Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

Naar de stembus in Aalsmeer
of op Schiphol Plaza
Aalsmeer - Op 9 juni vinden de
verkiezingen voor de Tweede Kamer
plaats. Het uitbrengen van uw stem
in Aalsmeer of Kudelstaart kan, net
als tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, in elk willekeurig stembureau. Op de stempas die alle inwoners van achttien jaar en ouder
binnenkort ontvangen, staat wel het
stembureau het dichtst in de buurt
vermeld. Op de achterzijde van
de huis-aan-huisbiljetten zijn alle
stembureaus opgenomen die verspreid over de gemeente ingericht
gaan worden. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. is
het aantal stembureaus met 1 uitgebreid. In de Antoniusschool zal een

tweede stembureau worden gevestigd. Hiervoor heeft er een herindeling van enige straten in Kudelstaart
plaatsgevonden waardoor sommige
kiezers bij deze verkiezingen worden opgeroepen in een ander stembureau dan voorheen. Daarnaast is
een van de stembureaus dat gevestigd was in de basisschool De Zuidooster, verplaatst naar de bibliotheek
van gebouw De Mikado. In de bibliotheek worden nu dus twee bureaus
ondergebracht. Ook bij deze verkiezingen geldt de legitimatieplicht.
Onlangs heeft het Kabinet besloten
dat bij deze verkiezingen ook identiteitsbewijzen die niet meer dan vijf
jaar zijn verlopen, gebruikt mogen

worden om te dienen als legitimatie.
Wie wil stemmen, maar op dat moment niet in de gemeente Aalsmeer
is, dient een kiezerspas aan te vragen. Tot uiterlijk 26 mei kan een
schriftelijk verzoek ingediend worden bij de gemeente. Extra service
dit keer: Op de dag van de Tweede
Kamerverkiezingen bestaat de mogelijkheid om op Schiphol Plaza te
stemmen. Er wordt hier een stembureau ingericht, zodat kiezers die op
die dag hetzij als reiziger, hetzij als
luchthavenpersoneel op Schiphol
moeten zijn, tussen 07.30 en 21.00
uur kunnen stemmen, uiteraard wel
met een eerder aangevraagde kiezerspas!

Aalsmeer één van de eerste gemeenten in Nederland!

Duurzaamheidleningen voor
energiezuinig maken woning
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
verstrekt, als één van de eerste gemeenten in Nederland, leningen aan
huiseigenaren om de eigen woning
energiezuinig te maken. Op deze
manier wil de gemeente een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Door
energiebesparende
maatregelen
kan vooral bij bestaande woningen
flink wat energie worden bespaard.
Maar deze maatregelen kosten vaak
veel geld.
De duurzaamheidlening biedt huiseigenaren daarom een financieel
steuntje in de rug als mensen energiebesparende maatregelen willen
treffen in en aan de woning, zoals
een energiezuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak- of vloerisolatie en extra isolerend glas. De lening
is bedoeld voor energiebesparing
én voor het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld door het

plaatsen van zonnepanelen of een
zonnecollector. De gemeente heeft
voor het verstrekken van de leningen een Duurzaamheidfonds ingesteld van 240.000 euro. Inwoners
van Aalsmeer kunnen een lening
aanvragen van minimaal 2.500 euro en maximaal 15.000 euro. Zij lenen dit bedrag de eerste drie jaar
aflossingsvrij en tegen een lage
rente. Het fonds is een zogenaamd
revolving fund, dat betekent dat terugbetalingen weer worden ingezet voor nieuwe leningen. Als het
Duurzaamheidfonds volledig wordt
benut, zal dat over een periode van
twintig jaar leiden tot een vermindering van 9500 ton CO2. Dit komt
overeen met het effect van een jaar
lang ruim 1200 CO2 neutrale huishoudens. De lening is aan bepaalde
voorwaarden verbonden. Informeer
daarom vooraf bij de gemeente of u

in aanmerking komt voor een Duurzaamheidlening. Voor meer informatie: Gemeente Aalsmeer, Yuri Klaver,
tel: 0297–387642.

Rijden zonder
rijbewijs
Aalsmeer - Op woensdag 5 mei
rond half vijf in de ochtend heeft de
politie op de N201 een 26-jarige automobilist uit Aalsmeer aangehouden. Bij een controle bleek het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd
te zijn. Toch was hij weer achter het
stuur gekropen. De Aalsmeerder is
in de kraag gevat en meegenomen
naar het politiebureau in Uithoorn.
Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Brandstofdief
aangehouden

Dubbele ‘bumper’ in Baanvak
Aalsmeer - Ze hadden de schrik
goed in de benen, de bewoners van
het Baanvak nadat twee keer binnen een jaar auto’s hun woningen
hadden geramd. Beide keren raakten alleen de bestuurders van de
wagens gewond. De bewoners waren óf niet thuis óf bevonden zich
in andere ruimtes. De woningen
bevinden zich recht tegenover het
gedeelte waar de weg een scherpe bocht naar rechts maakt. Flink
op de rem trappen is een vereiste,
maar wie per ongeluk in plaats hiervan gas geeft, komt tegen de gevels
tot stilstand.
Na de eerste ‘aanrijding’ besloten de
bewoners hun auto’s voor de deur te
parkeren als buffer. Het werkte voor
het ene huis, maar door het schampen van deze geparkeerde wagen,
ramde de auto de tweede keer de
naastgelegen woning. De hele pui
raakte ontzet, brokstukken lagen in
de gang. Logisch dat de bewoners

zich niet meer veilig en happy voelden in hun huis en bij de gemeente aan de bel trokken om maatregelen te treffen. Dit gebeurde vrij snel,
grote keien werden op korte afstand
van elkaar op het trottoir aangebracht. Helemaal overtuigd dat dit
voldoende zou zijn, waren de bewoners niet. Door de keien worden
de ‘rammers’ misschien gelanceerd
en komen alsnog tegen de deuren
of ramen tot stilstand. Eind vorige
week is een aanvang gemaakt met
een nieuwe, doeltreffende maatregel om de bewoners en woningen te
beschermen. Met dikke palen is een
dubbele ’damwand’ gemaakt, iets
verder dan het huidige trottoir. Deze dubbele ‘bumper’ moet wel werken om verkeer op afstand te houden. De bewoners en de gemeente
hopen dat de maatregel inderdaad
doeltreffend is en ongelukken als
voorgaande keren voortaan uitblijven!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
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Aalsmeer - Rond kwart over vier in
de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8
mei is een 27-jarige man aangehouden op het Drie Kolommenplein. De
politie had een melding gekregen
van een getuige dat iemand brandstof aan het stelen was uit hier geparkeerde voertuigen. De benzine
goot hij over in zijn camper. Agenten waren snel ter plaatse en konden de brandstofdief in de kraag
vatten. Hij is meegenomen naar het
bureau waar hij voor verder onderzoek in verzekering werd gesteld.
In de camper van de vermoedelijke Fransman zaten nog een vrouw,
twee kleine kinderen en een hond.
Door de weinig ideale situatie waarin dit gezinnetje terecht was gekomen, is de man vroegtijdig vrij gelaten. Maar niet eerder dan de vrouw
geld gepind had om de schade en
de boete te voldoen. De schade was
aanzienlijk. Om de benzine te kunnen stelen, had de man de tankdoppen met een beitel opengebroken.
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Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd
EUrO
gArANT

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Met slok op
achter het stuur
Rijsenhout - In de nacht van
woensdag 5 op donderdag 6 mei
heeft de politie een 31-jarige automobilist uit Rijsenhout aangehouden wegens rijden onder invloed
van alcohol. Op de Aalsmeerderdijk troffen agenten de slingerende
auto. De bestuurder is tot stoppen
gemaand. Hij bleek veel te diep in
het alcoholglaasje gekeken te hebben. Het rijbewijs van de 31-jarige is
ingevorderd. De Rijsenhouter kreeg
verder een rijverbod van negen uur.

