H. Post. Hemelvaartsdag 9 mei om
10.30u.
woord-communieviering
met A. Blonk mmv koor.
Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. Op 6 mei om 20u.
met br. Frank Ouweneel.
Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw
Seringenhorst, Parklaan 26a. Op
dinsdag 7 mei 20u. met P.A. Slagter.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerderbrug – Zondag 5 mei
is er weer een Baan7 jongerendienst
in de Levend Evangelie Gemeente.
Eigentijds, afwisselend en met veel
muziek. Vanaf 19.00 uur is jeugd van
harte welkom aan de Kruisweg 55
in Aalsmeerderbrug. Dit keer is Will
Stacken te gast. De jonge spreker
komt oorspronkelijk uit Minnesota
USA, maar woont sinds 2005 in Amsterdam. Hier werkt hij voor Jeugd
met een Opdracht. Hij geeft les en
reist met studenten de hele wereld
rond om mensen het evangelie te

Peuterinstuif
en literair
Aalsmeer - Op woensdag 8 mei van
9.30 tot 11.30 uur is er weer inloop en
ontmoeting bij de Oost-Inn in De Mikado in de Catharina Amalialaan 66.
Van 9.30 tot 10.30 uur is de peuterinstuif en van 19.30 tot 21.30 uur staat
de literaire avond weer op het programma. Het boek van Henk Scheermeijer ‘Aanslag op het Vaticaan en
andere westerse doelwitten’ wordt
besproken. Henk, alias Henry Mar-

Oecumenische
woensdagviering Waar is Lady?

Aalsmeer - Elke tweede woensdag van de maand wordt er in de kapel van zorgcentrum Kloosterhof in
de Clematisstraat 16 een oecumenische viering gehouden onder auspicien van de Raad van Kerken Aalsmeer.
De bijeenkomst begint om 19.15 uur
en duurt een half uurtje. Op woensdag 8 mei zal dominee J. van Popering
in de viering voorgaan en een korte
overdenking houden naar aanleiding
van het jaarthema ‘Ezels in de Bijbel’.

Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas is Lady, een zwartwitte poes. Het dier heeft 4 witte poten en een wit vlekje op de kop. Lady is al 16 jaar oud. Ze wordt vermist vanaf het Scarlattilaantje in de
Hornmeer. Wie de poes heeft gezien, wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
afdeling Noord-Holland Zuid via
0297-343618.

tekstschrijfster werd voor een reclamebureau. Het verhaal – de briefwisseling tussen twee vrienden – is
niet zomaar een fantasie geweest.
Het berustte op een ingrijpende ervaring in haar privéleven, waarbij ze
tot haar stomme verbazing zag hoe
een bevriend Duits echtpaar die een
paar jaar onder de invloed van de
nazipropaganda had gestaan in de
jaren dertig, hun Joodse vrienden
brutaal negeerden en de rug toekeerden. Belangstellenden zijn van
harte welkom om dit toneelstuk bij
te wonen. Toegang is gratis, na afloop kan een vrijwillige bijdrage gegeven worden en is er gelegenheid
om in de Bindingzaal een kopje thee
of koffie te drinken. Het toneelstuk
is geschikt vanaf ongeveer 13/14
jaar. Aanvang 15.00 uur, zaal open
vanaf 14.30 uur. Meer informatie:
www.dgaalsmeer.nl.

vertellen en armen te helpen. Niet
zo lang geleden was hij nog in Thailand, aanstaande zondag is hij bij
Baan7. Mis het niet! Baan7 wordt elke eerste zondag van de maand gehouden. Iedere keer komen er honderden jongeren uit de wijde omgeving om samen God te aanbidden,
naar een eigentijdse preek te luisteren en te genieten van spetterende
muziek. Of je nu vaker in een kerk
komt of nooit, iedereen tussen 13 en
20 jaar is van harte welkom! Meer
weten? Kijk dan op www.baan7.nl.
tin, alias Martin Hessels komt in contact met een tussenpersoon die hem
vraagt of hij de plattegrond en de beveiligingstekeningen van Estec in
Noordwijk kan leveren. Na veel verwikkelingen vinden Henk en zijn IDBcollega’s het ‘oorlogsboek’ waarin
aanslagen staan gepland op het Vaticaan, de Tower en Buckingham Palace, het EG-gebouw in Brussel, etc.
Met hulp van alle Europese Diensten
worden 260 terroristen geliquideerd.
Het boek leest vlot en blijft tot het
eind toe spannend. Voor inlichtingen:
0297-325636, 0297-345413 of kijk op
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 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
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Weteringplantsoen: Grijs-zwart-rood-witte poes. Is tien maanden
oud en heeft een chip. Heet Drakie.
- Scarlattilaantje: Zwart-witte poes met witte vlek op kop en vier witte
poten.
Gevonden:
- Geerland: Zwarte kat. Loopt met bandje om van Dierenbescherming.
- Legmeerdijk: Cyperse kat met witte sokjes, bef en buik.
- Bij Gamma parkeerplaats: Konijn, bruin.
- Roerdomplaan : Rood-witte kat.
- Van Swietenstraat: Rode gecastreerde kater. Al wat op leeftijd, mager. Heeft kokertje om.

Jonge buizerd op de Poel
Aalsmeer - Op de Kleine Poel is
heel goed een jonge buizerd te zien.
Het jong (van vorig jaar) is net zo
groot als zijn ouders, met een lengte
van ongeveer 50 centimeter en een
spanwijdte van 110 tot 130 centimeter. Het grote verschil is dat zijn kop
en voorkant spierwit zijn. Zittend op
een tak tussen het frisse groen valt
hij direct op. Je kunt hem bijna niet
missen. Lekker in het zonnetje zit hij
te wachten tot er een prooi voorbij
komt. Buizerds eten graag muizen,
maar ook reptielen, amfibieën, insecten en regenwormen. Ook een
kip is niet te groot voor hem en die
plukt hij helemaal kaal. Pa en moe
buizerd komen regelmatig even
langs om te kijken hoe het met hem
is. Maar hij blijft onverstoorbaar op

zijn tak zitten. Pas als twee kraaien
hem lastigvallen, vliegt hij op. Op de
thermiek gaat hij de lucht in. Het is
heel goed te zien dat het een jong
is; zijn vingers (aan het eind van de
vleugels) zijn donkergekleurd. En
daar vlakvoor zit aan beide kanten
een zwarte vlek, een komma genoemd. Een prachtig gezicht. Zeker
als pa en moe hem vergezellen en
ze gezamenlijk rondzweven.

Bevrijdingsdienst
in De Spil
Kudelstaart - Op zondag 5 mei
houdt de Samen op Weggemeente een feestelijke dienst in verband
met Kroningsdag en Bevrijdingsdag. Voorganger is dominee Hans
van Dalen.
Medewerking aan deze dienst
wordt verleend door het koor Close
Heavenly uit Amstelveen. Het is een
projectkoor en bestaat uit veertien
enthousiaste koorzangers en zangeressen, die bewerkingen van eigentijdse popmuziek ten gehore
gaan brengen.
De dienst begint om 10.00 uur in
kerkelijk centrum De Spil in de Spilstraat 5. Iedereen is van harte welkom!

Papier voor
verenigingen
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 3 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. Dus verzamel het papier voor
de eerste vrijdagavond van de maand.
Voor alle datums kan gekeken worden
op www.desupportersverenigingkudelstaart.nl.

Inloop 65+ers
zondagmiddag
Aalsmeer - Zondagmiddag 5 mei
is er inloop van 15.00 tot 16.30 uur
een een inloop voor 65+ inwoners.
De aanwezigen gaan naar een verhaal van Herman van Veen luisteren
en aansluitend naar de muziekkeuze van mevrouw Wanda Bol.
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AGENDA

Theatertip!
Uniek in Nederland!

Glenn Miller Orchestra in
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 10 mei is
The World Famous Glenn Miller Orchestra te gast in het Crowntheater Aalsmeer met het programma ‘In
the Miller Mood’. Onder deze titel is
tevens de nieuwe CD uitgebracht.
Het is een van de weinige optredens in Nederland, want het geweldige orkest toert slechts een week
door eigen land terwijl zij maar liefst
meer dan honderdvijftig optredens
verzorgen in Duitsland, Polen, Wenen, Moskou, Tel Aviv en nog twaalf
Europese landen. “Het lijkt wel alsof het meer leeft in het Buitenland”,
aldus dirigent en orkestleider Wil
Salden. En verder: “Zo hebben we
laatst bijvoorbeeld in het bekende concertgebouw van Luzern gespeeld waarbij tot twee maal toe de
zaal was uitverkocht. Bijna tweeduizend man die genieten van ons
swingprogramma. Echt geweldig.
Onze Big Band bestaat in totaal uit
zeventien mensen. Stuk voor stuk
muzikanten van het conservatorium. Ik kan met trots zeggen dat we
een superprofessionele band hebben samengesteld. We hebben niet
voor niets de licentie gekregen van
de zoon van de echte Glenn Miller
manager.” Vanaf 1990 is het Glenn
Miller Orchestra al op tournee. Het
betreft een weergaloos swingprogramma met natuurlijk de muziek
van Glenn Miller. Ook worden andere orkestleiders uit die tijd niet vergeten. Denk aan Woody Herman,
Count Basie en Harry James. Er is
een belangrijke rol weggelegd voor
zangeres Ellen Bliek en de closeharmony groep ‘The Moonlight Serenaders’. In dit programma worden

tevens nummers gespeeld als herinnering aan zangeres Ella Fitzgerald.
“We swingen de pan uit”
Op de vraag voor welk publiek het
Glenn Miller Orchestra toegankelijk is, antwoordt Wil Salden het volgende: “Ons fantastische swingprogramma is absoluut voor jong tot
oud. Je kunt ons vergelijken met de
tegenwoordig zeer populaire zanger
Michael Bubblé. Ook Robbie Williams heeft een aantal jaren geleden
een optreden verzorgd in de Royal
Albert Hall in London. Die DVD is
goed over de toonbank gegaan. Zulke bekende namen trekt natuurlijk
wat jonger publiek, maar wij doen
zeker niet aan onder aan de muziek.
Het is niet alleen geschikt voor vijftig + hoor. Wij swingen echt voor alle leeftijden de pan uit! Om ons live
te zien wordt een absoluut onvergetelijke avond. Ik zou dit spektakel
maar bijwonen als ik u was. We zijn
tenslotte maar kort in Nederland en
staan maar één avond in Aalsmeer.”
Wilt u een voorproefje van de swingende Big Band? Aanstaande zaterdag 4 mei wordt er aan het einde
van de dag een registratie uitgezonden bij omroep Max op Nederland
2. Kaarten voor de voorstelling, die
gespeeld wordt op vrijdagavond 10
mei vanaf acht uur, zijn nu te koop
tegen de Sprintprijs van 22,50 euro, hierbij geldt wel: op is op. De reguliere prijs is 27,50 euro. Bel: 09001353 of bezoek de website voor actuele prijsinformatie: www.crowntheateraalsmeer.nl
Door Miranda Gommans

Avond voor Hemelvaartsdag

Hucksters in The Shack!
Oude Meer - Altijd feest met Hucksters in The Shack! Dus zet het in
je agenda: De woensdagavond vóór
Hemelvaartsdag, 8 mei! Hucksters is
een rockcoverband en al sinds 1993
een begrip in Aalsmeer en omstreken. Dit jaar viert de band z’n 20 jarig jubileum, iets wat zeker niet onopgemerkt zal blijven! De band verzorgt al 20 jaar optredens en een
optreden van Hucksters staat nog
steeds garant voor een avond vol
dampende rockcovers, van de jaren
70 tot en met nu! Overal waar deze band op het podium staat, wordt
het gegarandeerd een feest. De setlist wordt grotendeels samengesteld uit songs die niet meer weg
zijn te denken uit de rockgeschiedenis, zoals songs van Queen, Deep
Purple, Pink Floyd en Led Zeppelin, U2, Metallica. Daarnaast wordt
het repertoire continue aangevuld
met recentere rocksongs van jongere bands waarmee de muziek ook
actueel wordt gehouden, zoals Foo

Fighters, The Black Keys en Kings of
Leon en vele anderen. The ShackCrew gaat ‘way back’ met een aantal leden van Hucksters en kunnen je verzekeren dat het een dampende avond gaat worden vol met
de beste rock-covers van toen én
nu. Hucksters is: Hans Millenaar op
zang, elektrische en akoestische gitaar en mondharmonica, Ed van der
Linden op basgitaar en zang, Ron
Schalkwijk op drums en zang, Michael Hoogervorst op leadgitaar en
zang en Remco Millenaar op leadgitaar en zang. In juni presenteert
de band haar nieuwe dvd in Rijsenhout, maar eerst nog een avond rocken in The Shack! Aanvang Hucksters is woensdagavond 8 mei 22.00
uur. Entree 5 euro. The Shack is
vanaf aanstaande 3 mei iedere vrijdag, zaterdag en zondag open vanaf 15.00 uur, tenzij anders vermeld
op de site (www.the-shack.info), facebook of in de nieuwsbrief. Adres
is Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Kindermatinee en popquiz
dit weekend in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande vrijdagmiddag 3 mei draait cultureel café
Bacchus een film speciaal voor kinderen. Wie meer wilt weten over dit
kindermatinee, kan het beste vrienden worden op Facebook of zich
abonneren op de nieuwsbrief van
Bacchus.De film start om 13.30
uur. Het culturele café in de Gerberastraat is open vanaf 13.00 uur. De
entree bedraagt 1 euro voor kindren
en 3,50 euro voor hun begeleiders.
Bacchus Barrage
Hoe heette de tandarts van Jimi Hendrix? Wie herinnert zich de
openingszin van het Koningslied
nog? Geldt de Stellig van Pythagoras ook in gekromde ruimte? Lustte Julius Caesar spruitjes? Wie deze vragen zonder te verblikken kan

beantwoorden, zou zaterdagavond 4
mei mee moeten doen aan Bacchus
Barrage, met afstand de leukste
pubquiz van Aalsmeer! De samenstellers van de kwis Casper en Floris, tevens de presentatoren, hebben de vragen van de pubkwis gelardeerd met beeld- en geluidsmateriaal.
Tijdens de Bacchus Barrage is de
leut belangrijk, maar draait het wel
om winnen! Wie wil meedoen, kan
dat het beste in teamverband doen.
Als dat niet lukt, kan hij of zij zich
aansluiten bij het team dat volgens hen de grootste kans op winst
maakt. Zaterdagavond 4 mei gaat
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat om 21.00 uur open. De quiz
begint om 21.30 uur. De toegang is
gratis.

Partynight en Disco Dance party

Oranjekoorts in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag heeft
DJ Henkie danscafé de Praam op
zijn kop gezet met een gezellige
avond waarbij iedereen enorm in de
oranje feeststemming kwam! De Estafette middag met gast DJ’s Joey
van de Poppe en Jordi Nelis is druk
bezocht geweest. De heren hebben
er een fantastische middag van gemaakt! Ook Mark Fledderman heeft
met zijn gastoptreden het ware
kroeggevoel weer laten zien! Vervolgens is de Praam zich gaan richten
op de laatste Koninginnenacht. The
Last Queens Night’ is door DJ Marco Kroon tot een ware afsluitingsavond verwezenlijkt. Een volle kroeg
en gezellige feestsfeer hebben deze
avond tot in de kleine uurtjes zeer
goed gedaan! De Kroningsdag begon vanaf 13.00 uur met koffie en
gebak Vanaf 14.00 is binnen de inhuldiging bekeken van Koning Willem Alexander. Om half vier barstte
vervolgens het feest los met gewel-

dige DJ’s en artiesten. Kees Markman, Danny Terp, Ruby van Urk en
Glenn Palm zijn deze middag een legendarisch onderdeel geweest van
een druk bezette middag! De avond
is over genomen door DJ Ruan, die
nog een gezellige after party heeft
verzorgd. De oranjekoorts zet door
in café de Praam, want vrijdag 3
mei wordt weer de Praam’s Partynight georganiseerd met DJ Marco!
De zaterdag begint ‘s middags met
de Estafette Gast DJ’s en dit zijn deze keer de eigen barkeepsters Kelly en Linde. Vanaf 16.30 uur nemen
de meiden plaats achter de draaitafels. Uiteraard staat het vaste barteam om alle bezoekers te voorzien
van een hapje en een drankje!
Vanaf 22.00 uur staat een Disco
Dance party met DJ Daniel op de
agenda. Alvast om in de agenda te
schrijven: Donderdag 9 mei vanaf
22.00 uur Hemelvaart Party met DJ
Ruan!

Extra films in voorjaarsvakantie

Film ‘Olympus Has Fallen’ in
première in Crown Cinema
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 2
mei, gaat in Crown Cinema opnieuw
een nieuwe film in première: ‘Olympus Has Fallen’. De twee uur durende actiefilm gaat over secret service
agent Mike Banning (Gerard Butler), die ooit faalde bij het beschermen van de presidentiële familie. In
deze superspannende actiethriller
krijgt hij de kans om niet alleen zijn
eer, maar ook de President van de
Verenigde Staten (Aaron Eckhart) te
redden! Banning werkt na het ongelukkige voorval met name achter de schermen van het Witte Huis.
Op de dag dat Noord-Koreaanse
commando’s het Witte Huis bezetten en de president en zijn staf gijzelen, blijkt dat echter de enige plek
te zijn die hem de kans geeft om
terug te slaan. Voor het eerst vanavond te zien om 18.45 uur. Naar
‘Olympus Has Fallen’ kan op vrijdag
en zaterdag om 19.00 uur en van
zondag tot en met woensdag vanaf 18.45 uur. Tijdens deze voorjaarsvakantie presenteert Crown Cinema
dagelijks een gevarieerd filmaan-

bod voor alle leeftijden. Van donderdag tot en met woensdag dagelijks
om 11.45 uur ‘Nijntje de film’ en om
13.45 uur ‘De Croods 3D (NL)’. De
leuke film ‘Zambezia: De verborgen
vogelstad’ wordt vertoond op donderdag en zaterdag om 15.00 uur en
maandag 6 en woensdag 8 mei om
15.45 uur. Voor ‘Iron Man 3’ kunnen
de 3D-brillen vanavond om 21.00
uur, vrijdag om 21.15 uur, zaterdag
om 21.30 uur en van zondag tot en
met woensdag om 21.00 uur opgezet worden. Voor wie liever deze film
in de middag wil zien. “Iron Man 3’
draait extra op dinsdag 7 mei om
14.45 uur.
Voor meer informatie: www.crowncinema.nl. Tickets reserveren kan
via info@crowncinema.nl of bel
0297-753700. Wie nu kaarten boekt
voor de bioscoop maakt nog steeds
kans op een gloednieuwe Kia Picanto. De actie loopt nog tot en met
18 mei. De prijsuitreiking is vrijdagavond 18 mei in de theater- en bioscoopzaal van Crown Theater
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15.