Drietal verdacht
van heling
Aalsmeer - Op maandag 3 mei
rond kwart voor negen in de avond
heeft de politie in de Ophelialaan
drie mannen aangehouden. Tijdens
een controle bleek het voertuig
waarin het drietal zat in Hongarije
gestolen te zijn.
De mannen zijn aangehouden en
meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het drietal is voor
verhoor ingesloten.

Borden met kritische teksten bij watertoren

Weinig begrip stichting
voor slechtvalkenpaar!
Aalsmeer - “Recent fietste ik langs
de watertoren en zag een aantal
borden hangen in een opvallende gele kleur. Mijn aandacht werd
getrokken, dus ik ben gestopt om
te lezen wat er op vermeld stond.
Er hingen twee borden die teksten
over de broedende slechtvalken bevatten. Op één van de borden stond
dat de watertoren gesloten is in verband met het broeden van een torenvalk. Ik weet dat deze valk in een
toren broedt, maar het is en blijft
toch echt een slechtvalk! Het tweede bord bevatte tot mijn verbazing
een redelijk kritische tekst over de
broedende slechtvalken en het feit
dat de watertoren hierdoor gesloten is voor bezoekers. Om de kritische tekst op een lugubere manier te benadrukken, is er boven
dit bord zelfs een prooirest van de
slechtvalk vastgeplakt. Ik kan me
voorstellen dat het teleurstellend is
voor de vrijwilligers als je jezelf inzet voor de watertoren en deze vervolgens een aantal maanden gesloten wordt. Maar lieve mensen, beseffen jullie wel dat we hier met een
bijzondere situatie te maken hebben? Zoals eerder vermeld in deze
krant, is dit het honderdste broedgeval in Nederland: Een oppervlakte

van maar liefst 41.528 vierkante kilometer en dan maar 100 broedparen! Laten we hier zuinig op zijn en
onze persoonlijke belangen aan de
kant zetten voor zoiets moois”, aldus
Bert Pol in een reactie aan de krant.
Ook valkenkenner Herman Scholten
heeft zich verbaasd over de neerbuigende teksten op de borden en
agressieve uiting middels de prooiresten. Over het slechtvalkenpaar is
overigens niet veel nieuws te melden. Het vrouwtje zit op haar nest
te broeden en manlief blijft trouw in
de buurt. Jaagt vogels, die te dichtbij komen, weg en komt regelmatig
met een prooi voor zijn ‘lady’ thuis.
Er wordt overigens overwogen om
een webcam te plaatsen met zicht
in de nestkast volgend jaar. Het
wordt dan voor iedereen mogelijk
om, als een nieuw stel zich nestelt
in de watertoren, het proces te volgen. Voor nu is het afwachten tot de
jongen komen en uitvliegen. Tot die
tijd heeft het stel rust nodig en zeker
geen verstoring. Hopelijk gunt de
nieuwe wethouder, net als zijn voorganger, de slechtvalken de nodige
rust en wordt de geplande openstelling van de watertoren eind mei
door Stichting Aalsmeer 2000 niet
toegestaan!

Auto rijdt door
na aanrijding
Burgerveen - Omstreeks kwart
voor tien in de avond van woensdag
5 mei heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Leimuiderdijk tussen
een auto en een fietser. Een getuige
meldde de politie een auto met hoge snelheid over de dijk te hebben
zien rijden en vlak daarna een harde
klap te hebben gehoord. De getuige ging kijken en trof een gewonde
fietser aan. De fiets lag verkreukeld
in de berm. De fietser, een 18-jarige jongen, is met een hersenschudding en rugletsel naar het ziekenhuis vervoerd. De afdeling verkeersondersteuning van de politie stelt
een onderzoek in. Getuigen, die nog
niet met de politie hebben gesproken, worden verzocht contact op te
nemen via 0900-8844.

ZEKERHEID ZONDER KOSTEN
(exclusief voor Aalsmeer en omstreken)
Uniek in nederland! loopt U kans op hart- en vaatziekten?

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

Commercieel
medewerker
binnendienst

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

www.antennagroep.nl

Laat u scannen en weet of u gezond bent.
Zaterdag 15 en 29 mei scannen wij de hele dag in Health City
in Aalsmeer. Voor 45+ers geldt: bent u gezond, dan betaalt u niets.
Laat de scan zien dat u wel risico loopt, krijgt u gelijk een
vervolgonderzoek en een consult met de cardioloog.
U betaalt dan € 245,-

Zie www.vitide.nl en klik onder gratis scan.
Of bel 0297-340194

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF Nu bij aanschaf van

ATAG ZONNE-ENERGIE
2250,- extra korting
BOVENOp DE
OVERHEIDSSuBSIDIE

Geldig van 1 mei t/m
31 augustus 2010

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moet je op letten als je een huisdier
gaat kopen? Hoe kun je beoordelen
of een dier gezond is en of de verkoper betrouwbaar is?
De Week van het Huisdier wordt
ieder jaar georganiseerd door het
Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) om onder de
aandacht te brengen dat mensen op
een verantwoorde manier met hun
huisdier moeten omgaan.
Aan de Week doen veel dierenartsenpraktijken, dierenspeciaalzaken,
kinderboerderijen en dierenasielen
mee. Geïnteresseerden kunnen bij
hen gratis een leuk boekje van Jan,
Jans en de kinderen afhalen. In dit
boekje kunnen (toekomstige) huisdierbezitters alles lezen over wat er
bij het aanschaffen van een huisdier
komt kijken.
Het boekje is ook, van 15 tot en met
23 mei af te halen bij de Dierenbescherming Aalsmeer aan de Beethovenlaan 122. Afhalen is mogelijk op
werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur.

Ontmoeten bij Oost-Inn

Met planten en bloemen wordt iets
moois gemaakt. U wordt u hartelijk uitgenodigd voor alle activiteiten, die plaatsvinden in De Mikado aan de Catharina Amalialaan. Op
woensdag 2 juni is er weer een literaire avond.
Dit keer wordt het boek ‘Mevrouw
mijn moeder’ van Yvonne Keuls besproken. Yvonne Keuls schrijft over

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

Allemaal jonkies in Oost
Aalsmeer - In de sloot tussen de Beatrixstraat en Poldermeesterplein in Oost
zijn nieuwe bewoners gearriveerd. De bewoners zijn jonge zwaantjes, meerkoeten en kleine eendjes. Alle echtparen hebben hun ‘eigen plekje’ in de sloot.
Dicht bij elkaar komen ze niet, de jongen moeten tot slot beschermd worden.
Voor alle omwonenden wel een prachtig gezicht, zoveel nieuw leven!