Wisselbekers voor Dirkjan en
Ria bij sjoelclub Rijsenhout
Rijsenhout - Op Donderdag 25
april heeft sjoelclub Rijsenhout het
seizoen afgesloten met een feestavond. Eerst werd een overheerlijk
warm en koud buffet geserveerd,
gevolgd door trio sjoelen en een loterij met leuke prijzen.
Tot slot zijn alle winnaars van de
hoofdprijzen in het zonnetje gezet. In de Hoofdklasse is Dirkjan
Baardse eerste geworden met totaal 19.798 punten. Op twee Jan
Joore met 18.680 punten en op drie
Thomas van Brakel met 17.901 punten. In klasse A bleek Nel Lagerburg met 17.404 punten onverslaanbaar. Op twee Riet Schijf met 17.110

punten en op drie Leo van Faassen met 16.757 punten. In klasse
B behaalde Jannie van der Laarse
met 16.056 punten de hoogste eer.
Op twee Charles Kuite met 16.055
punten en op drie Alie van Tol met
15.938 punten. In klasse C is de eerste prijs uitgereikt aan Elisa Arendse met 15.374 punten. Op twee Femmy Korte met 15.023 punten en op
drie Edwin Eikelenboom met 14.848
punten.
De wisselbeker bij de heren is overhandigd aan Dirkjan Baardse en bij
de dames aan Ria van der Jagt. De
aanmoedigingsprijs mocht Edwin
Eikelenboom in ontvangst nemen.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Elektrische gitaar
‘Jim Harley’

DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW:

Akoestische basgitaar

‘Richwood’ € 246,-

Kleurige cajon’s

Lessenaar ‘Boston’

TIP:

€

(met boek) à € 159,-

AANBIEDING:
van € 29,95
(de laatsten!) voor €

Exposities
2 t/m 5 mei:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Eerste zondag
van de maand ook open.
4 en 5 mei:
* Crash Museum in fort Aalsmeer
in Aalsmeerbrug open, zaterdag en
zondag 11 tot 16u.
* Huiskamermuseum met Mokum
collectie open. Van Cleeffkade 12a.
Zaterdag en zondag 12-17u.
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u.
* Historische Tuin open. Zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang
Praamplein.
Tot en met 23 juni:
* Expositie ‘Trouwen in Oude Raadhuis 1937-1962’ in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag 14-17u. Op kinderkunstzolder tekeningen leerlingen
bassischolen.
Tot en met 11 mei
* Schilderijen van Caroline Rul-

03

lens-Eijkelboom ‘Droomwerelden in
kleur’ bij Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Diversen.
Donderdag 2 mei:
* Sjoelen Oostend in Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kienavond Supportersvereniging
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.
Vrijdag 3 mei:
* Familielezing over oorlog door
Theodore van Houten in bibliotheek
in Marktstraat, 19.30 tot 21.15u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 4 mei:
* Toneelvoorstelling ‘Adres onbekend’ in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat. Aanvang 15u.
* Pupquiz Bacchus Barrage in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 5 mei:
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55, 15-16.30u.
* Open dag over slechtvalken in de
Watertoren, Stommeerweg, 13-17u.
Maandag 6 mei:
* Veiling, lezing en expositie bij Postzegelvereniging in Parochiehuis,
Gerberastraat v/a 20u. Open 19.15u.
* Dia-lezing door Teun bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Clubavond over vakantiefilm bij
Film- en videoclub in ‘t Anker, Oosteinderweg 372a v/a 20u.
Woensdag 8 mei:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 14u.
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 11 mei:
* Geraniummarkt en braderie op
Raadhuisplein en in Zijdstraat van
10 tot 17u.
Vergaderingen
Woensdag 8 mei:
* Vergadering Dorpsraad in Dorpshuis Kudelstaart in aanwezigheid
wethouder Verhoeven v/a 20u.
Donderdag 16 mei:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in
gemeentehuis, Raadhuisplein, 20u.

De jurken van de nieuwe koningin. Tekening van Alina Korzjova, te zien op de
Kinderkunstzolder van het Oude Raadhuis.

Tentoonstelling verlengd tot 23 juni

Verfrissende kijk op de
liefde in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Liefde is het thema
in de tentoonstelling Trouwen in
het Oude Raadhuis, die verlengd
is tot 23 juni. De tentoonstelling
is opgebouwd rond 200 trouwfoto’s die werden ingebracht door de
Aalsmeerders zelf. De foto’s vertellen een persoonlijk, soms humoristisch verhaal. Tentoonstellingsmaker
Annefie van Itterzon vindt het zonde als die verhalen verloren gaan en
geeft de foto’s, soms met attributen
alle ruimte. We zien de 100 jaar oude trouwhoed van de heer Alderden, bruidsboeketten met anjers en
lelietjes van dalen en een kokette
trouwjurk uit 1957 van een bekende
Aalsmeerse journaliste. Die nostalgie loopt als een rode draad door de
tentoonstelling. Liefde, vriendschap,
intimiteit en romantiek prikkelen de
beschouwer. Niet alleen in de foto’s,
maar ook op een zeer persoonlijke
wijze in vele kunstwerken. Schilderijen, tekeningen en beelden geven
een verfrissende kijk op de uiteen-

lopende werkwijzen en interesses
van vijftien bijzondere kunstenaars.
Iedere bijdrage vertegenwoordigt
een specifieke invulling van het thema ‘liefde’. Ook op de kinderkunstzolder is het thema prachtig uitgewerkt: Bruidsparen van de toekomst zijn getekend door kinderen
uit Aalsmeer en uit Rusland!
De tentoonstelling in het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat kan iedere donderdag tot en met zondag
bezichtigd worden tussen 14.00 en
17.00 uur.

Njoy voor jongeren in N201

125,-

(zwart/sunburst)

Muziek/theater/film
Vrijdag 3 mei:
* Kindermatinee met film in Bacchus, Gerberastraat v/a 13.30u.
* Partynight met dj Marco in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Finale Popprijs Amstelland in P60,
Amstelveen v/a 20u.
Zaterdag 4 mei:
* Gastdj vanaf 16u. in café de Praam,
Zijdstraat. Vanaf 22u. Dance party.
* Feest voor jongeren tot 18jr: Njoy
in N201, Zwarteweg, 21.30-03u.
Woensdag 8 mei:
* Hucksters live in The Shack, Schipholdijk 253b, Nieuwe Meer, 22u.
Donderdag 9 mei:
* Party met dj Ruan in café de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Vrijdag 10 mei:
* Glenn Miller Orchestra in Crown
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.

• Nieuwe Meerbode
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Aalsmeer - Njoy is de nieuwe naam
van de wekelijkse zaterdag feestavond in de N201 waar jongeren
voortaan terecht kunnen voor gezelligheid, leuke mensen en de beste
hits van nu! Het team van de N201
doet er alles aan om van het centrum aan de Zwarteweg een leuke
nieuwe feestlocatie te maken voor
jongeren onder de 18 jaar en staat
altijd open voor ideeën en feedback
om het iedereen nog beter naar de
zin te maken. Aanstaande zaterdag 4 mei begint het Njoy-feest in

de N201 om 21.30 uur en duurt tot
3.00 uur. Na 1.30 uur worden geen
bezoekers meer binnen gelaten. De
minimumleeftijd is 14 jaar en legitimatie is verplicht. De entree bedraagt 2 euro. Er zijn diverse promotors die kaartjes verspreiden op
scholen waarmee je gratis binnen
kunt komen. Er wordt alleen alcohol geschonken vanaf 16 jaar en als
je dat wil kun je hiervoor een polsbandje krijgen aan de deur. Meer
over het programma op de website:
www.n201.nl.

2 mei 2013

officiële mededelingen
GewijziGde openinGstijden

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 balie burGerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
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 08.30-17.00 uur.
dienstverleninG balie bouwen &
verGunninGen uitGebreid
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk samen met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten,
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan.
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag:
8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag:
8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag:
8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinFormatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
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.
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 kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in Het beraad over een GeaGendeerd
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
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

Hemelvaart
Op donderdag 9 mei (Hemelvaart) en vrijdag 10 mei is
het gemeentehuis gesloten.
inzamelen afval
De afvalcontainers van donderdag 9 mei (Hemelvaart)
worden vrijdag 10 mei geleegd.
wet alGemene bepalinGen omGevinGsrecHt
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Linksbuitenstraat 2, het plaatsen van een raam in de zijgevel (1e verdieping);
- Machineweg thv nr 83, het bouwen van een brug;
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Hoofdweg 76, het slopen van een woning en garage;
- Hoofdweg 192, het verwijderen van asbest;
- Hornweg 130, het slopen van een loods;
- Uiterweg 94, het slopen van een ark.

omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2
weken.

verdaGen (verlenGinG) beslistermijn aanvraaG
omGevinGsverGunninG, reGuliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verdaagt:
- Maximastraat 28, ontvangen op 7 maart 2013;
- Nassaustraat tussen 22 en 24, ontvangen op 14 maart
2013;
- Catharina-Amalialaan (berm), ontvangen op 18 maart
2013;
- Albrechtstraat 23, ontvangen op 20 maart 2013.

- Kudelstaartseweg 100, het slopen van een woning;
- Mijnsherenweg 50a, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

t/m 06-06

t/m 06-06

evenementenverGunninG
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Viering Korenmolen 150 jaar in de Zijdstraat op 21 en 22
juni 2013 van 12.00-23.00 uur
- Tentoonstelling Aalsmeers bloemencorso op Van Cleeffkade
15 op 22 september 2013 van 10.00-16.00 uur;
- Ontheffing geluidshinder, Dorpsstraat 111 op 7 juni 2013
van 20.30-01.00 uur;
Datum verzending vergunning 1 mei 2013
ter inzaGe bij de aFdelinG dienstverleninG,
balie 5
t/m 02-05

t/m 13-05

t/m 15-05
t/m 15-05

t/m 16-05

t/m 16-05
t/m 23-05

welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag
tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunningen, tel. 0297387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen

t/m 04-06

Geaccepteerde sloopmeldinG(en)

verleende omGevinGsverGunninGen,
reGuliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. 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:
- Beatrixstraat 6, het plaatsen van een dakkapel.
- Ecuadorlaan 41, het aanleggen van kabels en leidingen
- Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Rietwijkeroordweg 59kwek, Rietwijkeroordweg 64/66, en
parkeerterrein Max Ghazi food, gebruiken grond als parkeerterrein voor festivals;
- Wilgenlaan 5, het vergroten van de woning.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 2 mei 2013.

t/m 24-05

t/m 23-05

Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en
leidingen; Helling 12a, het aanleggen van kabels en leidingen; Koningstraat 7, het aanleggen
van kabels en leidingen; Korianderhof-Venkelhof,
het aanleggen van kabels en leidingen; Middenweg (gewijzigde aanvraag), het kappen van 14
bomen (voorheen gepubliceerd als aanvraag; het
verbreden van de weg en het kappen van bomen); Ringvaartzijde 52, het kappen van twee
bomen Hornweg 178, bouwen van een woonhuis.
Aalsmeerderweg 253, het aanleggen van kabels
en leidingen; Brasemstraat 13, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorkant; Kerkweg 25, het
vernieuwen en vergroten van de kap; Kerkweg
25a, het vernieuwen en vergroten van de kap;
Korianderhof 1, het aanleggen van kabels en leidingen; Kudelstaartseweg 149, het bouwen van
een woonhuis en het aanleggen van een uitrit;
Stommeerweg 120, het aanleggen van kabels
en leidingen; Kudelstaartseweg 149, het bouwen van een woonhuis; Wilgenlaan 5, ontvangen
op 31 januari 2013 (verdagen beslistermijn met
ten hoogste zes weken); Stommeerweg 72H, het
brandveilig in gebruik nemen van een logiesgebouw.
Kwijtscheldingsverordening belastingen 2013
gemeente Aalsmeer, vastgesteld in de raad van
24 januari 2013.
Junior Pramenrace op de Aalsmeerse wateren en
Stokkeland op 15 juni 2013 van 12.00-17.00 uur
(evenementenvergunning); Zomerbraderie rondom het winkelcentrum Kudelstaart op 19 juni
2013 van 14.00-21.00 uur; (evenementenvergunning); Feestweek Praamplein van 8 t/m 14
september 2013 (evenementenvergunning).
Galileistraat 24, het vergroten van de dakkapel;
Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en
leidingen; Raadhuisplein 1, het verbeteren van
de toegankelijkheid van het gemeentehuis.
Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik
(studio 1); Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik (studio 6).
Aalsmeerderweg 225, het vergroten van de bedrijfsruimte door middel van een dakopbouw;
Albrechtstraat, Boezemdijkpad, Mijnsherenweg,
het vervangen van 3 bruggen; Dorpsstraat 106,
het aanleggen van een brug en uitrit; Dorpsstraat 108, het aanleggen van een brug en uitrit; Hornweg, het aanleggen van kabels en leidingen; Karperstraat 24, het plaatsen van een
schoorsteen; Oude Spoordijk 21, het herbouwen
van een schuur.
Openstellingsvergunning voor de Waterwolftunnel in de N201

t/m 12-06

t/m 13-06

t/m 13-06

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gezondheidscentrum Drie Kolommenplein’, Aalsmeer
Calveslo 36, het plaatsen van een dakopbouw;
Hoofdweg 76, het kappen van 3 bomen; Rozenhof 5, het wijzigen van de voorgevel.
Biemond Tankservice B.V. voor het tankstation,
gelegen Lakenblekerstraat 9a, bevoorrading van
LPG mag uitsluitend plaatsvinden op werkdagen
tussen 19.00-24.00 uur.
Kindermiddag op Raadhuisplein op 30 april 2013
van 12.30-20.00 uur; Plaatsen springkussen op
Weteringstraat 27 op 30 april van 15.00-23.00
uur; Kroningsdag bij Kudelstaartseweg 239 op 30
april 2013 van 10.00-19.00 uur.
Maximastraat 28, ontvangen op 7 maart 2013;
Nassaustraat tussen 22 en 24, ontvangen op 14
maart 2013; Catharina-Amalialaan (berm), ontvangen op 18 maart 2013; Albrechtstraat 23,
ontvangen op 20 maart 2013; Viering Korenmolen 150 jaar in de Zijdstraat op 21 en 22 juni 2013 van 12.00–23.00 uur; Tentoonstelling
Aalsmeers bloemencorso op Van Cleeffkade 15 op
22 september 2013 van 10.00-16.00 uur;; Ontheffing geluidshinder, Dorpsstraat 111 op 7 juni
2013 van 20.30-01.00 uur.
Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakkapel; Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel;
Geijlwijckerweg, het aanleggen van een vissteiger; Mijnsheerlyckheid, het leveren en plaatsen
van een brug, vlonderpartij, trapconstructie en
beschoeiing t.b.v. de inrichting van het project
Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart; Ophelialaan
199, het plaatsen van een dakopbouw en een
dakkapel aan de voorzijde; Ad Verschuerenplein,
het aanleggen van kabels en leidingen; Zonnedauwlaan 4, het realiseren van een doorspoelgemaal.
Beatrixstraat 6, het plaatsen van een dakkapel;
Ecuadorlaan 41, het aanleggen van kabels en leidingen; Mijnsherenweg 43, het aanleggen van
kabels en leidingen; Rietwijkeroordweg 59kwek,
Rietwijkeroordweg 64/66, en parkeerterrein Max
Ghazi food, gebruiken grond als parkeerterrein
voor festivals; Wilgenlaan 5, het vergroten van
de woning.

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.
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.

voor meer inFormatie: www.aalsmeer.nl

Veilingmeesters Kudelstaart
pompen de spanning op!

Kleurrijke Lions Bollentocht
met Aalsmeerse ouderen

Kudelstaart - De dertiende editie van de Veiling Kudelstaart voor
Kudelstaart wordt zaterdagavond
11 mei een groot feest! Tussen de
bijna 300 kavels door treedt de Kudelstaartse zanger Rick van der
Kroon op en een belangrijke ‘mystery guest’ heeft toegezegd een
bijdrage aan de feestelijke veiling te leveren. De gezellige avond
waar gewoontegetrouw ‘tout Kudelstaart’ aanwezig is, begint om
20.00 uur in het Dorpshuis. Ook tijdens deze dertiende editie ligt de
regie van de avond in handen van
twee bekende veilingmeesters.
Gert Ubink en Dick Venema zullen
de spanning tijdens de avond weer
fors oppompen.
“We zullen het tempo hoog moeten houden. Want we kijken met
het ene oog naar de hoeveelheid
kavels, maar met het andere naar
de sfeer in de zaal. Het moet natuurlijk wel gezellig blijven. En ook
al duurt het tot in de kleine uurtjes van de volgende dag, wij zorgen wel dat we de spanning erop houden.” 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

Aalsmeer - Afgelopen zondag 28
april organiseerde de Lionsclub
Aalsmeer weer haar traditionele jaarlijkse Bollentocht. Leden van
de Lionsclub reden met hun auto’s
zo’n 30 Aalsmeerse ouderen langs
de bollenvelden die deze ochtend
kleurrijk lagen te pronken in een
heerlijk voorjaarszonnetje. De genodigde dames en heren genoten
met volle teugen van de prachtige
kleurrijke velden. Onderweg werden soms ook belevenissen van
vroeger weer eens gememoreerd

vorige keren. Arie de Vos van het
bestuur: “Heel Kudelstaart is van
harte welkom in het Dorpshuis. Je
wordt gewoon gemist als je er niet
bent. En dat geldt zeker ook voor
nieuwe inwoners van ons dorp. De
veiling is een prachtige manier om
dorpsgenoten te leren kennen in
een ontspannen en feestelijke ambiance.” De toegang is gratis. Bovendien heeft De Vos nog een tip
voor nieuwkomers: “Gewoontegetrouw komen hele mooie boeketten (vooral rozen) onder de hamer;
een mooie thuiskomer voor zondag,
Moederdag!” Er zijn binnen de bijna 300 kavels producten die mannen aanspreken en producten waar
vrouwen voor vallen. Op de website www.kudelstaart.com/kvk staat
sinds deze week de officiële 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. Reken maar dat de aanbieding van oud-burgemeester Pieter

Dick Venema (l) en Gert Ubink zullen de spanning tijdens de Kudelstaartse
veiling ook dit jaar weer oppompen.
Litjens van een groepsrondleiding
door de Tweede Kamer voor een
mooi bedrag weg gaat. Of anders
wel het aanbod van burgemeester Theo van Eijk van een VIP-ontvangst bij de Delta Lloyd Regatta
tijdens European Champions Sailing Cup in Medemblik. Het wordt
spannend om te zien wie er aan het
langste eind trekt!” De opbrengst
van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart gaat naar Kudelstaart-

se clubs, verenigingen en stichtingen die voor een bijzondere uitgave
staan. In de afgelopen twaalf keer
heeft de Kudelstaartse veiling bij
elkaar zo’n 200.000 euro opgehaald
t.b.v. ruim veertig lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Op die
manier zorgen Kudelstaarters met
hun inbreng in de veiling voor uitkomst bij andere Kudelstaarters.
Vandaar de naam van de actie: ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’.

en vaak ook nog van geestig commentaar voorzien. Aan de boulevard
van Katwijk werd in een horecaetablissement gepauzeerd en genoot men van een heerlijk kop koffie en gebak. Daarna werd via een
andere route weer teruggereden
naar Aalsmeer. Uit de vele reacties
bleek duidelijk dat dit initiatief door
de uitgenodigde senioren zoals altijd weer bijzonder op prijs werd gesteld. Een stimulans voor de leden
van de Lionsclub Aalsmeer om deze
traditie voort te zetten.
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Trommelen met Djembikkels

Vijf subsidieaanvragen OSA

Aalsmeer - De Djembikkels vierde afgelopen zaterdag haar vijf jarig bestaan in De Oude Veiling en
dit eerste lustrum werd gevierd met
workshops en optredens van Kozoz uit Halfweg, Opgetrommeld uit
Woerden en de percussieband Roffa Foli uit Rotterdam. Voor de Djembikkels zelf gingen ook de spots

Aalsmeer - Tot nu toe zijn bij de
dertig jaar bestaande stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer
(OSA) in 2013 vijf subsidieaanvragen ingediend. Drie aanvragen waren reeds vorig jaar binnen gekomen, maar konden niet hetzelfde
jaar worden afgerond omdat de vereiste stukken nog niet binnen waren. Twee aanvragen van 2013 zijn
inmiddels al gesubsidieerd. Er is
geld beschikbaar gesteld voor een
project in Oeganda en een hulpactie in Wit-Rusland. Organisaties,
die projecten gaan steunen, kunnen subsidie aanvragen bij de OSA.
De bestuursleden wonen graag een

op het podium aan. De workshops
trokken belangstellenden in allerlei leeftijden. Met plezier en passie
werd door iedereen getrommeld. In
de ban geraakt van de djembé? De
Djembikkels heet nieuwe leden van
harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.djembikkels.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Op hike, een 3-daagse trektocht.

30 Jaar ‘op hike’ met Wiol
& Willem Barendsz scouts
Vakantiefilms bij Filmclub
Aalsmeer - Maandagavond 6 mei
houdt de F&VA de voorlaatste clubavond van het seizoen. De avond
staat in het teken van het maken
van een vakantiefilm.
Er worden tips gegeven voor het
maken van vakantiefilms, maar ook
over hoe je het beste met je camera en accu’s om kunt gaan op vakantie. Ook algemene opnametips
komen aan de orde. Verder wordt
deze avond een aantal vakantie-

films van leden bekeken. De avond
is ook zeker geschikt voor mensen
die net zijn begonnen met videofilmen en daar meer van willen weten.
Belangstellenden zijn als altijd welkom. De clubavonden van de Filmen Videoclub Aalsmeer wordt gehouden in gebouw ’t Anker aan de
Oosteinderweg 372a en begint om
20.00 uur. Informatie over de F&VA
via 023-5284564 of www.videoclubaalsmeer.nl.

Open dag Slechtvalken
zondag in Watertoren
Aalsmeer - De maand april was
voor de Slechtvalken op de watertoren een bewogen maand. In de
Nieuwe Meerbode van 18 april was
al te lezen dat het broedende vrouwtje (Sleggie) door een jonge vreemde
valk werd verwond en verdreven, en
dat deze nieuweling (Sidonia) vervolgens een relatie aanging met het
broedende mannetje (Youngster).
Dit gebeuren en hoe het daarna verder verliep, roept bij veel geïnteresseerden vragen op zoals: Kunnen de
4 eieren nog uitkomen? Blijft Youngster doorbroeden en helpt Sidonia daarbij? Als de eieren niet uitkomen, hoe lang broeden de valken
dan nog door? Kan/zal Sidonia nieuwe eieren leggen? Hoe kan je zien
dat Sidonia nog jong is? Is Sleggie

alweer gezien? Om al deze en nog
veel meer vragen te kunnen beantwoorden, organiseert de stichting
Werkgroep Slechtvalk Aalsmeer, in
samenwerking met de stichting Beheer Watertoren Aalsmeer, op zondag 5 mei van 13.00 tot 17.00 uur een
open dag in de Watertoren. Om de
Slechtvalken niet te verstoren vindt
alles op de begane grond plaats en
kan de Watertoren niet worden beklommen. Naast de uitleg van leden van de Werkgroep Slechtvalk
Aalsmeer zijn er ook een paar informatieborden geplaatst en is er een
scherm met live beelden van de camera’s en met filmpjes en foto’s van
het afgelopen seizoen. Voor meer informatie en de actuele stand van zaken: www.slechtvalkaalsmeer.nl.

Op de foto is goed te zien dat Sidonia aan haar jeugdkleed goed is te herkennen, maar dat de rui naar een volwassen kleed al is ingezet.

Aalsmeer - Meestal zijn ze op en
rond het water te vinden, de mensen van scouting Wiol & Willem Barendsz (hierna WWB). Bij de Scouting aan de Oude Spoordijk leer je
spelenderwijs varen en zeilen maar
wat misschien niet iedereen weet is
dat eens per jaar het water wordt
verruild voor een harde ondergrond.
Tijdens het Hemelvaartweekend
trekt een groep enthousiastelingen
er op uit om met elkaar een route
te lopen (en soms fietsen) in een
natuurrijk gebied. Dit is de ‘hike’,
een avontuurlijke driedaagse trektocht waarin niet alleen op sportief
gebied wat van je wordt gevraagd
maar waarbij ook enig denkwerk
vereist is. Het is namelijk geen tocht
lopen met een kaart in je hand, nee,
je moet wel verstand van navigeren
hebben... Die route trouwens wordt
enkele maanden van tevoren uitgezet door een clubje van WWB. Eén
persoon die elk jaar van de partij is,
is Edwin Kipuw. Deze ‘man van het
eerste uur’ heeft de ‘hike’ zelfs op de
kaart gezet.
Wel je hoofd gebruiken
Ooit bedacht Edwin zich dat het
voor de waterscouting toch wel erg
gaaf zou zijn om een keer in een jaar
met rugzak de natuur in te gaan. Hij
bouwde als het ware zijn eigen hobby uit en kreeg andere scouts daarin ook enthousiast. Per jaar gaat
een groep lopers een elke keer ander natuurgebied in om aan de
hand van een gemaakte route van
slaapplek tot slaapplek (campings)
te trekken. Je loopt met zijn tweeen en, zo legt Edwin uit, het komt er
soms wel op aan dat je weet wat je
aan elkaar hebt. Onderweg moet je
via je kompas of andere navigatie de
juiste route zien te vinden. Dat kan
op uiteenlopende manieren maar
het wordt nooit echt voor de handliggend. De lopers moeten dus wel
hun hoofd gebruiken... Ze leggen
zo’n 20 km af en dat drie dagen (dit
jaar wegens het jubileum vier) achter elkaar. Uiteraard is er wel begeleiding, maar die houdt zich letterlijk
en figuurlijk op de achtergrond. Natuurlijk komen ze wel in actie als de
situatie daar om vraagt. Het organiseren van de hike is jaarlijks een
intensieve klus maar Edwin en de
andere ‘uitzetters’ genieten er van.
Van de natuur maar ook van het sa-

men op de fiets een route in elkaar
draaien en ‘s avonds de dag doorspreken. Die routes op papier moeten nog wèl even - soms tot in de
late uurtjes - worden uitgewerkt op
de laptop dus de avonden van het
uitzetteam eindigen nooit vroeg en
worden steevast afgesloten met een
welverdiend biertje.
Spartaans nee, avontuurlijk ja
Dit jaar is het alweer 30 jaar geleden dat de eerste hike plaatsvond.
Elk jaar blijft het gebied waar wordt
gelopen voor de deelnemers trouwens onbekend. Nou ja, het is altijd in ‘de Peel’ in Brabant, zo weten zij. Maar grappig genoeg is daar
nog nooit echt gelopen, weet Edwin.
Waar de hike dit jaar wordt gehouden blijft tot de 1e dag van de tocht
voor de uitzetters een weet en voor
de lopers een verrassing. Door de
jaren heen zijn al veel natuurgebieden gekozen in elke provincie behalve Zeeland (want daar is weinig
aaneengesloten bos te vinden) en
ook het buitenland wordt niet geschuwd. Hoewel een trektocht door
de Balkan of in Spanje niet echt tot
de (financiële) mogelijkheden behoort want hoewel gering, moet er
wel een bijdrage worden betaald.
De lopers overnachten in een tent
die zij zelf meesjouwen en de campings zijn vaak ‘basic’. Tijdens de
hike (half mei) is het maar afwachten wat de trekkers voor weer hebben. Veel luxe kunnen ze zich niet
permitteren onderweg maar het is
ook weer niet zo dat de mobiele telefoons moeten worden ingeleverd.
Spartaans nee, maar avontuurlijk ja!
Want het kilometers afleggen door
bossen, over heuvels en in de soms
brandende zon is best afzien. En
dan die route nog die moet worden
ontcijferd... allemaal uitdagingen, zo
vinden de rugzaklopers die vaak al
jarenlang meedoen. ‘s Avonds, als
zij aankomen op de camping waar
de route van die dag ophoudt, moet
ieder zijn potje koken op een primitief brandertje en ga je natuurlijk
praten over ‘waar het bij jouw route allemaal misging onderweg’ en
‘hoeveel jullie nu weer hebben omgelopen’...

Naast het uitkomen van wensen, die
voor velen als gewoon ervaren worden, maar voor mensen met de beperking letterlijk ‘de dag van hun
leven’ betekenen, organiseert de
Stichting nog meer. Zo is er in september altijd het feest in de feesttent op het Praamplein en wordt op
15 juni weer de jaarlijkse botendag
georganiseerd. Vele boten gaan een
rondje varen op de Westeinderplassen met aan boord één of meerdere mensen met een beperking en
hun familie of begeleiding. Meer informatie hiervoor en alle activiteiten
van Dag van je Leven zijn te vinden
op www.dagvanjeleven.org.

Op maandag 29 april is een cheque van 2500 euro door OSA uitgereikt aan
een delegatie van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Zij hebben tijdens
de kledingbeurs van 13 april een bedrag van 2516 euro ingezameld. Het geld
zal besteed worden voor de aanschaf van een personenbus voor het vervoer
van straatkinderen, zodat opvang en begeleiding van hen kan plaatsvinden
door Umthombo Street Children in Durban, Zuid Afrika. De contacten in Nederland lopen via Stichting Red het Talent te Zevenhoven.

Zondag 5 mei activiteiten

Bevrijdingsrit en Meivliegers
in beeld in Crash museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40’45 heeft op zondag 5 mei ter gelegenheid van Bevrijdingsdag enkele bijzondere activiteiten op het programma staan. De presentatie van
een boek over de Fokker G-1, de vertoning van een film over de Meivliegers van 1940 en opstelling van authentieke legervoertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog na een bevrijdingsrit door de regio. Het museum is
open vanaf 11.00 uur. ‘Fokker G-1 Le
Faucheur (deel 2)’ heeft na een onderzoeks- en schrijfperiode van acht
jaar door auteurs Frits Gerdessen,
Karel Kalkman, Cor Oostveen en Willem Vredeling onlangs het levenslicht
aanschouwd. In dit tweede deel wordt
uitgebreid ingegaan op de verschillende operationele aspecten van de
bijzonder vormgegeven Fokker G-1.
Vele nooit eerder gepubliceerde foto’s en feiten maken dit boek tot een
bijzondere uitgave. Cor van Oostveen,
medeschrijver en voorzitter van de
Stichting Fokker G-1, zal deze gehele
dag aanwezig zijn en bij aankoop het
boek signeren. De hele dag zal in het

museum de documentaire De Meivliegers van Hans Vos te zien zijn die
het verhaal vertelt van zes mannen
die deelnamen aan de luchtstrijd om
Nederland in de meidagen 1940. Dit
verhaal is ook vastgelegd in een boek.
Bevrijdingsrit
Leden van Keep Them Rolling (KTR),
de organisatie die er naar streeft authentieke legervoertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog rijdend te houden, rijden vanuit Amstelveen een bevrijdingsrit door de regio. De rit eindigt dit jaar bij het Crash Luchtoorlogen Verzetsmuseum ’40-’45. De eerste
voertuigen worden verwacht tussen
15.30 uur en 16.00 uur. Ze worden
opgesteld voor het Fort bij Aalsmeer
waar ze door het publiek bewonderd
kunnen woorden. Het Crash Museum ‘’40-’45 dat gevestigd is aan de
Aalsmeerderdijk 460, Aalsmeerderbrug is speciaal voor deze gelegenheid langer geopend. Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de stichting
kan gekeken worden op de website
www.crash40-45.nl.

De 30e hike vindt dit jaar plaats van
8 tot en met 12 mei.
Door: Joke van der Zee.

Met ‘Dag van je Leven’
naar wedstrijd AJAX
Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven heeft de wens van Wim Keizer
wonend in Ons Tweede Thuis woonvoorziening Hortensialaan uit laten
komen. Hij mocht samen met een
begeleider naar de wedstrijd AJAXHeracles in de Arena. De AJAX-fan
genoot, zeker toen zijn club met vier
tegen nul won. “Stichting Dag van
je Leven wil graag wensen van Ons
Tweede Thuis cliënten uit laten komen”, vertelt voorzitter Rob Langelaan. “Voor iemand met een handicap is een bezoekje aan een voetbalwedstrijd soms best ingewikkeld
te regelen, maar door onze connecties was dit voor ons eenvoudiger.”

informatiebijeenkomst bij om meer
te weten te komen. Op deze manier is beoordeling van de subsidieaanvraag beter mogelijk. Voor 2013
is een subsidiebedrag van totaal
30.371 euro beschikbaar. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden via info@osa-aalsmeer.
nl of bel 0297-321509. De jaarlijkse presentatieavond van de OSA
is op woensdagavond 9 oktober in
het gemeentehuis. Thema van deze
avond zal zijn ‘Scholen en ontwikkelingssamenwerking’. En voor dit
onderwerp is gekozen vanwege de
subsidieaanvragen van drie scholen
voor projecten in het buitenland.

Veiling, lezing en expositie
bij Postzegelvereniging
Dit groepje begint een eigen nagelstudio.

Mavo helpt ‘Day for Change’
Aalsmeer - Leerlingen uit de derde klas van Wellantcollege Westplas
mavo in Aalsmeer, zijn op school
momenteel druk doende met een
project in de vakken economie,
beeldende vorming en Nederlands.
Tijdens het project starten leerlingen in groepjes een eigen onderneming, met als doel het startkapitaal
van 20, euro zo ver mogelijk te vergroten. De winst, die gemaakt wordt
met de miniondernemingen, gaat
naar de stichting ‘Day for Change’, die het weer gebruikt voor het
verstrekken van micro-kredieten in
derdewereldlanden. Tijdens de lessen economie werd een maand geleden de aftrap genomen van dit
grote project, waaraan alle leerlingen uit de derde klas, die economie
in hun vakkenpakket hebben, meewerken. Natuurlijk heeft elke onderneming, klein of groot, een herkenningsteken nodig. Vandaar dan
ook dat er momenteel in de lessen
beeldende vorming keihard gewerkt

wordt aan het ontwerpen van een
eigen logo. Nadat het eigen bedrijfje echt is opgezet, kunnen de leerlingen dan eindelijk gaan doen waar
het uiteindelijk allemaal om draait:
winst maken! Naast de vaste lesuren, die voor dit project zijn ingeruimd, zal het maken van winst ook
vooral moeten gaan gebeuren tijdens een moederdagmarkt, die speciaal georganiseerd wordt voor alle miniondernemingen, op woensdag 8 mei aanstaande. In de aula
van de Westplas zullen alle groepjes hun handelswaar willen verkopen en zoveel mogelijk winst gaan
maken. Het project wordt afgesloten met een eindpresentatie en een
eindverslag. Deze eindpresentatie
vindt plaats voor een jury, waarna
het eindcijfer bepaald wordt. Daarna zal een feestelijke bijeenkomst
plaats vinden met alle miniondernemingen, en zal het totale eindbedrag, dat opgehaald is voor ‘Day for
Change’, bekend gemaakt worden.

Aalsmeer - Op maandagavond
6 mei houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar laatste maandelijkse bijeenkomst voor de zomer in Het
Parochiehuis in de Gerberastraat 6.
De avond begint om 20.00 uur met
een lezing over het begin van de
luchtvaart en de luchtpost. Met name
over het vliegtuigje ‘de Jenny’, die de
eerste luchtpost vervoerde in Amerika op 15 mei 1918. Dit ging over
het traject New York, Philadelphia
en Washington. De lezing wordt gegeven door Jan Nieuwenhuijzen. Na
een korte pauze volgt de grote meiveiling gehouden. Er wordt ook deze keer een zeer gevarieerd pakket
aangeboden met onder andere zegels uit Nederland, Nederlandse Antillen , Zwitserland, USA, België, Engeland, Ierland, Australië, Suriname
en nog veel meer landen. Tevens vele stockboeken, albums en boeken.
Verder kunnen lootjes gekocht worden voor een mooi plantje en zijn er
85 stuks 5 centen stokboeken aanwezig waarin gesnuffeld mag worden. Tevens kan een minipostzegelverzameling bekeken worden van
Cor van Meurs over ‘Paarden en Pony’s’. Er is uiteraard koffie en een
drankje verkrijgbaar in de zaal en er

volop gratis parkeergelegenheid. Om
iedereen de gelegenheid te geven alvast de zegels voor de veiling te bekijken, is de zaal al open vanaf 19.15
uur. Ook te zien op de website www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Dia-lezing bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 6 mei
vertelt Teun van Honk over het ontstaan van het veen en daarbij behorend het ontstaan van kienhout in
het veen bij aquariumvereniging Viva Aquaria. Ook zal Teun zijn kennis
delen over de verhoudingen van kali
en fosfaat in aquariumwater. Verder
is Teun een favoriet Amazone reiziger en zal wellicht ook over dit gebied het een en ander vertellen. De
avond wordt gehouden in buurthuis
Hormeer in de Roerdomplaan 3 en
begint om 20.00 uur. De toegang
is gratis. Iedereen is van harte welkom. Wilt u meer weten over Viva
Aquaria? Neem dan contact op met
de heer C. Keim via 0297-343854.
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DEBO Scooters viert 3-jarig
bestaan met leuke acties
Aalsmeer - Jeffrey Dekker en Patrick Bontjema van DEBO Scooters zijn maar liefst verdubbeld qua
ruimte en ook zijn er drie vaste medewerkers bij gekomen. Zij vieren
met verve hun driejarig bestaan. Dit
gaat gepaard met heel veel acties.
Zo geven zij op de 1 juni een scooter weg ter waarde van zeventienhonderdvijftig euro. Hiervoor moet
men zich wel even inschrijven in de
winkel. Ook wordt er twintig procent
korting gegeven op het arbeidsloon
bij een onderhoudsbeurt en op alle
nieuwe scooters wordt een korting
van maar liefst twintig procent gegeven, terwijl de eerste servicebeurt
ook nog eens gratis wordt verricht.
Reden genoeg om eens een kijkje
te komen nemen. Naast reparaties,
onderhoud en verkoop van scooters worden er overwegend tweedehands scooters verkocht. Jeffrey:
“Er staan modellen bij van soms nog
geen maand oud. Vanaf ongeveer
vierhonderd euro staat er bij ons
al een leuke scooter tussen. Onze website is overigens wekelijks
up to date. In onze grote showroom
staan meestel wel vijftig verschillende scooters op voorraad.”
Tevens DEBO auto’s
In een andere loods op hetzelfde bedrijventerrein hebben Jeffrey en Pa-

Jacht Qua Vadis in beeld!

Woensdag eerste uitzending
van programma ‘De Invasie’

trick tevens een onderhoudsbedrijf
geopend voor auto’s. Patrick is APK
keurmeester en wilde daar graag
iets mee doen. Jeffrey vertelt: “Wij
zijn Bovag lid, RDW erkend en hebben alle benodigde certificeringen.
We verrichten onderhoud en reparaties en uiteraard dus APK keuringen aan auto’s van alle merken.”
Op zaterdag 1 juni van drie tot vijf
uur zijn belangstellenden van harte welkom in de beide bedrijven
van DEBO. Dan zal het driejarig bestaan worden gevierd en de scooter worden verloot onder de inzenders. “Daarbij geldt wel, dat degene die zich ingeschreven heeft, absoluut aanwezig moet zijn, anders
pakken we gewoon het volgende
formulier.”, aldus Jeffrey tot slot. De
openingstijden van DEBO Scooters
is doordeweeks dagelijks van acht
tot acht uur. Jeffrey benadrukt nog
even dat ze dat expres zo doen om
de klant vóór of na zijn werk ook te
kunnen helpen. Op zaterdag kun je
van tien tot vijf uur bij ze terecht.
Adres: Schinkeldijkje 10, loods 11,
telefoonnummer 020-3375489. Voor
meer informatie en recente occasions, check de website: www.deboscooters.nl

Nissan Micra viert feest!
Streek - Slingers en gebak bij Nissan Nieuwendijk, want de kleine Nissan Micra viert zijn dertigste
verjaardag! De Nissandealer in Uithoorn nodigt alle eigenaren van een
Nissan Micra uit om dit feestje mee
te vieren.
Micra rijders zijn van harte welkom
op zaterdag 4, 11, 18 of 25 mei tussen 10.00 en 16.00 uur. Nieuwendijk

Door Miranda Gommans

nen rijden. Iedereen kan gebruikte
(frituur)vet en oliën in de oorspronkelijke verpakking of in een andere
afsluitbare fles inleveren en deponeren in de gele kliko bij Scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz aan
de Oude Spoordijk 25, kinderboerderij Boerenvreugd in de Beethovenlaan 118 en Albert Heijn in wimkelcentrum Kudelstaart.
Een reactie van een bewoner uit Kudelstaart: “Nu ik weet dat het vet uit
mijn frituurpan geld waard is en het
recyclen ervan beter is voor het milieu, zal ik het zeker inleveren.”