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

Week van het huisdier
in teken van aanschaf

Aalsmeer - Woensdag 19 mei is het
weer Oost-Inn dag met van 9.30 tot
12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting, van 12.00 tot 13.00 uur lunchtijd en van 19.30 tot 21.30 uur is er
de creatieve avond.

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

hulpDIENsT

Van 15 tot en met 23 mei

Aalsmeer - Tijdens de Week van
het huisdier, die dit jaar van 15 tot
en met 23 mei 2010 wordt georganiseerd, brengen allerlei partijen uit
de huisdierenbranche het thema
‘Een huisdier, iets voor jou?’ onder
de aandacht.
Met dit thema vragen de partijen
aandacht voor het aanschaffen van
huisdieren en alles waar je bij het
kopen van een huisdier aan moet
denken.
De Dierenbescherming Aalsmeer
e.o. (Aalsmeer, Uithoorn en de Ronde Venen) ondersteunt dit initiatief.
Een meerderheid van de Nederlandse huishoudens heeft één of meerdere huisdieren.
Zij nemen in het gezin vaak een belangrijke plaats in en krijgen dan
ook veel liefde en aandacht en een
goede verzorging. Helaas gaat het
soms ook mis.
Tijdens de Week van het Huisdier
wordt daarom aandacht gevraagd
voor het kopen van huisdieren en
alles wat daarbij komt kijken. Waar

Is uw huisdier
zoek?

haar bijzondere moeder, haar Indische achtergrond, de repatriëring
naar Nederland en de vestiging in
Den Haag. Haar moeder haalt allerlei herinneringen aan vroeger op, al
dan niet gefantaseerd. Het boek is
ontroerend en vol humor geschreven. Mocht u deze avond willen bijwonen, dan is het prettig wanneer
u dit boek zelf ook gelezen hebt. Er
is ruim de gelegenheid om uw eigen beleving bij dit boek te laten
horen. Het programma en nieuws
van Oost-Inn is vinden op de website van de kerk: www.oosterkerk.info.
Inlichtingen: 0297-325636 of 0297345413.

Collectanten gezocht voor
nationale collecte Handicap.nl
Aalsmeer - Ook dit jaar is de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie weer hard op zoek
naar enthousiaste collectanten. Nu
de overheid steeds meer beknibbelt
op de sociale voorzieningen, is het
juist nu ongelooflijk belangrijk dat
het fonds van Handicap.nl gesteund
wordt. Het wordt enorm gewaardeerd als u wilt helpen met de jaarlijkse collecte. Een uurtje collecteren
maakt al verschil! Misschien weet u
zelf nog wel iemand die (ook) wil helpen. Vele handen maken licht werk.
Handicap.nl is de fondsenwervingsorganisatie van het Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie). Zij werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden
van mensen met een functiebeperking of chronische ziekte. Zelfstandig leven, je eigen gang gaan, zelf
beslissen hoe je leven er uitziet. Iedereen heeft er recht op. Ook mensen met een handicap of chronische
ziekte. Ango helpt hen onder andere

met de opbrengst van deze collecte!
Mensen met een chronische ziekte
of functiebeperking willen leven als
ieder ander.
Maar vaak hebben ze niet dezelfde
mogelijkheden als anderen om dat
ook echt te doen. Veel mensen vallen net buiten een regeling, of moeten ten behoeven van hun handicap
kosten maken die voor geen enkele instantie of regeling worden vergoed. Voor hen maakt de Ango het
leven beter mogelijk, maar dit kan
de organisatie niet alleen! Niet voor
niets is het motto van de Ango: Voor
elkaar, door elkaar! Alleen uw eigen straat collecteren is al een goed
gebaar en een relatief kleine moeite voor uw medemens. De collecte wordt gehouden van 7 tot en met
12 juni.
Belangstellenden in Aalsmeer
en Kudelstaart kunnen zich aanmelden bij Pieter en Anita Bruin
via 0297-328684, 06-15125747 of
p.j.h.m.bruin@online.nl.

Bevrijding met ‘De lijfeigenen’

Schrijfster Marianne Knecht
te gast in het zorgcentrum
Aalsmeer – Op Bevrijdingsdag was
schrijfster Marianne Knecht te gast
in zorgcentrum Aelsmeer waar zij
onder grote belangstelling van de
bewoners vertelde uit haar boek
‘De lijfeigenen’. Het thema van deze 65ste Bevrijdingsdag ‘Vrijheid,
wereldwijd’ sluit naadloos aan bij
de roman over de ouders van deze
Aalsmeerse schrijfster. Zo vertelde
zij hoe haar moeder na de Tweede
Wereldoorlog voor de keuze stond:
Met haar geliefde mee naar het onbekende, maar vrije Nederland of
terug naar huis, in Rusland, waar
de familie wachtte én het Stalinis-

tische regime. In de pauze werden
de aanwezigen getrakteerd op een
oranjebittertje en konden er vragen gesteld worden. Gelachen is er
ook. Ondanks het serieuze onderwerp wist de schrijfster de ernst met
grappige anekdotes te verlichten.
Tevens kreeg zij veel bijval toen ze
de lezing afsloot met een kort pleidooi over het voortbestaan van zowel de herdenking als de 5 mei-viering. “Na 65 jaar is er geen denken
aan dat deze twee dagen met pensioen zullen gaan!”
Foto en tekst: Karin Molenaar

KERKDIENSTEN

dag, 10u. dienst ds. A. Jansen, gez.
dienst in C.G.K. Zondag 10u. dienst,
ds. K. Muller eb 18.30u. dienst, ds.
J.F. Ezinga uit Westbroek.

13 en 16 mei

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag: 10.30u. in Kloosterhof woordcomm. viering met N. Kuiper. Om
10.30u. in Karmelkerk euch. viering
met L. Seeboldt mmv Karmelkoor.
Vrijdag 9u. euch.viering in kloosterkapel olv karmelieten. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof en zondag 10.30u. in
Karmelkerk woordcommunieviering
olv diaken J. Snoek. Zondag 14.30u.
Poolse dienst in Karmelkerk.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Arie Verduijn.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (Geen opgaven
ontvangen.)
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag 10u. gez. dienst in de
Lijnbaankerk met drs. A. Jansen.
Zondag diensten 10 en 16.30u. drs.
A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 10u.
met ds. H. Klein Nagelvoort uit Heerenveen. Extra collecte voor stichting Mali.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag 19u. woordcommunieviering, diaken J. Snoek mmv damesen herenkoor Soli Deo Gloria.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag 19u. br. P. Stolk uit Hendrik
Ido Ambacht.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag: 9.30u. ds. J. van Veen. Zondag
10u. dienst ds. J. Vrijhof mmv Hosanna in Excelsis. Ook 10u. Tienerdienst.

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

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag: 10u. dienst, ds. T.H.P. Prins.
Zondag dienst 10u. ds. D.J. de Lange uit Nijkerk.

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag: 10u. dienst, ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Zondag 10u. dienst drs.
E.J. Westerman.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag: 10u. dienst, dhr. E.R.H. Kramer.
zondag 10u. dienst ds. J. de Goei uit
Amersfoort.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 10 mei 20u. met pastor
Bert Piet.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, 9.30u. dienst ds. A. van Vuuren.
Zondag diensten om 10 en 18.30u.,
ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst, spreker Herman
Boon. 19u. Baan7 Going Deep, samenkomst voor jongeren. Spreker
Willem Ouweneel.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Donderdag 13 mei, Hemelvaarts-

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Labeldoekje van
Amy is terecht!

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Aalsmeer - Het ‘labeldoekje’ van
kleine Amy is terecht. Op Koninginnedag was zij haar knuffel verloren
op de Kerkweg. Amy was ontroostbaar en haar grootouders startten
een zoekactie. Op de Kerkweg werden pamfletten uitgereikt en een oproep is gedaan in de Nieuwe Meerbode. En dit laatste met succes. Het
‘labeldoekje’ is terecht. Opa Wim
Wagenaar vertelt: “Wij wonen op
de Kerkweg 62, op de hoek van de
Aalsmeerderweg met de Kerkweg,
en als onze kleinkinderen er zijn
willen ze graag naar de kleine glijbaan op de Kerkweg richting Oosteinderweg. Zo ook op de namiddag van koninginnedag. Wij waren
in de veronderstelling dat Amy ergens tussen ons huis (62) en de glijbaan haar knuffellap had verloren.
Het bleek echter gevonden te zijn
door mensen op de Kerkweg aan
de andere zijde van de Aalsmeerderweg (stukje naar nieuwbouw) en
daar waren wij niet geweest en hadden daar dus ook niet gezocht. Zo
zie je maar weer waar een oproep in
de krant goed voor is.”

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

Heren winnen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Het kon natuurlijk niet
uitblijven, de heren van BV Hornmeer moesten wel een antwoord
geven op de vrouwen kaartavond
van vorige week. En de heren hebben toegeslagen en hoe. Op nummer vier pas de eerste dame! Manfred de Grauw was de beste kaarter
met 5335 punten, gevolgd door Frits
Zeldenthuis met 5264 punten, Jaap
Combee met 5233 punten en op vier
Marja van Schip met 5050 punten.
De poedelprijs was voor Bep van
Netten met 3702 punten. Aanstaande vrijdag 14 mei wordt in buurthuis
Hornmeer een koppelkaartavond
gehouden. Adres is Roerdomplaan
3 en de aanvang is 20.00 uur. De inschrijving start om 19.30 uur.

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.3020.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is
deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.

openingstijden VVV/anwb winkel rond Hemelvaartsdag
Gesloten op donderdag 13 mei i.v.m. Hemelvaartsdag.

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

20 mei is het cluster woz/belastingen de hele dag telefonisch niet bereikbaar.

afsPraken bUrgemeester
en wetHoUders
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.

Verkiezingen 2e kamer oP 9 jUni 2010

fraCtiesPreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 18 mei en
8 juni 2010.
gemeente-info oP website
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.

op 20 mei is het loket wonen, welzijn en zorg de hele
dag gesloten.
op 20 mei is het cluster werk en inkomen niet aanwezig.
U kunt deze dag geen gebruik maken van het telefonisch
spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.

Op 27 april 2010 was de kandidaatstelling voor de verkiezingen van
de 2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de kiezer wordt opgeroepen voor deze verkiezing. Degene die op die datum ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
(GBA) van deze gemeente kan stemmen in Aalsmeer.
Sinds de vorige verkiezingen in maart 2010 is er iets belangrijks
gewijzigd! Ook bij de komende verkiezingen geldt de legitimatieplicht. Bent u echter niet meer in het bezit van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Identiteitskaart of rijbewijs), maar u heeft
wel een dergelijk legitimatiebewijs wat nog niet langer dan 5 jaar is
verlopen op 9 juni aanstaande, dan mag u met dit bewijs toch aan
de stemming deelnemen.
laat uw stem niet verloren gaan!
Volmacht
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent of
vanwege een andere reden niet in de gelegenheid bent om uw stem
uit te brengen? Dan zijn er 2 mogelijkheden om iemand anders uw
stem te laten uitbrengen.
1. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht kunt u uw
stem overdragen aan een andere kiezer. U kunt dat doen door uw
stempas (op de achterkant voorzien van een handtekening) en
een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over te dragen aan
een voor u vertrouwd persoon (de gemachtigde).
2. Kunt u uw volmacht niet (meer) persoonlijk overdragen?
Bijvoorbeeld omdat u op het moment dat de stempas medio
mei op uw deurmat valt, elders verblijft, regel in dat geval
van tevoren schriftelijk een volmacht. Dit kan tot uiterlijk
maandag 26 mei 2010. Hiervoor is een formulier bij de afdeling
Dienstverlening verkrijgbaar of te downloaden via de site van de
gemeente (www.aalsmeer.nl onder button : verkiezingen).
Elders stemmen
Indien u wel zelf wilt stemmen, maar uw stem niet in de gemeente
Aalsmeer wilt/kunt uitbrengen, dan moet u een KIEZERSPAS aanvragen. Hiervoor kunt u uiterlijk tot 26 mei 2010 een schriftelijk verzoek indienen door middel van een formulier wat u kunt verkrijgen
bij de afdeling Dienstverlening, of kunt downloaden via de website
www.aalsmeer.nl. Als u in persoon een Kiezerspas aan wilt vragen,
dan kan dit aan de balie bij de afdeling Dienstverlening tot uiterlijk
op 4 juni 2010, 14.00 uur.
Stempas kwijt
Bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u tot uiterlijk 8 juni 2010 14.00
uur verzoeken om afgifte van een nieuw stempas. Dit kan alleen
schriftelijk of in persoon aan de balie van afdeling Burgerzaken
aangevraagd worden. Neem daarbij een legitimatiebewijs mee.
Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan in elk
willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt staat het
stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de buurt ligt. Op de
achterzijde van de huis aan huisbiljetten staan alle stembureaus

vermeldt die er in Aalsmeer zijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen
van 3 maart jl. is het aantal stembureaus met 1 uitgebreid . In de
Antoniusschool zal een 2e stembureau worden gevestigd. Hiervoor
heeft er een herindeling van enige straten in Kudelstaart plaatsgevonden waardoor sommige kiezers bij deze verkiezingen worden
opgeroepen in een ander stembureau dan voorheen. Daarnaast is
een van de stembureaus dat gevestigd was in de basisschool “De
Zuidooster”, verplaatst naar de Bibliotheek van gebouw De Mikado.
In deze bibliotheek zijn er dus nu 2 bureaus ondergebracht.
Vragen?
Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezingen geopend
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.00
uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30 uur. Telefoonnummers:
0297387606 en 387640 of via info@aalsmeer.nl.