OZ en DFG leveranciers
bloemen op Kroningsdag

Wethouder Verburg en de organisatie Onderneming van het jaar reiken taart
uit aan Waterdrinker. Op de foto van links naar rechts Cor Zomer en wethouder Ad Verburg, Bob Moria en Mariska Foppen van Waterdrinker Aalsmeer en
Ron Leegwater en Jan Driessen van Rabobank Regio Schiphol.

Onderneming van het jaar!

Felicitaties van gemeente
voor Waterdrinker Aalsmeer

Veel animo voor Auto Maas actie

Raymond en Greta de Blanken
winnaars ballonnenwedstrijd
Aalsmeer - Auto Maas heeft een
ludieke showroom actie afgesloten
met het bekend maken van de winnaar van de ballonnenwedstrijd. Iedere bezoeker van de Seat dealer mocht het aantal ballonnen raden, die in de nieuwe Seat Toledo verstopt zaten. ”Het was ontzettend lastig om in te schatten hoeveel er nu precies in zaten”, aldus
een gelukkige Raymond de Blanken, die samen met zijn vrouw Greta
en dochtertje Marit naar de prijsuitreiking gekomen waren in de show-

room van Auto Maas. ”De kofferbak is namelijk zó giga groot dat
de moeilijkheidsgraad wel erg hoog
lag”, legt Astrid van der Geest uit.
Zij feliciteerde de familie de Blanken met een bos bloemen, alsmede
de autosleutels van de nieuwe Seat
Toledo. Met 363 ballonnen zaten ze
het dichtste bij het werkelijke aantal dat 375 was. De prijs bestond uit
een lang weekend gratis de Toledo
uitproberen (inclusief brandstof!).
“Dát is nog eens genieten”, aldus de
kersverse winnaars tot slot.

Met Allen Weerbaar op stap
Aalsmeer - Op maandag 22 april
hield buurtvereniging Allen Weerbaar
haar laatste kaartavond van dit seizoen. Er is deze gestreden om de eerste plaats, want er waren vier personen met 5000 punten. Op één uiteindelijk Henk van der Stroom, op twee
Vera Könst en op drie Paul Könst. De
poedelprijs is uitgereikt aan Jan de
Nooij en de beste jokeraar bleek Riet
Tulp. Echter de allerlaatste activiteit
van het seizoen was het dagje uit op
24 april naar het plaatsje Luttelgeest.
De leden bezochten daar de Orchideeënhoeve. Er werd een leerzame
uitleg gegeven over de soorten en
verzorging van de orchidee en daarna mocht de groep alles zelf bekijken.
Bij terugkomst stond er een heerlijke
lunch klaar. Daarna werd een bezoek
gebracht aan het fruitbedrijf van de
familie Verhage. Helaas stonden de
fruitbomen nog niet in bloei. Er is wel
genoten van de leerzame uitleg en
de filmpjes over lieveheersbeestjes
en oorwurmen en de rondleiding in
de distilleerderij. Voordat de bus weer
verder reed, werd nog even de boe-

de locals’ staat Brownie Dutch samen met zijn vrienden voor de zware
opgave om de lokale gemeenschap
met een muzikale ode definitief voor
zich te winnen. Het televisieprogramma heeft aanstaande woensdagavond 8 mei een Aalsmeers tintje, want het jacht van Eibert Bonhof,
de Qua Vadis, is regelmatig in beeld.
De rappers genieten met volle teugen van de luxe op het 23 meter lange jacht, dat overigens gehuurd kan
worden voor feesten en zakelijke
ontmoetingen. Meer informatie op
www.yachtcharteraalsmeer.nl en of
voor een eerste indruk: Kijken naar
‘De Invasie’ op Nederland 3.

trakteert hen op gebak én een gratis
wasbeurt van hun Nissan. Nieuwendijk doet de klant tevens een feestelijk aanbod: de ruime, pittige en zuinige Micra Dig-S is in de maand mei
verkrijgbaar met een korting van
maar liefst 1875 euro.
Het adres is Zijdelweg 53 in Uithoorn. Zie ook de website en dat is:
www.nissan-nieuwendijk.nl.

Inzamelpunten gebruikte
(frituur)vetten en oliën
Aalsmeer - Binnen de gemeente
Aalsmeer is een start gemaakt met
het inzamelen van gebruikte (frituur)vetten en oliën. Vetten en olien uit de keuken zijn namelijk herbruikbaar als grondstof voor biodiesel.
Nu verdwijnen de vetten en olien nog regelmatig door gootsteen
of toilet wat leidt tot verstoppingen
en onnodige reinigingskosten van
de riolering. Of het belandt bij het
restafval en wordt verbrand. En dat
is zonde, omdat er na verwerking en
aanlenging gewoon auto’s op kun-

Aalsmeer - De TROS komt vanaf woensdag 8 mei met een nieuw
programma: De Invasie met hierin
weer de mix van verschillende (muziek)stijlen, die het in Ali B Op Volle
Toeren eerder al goed deed. De Invasie is een vrolijke en soms schurende cultuurclash waarin zes eigentijdse hiphoppers zich onderdompelen
in authentiek folkloristisch Nederland. Onder aanvoering van Brownie
Dutch overvalt de groep iedere week
een traditionele gesloten gemeenschap in Nederland. Gaan de deuren
open in Staphorst? Lukt het de rappers om de harten van alle Urkers te
veroveren? Na twee dagen ‘leven als

renlandwinkel bezocht. In Elburg tot
slot hebben de heren en dames heerlijk in het zonnetje door de binnenstad gelopen en gedineerd. Voldaan
en tevreden kwam de bus om 20.30
uur weer bij de Bloemhof aan. “Het
was een gezellige en mooie dag”, aldus de deelnemers.

FloraHolland
Trade Fair
Aalsmeer - Van woensdag 6 tot en
met vrijdag 8 november organiseert
FloraHolland de FloraHolland Trade
Fair in Aalsmeer. Drie dagen lang
is deze internationale handelsbeurs
dé plaats waar vraag en aanbod samen komt. Standhouders presenteren zich hier aan een groot publiek.
Exporteurs, groothandelaren en hun
klanten uit binnen- en buitenland
vinden er een compleet overzicht
van het aanbod bloemen, planten,
productconcepten en noviteiten.

Aalsmeer - Wethouder Economische Zaken Ad Verburg en de organisatie Onderneming van het jaar
hebben Waterdrinker Aalsmeer gefeliciteerd met de prijs Beste Onderneming van het Jaar van Provincie Noord-Holland. Zij waren
de het beste bedrijf in de categorie MKB Groot. Ook het Aalsmeerse bedrijf FIQAS Software BV was
bij de laatste tien in deze categorie.
FIQAS was in november 2012 nog
beste Onderneming in gemeente
Aalsmeer en toen was Waterdrinker
finalist. Wethouder Economische
Zaken Ad Verburg: “Wat fantasti-

sche dat weer een Aalsmeers bedrijf
de beste onderneming van het jaar
van Noord-Holland is. Vorig jaar was
de Aalsmeerse Dutch Flower Group
nog winnaar in zowel Aalsmeer en
Noord-Holland. Ik ben trots op alle bedrijven in Aalsmeer met al de
kennis, het ondernemerschap en innovatie die hier in Aalsmeer zit kunnen we de komende jaren weer hoge ogen gooien bij de provinciale ondernemingsverkiezingen. Echt
bedrijven die hun lokale betrokkenheid tonen aan de maatschappij,
maar ook aan de criteria duurzaamheid en innovatie voldoen.”

Aalsmeer - OZ Export en Dutch
Flower Group (DFG) hebben op mogen treden als trotse leverancier van
de bloemen voor de Kroningsdag op
30 april. In totaal zijn er ruim 40.000
bloemen geleverd. “Complimenten
voor de kwekers”, aldus Luc Ribberink, inkoopmanager van OZ Export.
Aan de hand van een overzichtelijke assortimentenlijst, die is samengesteld door Zuidkoop (ZNP), hoofd
arrangeur, zijn de FloraHolland kwekers door ons bezocht en geselecteerd. De samenwerking met de
kwekers, Zuidkoop, het inkoopteam
van OZ Export en de zusterbedrijven
binnen DFG verliep op rolletjes. “Het
besef dat het echt een opdracht was
om trots op te zijn, is enorm”. Afgelopen vrijdag zijn alle bloemen al aangeleverd bij de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Uitzondering op de dagelijkse werkzaamheden bij OZ Export
was toch wel de specifieke wens
van het rijpheidsstadium; de bloemen moeten dinsdag 30 april op
hun mooist zijn. Zuidkoop heeft het

hele weekend hard gewerkt om de
arrangementen op te maken. Afgelopen dinsdag waren de prachtige
creaties te zien tijdens de Kroning
van de kroonprins Willem Alexander.
Gisteren, woensdag 1, en vandaag,
donderdag 2 mei, is de Nieuwe Kerk
opengesteld voor het publiek.
Ouderen in zonnetje
Om dit heugelijke feit lokaal te delen
is een enthousiast team van OZ Export en DFG afgelopen maandag 29
april persoonlijk verse bossen oranje tulpen gaan uitdelen in Naaldwijk
en in Aalsmeer.
De bewoners van Verpleeghuis De
Naaldhorst en Hospice Beukenrode in Naaldwijk en het Zorgcentrum Aelsmeer in Aalsmeer zijn in
het zonnetje gezet. Ze waren erg blij
met deze kleurrijke verrassing en
de tulpen hebben direct een mooi
plaatsje gekregen als aanloop naar
de succesvol verlopen en zonnige
Kroningsdag.

‘Verlagen eigen woon- en energielasten’

Grote belangstelling voor
bijeenkomst zonnepanelen
Aalsmeer - Het animo was groot
voor de bijeenkomst over zonnepanelen dinsdag 16 april in The Beach.
Ruim 75 geïnteresseerden waren
naar de bijeenkomst van ‘SamenZonneEnergie’ gekomen om uitleg
te krijgen van ‘iChoosr’ en de gemeente Aalsmeer over de gezamenlijke aankoop en installatie van zonnepanelen. Wethouder Rik Rolleman opende de informatie avond.
Tijdens zijn toespraak gaf hij aan
dat het zelf opwekken van energie
met zonnepanelen een belangrijke
bijdrage levert aan de gemeentelijke doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn.
Deze doelstelling kan de gemeente niet alleen bereiken. Daarom ondersteunt de gemeente onder andere initiatieven die een bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie in de gemeente. Wethouder Rolleman: “Door zonnepanelen aan te schaffen draagt u niet
alleen bij een beter milieu, maar investeert u ook in het verlagen van
de eigen woon- of energielasten.”
Hierna kreeg Ulla Eurich van stichting Sienergie het woord. Stichting
Sienergie is in 2012 opgericht en
geeft inwoners en kleine bedrijven
onafhankelijk advies over manieren om woningen energie zuiniger
te maken. Sienergie brengt ook inwoners in contact met lokale onder-

nemers die de maatregelen aan de
woning kunnen uitvoeren. Als laatste vertelde Ruud Frijstein van het
bedrijf iChoosr alles over de groepsaankoop zonnepanelen SamenZonneEnergie. Er was ruime gelegenheid voor mensen om vragen over
de actie te stellen. Hier werd uitgebreid gebruik van gemaakt. Zonnepanelen voor op daken zijn steeds
beter betaalbaar, zeker bij een gezamenlijk aankoopt. Iedere huiseigenaar of kleine ondernemer met
een eigen dak kan zich tot en met
20 mei gratis en vrijblijvend inschrijven via de website www.SamenZonneEnergie.nl. Ook huurders van Eigen Haard kunnen zich inschrijven.
Hoewel de aanschaf van zonnepanelen ook zonder subsidie financieel aantrekkelijk is, kunnen de kosten toch oplopen.
Daarom is het goed om te weten
dat het Rijk in 2013 (maximaal 650
euro) subsidie geeft op de aanschafkosten van zonnepanelen.
Dit kan aangevraagd worden vanaf het moment dat u bevestigingsemail na acceptatie heeft ontvangen.
Daarnaast verstrekt de gemeente Aalsmeer duurzaamheidsleningen aan mensen die graag willen
investeren in het energiezuinig maken van hun woning maar dat niet
zelf kunnen betalen. Kijk op www.
aalsmeer.nl (zoekterm duurzaamheidlening) voor meer informatie.

75+ club te gast bij Piet Huis
Aalsmeer - Op 25 april bracht de
75+ club van de Stichting Vrienden
van Zorgcentrum Aelsmeer een bedrijfsbezoek aan Piet Huis Jachthavenbedrijf aan de Uiterweg. De 75+
club bestaat uit een 45-tal bedrijven
die met elkaar gemeen hebben dat
ze al langer dan 75 jaar actief zijn
in de Aalsmeerse samenleving. De
Stichting Vrienden stelt zich ten doel
om de ouderen van Aalsmeer ‘dagen met een gouden randje’ te bieden. Het Jachthavenbedrijf is ook
lid van de 75+ club en wordt door
Piet samen met zijn vrouw Elsbeth
gerund. Na een woord van welkom

leidden zij elk een groep rond over
hun mooie bedrijf dat inmiddels
een oppervlakte heeft van 4 hectare en waarop zomer- en winterstalling wordt aangeboden. Het terrein
heeft prachtige groenvoorzieningen en er zijn goede recreatiemogelijkheden voor zeil- en motorboten.
Aan het einde van de rondleiding
demonstreerde Piet hoe hij boten
te water laat en uit het water hijst.
Daarna verzorgden de koks van
Zorgcentrum Aelsmeer een heerlijke Italiaanse maaltijd. Mede door
het fraaie weer was het een zeer geslaagde bijeenkomst.
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Zonnige Kroningsdag

met heel veel activiteiten!
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to De Boer zijn hier overigens
diverse foto’s gemaakt. Deze zijn af te halen in de winkel
in de Zijdstraat. In Oost startte
de Kroningsdag met muziek en
een optocht, ook vrijmarkt en giga-druk was het op een gegeven moment bij het Middelpunt
waar binnen de televisie aan
stond en waar buiten deelgenomen kon worden aan diverse
spelletjes. In Kudelstaart werd
het Kroningsfeest in en rond het
Dorpshuis gevierd. Ook hier allerlei spelletjes voor de kinderen en voor hun ouders en iedere andere belangstellende was
er live-muziek van verschillende bands en artiesten. Met foto’s nog even genieten van deze bijzondere dag waarop ‘Leve de Koning’ en ‘Bea bedankt’
heel veel malen klonk!
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer - Er kan terug gekeken worden op een heel gezelige en zonnig Kroningsdag, dinsdag 30 april. Voor met name kinderen werden allerlei activiteiten
georganiseerd in de gemeente. In het centrum werd de Kroningsdag gestart met een vrijmarkt en deze kende heel veel
verkopers en gelukkig ook een
groot aantal bezoekers. Niet alleen werden spulletjes verkocht,
er waren ook andere ideeen bedacht om geld te verdienen: Door muziek te maken, nagels te lakken, te laten grabbelen en, de leukste dit jaar, de act
om slapend rijk te willen worden. ‘s Middags stonden op het
Raadhuisplein allerlei attracties
voor kinderen klaar en hier is
massaal gebruik van gemaakt.
Soms lange rijen bij de glijbaan
of het servies gooien. Door Fo-
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• aalsmeer.nu
• aldert jongkind boeketten
• antenna aalsmeer
• the beach indoorsport en
evenementencentrum
• van berkel aannemers
• berghoef accountants & adviseurs
• biemond & van wijk mercedes benz
• bosman bv
• bvb melle jongkind aalsmeer bv
• café bar joppe
• café vleghaar
• careca verhuur
• carpentier bouwplein aalsmeer
• chimpie champ
• de jonge heertjes
• de oude veiling
• drukkerij cocu bv
• duif’s ﬂorist articles
• ed kriek optiek
• esmeralda farms
• ﬁreball licht & geluid
• jac kooy & zn
• jafrem verhuur
• foto de boer
• jan van gent sloepen
• goemans tapijt
• heemhorst watersport
• henk kooijman sierbestrating
• jopex boeketterie

• karel de boer transport
• keurslager kruyswijk
• kinderboerderij aalsmeer
• klaas bos verse vis
• klaver snacks joure
• koninklijke de vries scheepsbouw
• koninklijke terra nova
• lasbedrijf van vliet
• levarht
• loogman tanken & wassen
• mazda donker
• mecenas
• mitra
• 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
• ubink cactussen
• verﬁndustrie heeren & meijer
• vta visser transport agencies
• wooden classics harting
• zeilmakerij burggraaf & zn

OOK ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT!