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

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van
de APV de volgende exploitatievergunningen en terrasvergunningen
zijn verleend:
• Toko Sari Plaza, Poldermeesterplein 13
• Cafetaria eethuis Foodmaster, Poldermeesterplein 14
Datum verzending vergunning: 4 mei 2010.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Boerhaavehof, Nobelhof, Stevinhof, het bouwen van 117
appartementen;
• J. Schaperstraat 12, het uitbreiden van de woning;
• Ophelialaan 118-120, het gedeeltelijk vergroten van de C1000;
• Rechtsbuitenstraat 48, het wijzigen van een gevel.
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, week 19

t/m 14 mei

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

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

definitieVe besCHikkingen

t/m 13 mei

t/m 3 juni

Ontheffing Verkeersregel en Verkeerstekens 1990
(RVV1990), het gedeeltelijk afsluiten:
t.h.v. Machineweg 295;
Kapvergunning: Bilderdammerweg 120, 3 linden,
1 kastanje en 1 wilg; Kudelstaartseweg 60, 1 wilg;
Linnaeuslaan 26, 1 abies concolor en 1 pinus nigra
nigra;
Terrasvergunning: Hotel Chariot, Oosteinderweg 243;
Concept Verordening naamgeving en nummering
Aalsmeer 2010;
Kapvergunning: A. H. Blaauwstraat 60, 1

t/m 11 juni
t/m 11 juni
t/m 16 juni
t/m 16 juni
t/m 16 juni

larix, Kapvergunning: Beatrixstraat 51, 1 den;
Molenpad/Dorpsstraat: Elzen: 17 bomen, Berken:
8 bomen, Wilgen: 4 bomen, Kastanjes: 3 bomen,
Cupressocyparis leylandii: 1 boom, Malus: 2 bomen,
Pinus: 1 boom, Metaseqoia glyptostroboides:
1 boom, Kronkel wilg: 2 bomen, Meestammige
kastanje: 2 bomen, Meerstammige els: 1 boom,
Linden: 2 bomen, Fraxinus exelsior (gewone es)
1 boom;
Kapvergunning: Uiterweg 77, 1 Larix en
2 st. coniferen, Kudelstaartseweg 233: 1 linde;
Drank en Horecavergunning: Resto VBA,
Legmeerdijk 313;
Exploitatievergunning: Resto VBA, Legmeerdijk 313;
Uitwegvergunning: Ambachtsheerweg;
Terrasvergunning: Vooges Brood en Banketbakkerij,
Poldermeesterweg 3;
kapvergunning: Herenweg 8, 1 watercypres &
2 berken, Vrouwentroostpad2: 1 Hollandse linde;
Drank en Horecavergunning:
Toko Sari Plaza, Poldermeesterplein 13;
Drank en Horecavergunning: Cafetaria eethuis
Foodmaster, Poldermeesterplein 14;
Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 40.
Exploitatievergunning: Toko Sari Plaza,
Poldermeesterplein 13;
Exploitatievergunning: Cafetaria eethuis Foodmaster,
Poldermeesterplein 14

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
rectificatie bij ter inzage tot 20 mei
Gepubliceerd is dat ter inzage ligt tot 20 mei:
• Citroenvlinderstraat 1, het plaatsen van een schuur in de
voortuin. Dit moet echter zijn Citroenvlinderstraat 11.
inzagetermijn tot vrijdag 20 mei 2010
• Citroenvlinderstraat 11, het plaatsen van een schuur in de
voortuin;
• Clusiusstraat 31, het plaatsen van een berging/schuur.
inzagetermijn tot vrijdag 28 mei 2010
• Goudenregenstraat 23, het vergroten van de woning.
inzagetermijn tot vrijdag 11 juni 2010
• Mendelstraat 7, het vergroten van de woning d.m.v. een
aanbouw.
inzagetermijn tot vrijdag 18 juni 2010
• Galileistraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Goudenregenstraat 25, het wijzigen en vergroten van de
woning.

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.
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 de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555
of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
serViCePUnt beHeer en UitVoering
ProVinCie noord Holland
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Amnesty International schrijft
naar Myanmar en Zimbabwe
Aalsmeer - Leden van de vrouwenrechtenorganisatie Women of Zimbabwe Arise (WOZA) werden gearresteerd tijdens een vreedzame demonstratie op Valentijnsdag in 2003.
Sindsdien krijgen de WOZA-leden
voortdurend te maken met arrestatie, intimidatie en mishandeling
door de politie. De arrestaties vinden steeds plaats tijdens vreedzame protesten. Ook zwangere vrouwen en vrouwen met kinderen worden zonder pardon vastgezet. Tegen
de WOZA-leiders Jenni Williams en
Magodonga Mahlangu loopt een
rechtszaak. Zij kunnen vijf jaar gevangenisstraf krijgen. Drieduizend
WOZA-leden hebben inmiddels tijd
doorgebracht in een politiecel. Hun
werk voor de mensenrechten wordt
continu overschaduwd door de dreiging van arrestatie. Amnesty roept
de autoriteiten van Zimbabwe op
om de rechten van de WOZA-leden
te respecteren.
Zayar Thaw, één van de leiders van
de studentenactiegroep ‘Generation
Wave’ in Myanmar, heeft een gevangenisstraf van zes jaar opgelegd gekregen. Zayar werd op 20 november
2008 veroordeeld voor het vormen
van een illegale organisatie en het
illegale bezit van buitenlands geld.
Bij zijn arrestatie had hij minder dan
20 Amerikaanse dollar bij zich. Generation Wave ontstond als reactie
op de moorden en massale arrestaties van geweldloze demonstranten tijdens demonstraties voor democratie in Myanmar, najaar 2007.
Generation Wave mobiliseert jonge
mensen om geweldloos te protesteren tegen het militaire regime. Dit
doet ze door middel van postercam-

pagnes, antiregeringspamfletten en
videospotjes. Amnesty beschouwt
Zayar als een gewetensgevangene.
Amnesty dringt er bij de Myanmarese autoriteiten op aan om Zayar
Thaw onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.
Amnesty Aalsmeer stuurt iedere
maand twee voorbeeldbrieven en
twee luchtpostvellen naar de schrijfabonnees. Dit kost 18 euro per jaar
voor porti- en kopiekosten. Het is
ongeveer een half uurtje werk, en
het helpt écht! De werkgroep krijgt
regelmatig berichten van mensen
die gesterkt zijn door de bemoeienissen van Amnesty. Wie wat wil
doen voor Amnesty, zoals brieven
schrijven, kan contact opnemen met
voor Rijsenhout: Jannet Gercama,
tel. 320199 en voor Aalsmeer: Annelies Kramer, tel. 327775.

Inloopuur voor
mensen met MS
Hoofddorp - De Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN)
verzorgt op iedere derde donderdag van de maand een inloopuur in
het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp.
Op donderdag 20 mei zijn tussen
10.00 en 11.30 uur twee leden van
de vereniging aanwezig om mensen
met MS, hun naasten en andere belangstellenden persoonlijk te woord
te staan. Zij zijn bereikbaar bij patiëntenvoorlichting van het Spaarne
Ziekenhuis in de centrale hal locatie Hoofddorp en telefonisch te benaderen via 023-8908360.