Gerard Joling mag zich Ridder noemen

Koninklijke onderscheiding voor vijf inwoners
Aalsmeer - Vijf inwoners zijn afgelopen vrijdag 26 april bedankt voor hun
inzet voor de samenleving middels een
Koninklijke onderscheiding. En het zal
nagenoeg niemand zijn ontgaan dat
één van hen een bekende Nederlander is. Gerard Joling is benoemd tot
Ridder en de bekroning van de zanger, presentator en entertainer bracht
veel publiek met zich mee. “Gekkenhuis”, om in zijn bewoording te schrijven, in het gemeentehuis. Naast de
plaatselijke pers woonden ook journalisten van dagbladen en radio- en televisieploegen de ochtend van de ‘lintjesregen’ bij. Het gemeentehuis wordt
momenteel verbouwd, maar hier was
niets van te zien. Terecht waren de
complimenten van burgemeester Theo
van Eijk aan de medewerkers die voor
een sfeervolle en bedekkende aankleding hadden gezorgd. Gerard Joling
woont graag in Aalsmeer, zo bevestigde hij het verhaal van nog Aalsmeers
eerste man. Aalsmeer ligt centraal en
de zanger is blij met zijn vriendelijke
buren op de Uiterweg. Een media personality noemde Theo van Eijk de zanger. Hij noemde de grote hit van Gerard Joling ‘No more bolero’s’, uitgebracht in 22 landen, zijn deelname
aan het songfestival en de altijd volle Arena met de toppers. “Er zijn nog
kaarten”, tipte de zanger snel tussendoor over dit concert met Rene Froger
en Jeroen van der Boom. Collega Jeroen was aanwezig in het gemeentehuis, evenals Joling’s bekende vrienden Patricia Paay, Karin Bloemen, Patty Brard, Irene Moors, Reinoud Oerlemans en Danny de Munk. De zanger
had overigens zijn woordje behoorlijk
klaar deze ochtend. Van Eijk noemde
enkele van zijn bekende kreten, zoals
‘Ik heb er geen kracht meer voor‘. “Ik
zie het”, ketste Joling en na ‘Ik hou er
zo van’ bekende de bewoner van de
Uiterweg best een beetje verliefd te

zijn op oud-burgemeester Pieter Litjens. Maar al het televisie- en zangsucces is niet de reden van de Koninklijke onderscheiding. Gerard Joling is
gekroond tot Ridder, in bijzijn van ook
zijn moeder, vanwege zijn belangeloze
inzet voor goede doelen als het Ronald
Mc.Donaldfonds, Unicef en de stichtingen Doen en Make-a-Wish. Indrukwekkend is ook de inzet voor de samenleving van de vier andere onderscheiden inwoners. Benoemd tot lid in
de Orde van Oranje Nassau zijn Marjo
van Leeuwen, Garry Scholte, Jan Dekkers en Ernie Wesselius.
Grote toewijding
Marjo van Leeuwen heeft de onderscheiding ontvangen voor haar langdurige inzet voor de Hervormde Gemeente in Oost. Sinds 1985 is zij voor
de kerk actief op divers gebied. Zo is
zij kampleider geweest, voorzitter van
de kampcommissie, scriba en nog altijd doet zij evangelisatiewerk, heeft
ze zitting in de kerkenraad, is ze actief voor de Bijbelkring, gaat op huisbezoeken en organiseert zij activiteiten voor nieuwe bezoekers. “Breed inzetbaar en een grote toewijding”, aldus burgemeester Theo van Eijk, die
van kerkleden te horen had gekregen dat Marjo’s grote inzet wordt gevoed voor het Christelijk geloof. Garry Scholte-Remmerswaal noemde de
burgemeester een ‘vrijwilliger met een
zilveren rand’. Garry is de moeder van
het carnaval in Kudelstaart. Ze helpt
bij het opbouwen van de karren, regelt
tijdens de carnavalsweek activiteiten
voor ouderen, heeft zitting in de onraad en doet allerlei klusjes. Garry gaat
er van uit dat carnaval feest vieren met
elkaar is en hiervoor geeft zij honderd
procent inzet. Maar de Kudelstaartse
doet nog veel meer. Ze heeft haar vakdiploma bloemschikken gebruikt om
mee te werken aan de wagen van het

corsocomité in Kudelstaart. Achttien
keer kwam het arrangement voor de
praalwagen van haar hand en hiermee
heeft zij drie keer een eerste prijs gewonnen. Het blijf wat het corso betreft
niet alleen bij bloemen, ook maakte
Garry de kostuums voor de figuranten. En nu het corso er niet meer is,
wordt door de Kudelstaartse en anderen (het woord ‘samen’ vloeide regelmatig ter correctie uit haar mond)
jaarlijks een praalwagen gemaakt voor
de ouderen in het Kloosterhof. En dit is
nog niet alles. Garry is ook nog de drijvende kracht achter de RK Parochie in
Kudelstaart, waar ze de grote animator is achter het gelegenheidskoor, al
23 jaar voorzitter is van kerkkoor Cum
Ecclesia en de muziek en liturgie verzorgt bij uitvaartbijeenkomsten.
Verrassing
Voor Jan Dekkers kwam de onderscheiding als een complete verrassing.
Tot op het laatste moment, want de
bewoner van de P.F. Sieboldlaan dacht
naar het gemeentehuis te zijn gekomen voor de verkiezing van ambtenaar
van het jaar. Zijn dochter zou genomineerd zijn. Jan Dekkers is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet voor de
sport, het kerkelijk leven, humanitaire hulp en ouderenwelzijn. “Het draait
om geld bij Jan Dekkers”, zo luidde de
conclusie van de burgemeester na het
zien van het lange vrijwilligerslijstje
van deze inwoner. Jan Dekkers is vele jaren penningmeester en bestuurslid geweest van sportvereniging Omnia (vroeger Oympia), is voorzitter van
de stichting Evangelische Geloofsbeweging en zet zich in voor verschillende goede doelen: Voor de stichting
Nieuwkoop helpt Oost-Europa, die
jaarlijks sinaasappels verkoopt rond
kerst, Jan is floormanager bij de Dorcaswinkel en is mede-oprichter van de

ouderenvereniging OVAK. Onlangs is
overigens wethouder Ad Verburg als
2.000ste lid gemaakt van de vereniging. “Een onmisbare kracht die altijd
zal blijven meedenken”, luidde de omschrijving van naasten over Jan Dekkers. Ernie Wesselius is een van de
aanstichters van de opening van de
Dorcaswinkel in Aalsmeer. Ook deze,
aldus de omschrijving van burgemeester van Eijk, lokaal bekende dorpsgenoot, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ernie Wesselius heeft vele jaren met zijn vrouw Het
Boekhuis in de Zijdstraat gerund en is
sinds 1960 actief als vrijwilliger voor de
kerk. Hij is leider geweest van de Zondagsschool, was organist en pianist bij
jeugdvereniging Eltheto, heeft zitting
in de vertrouwenscommissie en hij is
een aanspreekpunt voor de ouderen
in zorgcentrum Aelsmeer. Hij spreekt
al twintig jaar in kerkdiensten bij de
CAMA-gemeente, was actief op Radio
Aalsmeer in het levensbeschouwelijke
programma ‘Dichtbij’ en gaf, zoals al
genoemd, de Dorcas de mogelijkheid
om een winkel te openen in de Zijdstraat, toen het pand naast zijn winkel
leeg kwam te staan. Het succes van de
Dorcaswinkel is bij iedereen wel zo’n
beetje bekend. Van klein en knus in de
Zijdstraat, naar ruimer met een breder assortiment aan de Aalsmeerderweg tot nu een grote, alles verkopende winkel in de Turfstekerstraat. Burgemeester Theo van Eijk tot slot over
Ernie Wesselius: “Een bruggenbouwer en een initiator. Hij is een mensen
mens.” Naast de versierselen behorende bij de onderscheiding kregen de vijf
inwoners ook allen een mooie boeket
bloemen en werd na het officiële gedeelte met elkaar en met de zaal geproost op elkaar en op Hare Majesteit
de Koningin met oranje champagne.
Door Jacqueline Kristelijn
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Uitwerking nieuw beleid kunst
en cultuur in volle gang

Brand in kassencomplex
Kudelstaart - Op maandag 29 april
rond kwart over twee in de middag
is brand ontstaan in een kassencomplex aan de Hoofdweg. Bewoners zagen vanaf de Romeijnstraat
rook uit 1 van de kassen komen
en alarmeerde de brandweer. De
brandweer was snel ter plaatse. Het

was echter voor de spuitgasten lastig om bij de brandhaard te komen.
De kas bleek niet meer in gebruik
te zijn. Het vuur had de brandweer
toch nog vrij snel onder controle.
De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Er is niemand gewond geraakt. Foto: Ronald van Doorn.

Aalsmeer - De gemeente werkt aan
de uitwerking van het nieuwe kunst
en cultuurbeleid dat eind vorig jaar is
vastgesteld. Ook aan de vormgeving
van het Cultuurpunt Aalsmeer wordt
hard gewerkt. De aansturing van het
nieuw op te richten Cultuurpunt gaat
op een iets andere manier ingevuld
worden dan eerder gedacht. Dit verandert echter niets aan het doel van
Cultuurpunt Aalsmeer: Het verzorgen
van het ambulant muziekonderwijs
op scholen en in de wijken en het
ondersteunen van Aalsmeerders die
hun hart hebben verpand aan kunst
en cultuur en zich daarvoor vrijwillig of beroepsmatig inzetten. Ze kunnen er kennis gaan delen, professioneel advies inwinnen en bovenal elkaar ontmoeten en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. Het
Cultuurpunt gaat de culturele activiteiten op elkaar afstemmen en krijgt
een aanjaagfunctie voor het ontwikkelen van nieuwe culturele activiteiten.
Muziek- en Dansschool
Medio januari is gestart met het werven van de bestuursleden voor het

Cultuurpunt. Ondanks de uitgebreide communicatie rond de werving
heeft slechts één persoon gesolliciteerd naar de functie van bestuurslid. Het College heeft vervolgens besloten om nieuwe wegen te verkennen. Met de Muziek- en Dansschool Amstelveen hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden
over het vormgeven van het ambulant muziekonderwijs in de gemeente
Aalsmeer en tevens over het verzorgen van de aanjaagfunctie amateurkunst. De Muziek- en Dansschool
heeft in de gemeente Amstelveen
ruime ervaring met ambulant muziekonderwijs en een coördinerende rol voor het amateurkunstveld (in
brede zin). Zo is er een bijvoorbeeld
amateurkunstplatform voor alle culturele verenigingen. Daarmee vormt
de Muziek- en Dansschool in Amstelveen een prima partner om het
Cultuurpunt Aalsmeer vorm te geven.
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“Ik heb er het volste vertrouwen in
dat de muziekschool Amstelveen met
haar kennis en kunde een waardevolle bijdrage kan leveren aan de opzet en invulling van het Cultuurpunt

Provincie NH: “Vermijdt de
Bosrandbrug zoveel mogelijk” Wethouder: “Het is een vooruitgang”
Aalsmeer - Door de afsluiting van
de Schipholdraaibrug en de werkzaamheden aan de Burgemeester
Colijnweg is de verkeerscapaciteit
rondom de Bosrandbrug zeer beperkt. Weggebruikers wordt tot en
met eind juni dringend geadviseerd
de Bosrandweg en de Bosrandbrug
zoveel mogelijk te vermijden. Maandag 22 april is de nieuwe Bosrandbrug in gebruik genomen door het
autoverkeer. Gelijktijdig is de Schipholdraaibrug afgesloten en niet
meer beschikbaar voor het doorgaande autoverkeer, wel voor fietsers en voetgangers. De afsluiting is
nodig omdat de Burgemeester Colijnweg vanaf de draaibrug heringericht wordt voor de toekomstige situatie.
Beperkte capaciteit
Op dit moment zijn de werkzaamheden aan de fly-over op de kop
van de Bosrandbrug en de naastgelegen Fokkerweg en Schipholdijk weliswaar vergevorderd, maar

nog niet gereed. Dit zal nog circa
twee maanden duren. Tot dat moment is de ruimte voor het autoverkeer ter plaatse beperkt. Deze beperkte capaciteit lijdt helaas tot
noemenswaardige vertraging. De
weggebruikers van de doorgaande
route A9-Legmeerdijk en vice versa wordt daarom verzocht en geadviseerd de Bosrandweg en de Bosrandbrug zo veel mogelijk te mijden.
Aan het einde van deze werkzaamheden zal tijdens een lang weekend,
met een volledige afsluiting van de
rotonde op de kop van de Schipholdraaibrug, de verkeerssituatie geheel worden omgebouwd naar de
eindsituatie en kan de weggebruiker gaan profiteren van de nieuwe
N201. Tot dat moment wordt het geduld van met name het autoverkeer
nog op de proef gesteld. De situatie wordt dagelijks gemonitord door
de verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland en waar mogelijk
en nodig direct bijgesteld. Kijk voor
meer informatie op www.n201.info.

Toch minder bezuinigingen
op huishoudelijke hulp
Aalsmeer - Op 24 april zetten kabinet, werkgevers en een aantal vakbonden hun handtekening onder het
Zorgakkoord. Partijen spraken onder
meer af dat het kabinet maar 40%
bezuinigt op het budget voor hulp
bij het huishouden. In het regeerakkoord was nog sprake van 75%. Verder spraken ze af dat de dagbesteding en de persoonlijke verzorging
volgend jaar overeind blijven. Mensen met een licht verstandelijke handicap en zware gedragsproblemen
blijven onder de AWBZ vallen. Wat

betekent het akkoord voor gemeenten? Wethouder Ad Verburg: “De bezuinigingen uit het zorgakkoord zijn
minder dan eerst. Het kabinet bezuinigt minder op zorgtaken, zoals hulp
bij het huishouden. Dit is een vooruitgang. Vanaf 2015 moet we echter
nog steeds 40% bezuinigen op het
budget voor huishoudelijke hulp. Dat
is nog steeds veel, want steeds meer
mensen moeten langer thuis blijven
wonen. De vraag naar hulp bij het
huishouden zal dus alleen maar toenemen. Het is de verantwoordelijk-

Installatie van nieuwe
burgemeester dag later
Aalsmeer - Op dinsdag 4 juni zou tijdens een extra raadsvergadering de
nieuwe burgemeester van Aalsmeer,
mevrouw Jobke Vonk-Vedder, geïnstalleerd worden. Echter dit officiële
moment kan niet op deze dag plaatsvinden in verband met een belangrijk
congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op deze dag.
Dit congres zou op 4 of 5 juni gehouden worden. Bekend is nu dat gekozen is voor 4 juni. Besloten is daarom
om de installatie een dag later te laten plaatsvinden, op woensdag 5 juni. Jobke Vonk-Vedder is 48 jaar en
woont nog in Abcoude. De nieuwe
burgemeester schijnt al op zoek te
zijn naar een woning in de gemeente. Een locatie in deze is nog niet bekend. Ook is niet bekend of zij de por-

tefeuille financiën, eerder vervult door
Pieter Litjens en Theo van Eijk, gaat
beheren. Als wethouder in Abcoude en raadslid in De Ronde Venen is
zij onder andere verantwoordelijk geweest voor de portefeuilles welzijn,
maatschappelijke ondersteuning, sociale zaken, onderwijs, sport en recreatie, volksgezondheid, cultuur, toerisme, informatisering en automatisering en volkshuisvesting. Reeds de
volgende dag, donderdag 6 juni, mag
burgemeester Vonk de voorzittershamer ter hand nemen tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Daarna nog twee keer, op 27 juni en 4 juli,
dan volgt het zomerreces van 6 juli tot
en met 18 augustus. De eerstkomende bijeenkomst van het beraad en de
raad is op 16 mei aanstaande.

Natuur- en milieueducatie

Wethouder bezoekt Jozefschool
Aalsmeer - Op dinsdag 23 april
bracht wethouder Rik Rolleman een
bezoek aan de Jozefschool. De reden
van zijn bezoek was het aanbod van
natuur- en milieueducatie (NME)
waar alle basisscholen in de regio binnenkort op in kunnen schrijven. De Jozefschool staat bekend

Beraad en Raad in vogelvlucht

Raadsspeld voor Joop van
der Jagt van AB-fractie
Aalsmeer - De bijeenkomst van het
besluitvormend Beraad en de Raad
op donderdag 25 april in de raadzaal van het gemeentehuis werd
vooraf gegaan door een informatief
Beraad in de raadskelder gericht op
het uitwisselen van informatie met
betrekking tot het Rooie Dorp aan
de Machineweg. Het leverde een levendig uurtje op en de resultaten
zullen binnen niet al te lange tijd te
zien zijn bij de behandeling van de
nota. Akkoord zijn de fracties gegaan met het bestemmingsplan
Stommeer, evenals groen licht is gegeven voor het plaatsen van lichtreclame op het pand aan de Zwarteweg 88. Ook de behandeling van het
onderwerp gericht op het vaststellen van de Verordening Startersleningen gemeente Aalsmeer 2013
kende weinig tot geen weerstand
bij de politieke facties en besluitvorming hoefde eveneens niet te wachten tot 16 mei, maar vond later op
de avond plaats. Goedkeuring gaven de fracties ook aan het voorstel van het college om de gemeente Amsterdam en het Afval Energie
Bedrijf het uitsluitend recht te verle-

nen voor het verwerken van het ingezamelde huishoudelijke restafval
in Aalsmeer. Er gaat ook vorm gegeven worden aan verdere samenwerking met het Afval Energie Bedrijf op het gebied van duurzaamheid, zoals de mogelijkheid het
energeverbruik van Aalsmeer te
vergroenen en/of de energieproductie te vergroten en/of grondstoffen te hergebruiken. Een belangrijk
financieel voordeel is ook dat de afschrijvingstermijn met vijf jaar worden verleend en daardoor kan het
verwerkingstarief worden verlaagd
naar 65 euro per ton, dit was 80 euro per ton. De behandeling gericht
op het uiten van wensen en bedenkingen tot de voorgenomen aanwijzing van de vijf beschermde dorpsgezichten in Aalsmeer, te weten
het Beneden-Bovenland, de Wilgenlaan, de Kastanjelaan-Berkenlaan-Jac.P.Thijsselaan en de Ontginningsbasis, krijgt een vervolg op
verzoek van de fracties van AB en
VVD en op 16 mei.
“Onkruid onuitroeibaar”
Na elf jaar trouwe en onvoorwaar-

delijk inzet voor Aalsmeer is Joop
van der Jagt op 30 april gestopt als
raadslid en gaat hij genieten van zijn
welverdiende rust en verhuist naar
Amsterdam. Daar gaat hij bovenal
genieten van het leven samen met
zijn Martha met wie hij in september 2012 ia getrouwd. Als dank voor
zijn inzet voor de AB fractie, de gemeenteraad als geheel en zijn vele voorzitterschappen heeft Joop
van de gemeenteraad de raadsspeld ontvangen. Een eer die hem
zeker toekomt. Daarnaast heeft hij
een prachtige foto van Aalsmeerse
pramen gekregen. Een kunstwerk
van de Aalsmeerse kunstenares en
fotograaf Monic Persoon. Waarnemend burgemeester Theo van Eijk
sprak lovende woorden en ook fractievoorzitter Dick Kuin liet zich niet
onbetuigd. “Je afscheid vindt plaats
op 30 april met, zoals jij dat eerder
aangaf, een nieuwe koning en een
nieuwe woning. Dit zou ook het einde van mijn specch kunnen zijn, de
rest doen we wel op een later tijdstip, in een kleiner gezelschap. Niets
is echter minder waar, want ik zou
Joop echt te kort doen door mezelf

om hun uitgebreide natuurprogramma op school. Een goede plaats om
hier op bezoek te gaan. Wethouder
Rik Rolleman: “Het doel van NME is
om vooral jongeren bewust te maken
van de waarde van de natuur en het
milieu voor nu en later. Als wethouder onderwijs en milieu vind ik het
er hier zo gemakkelijk mee af te maken. Niet dat ik het leuk vind, maar
de situatie is zoals ze is, daar wijzigen we met z’n allen niets meer
aan. Diep in je hart wist je natuurlijk
dat je, toen je de beslissing nam om
met Martha te trouwen, ook de stap
zou moeten gaan nemen om definitief in het Amsterdamse te gaan
wonen. Het is nog een tijdje uitgesteld en je reisde tussen jouw twee
liefdes heen en weer. De warme armen van Martha aan de ene zijde en
de politiek in het Aalsmeerse praathuis, aan de andere zijde. Uteindelijk hebben de warmte en de genegenhid het gewonnen van het gekonkel en de politieke drukte in het
Aalsmeerse praathuis. Het had voor
jou en ook voor de AB fractie beter
uitgekomen wanneer je de volledige termijn had kunnen afmaken. Je
had jezelf inmiddels al ingesteld op
een vroegtijdig vertrek in september
van dit jaar en de magische elf jaar
is vaker ter sprake geweest. Helaas
lukt dat net niet maar op de raadsspeld is dat niet te zien.” Voor alle
toehoorders had Dick Kuin nog een
verrassing in petto want voor mensen die dachten dat Joop verloren
is gegaan voor de Aalsmeerse politiek is er goed bericht, want Joop
is kortgeleden gekozen als voorzitter van Aalsmeerse Belangen en
ook zal hij als fractie ondersteuner
de fractie met raad en daad terzijde
blijven staan. “Onkruid vergaat niet
en zeker geldt dat voor Aalsmeerse
onkruid want dat is bijna onuitroeibaar”, aldus Dick Kuin.
Door Jan Peterse.

Aalsmeer. Uiteraard wordt het Cultuurpunt een Aalsmeerse aangelegenheid door de inbreng en samenwerking van Aalsmeerse verenigingen, locaties en activiteiten.”
Cultuureducatie
Een ander speerpunt uit de nota
Kunst en Cultuur is het structureren
van cultuureducatie. Daarbij gaat het
om het aanbieden van lespakketten
op het gebied van kunst en cultuur
aan basisschoolleerlingen. In nauw
overleg met de scholen en samen
met Aalsmeerse culturele instellingen
worden hiervoor nu inspirerende lespakketten ontwikkeld. De leerlingen
gaan tijdens deze lessen soms zelf
aan de slag in de klas maar gaan bijvoorbeeld ook naar een toneelvoorstelling of een museum. Deze nieuwe
opzet van cultuureducatie gaat na de
zomer van 2013 van start. Medio mei
kunnen de Aalsmeerse scholen al inschrijven op deze nieuwe lespakketten. Op de bestaande lessenpakketten cultuureducatie hebben dit voorjaar al twee Aalsmeerse scholen met
maar liefst 27 groepen ingeschreven.
Een mooi resultaat.Voor een volledig overzicht van de voortgang van
de uitwerking van het nieuwe kunsten cultuurbeleid kan gekeken worden op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Getuigen gezocht

Auto rijdt fiets
van de weg!
Aalsmeer - Op maandag 22 april
rond half elf in de avond is een fietser aangereden door een automobilist op de Oosteinderweg. De fietser, een 66 jarige man uit Aalsmeer,
reed richting het Centrum toen hij
plots van achteren werd aangereden. De betreffende automobilist
stopte niet, maar is doorgereden.
De fietser kwam ten val en heeft
hierdoor niet kunnen zien om wat
voor type auto het ging. Ook het
kenteken van de wagen is onbekend. Aan de fiets is schade ontstaan. De fietser zelf is er goed van
af gekomen. Hulpverleners hebben
hem ter plaatse geholpen. Hij had
last van zijn heup. Mee meet de ambulance naar het ziekenhuis hoefde hij niet.
De politie zoekt getuigen van de
aanrijding, maar nog liever de dader. De auto heeft vermoedelijk een
kapotte koplamp. De politie is bereikbaar via 0900-8844 of anoniem
via 0800-7000.

heid van gemeenten om de mensen
die het nodig hebben de ondersteuning te bieden om zelfstandig te wonen. We hebben nu iets meer financiële armslag, maar toch tot versobering is niet helemaal te voorkomen.
De gemeente blijft oog houden voor
de meest kwetsbaren in de samenleving. Goed nieuws is dat het rijk in
2014 doorgaat met de dagbesteding
en persoonlijke verzorging. Vanaf
2015 neemt de gemeente deze taken
over. Er was dus sprake van een vacuüm in 2014, waar de gemeente en
de zorginstellingen zich grote zorgen
over maakten. Dat probleem is opgelost. We hebben overigens voortdurend te maken met nieuwe ontwikkelingen uit Den Haag. Dat betekent dat we onze plannen moeten aanpassen en ondertussen door
moeten gaan met de voorbereidin-

gen op onze nieuwe taken.” Komende jaren krijgt de gemeente er nieuwe taken van het Rijk bij. Zo wordt
de gemeente verantwoordelijk voor
de hele jeugdzorg, de ondersteuning
en verzorging van ouderen en chronisch zieken en deelname aan de arbeidsmarkt van mensen voor wie het
moeilijk is betaald werk te vinden.
De nieuwe taken zijn ook een forse
bezuiniging van het Rijk.
Uitgangspunt van de gemeente is
dat mensen die zorg nodig hebben
daar op moeten kunnen rekenen. De
gemeente zal zich hiervoor inzetten,
maar er wordt ook meer verwacht
van inwoners zelf. Samen met vrijwilligers, organisaties, bewoners en
professionals moet de gemeente ervoor zorgen dat leven en ouder worden in de gemeente Aalsmeer goed
blijft.

belangrijk om kinderen al vroeg bij
de natuur te betrekken. Alleen op
deze manier zullen zij hier later ook
goed mee om gaan. De Jozefschool
speelt hier goed op in.” De kinderen
van de Jozefschool hadden ook meegedaan aan het mussentelweekend.
De kinderen in de klas vertelde enthousiast over het aantal mussen die
zij geteld hadden. Dit jaar is er voor
het basisonderwijs naast bestaande lesmateriaal ook een nieuw aanbod zoals een pannenkoekkist, een
smaakleskist en een biodiversiteitsspel. Ook is er voor het eerst dit jaar
een apart aanbod voor de naschoolse opvang (BSO). Scholen en BSO
kunnen zich van 21 mei tot en met
14 juni inschrijven via de regionale website www.natuurmilieuweb.nl.
Om de keuze voor scholen en BSO

nog gemakkelijker te maken, is het
aanbod ook op overzichtelijke posters gezet. Deze posters zijn deze
week per post aan de scholen en de
BSO toegestuurd. In de regio Amstelland-Meerlanden wordt op het
gebied van milieu samengewerkt.
Samen staan de gemeenten sterker
en samenwerking helpt ook om middelen efficiënt in te zetten. De regionale NME samenwerking is daar een
onderdeel van.

Tibor wint
Aalsmeer - Ook al gooide Sebastiaan
Dolk 180, toch kon hij afgelopen dinsdag tijdens de wekelijkse dartavond
niet winnen. Hij werd tweede. De
hoogste eer ging naar Tibor Hogervorst. De derde plaats was voor Danny Heijsteeg. De eerstvolgende dartavond is 7 mei vanaf 20.00 uur in Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Om 20.00 uur wordt gestart. De zaal is
open vanaf 19.30 uur. Liefhebbers van
darten zijn van harte welkom.

Botten op de
begraafplaats
Aalsmeer - Op de algemene begraafplaats in de Ophelialaan is een
aantal grafwijken geruimd. De grond
van de grafwijken mag de begraafplaats wettelijk gezien niet verlaten.
Het is daarom normaal om grond
her te gebruiken op de begraafplaats zelf. Bij het verwerken van deze grond is echter iets misgegaan,
waardoor er botfragmenten gevonden zijn in de hergebruikte grond.
Wethouder Ad Verburg betreurt dit.
“We hebben dit geconstateerd en
we hebben direct maatregelen genomen. Daarnaast hebben we extra
maatregelen genomen. Zo worden
de betreffende plaatsen afgedekt
met worteldoek en grind. Hier is vrijdagmorgen vroeg mee begonnen.”

Wethouder bij Dorpsraad
Aalsmeer - Wethouder Gertjan van
der Hoeven zal op woensdag 8 mei
de vergadering van de Dorpsraad
Kudelstaart bezoeken. De wethouder Wijkgericht werken doet in deze
periode een ronde langs alle wijkraadbijeenkomsten. Hij heeft al een
bezoek gebracht aan wijkraad De

Dorper en aan Wijkraad Hornmeer
en zal binnenkort Wijkraad Oost
bezoeken. Nu bezoekt hij dus Kudelstaart. De wethouder is aanwezig
voor de beantwoording van vragen
en het aangaan van gesprekken. De
vergaderavond is in het Dorpshuis
en begint om 20.00 uur.

Provincie kan laatste
deel N201 aanleggen
Aalsmeer - De provincie Noord-Holland kan het laatste deel van de Omlegging Schiphol-Rijk aanleggen (onderdeel van de nieuwe N201) omdat
de provincie en Chipshol een regeling
hebben getroffen over de directe ingebruikname van gronden in SchipholRijk vooruitlopend op eigendomsovergang. De provincie heeft geprobeerd
de gronden van Chipshol voor de aanleg van de Omlegging Schiphol-Rijk
via minnelijk overleg te verwerven.
Daarnaast is eveneens een onteigeningsprocedure gestart. Het minnelijk
overleg is voortgezet wat heeft geresulteerd in een overeenkomst. Op 26
april is deze overeenkomst door beide
partijen ondertekend en kan de pro-

vincie starten met de aanleg van het
laatste deel van de Omlegging Schiphol-Rijk. Omdat er nog geen overeenstemming is bereikt over de te betalen schadeloosstelling wordt het oordeel over de hoogte hiervan aan de
rechtbank overgelaten in de nog lopende onteigeningsprocedure. Op 20
maart 2013 heeft de rechtbank NoordHolland de onteigening van de benodigde gronden uitgesproken. Het vonnis is nog niet onherroepelijk doordat
Chipshol cassatieberoep heeft ingesteld. Overeengekomen is dat de cassatieprocedure wordt ingetrokken, zodat het vonnis op korte termijn kan
worden ingeschreven en de provincie
eigenaar wordt van de grond.
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kinder- en jeugdkrant

Oranje zonnetje boven OBS
Kudelstaart - De OBS Kudelstaart
zou niet meedoen met de koningsspelen? Niets is minder waar. De
festiviteiten werden over twee dagen verspreid.
Donderdag organiseerden de kinderen van groep 8 hun koninklijke
fancy fair en dat werd genieten voor
de kinderen van de onderbouw. Onder een heerlijk zonnetje speelden
zij hun spelletjes. Tussen de middag
aten ze hun koninklijke pannenkoeken en allemaal een heerlijke oran-

Wethouder reikt bidons
uit voor Koningsspelen

je muffin, het zag er allemaal heel
feestelijk uit, mede dankzij veel
hulp van ouders en overblijfkrachten! ’s Avonds mocht een ieder uit
Kudelstaart het nog eens over komen doen met prachtige prijzen bij
het Rad van Avontuur. De volgende dag was het de beurt aan de bovenbouw. Om half 10 werd samen
met de Antoniusschool gedanst en
vervolgens organiseerde sportservice Haarlemmermeer een heerlijke
spelmiddag.

Waterige Koningsspelen
op OBS Samen Een

Afscheid Bart en Renske bij
Jeugdschaatsen Aalsmeer
Aalsmeer - Helaas na 26 jaar houdt
Bart Keijzer op met het lesgeven bij
het Jeugdschaatsen Aalsmeer. Bart
had de snelste schaatsertjes onder
zijn hoede en zag ieder jaar mooie
vorderingen bij deze kinderen, veel
van hen zijn doorgegaan naar de
schaatstrainingsgroepen. Hier gaat
Bart dan ook verder als schaatstrainer. Ook Renske Maarse stopt met
het geven van schaatslessen. Zij
heeft ruim 21 jaar de Aalsmeerse
kinderen de eerste beginselen van
het schaatsen bijgebracht. Ook haar
kinderen en kleinkinderen zijn alle-

maal in de leer geweest bij Renske.
Zoveel jaren met ruim 80 kinderen
per week naar de Jaap Edenbaan
betekent dat meer dan 1.500 kinderen uit Aalsmeer les hebben gehad
van Bart en Renske. Het inschrijven
voor het seizoen 2013/2014 is overigens half maart gestart. Er zijn nog
maar enkele plaatsen voor de eerste
bus vrij. Wie interesse heeft, dient
zich snel in te schrijven via de website www.jeugdschaatsenaalsmeer.
nl. Voor inlichtingen kan contact
opgenomen worden met Marijke
Maarse via 0297-325635.

Aalsmeer - OBS Samen Een organiseerde vorige week vrijdag een
leuke sponsorloop in verband met
de Koningsspelen. De kinderen van
de onderbouw mochten met flesjes
water rond de school hollen om zo
geld op te halen voor een samenwerkingsschool in Kenia. De groepen vijf tot en met acht liepen een
grotere route vanaf school naar
zwembad de Waterlelie alwaar zij
de zes liter water, die meegetorst
moest worden in een gesponsorde rugzak, in het buitenbad mochten ledigen. Het werd een waar waterballet, zowel tijdens de loop als in

het zwembad. Aangezien de plannen iets gewijzigd waren door de
slechte weersomstandigheid mochten de kinderen hun zwemspulletjes meenemen om vervolgens lekker een paar uur te zwemmen en
te spelen in het binnenbad. Daarna werd er gezamenlijk geluncht
om vervolgens terug te lopen naar
school via een kortere weg dan eerder gepland. De koningsspelen was
sowieso een erg geslaagd waterspektakel, want er is ook nog eens
extra geld opgehaald voor de waterput die er in Kenia moest komen.
Door Miranda Gommans

Na de aftrap met het dansen op het schoolplein tijdens de Koningsspelen is
op OBS Samen Een een sponsorloop georganiseerd. Bij deze loop werd water
gedragen, omdat geld werd ingezameld ten behoeve van een waterput voor
een samenwerkingsschool in Kenia. Groep 1 tot en met 4 ging rondjes lopen
rondom het schoolplein, met flesjes water. Er werd hard gerend, want hoe
meer rondjes hoe meer geld ze konden verdienen. De groepen 5 tot en met 8
hebben water dragen naar het zwembad gedragen.

Kudelstaart - Op vrijdag 26 april om 9.30 uur dansten er op het plein ongeveer 450 kinderen van de OBS en van de Antoniusschool mee met de dans
die de festiviteiten inluidden van de Koningsspelen. Daarna is genoten van de
traktatie en hebben de kinderen ’s middags spelletjes gedaan.

Koningsspelen op Graankorrel
Kudelstaart - In de week van 26
april was De Graankorrel omgetoverd in oranje. In de hallen en lokalen
van de school hing allemaal oranje
en rood, wit, blauwe versiering. Koningin Beatrix, Willem-Alexander en
Maxima kregen veel aandacht in de
lessen. Een dag voor de Koningsspelen kregen alle kinderen een mooi
oranje t-shirt cadeau die ze tijdens
de spelen de dag erna aan konden
doen. De dag werd begonnen door
met de hele school het lied ‘bewegen
is gezond’ te dansen en te zingen.
Daarna gingen de groepen 1 tot en
met 4 naar de sporthal, om daar lek-

ker te dansen, judoles te krijgen en
spelletjes te doen. De groepen 5 tot
en met 8 deden allemaal leuke spellen op het plein van de school. Onder
andere stelten lopen, korfballen, memory, koekhappen, tafeltennis, darten en nog veel meer. Nog een feestelijk iets was dat de BAM op het terrein van Mijnsheerlijckheid een koningslinde gaat planten. Omdat de
bouwwerkzaamheden nog niet klaar
zijn, werd deze symbolisch op het
plein van de Graankorrel geplant. Als
alle bouwactiviteiten zijn afgerond
komt er een echte boom op de goede plek te staan.

Binding en Nationale Sportweek

schoolplein mochten worden benut. Verder was er nog een estafette
en mochten er oud-Hollandse spelen worden gedaan. De ouderraad
verzorgde oranje soesjes en bekers
met drinken. De vlag hing in top en
de overheersende kleur was oranje.
Het was een feestelijke dag op De
Hoeksteen.

Dansen op het schoolplein!

de onderbouw was aangewezen. Na
sluiting van de formele inschrijftermijn voor de Koningsspelen, werd
bekend dat alle ingeschreven scholen voor de aangemelde kinderen
een speciaal ‘Koningsspelen T-shirt’
ontvangen. Dit vond ik niet eerlijk
tegenover de kinderen die wel meedoen, maar niet formeel aangemeld
waren. Voor al deze kinderen heeft
de gemeente een bidon gekocht,
zodat elke kind op een Aalsmeerse
basisschool een koninklijk cadeautje krijgt.”

Tijdens de Koningsspelen is de Koningsboom tijdelijk geplant op het schoolplein van De Graankorrel. De kinderen kregen hierbij hulp van wethouder Ad
Verburg. De Koningslinde krijgt uiteindelijk een plekje in het nieuwe centrum.

Koningsspelen met sport en
spelletjes op De Hoeksteen
Aalsmeer - Vrijdag 26 april was de
dag van de Koningsspelen. De leerlingen van basisschool De Hoeksteen kwamen in het oranje gekleed naar school. Het schoolplein
zag er veelbelovend uit: een Volcano met opblaasbare glijbanen en
een opblaasbaar voetbalspel bedekten zo ongeveer het hele plein. De
dag werd gestart met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus op het
schoolplein. Daarna volgde het ontbijt in de klas. Bij de Koningsspelen
hoorde immers ook een Koningsontbijt. Hierdoor gesterkt startten
de leerlingen met de verschillende
sport- en spelonderdelen. In het Seringenpark werd een Oranje-duurloop gehouden, in de gymzaal aan
de Thijsselaan werd Konings-trefbal
gespeeld. De opblaasspelen op het

Aalsmeer - Donderdag 25 april
heeft Wethouder Rik Rolleman bidons met de tekst: ‘Koningspelen
2013’ uitgereikt aan kinderen van
basisschool De Hoeksteen. Wethouder Rik Rolleman: “In Aalsmeer
doen alle scholen mee aan de Koningsspelen. Dat vinden we als gemeente geweldig! Maar niet alle
scholen hebben zich met alle klassen formeel bij het Nationaal Comité Inhuldiging aangemeld. De reden
hiervoor was dat deze vrijdag al aan
het begin van het als vrije dag voor

Hoog bezoek CBS Immanuel
Rijsenhout – Vrijdagochtend kwam
er hoog bezoek op CBS Immanuel. De toen nog bijna koning Willem
Alexander kwam met zijn toen nog
prinses Máxima op vrijdag 26 april
per boot aan in Rijsenhout. Alle kinderen, getooid met hun zelfversierde of zelfgemaakte hoeden, stonden het bijna koningspaar aan de
Ringvaart al op te wachten. Wat een
happening!
Onder muzikale begeleiding van
Drumfanfare Melomanie Haarlemmermeer maakte het koninklijke
echtpaar in een koets een rondje
door het centrum om vervolgens de
school binnen te gaan.
Natuurlijk mocht het koningskoppel een kennismakingsronde door
de school maken. Vervolgens werd
iedereen buiten verwacht om de officiële opening van het vernieuwde
schoolplein mee te maken. Het was
vooral voor Prins Willem Alexander
interessant om te zien dat de leerlingen van CBS Immanuel zich ook
bezighouden met watermanagement, want midden op het plein
staat een echte waterpomp. Deze
pomp is aangesloten op het regenwaterafvoersysteem van de school.

Nadat Romy haar prijs in ontvangst
had genomen, omdat haar hoed het
mooiste was, konden de kinderen in
en om de school allerlei koninklijke spelletjes doen. Het was een dag
met een gouden en oranje randje!
Nieuwsgierig geworden? Op de site van de school staan een heleboel
mooie foto’s van deze dag.

Aalsmeer - Een sportieve week was
het vorige week voor de OBS Kudelstaart, De Brug en Oosteinder.
De Binding heeft een dansworkshop verzorgd met twee professionele dansers. Viola en Inge van de Binding Zolder en Binding Oost hebben ruime danservaring en hebben
een swingende dans voorbereid. Op
dinsdag 23 april was als eerst OBS
Kudelstaart aan de beurt. De twee
groepen 8 oefenden de dans, met
twee sportieve juffen, meerdere keren. En toen ’s middags de bel ging
en alle ouders zich verzamelden op
het schoolplein, kwamen de kinderen
naar buiten om de dans aan het grote publiek te laten zien. De reacties
waren erg enthousiast. Op woensdag

24 april werden de dansworkshops
gegeven op De Brug en de Oosteinderschool. De groepen 8 deden heel
goed mee, al was het voor sommigen soms best nog lastig. Ook daar
stroomde het plein na schooltijd vol
en stond het publiek al gauw mee
te klappen op het swingende dansnummer. De Binding organiseert
steeds vaker activiteiten op scholen,
dit komt door het nieuwe combiwerk.
De website is nog steeds www.debinding.nl, maar binnenkort is deze
geheel vernieuwd. De eerstvolgende
activiteit is de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 12 juni. Zou u mee
willen helpen met deze Buitenspeeldag in Aalsmeer of Kudelstaart? Opgeven kan via eveline@debinding.nl.

Geen kinderbingo
bij BV de Pomp
Aalsmeer - De plannen waren er,
maar helaas zullen de kinderen van
Aalsmeer en omgeving weer een
kindervakantie moeten wachten
voor BV de Pomp weer een kinderbingo organiseert. De datum stond
gepland op woensdag 8 mei, maar
de herfstvakantie zal de eerste gelegenheid weer zijn dat de kinderbingo gehouden gaat worden. Er van
uitgaande dat de vriendjes, vriendinnetjes en logeetjes dan weer gezellig mee komen, heet de organisatie
hen dan graag welkom. Telefonische
informatie kan verkregen worden bij
Caroline Ramp via 0297-344107.