Concertina’s naar Innsbruck

‘Laatste rondje’ oude auto’s
Rijsenhout - Aan het einde van de
Feestweek Rijsenhout wordt nog
een ‘laatste rondje’ gegeven. Een
rondje met auto’s wel te verstaan.
Op zaterdag 12 juni wordt een toerrit van ongeveer 100 kilometer langs
de mooiste locaties in de omgeving
georganiseerd. Het is een toerrit,
dus er wordt absoluut niet op snelheid gereden. De rit staat open voor
sportwagens, klassiekers en cabrio’s. Maar iedereen die meent een
bijzondere auto te hebben kan zich

natuurlijk ook aanmelden op www.
hetlaatsterondje.com. De inschrijfkosten bedragen 25 euro per equipe
van twee personen. Hiervoor krijgt u
een rallyschild, een verzorgde lunch
onderweg en een routeboek volgens het bol-pijl-systeem. Deelnemers dienen op verzoek een geldige
APK en verzekeringsbewijs te kunnen tonen van hun voertuig. Vanzelfsprekend worden de verkeersregels onderweg door iedere deelnemer in acht genomen.

Wijkraad Stommeer
bijeen op 19 mei

ningen zijn er voor de bewoners van
alle leeftijden. Speciaal daarvoor zal
een medewerker van de gemeente
aanwezig zijn om een toelichting te
geven en uw vragen te beantwoorden, voor zover mogelijk. De gemeente heeft de wijkraden uitgenodigd zitting te nemen in de Wmoraad in oprichting. De Wmo-raad
is een advies orgaan voor het college van burgemeester en wethouders. Ook is er gelegenheid voor bewoners om onderwerpen te bespreken. Meer informatie op de website
www.wijkraden-aalsmeer.nl .

Aalsmeer - Op woensdag 19 mei
is er weer een bijeenkomst van
Wijkraad Stommeer om 19.30 uur
in de Parklaan 27. Het belangrijkste onderwerp dat op deze avond
op de agenda staat gaat over wonen, welzijn en zorg in Stommeer .
Hoe heeft men in Aalsmeer de Wet
maatschappelijke
ondersteuning
(Wmo) uitgewerkt en welke voorzie-

Amstelveen - Na reeds tweemaal
meegedaan te hebben aan het International World Music Festival in
Innsbruck Oostenrijk doen de orkesten van de Amstelveense accordeonvereniging de Concertina’s onder leiding van Elly Meekel dit jaar
weer mee.
Dit festival, dat driejaarlijks wordt
gehouden tijdens het Hemelvaartweekend, heeft deelnemers uit verschillende Europese landen en is
één van de belangrijkste internationale accordeonfestivals voor amateurverenigingen.
Nadat de te spelen muziek voor drie
orkesten en een ensemble was aangeschaft, konden de leden vanaf
augustus 2009 met repeteren beginnen. In september stonden de
Concertina’s echter voor een probleem: in wijkcentrum De Meent in
Amstelveen, waar altijd werd gere-

peteerd, was brand uitgebroken! De
orkesten repeteren nu tijdelijk op
twee verschillende locaties. Januari
dit jaar was grootmeester Watschelaw Semionov samen met zijn vrouw
uitgenodigd door de gemeente Amstelveen in het kader van een culturele uitwisseling.
De Russische accordeonvirtuoos
heeft aan de orkesten verschillende
workshops gegeven. Daarbij stonden de werken voor Innsbruck centraal.
De Concertina’s zijn inmiddels gereed voor de reis, die financieel mede mogelijk wordt gemaakt door het
Fonds voor Cultuurparticipatie. De
leden zijn zeer gemotiveerd en enthousiast.
Zij kijken uit naar dit geweldige festival en hopen op een goede waardering van de jury!

Verkoop koekjes en jam
uit Israël in ‘t Baken
Aalsmeer - Koekjes en jam uit Israël, maar ook sieraden, badproducten en onder andere wijn worden
aanstaande zaterdag 15 mei te koop
aangeboden tijdens de maandelijkse verkoopdag van Israël producten.
In ‘t Baken in de Sportlaan vindt de
verkoop tussen 10.00 en 16.00 uur
plaats. Iedereen is welkom om een
kijkje te komen nemen.
Met liefde gemaakt zijn de zilveren
hangers, bestsellers zijn rode wijnen en wie een heerlijke eau de toilette spray voor mannen koopt krijgt

er gratis een handdoek bij cadeau.
Ook verzorgingsproducten voor
vrouwen zijn verkrijgbaar, evenals
onder andere kruidenmix strooibusjes, (kook)boeken en dekbed overtreksets. Bestellingen worden overigens gratis thuis bezorgd.
Wie deze zaterdag 25 euro of meer
uitgeeft, krijgt een Aloe vera gel cadeau.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Diny Wichers, tel. 020-6455530.
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AGENDA

Into the Groove en ‘Echte
verhalen’ in Oude Veiling
Aalsmeer - Op zaterdag 15 mei
presenteert De Oude Veiling weer
een swingende Into the Groove
met dj Feigo. Even lekker ontsnappen aan de drukte en genieten van
lounge en nu-jazz. Dj Feigo draait
op deze avonden heerlijke relaxte
muziek. Aanvang: rond 22.00 uur.
Entree gratis.
Herinneringen
Vier echte mensen vertellen een
echte herinnering die zij met een
klein publiek willen delen. Dit verhaal kan grappig, leerzaam, herkenbaar, triest, of opvallend zijn, maar
één ding hebben alle verhalen gemeen: ze zijn kort, zeer authentiek,

en komen uit de mond van de verteller. Hoofdgast is Marcel Bijlo, hij
is blind. Om herinneringen levend
te houden, heeft hij een uitgebreid
audio-archief van alle belangrijke gebeurtenissen in zijn leven. Zoals zienden een fotoalbum hebben
van vakanties en andere bewaarmomenten, zo heeft hij een kastenwand vol met geluiden van zijn belangrijke gebeurtenissen in zijn leven. Marcel neemt het publiek aan
de hand van enkele fragmenten uit
zijn audio archief mee langs enkele ‘zomerse’ gebeurtenissen. Aanvang 17.00 uur op zondag 16 mei in
het kleine café van De Oude Veiling
in de Marktstraat.

Zaterdag: Love is in the air

Back in Time in The Beach

Bevrijding met King Pelican
Aalsmeer - Café Joppe presenteerde afgelopen woensdag 5 mei bevrijdingspop met de band King Pelican. Bekende covers van verschillende pluimage werden door dit
jonge vijftal ten gehore gebracht.
Zowel mooie luisterliedjes als dans-

bare rocknummers heeft King Pelican op haar repertoire. Het in groten getale aanwezige publiek kon
de muziek van deze muzikanten uit
Aalsmeer en Uithoorn waarderen en
beloonde hen regelmatig met een
stevig applaus.

Travestietenshow Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 15 mei organiseert café Sportzicht een travestietenshow. Iedereen mag meedoen
en kan zich (gratis) inschrijven aan
de bar. Deze hilarische avond begint om 20.30 uur. De deelnemers
dienen dan al verkleed in het café
in de Sportlaan te zijn. De Travestieten worden eerst voorgesteld met
hun artiestennaam, waarna zij zich
zelf presenteren op de catwalk. De
tweede ronde bestaat uit een quiz.
Na het beantwoorden van deze vragen is er nog een ronde: een ware
talentenshow. De deelnemers laten

zich van hun beste kant zien door
bijvoorbeeld te zingen, te playbacken, een dans te laten zien of een
ander talent. De laatste ronde is
voor het aanwezige publiek. Door
middel van een stemformulier geven
zij punten aan hun favoriete travestiet. Als laatste volgt natuurlijk de
prijsuitreiking. Er is al zoveel voorpret voor deze gezellige avond. Geef
je nu nog op! En natuurlijk wordt
publiek uitgenodigd om te komen
kijken naar de moedige deelnemers.
Voor vragen en opgave kan gebeld
worden naar 0297-324705.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
15 mei wordt in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a een bijzonder
liefdevolle editie van het maandelijkse grote gouwe ouwe dansfeest
Back in Time georganiseerd. ‘Love
is in the air’ is het thema van deze avond. DJ’s en gastheren Cees
van der Schilden, Meindert van der
Zwaard en Ruud Vismans trakteren
het publiek op muzikale hoogtepunten die alles met de liefde te maken
hebben. De beste dance classics
worden aanstaande zaterdag afgewisseld met dansplaten met ‘love’ in
de titel. Iedere bezoeker krijgt bij de
entree weer de ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart uitgereikt.. Lovegames van Level 42, Love me just
a little bit more van de Dolly Dots
en What is love van Haddaway zijn
slechts enkele dansbare voorbeelden die zomaar voorbij kunnen ko-

men die avond. Met de ingeleverde ‘Favo’-kaart wordt in grote mate de muziek van de avond bepaald.
Schiet je nu al een leuke plaat met
‘love’ in de titel te binnen? Breng
dan alvast een bezoek aan de website: www.backintime.nu. Vanaf daar
kan ook een ‘muzikale Favoriete Top
3’ doorgestuurd worden. Xtreme
showproductions zorgt weer voor
leuke videoclips, te zien op het grote
scherm. Tijdens Back In Time-avonden staan de muziek en gezelligheid
centraal. Er is muziek te horen uit de
jaren zestig tot negentig. Een uitstekende gelegenheid voor iedereen
die gezellig een avondje plezier wil
maken, een drankje wil komen drinken en/of wil swingen op de dansvloer. De avond in The Beach start
om 21.00 uur. Kaartverkoop aan de
deur. Entree slechts 5 euro inclusief
twee consumptiemunten.

STAGE
MUSIC SHOP
BOSTOn STEMAPPArAAT MET
AkkOOrDEnZOEkEr

%19,70

STEP BY STEP:
COMPlETE STArTErSET vOOr
MOnDHArMOnICA %34,10

vAlEnCIA klASSIEkE GITAAr
MET ElEMEnT

%169,-

ZATErDAG-AAnBIEDInG

SnArEnSET klASSIEkE
GITAAr COBrA
%3,75

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

Verzamelaars gezocht!
Aalsmeer - Voor een nieuwe,
maandelijkse rubriek is de Nieuwe Meerbode op zoek mensen in
Aalsmeer of Kudelstaart met een
bijzondere verzameling. Een voorbeeld van een fervent verzamelaar
is de inmiddels overleden Prins Bernard. Hij had verschillende verzamelingen en pakte deze groots aan.
Zo had hij de grootste verzameling
olifantenbeeldjes in Nederland. De
totale verzameling bestond uit zo´n
duizend olifantenbeeldjes. Deze varieerden van kleine miniaturen tot

grote beelden. Hij heeft deze op een
dag laten veilen voor het Wereld Natuur Fonds. De zes uur durende veiling bracht 379.250 euro op voor de
ernstig bedreigde bossen van Borneo, het leefgebied van dieren als
de orang-oetan en dwergolifant.
Bent, of kent u iemand met een grote verzameldrift en wilt u lezers mee
laten genieten van deze verzameling? Neem dan contact op met
de Nieuwe Meerbode via redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Eerste week in september

Gerard Joling en Bonny
St. Claire in feestweek

Aalsmeer - De Feestweek Aalsmeer
editie 2010 is weer in aantocht. De
organisatie voor dit spektakel in de
eerste week van september is in volle gang. Alle artiesten voor de slotavond na de pramenrace zijn geboekt. Thema deze is avond is ‘25
Hoogtepunten’. En dit heeft te maken
met de beroemdste inwoners van
Aalsmeer, Gerard Joling en Bonny
St. Claire die beiden alweer 25 jaar
in het vak zitten. Zij komen optreden
in de feesttent. Ook op het podium
deze avond de band 2 Brothers On
The 4th Floor. De rode draad door
de avond wordt verzorgd door dj
Alex van Oostrom. Sinds 1999 doet

Alex slechts dat waar hij zijn passie
het meest in kwijt kan: draaien. Zijn
muziek- en videobestand is enorm
en varieert van de aller-vroegste
disco, soul, funk en hiphop tot de
muziek van nu. Het combineren van
hedendaagse dancemuziek met de
juiste muziek van vroeger is een
kunst die dj Alex van Oostrom als
geen ander verstaat. Hij is regelmatig te bewonderen in samenspel met
live-muzikanten, zangers en zangeressen. Ook mc’s, dansers, tapdansers en breakdancers treden vaak
samen met hem op. Het belooft een
feestelijke afsluiting te worden van
de Feestweek.

Muziek/Theater
Donderdag 13 mei:
* Crazy piano’s, band speelt nummers op verzoek in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 14 mei:
* Clubavond met dj Kees Markman
in Blitzz, Marktstraat vanaf 22u.
Zaterdag 15 mei:
* Into the Groove met dj Feigo in Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Theater ‘Liefde op sterk water’ in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Back in Time discofeest in The
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 21u
Woensdag 19 mei:
* Try-out concert Davanti in Rk kerk,
Kudelstaartseweg vanaf 20u.
Vrijdag 28 mei:
* Skafeest in vernieuwde N201 met
optredens Bazzookas en Andere
koek. Open vanaf 21u.
Zaterdag 29 mei:
* Hardnoize met dj’s D-Block en Ste-Fan in N201, Zwarteweg v/a 22u.
Exposities
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.
Vanaf 13 mei:
* Nieuwe expositie Botanische
wandkleden in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Za. 16u. opening. Tot
en met 20 juni, do.-zo. 14-17u.
Zaterdag 15 mei:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open,11 tot 16u. Nieuwe
expositie ‘Vliegers, Voedsel en Vrijheid’. Tot en met 29 mei.
15 en 16 mei:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
van 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 30 mei:
* Objecten en schilderijen van Jan
Tervoort en Fanny Mazure in galerie

Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Ook
veel glaskunst. Open zaterdag en
zondag 13 tot 17u.
Diversen
Woensdag 12 mei:
* Bingo-avond in ‘t Baken, Sportlaan
vanaf 20u.
Vrijdag 14 mei:
* Speelavond, koppelkaarten, buurtvereniging Hornmeer in buurthuis
Roerdomplaan vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 15 mei:
* Solexrit oude bromfietsen. Verzamelen 9.30u. in Dorpshuis Kudelstaart. Vertrek 10.30u.
* Open dag windsurfclub Aalsmeer
op eiland Vrouwentroost, Kudelstaartseweg van 10 tot 14u.
* Verkoop Israëlproducten in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 16u.
* Travestietenshow in café Sportzicht, Sportlaan vanaf 20.30u.
Zondag 16 mei:
* Echte verhalen over gebeurtenissen met hoofdgast: Marcel Bijlo. In
Oude Veiling, Marktstraat v/a 17u.
* Rabostratentoernooi bij RKDES,
Wim Kandreef vanaf 9.30u.
Dinsdag 18 mei:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken,
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
Woensdag 19 mei:
* Oost-Inn in Mikado, Cath. Amalialaan van 9.30 tot 12u. Lunch 12-13u
en creatieve avond 19.20-21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat v/a 20u.
Vergaderingen
Dinsdag 18 mei:
* Ledenvergadering CDA in ‘t Anker,
Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
Woensdag 19 mei:
* Vergadering wijkraad Stommeer in
Parklaan 27. Aanvang: 19.30u.
Donderdag 20 mei:
* Beraad en Raad in gemeentehuis.
Aanvang: 20u.