Anne Frank en De Hoeksteen
Aalsmeer - Beide groepen 8 van De Hoeksteen bezochten afgelopen week
het Anne Frankhuis. Na een serie lessen over de Tweede Wereldoorlog werden
ze geconfronteerd met de wereld van Anne Frank en het Achterhuis waarin ze
meer dan twee jaar ondergedoken was. Het was een indrukwekkend bezoek.
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Geef je op bij AVA voor
de Dam tot Damloop
Aalsmeer - Voor het vierde opeenvolgende jaar waren alle startbewijzen voor de hoofdafstand van
de Dam tot Damloop, de 10 Engelse Mijl binnen een halve dag uitverkocht. Wil je toch een startbewijs
bemachtigen? Train dan mee met
atletiekvereniging Aalsmeer. Deze
loop van Amsterdam naar Zaandam
over 16,1 kilometer vindt plaats op
zondag 22 september. Voor velen is
het een uitdaging om deze bijzondere loop een keer te volbrengen.
Dit kan echter niet zomaar en vraagt
een serieuze voorbereiding. Bij Atletiekvereniging Aalsmeer begint op
zondag 23 juni een serie trainingen
ter voorbereiding op de Damloop.
Deze voorbereiding richt zich op de
iets gevorderde hardloper, niet voor
de echte beginners. Er wordt van
uitgegaan dat deelnemers aan deze trainingen nu reeds zonder problemen drie kwartier kunnen hard-

lopen. De eerste training en kennismaking vindt plaats op zondag 23
juni om 9.00 uur op de atletiekbaan
aan de Sportlaan. Daarna worden
wekelijks op dezelfde tijd duurlopen gestart vanaf de parkeerplaats
bij de camping van het Amsterdamse bos. Er wordt in meerdere tempo groepen gelopen. De duurlopen
worden uitgebreid totdat alle deelnemers in staat zijn om de Dam tot
Damloop met succes te volbrengen. De kosten bedragen 85 euro
per deelnemer, inclusief startbewijs
voor de Dam tot Damloop. Let op:
er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus schrijf
je snel in.
Enthousiast?
Kijk
op
www.
avaalsmeer.nl voor alle informatie en download daar het inschrijfformulier. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 mei bij Marjan van Ginkel via
email marjan.vg@hetnet.nl.

Deelnemers tijdens de kennismakingstraining 2012.

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 4 mei:
AALSMEER
Aalsmeer 1 - ZOB 1
14.30 u
AJAX 3 - Aalsmeer 2
14.30 u
Aalsmeer 4 – Zandvoort 4
12.00 u
Aalsmeer 5 – Ijmuiden 4
12.00 u
Aalsmeer 6 – De Meer 7
14.30 u
Aalsm/RKAV Vet.1-Bloemendaal.Vet.2 14.30 u

Aalsmeer VR.1 – Roda’23 VR.1

Jeugdige atleten trainen met
de jeugdsportpas
Aalsmeer - Mede dankzij de Sportservice Haarlemmermeer was het
voor leerlingen van de Aalsmeerse
en Kudelstaartse basisscholen mogelijk om kennis te maken met atletiek op een laagdrempelige manier. De afgelopen 4 dinsdagen in
april trainden circa 45 kinderen mee
bij AV Aalsmeer. In een speciaal samengesteld programma kwamen
bijna alle onderdelen van atletiek
aan de orde. Vol enthousiasme werd
er hard gelopen, gesprint, horden
gelopen, bal geworpen, met kogels
gestoten, in de verspringbak ge-

sprongen en aan hoogspringen gedaan. Uiteraard ontbrak ook de estafette niet in deze trainingen. Speciaal voor deze trainingen werden
extra trainers ingeschakeld om de
leerlingen uit de groepen 3, 4, 5, 6,
7 en 8 in verschillende aparte groepen veel aandacht te geven. De leden van AV Aalsmeer hopen dat de
leerlingen zo enthousiast zijn, dat ze
besluiten vaker mee te komen trainen! Anderen zijn natuurlijk ook van
harte welkom om een keer mee te
trainen! Kijk voor meer informatie op
www.avaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Helaas is het bekerteam van Schaakclub Aalsmeer er
niet in geslaagd de halve finale te
bereiken. In en tegen Santpoort kon
het Aalsmeerse viertal geen potten
breken. Willem Hensbergen vergiste
zich al snel na de opening.
Hij wist nog wel complicaties te
scheppen, maar die waren net onvoldoende om de sterkste Santpoorter van de winst af te houden. Ook
Peter Verschueren had een zwa-

re avond. Hij offerde een pion voor
activiteit, maar die kwam nooit echt
goed van de grond. Deze pion minder werd Peter uiteindelijk noodlottig. Omdat Santpoort door deze score al door was, kon Rik Könst in een
gelijke stelling het remiseaanbod
van zijn tegenstander accepteren.
Vincent Jongkind redde de eer door
een onhandigheid van zijn tegenstander in het eindspel af te straffen: 2,5-1,5.

Aalsmeer - Op zaterdag 25 mei
kan iedereen, van jong en tot oud,
sportverenigingen in de gemeente bezoeken, komen kijken naar
demonstraties en sporten ook zelf
gaan uitproberen tijdens de open
dag, die wordt georganiseerd door
Sportpassie Aalsmeer. Deelnemers zijn onder andere Handboogvereniging Target en Sportvereniging Omnia 2000. De accommodatie van Handboogvereniging Target is te vinden op sportpark Calslagen (tegenover RKDES) in Kudelstaart en is te bezoeken tijdens
de open dag van 10.30 tot 16.00 uur.
Tijdens de open dag worden doorlopend demonstraties gegeven en
uiteraard is er de mogelijkheid om
onder het wakend oog van gecertificeerde trainers zelf een poging

te wagen. Sportvereniging Omnia
2000 is als vereniging met ongeveer 1.350 leden actief in Aalsmeer.
De lessen worden gegeven in de diverse gymzalen en sporthallen. SV
Omnia heeft voor elke leeftijd iets
te bieden: vanaf 2,5 jaar (bijvoorbeeld peutergym) tot 80 jaar (bijvoorbeeld pilates). Het bijzondere
van Omnia is dat, naast het recreatieve niveau, leden ook de mogelijkheid wordt gegeven om hun favoriete sport op wedstrijdniveau te beoefenen. Tijdens de open dag worden
workshops gegeven en kunnen bezoekers aan diverse lessen deelnemen. Omnia is deze dag te vinden
in de Proosdijhal Kudelstaart en in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Kijk voor meer informatie op
www.sportpassieaalsmeer.nl.

te concurrenten die hij allen van
zich af wist te houden. Daarnaast
mogen zijn prestaties in de derde
helft ook niet onbenoemd blijven.
Een terechte kampioen!
Zijn achtervolgers vechten nu nog
wel volop om de tweede plaats die
nog lang niet vergeven is. Vincent
Jongkind heeft een kleine voorsprong, maar zou als hij niet oppast zo maar achterhaald kunnen
worden door Marco Hoogenboom,
Mladen Cicek of Piet Geertsema.

Stratenparcours in Westwijk

Wielerronde van Amstelveen
Amstelveen - Op zondag 5 mei
organiseert de WTC de Amstel de
jaarlijkse wielerronde van Amstelveen. De wedstrijden worden gehouden op het inmiddels vertrouwde stratenparcours in Westwijk. De
start en finish van het 1100 meter
lange rondje zijn op de Sacharovlaan ter hoogte van de Albert van
Dalsumlaan. De route loopt via de
Hammarskjöldsingel en Betsy Perklaan terug naar de Sacharovlaan.
De verkeersdrempels, klinkers en
vier bochten maken dat van de renners hoogste concentratie en een
sterke conditie worden gevraagd
om voor de zege te gaan. 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 55 kilometer (50 ronden). Vervolgens is het de beurt aan de da-

mes en meisjes van 15 tot 18 jaar
die voor het eerst startgelegenheid
krijgen in de Amstelveens ronde. De
dames rijden een koers over 40 kilometer. Slotstuk van de dag is de
grote koers voor de amateurs en Junioren tot 40 jaar. Deze groep start
rond de klok van 16.00 uur voor een
afstand van 60 kilometer. In de wedstrijden staan naast veel renners uit
Amstelveen, Aalsmeer en Ouderkerk en omgeving ook veel andere
nationale toppers aan de start. Het
pittige parcours 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 de
wielerronde is te vinden op de website: www.wtcdeamstel.net.

Afsluiting seizoen ‘Slagvaardig’
Aalsmeer - Zoals ieder jaar hebben de vrouwen van badmintonclub
‘Slagvaardig’ het seizoen afgesloten
met een lunch. Er waren 15 van de
20 leden aanwezig bij deze gezellige
happening. Er is afscheid genomen
van Ineke, die al heel lang bij de
club speelt, maar om gezondheids-

redenen en tot haar spijt nu echt
moest afhaken. Het nieuwe seizoen
start de club weer op donderdag
5 september vanaf 10.00 uur in de
Proosdijhal te Kudelstaart. Voor nadere inlichtingen of aanmeldingen,
graag bellen met Marijke via 0297326564.

Aalsm/RKAV Vet.1-Bloemendaal.Vet.2 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

14.30 u
14.30 u
12.00 u
12.30 u
12.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Roda’23 D2
J.A.United D2 - De Meer D1
RKAVIC D1 - J.A.United D3
J.A.United E1 – Abcoude E2
J.A.United E2 - Amstelveen E3
Pancratius E2 - J.A.United E3
RKAVIC E2 - J.A.United E4
Swift E3 - J.A.United E5
DCG E5 - J.A.United E6
J.A.United E7 - Swift E5
NFC E2 - J.A.United E9
AFC E19 - J.A.United E10
J.A.United E 12 – Buitenveldert E10
Abcoude F3 - J.A.United F3
AFC F7 - J.A.United F4
SCW F4 - J.A.United F7G
J.A.United F8 – Pancratius F10
J.A.United F9 – Roda’23 F14
Abcoude F9 - J.A.United F10
J.A.United F11 – RKDES F7

10.30 u
9.00 u
11.30 u
11.00 u
11.00 u
10.15 u
10.15 u
10.15 u
11.30 u
9.30 u
10.30 u
10.30 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
8.45 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – DEM MB.1
DSS MD.3 - J.A.United MD.1
J.A.United ME.1 – RKDES ME.1

Jodan Boys VR.2 - RKDES VR.1

16.15 u

Meisjes
J.A.United ME.1 - RKDES ME.1

11.00 u

SCW 1 – Amstelveen 1
SCW 3 – Amstelveen 5
RAP 7 - SCW 4
Hoofddorp Vet.2 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – Amstelveen Vet.1
SCW Vet.3 – Hoofddorp Vet.1

14.30 u
12.45 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.45 u

Almere 1 - SCW A1
SCW C1 – Velsen C3

12.30 u
10.30 u

Junioren

Pupillen
VVC D1 - SCW D1
SCW D2 – DSOV D4
Legm.vogels E 11 - SCW E2
HBC E6 - SCW E3
SCW F1 – KDO F1
NFC F2 - SCW F2
SCW F4 – J.A.United F7G

10.30 u
8.45 u
9.00 u
9.00 u
8.45 u
9.30 u
8.45 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Sp.Martinus VR.1

12.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – TABA MB.1

11.00 u

Zondag 5 mei:
RKAV
Buitenveldert 1 – RKAV 1
RKAV 2 – DCG 3
RKAV 3 – Pancratius 6
Badhoevedorp 2 - RKAV 4
KDO 4 – RKAV 5
KDO 7 - RKAV 6

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

Vrouwen
14.30 u
11.45 u
11.00 u

RKDES

Pupillen
VVA/Spartaan D1 – RKDES D1
RKDES D3 – DSOV D3
Nieuw West E1 - RKDES E2
RKDES E3 – Buitenveldert E3
DCG E6 - RKDES E4
RKDES E5 – Amstelveen E4
Abcoude E 11 – RKDES E6
ZSGO/WMS E5 – RKDES E7
Legm.vogels F5 - RKDES F1
RKDES F2 – AFC F 10
RKDES F5 – Roda’23 F15

Vrouwen

11.30 u
9.30 u
10.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
10.30 u
11.00 u
9.00 u
9.30 u
9.30 u

Overbos VR.3 - RKAV VR.1

14.15 u

RKDES
RKDES 1 – SDO 1
RKDES 2 – Elinkwijk 2
Buitenveldert 5 – RKDES 4
Swift 7 – RKDES 5
RKDES 6 – Sp.Martinus 5
RKDES 7 – DSOV 7

14.00 u
11.00 u
12.00 u
14.30 u
14.00 u
12.00 u

Junioren
Sporting Almere A1 – RKDES A1
TABA B1 - RKDES B1
RKDES B2 – Legm.vogels B4
VVA/Spartaan C2 - RKDES C1
RKDES C2 – Legm.vogels C3
RKDES C3 – Abcoude C3

12.00 u
12.15 u
12.00 u
9.30 u
12.00 u
10.00 u

5 Kilometer baanloop bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 8 mei kan iedereen weer meedoen met de 5 kilometer baanloop bij AVA. Alle dames
en heren, jongens en meisjes en ook
de 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
hardlopen in je eigen tempo. Bij de
finishlijn staan ervaren juryleden om
de juiste tijden te controleren. Het

Peter Verschueren nieuwe
schaakkampioen Aalsmeer!
Aalsmeer - Met nog 3 rondes te
spelen is Peter Verschueren reeds
de eerste gezamenlijke kampioen van Schaakclub Aalsmeer en
Schaakclub ‘t Kalende Pionnetje. Door zijn onverzettelijkheid en
scherp oog voor de combinatie wist
Peter 17 van zijn 27 partijen te winnen en is hij in de resterende rondes niet meer te achterhalen voor
de concurrentie. De sleutel tot deze eerste titel is de trouwe opkomst
van Peter (hij was er iedere week)
en zijn goede score tegen zijn naas-

12.00 u

RKAV

J.A.United A1 – NVC A1
J.A.United B1 – Swift B1
J.A.United B2 – Schoten B2
J.A.United C2 - DEM C4
J.A.United C4 – Alliance’22 C4

9.30 u
9.00 u

SCW

Vrouwen

Sportpassie Aalsmeer biedt
kijkje in sportkeukens

Bekerteam van Schaakclub
uitgeschakeld in kwartfinale

RKDES F6 – Legm.vogels F9
J.A.United F 11 – RKDES F7

startschot wordt gegeven om exact
20.00 uur. Eerder komen is raadzaam, bijvoorbeeld om alvast warm
te lopen of een kopje koffie te drinken in de gezellige kantine van AVA.
Het sportcomplex is geopend vanaf 19.15 uur en inschrijven kan tot
15 minuten voor aanvang. 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.
Voor meer info: www.avaalsmeer.nl.

Doe mee met beachvolleybal
voor het goede doel!
Tafeltenniscompetitie
Aalsmeer - De Guusje Nederhorst Foundation (GNF) kan alle financiële hulp gebruiken om kinderen te helpen. De medewerkers
van Schneider Electric uit Hoofddorp hebben daarom een speciaal
initiatief opgezet om extra middelen binnen te halen. Hiermee willen
zij kinderen ondersteunen die zijn
mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Door het organiseren van een
beachvolleybaltoernooi hoopt GNF
het mogelijk te maken om een ‘tovertuin” in de openlucht te realiseren. Het toernooi vindt plaats op zaterdag 4 mei in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a. Een tovertuin
is een veilige speelplaats voor kin-

deren, die om welke reden dan ook
in een opvangcentrum verblijven.
GFN richt zich op de 31.000 kinderen die momenteel in sobere opvangcentra in Nederland verblijven.
Voor het beachvolleybaltoernooi zijn
ze nog op zoek naar nieuwe teams.
Wil je ook bijdragen aan dit bijzondere initiatief? Schrijf jouw team
dan snel in. Dit kan via de website en het inschrijfformulier op www.
beach4guusje.nl. Een team moet uit
minimaal vijf personen bestaan en
de kosten voor deelname bedragen
100 euro per team. Het team met de
leukste naam, hoeft geen bijdrage
te betalen. Het toernooi begint zaterdag om 12.00 uur.

Pijlen gooien bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Een toernooi voor
koppels organiseerde dartvereniging Poel’s Eye afgelopen zaterdag
in het Dorpshuis. De animo voor het
‘pijltjes gooien’ was groot. Zowel dames als heren gingen de strijd aan.
Uiteraard waren allen behoorlijk fanatiek, maar er heerste wel een heel
gezellige sfeer. Voor de dartborden
was de concentratie groot en ging
het onderling hard tegen hard. Eenmaal aan de bar werd weer gebroederlijk bijgepraat met een drankje.
De Poel‘s Eye is overigens geen be-

sloten club. Iedereen, die graag een
‘potje‘ wil komen darten, is welkom.
Kijk voor speelavonden en toernooien op www.poelseye.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komend vrijdag 3 mei is
er weer enkel kaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis
aan de Roerdomplaan 3. Om 20.00
uur worden de kaarten verdeeld, de
zaal is open vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Het koppelkaarten op 26 april is gewonnen
door Wil ter Horst en Ans Doeswijk
met 5878 punten. Op twee Is Huijkman en Theo Nagtegaal met 5466
punten en op drie Frits de Jong en
Henk Been met 5143 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan het koppel Jack en Coby met 3771 punten.

Degradatie Bloemenlust 1
uit derde klasse een feit
Aalsmeer - Ondanks een zeer verdienstelijke 5-5 puntendeling tegen
de sterke nummer 2, Amsterdam ‘78
heeft Bloemenlust 1 degradatie uit
de derde klasse niet meet kunnen
afwenden. Na de 8-2 nederlaag tegen naaste concurrent Tempo Team
8 had Bloemenlust de handhaving
al niet meer in eigen hand en nadat
Tempo Team met 5-5 wist gelijk te
spelen tegen kampioen Tezano ’96
werden de Aalsmeerders opgezadeld met de bijna onmogelijke opdracht om hun laatste wedstrijd met
9-1 te winnen. Johan Berk wist in
zijn eerste partij nog terug te komen
na een 8-3 achterstand in de vierde game en zo een beslissende vijfde game af te dwingen, maar moest
zich helaas toch gewonnen geven.
Bart Spaargaren hield met een prima overwinning de hoop nog levend, maar toen Ed Couwenberg
met 11-8 in de vijfde game moest
buigen was degradatie al een voldongen feit. Toch bleef Bloemenlust strijden voor elk punt en door
een uitstekend gespeeld dubbelspel
scoorde Bart samen met Frans Ravesteijn de 2-2. Bart en Johan konden in de volgende enkelspelen niet
voorkomen dat Amsterdam ’78 uitliep naar 2-4, voordat Ed na een
zwaarbevochten 5-setter de achterstand weer wat terug wist te brengen. In zijn laatste partij moest Bart
zijn tweede nederlaag incasseren,
maar Ed bracht de stand met zijn
tweede zege op 4-5. Na twee kansloze games (5-11, 5-11) leek Johan
op weg om ook zijn derde in te leveren, maar na een even onverwachte als miraculeuze opstanding (11-

9, 13-11, 12-10) wist hij alsnog het
vijfde punt binnen te halen.
Eerste en tweede!
Nadat vorige week het kampioenschap al was zeker gesteld, sloot
Bloemenlust 2 het succesvolle seizoen in stijl af met een 2-8 overwinning tegen HTC 16 in Hoofddorp.
Met 77 punten uit 10 wedstrijden
en 17 punten voorsprong zijn Irene Gerritsma, Horst Krassen, Peter
Velleman, Danny Knol en Philippe
Monnier de overduidelijke en verdiende kampioenen van de vijfde
klasse. In de laatste wedstrijd moest
Bloemenlust 4 om het kampioenschap in de zesde klasse strijden tegen ASSV 8, waarbij een 3-7 overwinning noodzakelijk was. Dirk Piet
kon de eerste partij net niet winnen, maar Wim v.d. Aardweg en Ton
de Hollander zorgden met zeges in
twee enkelspelen en het dubbelspel
voor een 1-3 voorsprong. De spanning steeg ook bij de ASSV-ers die
drie punten nodig hadden om zich
kampioen te kunnen noemen, zeker
toen Dirk nog dicht bij het vierde
punt voor Bloemenlust kwam. Helaas viel het muntje net naar de andere kant en dus werd het 2-3 (1311, 6-11, 12-10, 13-11). Ton kon vervolgens niet voorkomen dat ASSV
het derde en dus hun kampioenschappunt binnen haalde. Bevrijd
liep ASSV uiteindelijk naar een 6-4
overwinning en wist alleen Wim nog
het vierde Aalsmeerse punt te scoren met zijn tweede zege. De tweede plaats in de zesde klasse is een
prima resultaat voor Bloemenlust
4, waar in de laatste wedstrijden
Willem Visser node gemist werd.
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Handbal heren

FIQAS: Gestreden maar
verloren van de Lions
Aalsmeer - Met nog vier wedstrijden te gaan en slechts vier punten
achterstand op koplopers Lions en
Volendam begon FIQAS Aalsmeer
aan het treffen met de Lions. Bij
winst zou er immers nog steeds een
kans zijn om de finale om de landstitel te halen. De ploegen hadden dit
seizoen al drie keer eerder tegen elkaar gespeeld: één keer wonnen de
Aalsmeerders, twee keer waren de
Lions sterker. De verschillen waren
steeds klein, dus het beloofde spannend te worden. Gesterkt door de
winst op Volendam van een week
eerder begon FIQAS Aalsmeer sterk
aan de wedstrijd. Want hoewel de
Limburgse ploeg het eerst op voorsprong kwam (2-3 na vijf minuten)
namen de Aalsmeerders daarna het
initiatief over. Er werd goed verdedigd en onder leiding van Wai Wong
werd die voorsprong overgenomen
en zelfs uitgebouwd tot een marge van drie: 11-8 en even later 129. Robin Boomhouwer scoorde twee
keer uit de linkerhoek, waarvan één
keer met een vliegertje, Wai Wong
speelde Rodrigo Huttinga een paar
keer vrij op de cirkel of scoorde zelf.

Ook keeper Gaby Birjovanu was
goed op dreef en stopte menig hard
schot. Hij kreeg ook een bal vol in
het gezicht en moest even naar de
kant, maar kon gelukkig terugkeren.
In de laatste minuten van de eerste helft werd de fraaie voorsprong
echter toch verspeeld. Een strafworp, ondertal en een paar slordigheidjes en de Lions profiteerden: 12-12. Via een gelobde strafworp maakte Djordje Stevanovic er
nog wel 13-12 van, maar waar het
in de volgende aanvallen bij FIQAS
Aalsmeer net niet lukte, wisten de
Limbugers met afstandsschoten
nog wel te scoren. Zo gingen de
ploegen rusten bij een 13-14 tussenstand. In de tweede helft golfde
het spel op en neer. Lions had de
dekking iets beter op orde en startte
een offensief. Dat leverde al na acht
minuten een 14-18 stand op. FIQAS Aalsmeer knokte zich terug in

de wedstrijd: via een break out van
Dustin Ligthart en twee doelpunten van Robin Boomhouwer werd
de aansluiting gevonden: 17-18. Het
publiek geloofde er weer in en ging
achter de ploeg staan. Toch was het
de Limburgse ploeg die vervolgens
weer een gaatje wist te slaan. De
Aalsmeerse dekking sloot niet goed
en aanvallend kwamen de mannen
er even niet door: 19-23. Nog was
het niet gedaan. Birjovanu hield zijn
team in de race en Wai Wong nam
het voortouw. Bij 22-24 met nog
ruim zes minuten te gaan was het
nog steeds mogelijk… Toch lukte
het niet. FIQAS Aalsmeer kreeg te
maken met een tijdstraf (22-25) en
Remco van Dam werd hard aangepakt. Een aanspeelbal naar de cirkel
ging mis en in de tegenaanval stelde
Lions de overwinning veilig: 22-26.
Want in de resterende vier minuten
kon een strijdend FIQAS Aalsmeer
nog wel iets dichterbij komen; de
tijd was te kort om verder te komen
dan de uiteindelijke 25-26. Een zure nederlaag, want misschien hád er
meer ingezeten. “Als we derde blijven is ons seizoen geslaagd, maar ik
had natuurlijk liever gezien dat we
het nog spannend hadden kunnen
maken tot het einde”, zei René Romeijn na afloop. Want met nog drie
wedstrijden te gaan en een achterstand van zes punten op de beide
koplopers (Volendam won bij E&O)
kan FIQAS Aalsmeer zich nu inderdaad gaan toeleggen op het veilig
stellen van een plaats bij de eerste
vier, die volgend seizoen recht geeft
op deelname aan de BeNeLux Liga.
De eerstvolgende wedstrijd voor de
heren staat op zaterdag 11 mei op
het programma. FIQAS neemt het
thuis in De Bloemhof vanaf 20.30
uur open tegen E&O.
Nieuwe trainer dames
Met ingang van het handbalseizoen
2013/2014 wordt Herman Schaap
de nieuwe hoofdtrainer en coach
van de damesselectie van FIQAS
Aalsmeer. Zowel de selectie als het
bestuur van de club zijn erg blij met
de overeenkomst. Schaap (51 jaar)
is al 26 jaar actief als handbaltrainer en is momenteel nog trainer van
de dames A-junioren van eredivisieclub Quintus. Ook assisteert hij
Alex Curescu bij de damesselectie van die club en traint een jeugdselectie van Zuid-Holland. Na het
vertrek van trainer/coach Ruud v.d.
Broeck moest het bestuur van FIQAS Aalsmeer op zoek naar een
nieuwe oefenmeester. Er waren verschillende kandidaten en in samenspraak met de selectie is de keuze
uiteindelijk op Herman Schaap gevallen. De opdracht die deze bevlogen trainer meekrijgt is om met
het eerste damesteam van FIQAS
Aalsmeer ook volgend seizoen in de
eredivisie te blijven.

Wethouder Verburg reikte de wisseltrofee uit aan leerlingen van OBS Kudelstaart.

Schoolkorfbaltoernooi geslaagd!

OBS Kudelstaart dagwinnaar
Kudelstaart - Zaterdag 20 april
werd bij Korfbalvereniging VZOD
aan de Wim Kandreef voor de tiende
keer om de hoogste eer van het jaarlijks terugkerende schoolkorfbaltoernooi gestreden. Er waren minder
inschrijvingen dan vorig jaar, maar
de dag was er niet minder sportief en
leuk door. Het weer werkte, met een
lekker zonnetje en een fris briesje,
goed mee. In de ochtend streden de
groepen 3 en 4 van de onderbouw

tegen elkaar in een kleine competitie. Tussen de wedstrijden door konden de kinderen zich uitleven op het
springkussen, in de speeltuin of zich
laten schminken. De kinderen streden voor wat zij waard waren en zo
rond het middaguur werden de finalewedstrijden gespeeld. Op de
tweede plaats eindigde het team
van OBS Kudelstaart 4 en de eerste plaats was voor het team van de
Hoeksteen 4! Ook de kleuters waren

Twirlen SV Omnia 2000

Promotie Selina en Kim
naar advance klasse!
Aalsmeer - Zondag 21 april waren
alle twirlsters van SV Omnia 2000
vertegenwoordigd op een twirlwedstrijd in sporthal de Vlijt te Zevenhoven. In totaal traden 13 solisten op met het onderdeel 1-baton.
Resa, Julia, Yvanka, Solenne, Selina en Alicia kwamen op in nieuwe
twirlpakjes. De optredens leverden
maar liefst 6 keer goud, 1 maal zilver en 3 keer brons op! Bij het onderdeel 2-baton waren alle 5 de SV
Omnia 2000 optredens goed voor
goud! Voor Sabine Janmaat was dit
haar debuut, zij behaalde goud in
de junior intermediate klasse. Nikkie en Imca behaalden een eerste
plaats in de senior intermediate ca-

tegorie. Selina en Kim lieten, hun
recent door trainster Valerie aangepaste, routine zien in de categorie Preteen intermediate. De jury beloonde dit optreden met maar
liefst 80 punten, dus promotie naar
de advance klasse en NK plaatsing! Zeer snel na het duo mochten Nikkie en Kim weer aan de slag
met super X strut. Nikkie spetterde in haar zelf ontworpen strutting jurk en werd 2e bij de senioren.
Kim mocht het goud omhangen bij
de preteens. Bij de kidstwirl op muziek van ‘It’s a small world’ maakten
Lisanne en Noa hun debuut. Noa
mocht op haar verjaardag het brons
in ontvangst nemen. Lisanne werd

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Peter en Erik Jan Blind
koppel koningen

Veldkorfbalcompetitie

VZOD geeft wedstrijd uit
handen in Harmelen
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
moest VZOD naar Harmelen voor
de uitwedstrijd tegen het veel lager
geplaatste THOR. Op papier mocht

deze wedstrijd geen probleem zijn
voor de Kudelstaarters. Maar theorie en praktijk liggen soms ver uit elkaar. Zo ook bij deze wedstrijd. Na
de wedstrijd grotendeels op voorsprong te hebben gestaan gaven de
VZOD-ers de wedstrijd op het allerlaatst uit handen en gingen met
niets naar huis. THOR begon de
wedstrijd goed en gretig door het
voortouw te nemen in de score. In
de 4e minuut kwam de thuisploeg
op een 1-0 voorsprong. Vier minuten later kwam het antwoord van
VZOD dankzij een doelpunt van Nils
van Os. Maar dit betekende nog
geen kentering in het voordeel de
Kudelstaarters, want wederom trok
THOR tien minuten later de wedstrijd naar zich toe, 2-1. Vier minuten later was het Donja Passies die
de zaak weer in evenwicht bracht,
2-2. Daarmee leek VZOD het heft in
handen te nemen, want al snel daarna kwam het op voorsprong dank-

Kudelstaart - Vorige week zaterdag was het weer tijd voor één van
de drie zaterdag toernooien bij de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis, namelijk het Blind koppel toernooi. Bij het Blind koppel toernooi
hoefde men niet met de ogen dicht
te gooien, maar werd elke darter vijf
ronden lang blindelings gekoppeld
aan een dartmaat en twee tegenstanders. Deze loting werd door een
computer gedaan en was zichtbaar
op een groot scherm op het podium.
Dit ‘darters roulatie systeem’ werkte sfeer verhogend want bijkans iedereen kwam elkaar vroeg of laat tegen als mede- of tegenstander. Elke
wedstrijd werd er drie legs gespeeld
zodat iedere darter nul tot drie punten kon verdienen. Na vier van de
vijf ronden stond Lenny Vork bovenaan. Na vijf wedstrijden ging er een

streep door de stand en ontstonden
er twee niveaus, een winnaar en een
verliezerronde. Ook nu herhaalde de
darters carrousel zich waarna uitein-

zij Nils van Os. Dit werd snel uitgebouwd in de navolgende minuten
dankzij twee strafworpen die door
Eric Spaargaren en Bart Verheul
goed werden benut. Met deze 2-5
voorsprong vlak voor rust leek de
blauw-zwarte brigade het overwicht
te hebben. Dit was het moment om
de voorsprong verder uit te bouwen
en de wedstrijd voor rust al te beslissen. Men liet echter toe dat THOR
weer vat op de wedstrijd kreeg door
een strafworp weg te geven die de
thuisploeg wist te benutten, 3-5. Alsof dat niet genoeg was incasseerde men ook nog een tegendoelpunt
van afstand waarmee een ruststand
van 4-5 werd bereikt. Kort na rust

liet men THOR vanuit een weggegeven strafworp zelfs langszij komen.
Deze 5-5 stand leek voor VZOD een
‘wake-up call’ te zijn, want nu forceerde het zelf een strafworp die
door Bart Verheul goed werd benut,
5-6. Vijf minuten later wist dezelfde
speler weer een strafworp te benutten die hij ditmaal zelf forceerde, 5-7.
Josine Verburg wist de voorsprong
even later middels een goed benut
kansje te vergroten naar 5-8. Lange
tijd wist het deze voorsprong te consolideren, maar in plaats van vasthouden en uitbouwen liet men wederom het initiatief over aan THOR.
Door twee doelpunten van afstand
kwam de thuisploeg weer dicht-

dit jaar van de partij. Zij hebben de
hele ochtend leuke spellen gedaan
en waren erg enthousiast! VZOD liet
de kinderen niet met lege handen
naar huis gaan. Voor alle kinderen
was er een VZOD frisbee en groep
3 en 4 kregen allen een medaille. In
de middag streden vijf teams van de
groepen 6 en vijf teams van de groepen 7/8 van de bovenbouw. Na twee
spannende finales voor de groepen
6 en 7/8, werden De Graankorrel 6a
en OBS Kudelstaart 8a als winnaars
van het toernooi van de bovenbouw
uitgeroepen. Antoniusschool 6b en
Atoniusschool 8a grepen net naast
de titels, maar mogen trots zijn op
een tweede plaats. Wethouder Ad
Verburg reikte de bekers uit aan de
winnende teams en mocht de uiteindelijke dagwinnaar de ‘Atie Westerdijk Schoolkorfbal Wisseltrofee’
uitreiken aan OBS Kudelstaart, die
voorkwam dat De Graankorrel de
wisselbeker voor het derde achtereenvolgende jaar naar school mocht
meenemen. De Graankorrel kreeg
wel uit handen van de wethouder
de Fair-Play prijs uitgereikt: een originele korfbalbal. Deze kunnen zij
goed gebruiken op de pas geplaatste korfbalpaal op het schoolplein!
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.
vierde. Voor de pauze kwam het junioren Twirling team bestaande uit
Imca, Yvette, Cynthia, Solenne, Kim
en Selina in actie onder leiding van
trainster Maaike. De twirlsters lieten een zeer gelijke show zien met
heel weinig drops, de jury was onder de indruk en beloonde het team
met 80,1 punten, dus promotie naar
de advance klasse en NK plaatsing!
Dit is een nieuw teamrecord voor
SV Omnia 2000! Na de pauze kwamen in totaal 18 twirlsters in actie
met hun rhythmic twirl op eigen gekozen muziek.
Met maar liefst 6 keer goud, 5 keer
zilver en 2 keer brons was het resultaat super! Bij de solo onderdelen werden NK plaatsingspunten
gehaald door Sabine, Yosra, Tara,
Rachel(2x), Selina (3x), Julia en Imca. Ter afsluiting van de dag kwamen alle vier de teams nog in actie. Resa, Lisanne, Noa, Tara, Lonneke en Isabel lieten hun vrolijke
circusshow zien. Goed voor goud.
Isabel werd snel omgekleed en liep
even later met de andere Olivers:
Yvanka, Julia, Ebony, Leatischa, Yasmine, Elize en Rachel, ondeugend
de vloer op. Het senioren team bestaande uit Eefke, Nikkie, Alicia, Sabine, Suzanne, Lisa, Manon en Yosra kregen de zilveren medaille. Voor
het Oliver team en Surprise junioren team werden naast het goud
ook de benodigde NK plaatsingspunten behaald.
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, via e-mail twirlen@svomnia.nl.
delijk acht darters in de halve finales over bleven. Uiteindelijk werd de
finale een spannende en hilarische
wedstrijd, want er werden nieuwe
uitgooimethoden uitgevonden. Ronald Baars met John Kater werden
verdienstelijk tweede, maar uiteindelijk waren Peter van de Laarse met
Erik Jan Geelkerken de grote winnaars. In de verliezerronde maakte
Jan Berk optimaal gebruik van zijn
nieuwe pijlen en kwalificeerde zich
voor de finale. Helaas verloor hij sa-

• Nieuwe Meerbode
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Gerrit wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen
en jokeren staan op het programma,
er is ook gelegenheid voor rummicub en hartenjagen. Op donderdag 25 april is het klaverjassen gewonnen door Gerrit Kraan met 5329
punten, gevolgd door Nico Straathof met 5200 punten en Cobie van
der Linden met 4913 punten. Bij het
jokeren behaalde Gerard de Wit de
hoogste eer met 19 punten.

Kienavond met
waardebonnen
Kudelstaart – Vanavond, donderdag 2 mei, organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart de
laatste kienavond van dit seizoen.
Veertig fantastische waardebonnen liggen te wachten op een nieuwe eigenaar. Op deze laatste kienavond zijn veel extra prijzen te winnen, want in elke ronde is een extra prijs beschikbaar voor het bovenste, middelste of onderste rijtje. Wie het snelst zijn kienblaadje
vol heeft, mag als eerste een keuze maken uit de vijf waardebonnen
die in elke ronde te winnen zijn. Na
vier ronden komt er een pauze om
even te genieten van een kopje koffie of een drankje. Als de acht ronden gespeeld zijn komt de knaller
van deze avond, een superprijs met
een waarde van ongeveer 125 euro. Komt u ook gezellig kienen deze avond in het dorpshuis te Kudelstaart? Iedereen is welkom en de
aanvang is 20.30 uur. Voor de datums van de kienavonden voor het
volgende seizoen kan nu reeds gekeken worden op www.desupportersverenigingkudelstaart.nl.

Snelle 1500m
Corné Timmer
Aalsmeer - Het baanseizoen is
weer begonnen. Altis Amersfoort
organiseerde de eerste wedstrijd
van het Gooi & Eemlandcircuit op
zaterdag 27 april.
De 15 jarige Corné Timmer, uitkomend bij de C-junioren voor Atletiekvereniging Aalsmeer, liep zijn
eerste baanwedstrijd van dit seizoen en opende sterk. Corné won
de 1500 meter bij de oudere B-junioren in een tijd van 4.32.84 minuten en verbeterde daarmee zijn
persoonlijke record met maar liefst
8 seconden.

Klaverjasavond bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis.
Iedereen, die zin heeft om te klaverjassen, is welkom. Vanaf 20.00
uur worden de kaarten verdeeld.
Het klaverjassen op 24 april is gewonnen door Piet van Klaveren met
5407 punten, gevolgd door Ben
Blom met 5397 punten en Marco
van der Jagt met 5363 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan Gerard
Presser met 3565 punten.
men met Remco Pannekoek de finale. Het koppel Tjitte Miedema met Arnaud de Graaf werden de winnaars.
Ilona had met 115 de hoogste uitgooi van de avond. Na dit geslaagde
toernooi staat volgende week vrijdag
10 mei weer een gewone, individuele speelavond op de agenda in het
Dorpshuis van Kudelstaart.
Iedereen van man tot vrouw en van
jong tot oud is van harte welkom. De
inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. Meer informatie
over de dartclub is te vinden op de
website www.poelseye.nl.
De dartkoningen, van links naar rechts:
John, Erik Jan, Peter en Ronald.

bij en kreeg het zicht op meer. Met
nog negen minuten te spelen was
de 7-8 stand nog in het voordeel van
VZOD. THOR, dat de punten hard
nodig heeft om degradatie te ontlopen, trok wederom de wedstrijd
naar zich toe. Het forceerde in de
laatste minuten nog twee strafworpen die beide werden benut. Daarmee bepaalde het de eindstand op
9-8 in hun voordeel. Daarmee verspeelde VZOD de mogelijkheid om
de tweede plek op de ranglijst over
te nemen van Atlantis dat diezelfde
dag verloor van de koploper. Over
twee weken speelt VZOD thuis tegen KCD dat nu op één punt achterstand staat van de Kudelstaarters.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende
soosmiddag van de OVAK is
woensdag 8 mei vanaf 14.00
uur in het Parochiehuis in de
Gerberastraat. Het klaverjassen op 24 april is gewonnen
door Martin van Stijn met 5380
punten.
Op twee Dirk Tromp met 5126
punten en op drie is Griet
Maarsen geëindigd met 5101
punten.