Theater ‘Liefde op sterk
water’ in Bacchus

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
15 mei kan de theatervoorstelling
‘Liefde op sterk water’ bezocht worden in cultureel café Bacchus in de
Gerberastraat. Ooit waren Roger en
Simone een veelbelovend stel. Maar
het succes bleef uit. Nu wonen ze
aan de rand van het dorp en trekken zich terug in hun eigen wereld.
Simone vlucht in zelfmedelijden, Roger martelt lilliputters in de kelder.
Tenminste, dat denkt de buurvrouw.
De rest van het dorp denkt aan iets
heel anders: Deborah komt op tv!
Nooit eerder was een dorpsbewoner landelijk bekend en dat moet
gevierd worden met een heus volksfeest. Een uitgeblust stel, een gepassioneerd dorp. Zo liggen de verhoudingen, totdat een mysterieuze
vreemdeling zijn intrede doet.
Liefde op sterk water is een cabaretvoorstelling vol opwindende vragen. Zoals: Waar laat een verlopen
Berlijnse revueartiest zijn cactus?
Hoe voelt het om de gevangene te

zijn van je eigen cliché? En: Hoe zet
je een fabeldier op sterk water? De
voorstelling in het culturele café in
de Gerberastraat begint om 21.00
uur, zaal open vanaf 20.30 uur en de
toegangsprijs bedraagt 10 euro.
Bacchus is klein en dus ook zo vol.
Reserveer snel kaarten via de website: www.cultureelcafebacchus.nl

Rocken in de Praam met
moeders en band Dazzle
Luilaknacht gaat niet door
Aalsmeer - Heel veel mensen kijken er reikhalzend naar uit: op vrijdag 21 mei staat het luilakfestival
gepland in de N201. Na het overweldigende succes van vorig jaar
kon een vervolg niet uitblijven, dus
er was een mooi programma samengesteld met hele leuke jonge
bands uit het clubcircuit, midnight
barbecue en ’s nachts kamperen in
het weiland naast de N201. Maar
door fikse tegenslag gaat het helaas
niet door! Zoals de meesten wel weten is de N201 al sinds eind maart
in samenwerking met de gemeente
Aalsmeer bezig met een aantal ingrijpende verbouwingen in het centrum. Zo zijn de toiletten compleet
vernieuwd en verhuisd naar de bovenverdieping, de entreehal is vergroot, de bar in het café is vervangen en het interieur op de benedenverdieping is flink onder handen genomen. De verbouwing zou worden afgesloten met het vervangen
van de vloeren, maar dit blijkt erg
tegen te vallen vanwege de slechte staat van de oude vloer. Daardoor
zijn de voorbereidingen die aan het
gieten van de nieuwe vloer vooraf gaan een heel langdurig proces
met als gevolg dat de nieuwe vloer
niet op tijd is uitgehard om er vrijdag met een paar honderd man op

te kunnen. De medewerkers van de
N201 vinden dit uiteraard heel erg.
Er wordt geprobeerd om het festival zo snel mogelijk in zijn geheel te
verplaatsen. Nieuws hierover kun je
vinden op de website: www.n201.nl
en www.n201-alternative.hyves.nl

bezoekers. “Weer eens wat anders
dan bloemen”, aldus gehoord. Dazzle gemist? Dan tijdens de Feestweek
in september zeker naar de feesttent komen tijdens Aalsmeer Festival op de woensdagavond. Dazzle is reeds gecontracteerd om op
het grote podium te komen spelen.
De namen van de andere bands zijn
nog niet bekend.

Skafeest met Bazzookas
Op vrijdag 28 mei wordt het wel
groot feest in de N201, want Neerlands nieuwste ska-sensatie de Bazzookas staan op het podium, met in
het voorprogramma de Zuidhollandse lang leve de lol ska-band Andere
Koek. Het jongerencentrum aan de
Zwarteweg gaat open om 21.00 uur
en de toegang bedraagt 8 euro.
Hardnoize met D-Block
Hardnoize is het nieuwe hardstyle
concept in de N20 1. Hoewel
hardstyle steeds populair wordt,
worden er in de regio van Aalsmeer
eigenlijk maar weinig goede feesten
georganiseerd. Dat is nu verleden
tijd, want op zaterdag 29 mei hakt
de N201 er meteen stevig in! Met
D-Block & S-te-Fan als hoofdact op
deze Hardnoize editie zet de N201
de toon voor de komende edities.
Het feest begint om 22.00 uur en
kaarten kosten in de voorverkoop
10 euro, aan de deur 12 euro.

Kees Markman in Blitzz
Aalsmeer - Ook donderdag 13 mei
kan in Blitzz in de Marktstraat weer
genoten worden van een oergezellige pianoshow-avond. Het publiek
bepaalt de muziekkeuze, want wat
wordt gevraagd, wordt door de muzikanten gespeeld. Vanaf 21.00 uur
klinkt live-muziek vanaf het podium.
De toegang is gratis en iedereen is

Aalsmeer - Gezellig druk was het
afgelopen zondag 9 mei tijdens de
Moederdag-rockmiddag in danscafé de Praam. De Aalsmeerse band
Dazzle met liefst twee zangeressen en twee zangers verzorgde een
swingend optreden met zowel stevige rocknummers als mooie ballads.
De rocktraktatie viel in de smaak bij
de aanwezige moeders en andere

van harte welkom. Op vrijdag 14 mei
komt de bekende dj Kees Markman
draaien in Blitzz. Eenieder wordt uitgenodigd te komen dansen en te
genieten van muziek van toen en
nu. En op zaterdag 15 mei verandert
Blitzz weer in een feestcafé met lekkere house-klanken van de huisdj.
Aanvang beide avonden 22.00 uur.

Zaterdag officiële opening

Nieuwe expositie: Botanische
wandplaten in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Botanische wandplaten uit de negentiende en twintigste
eeuw zijn onderdeel van de nieuwe
expositie, die vanaf donderdag 13
mei te zien zijn in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Thema is
stuifmeel. De tentoonstelling wordt
gecompleteerd met werken van de
kunstenaars Liesbeth Eilders, Yolanda Eveleens, Els Hazenberg, Fiona
Kluck, Louis van Marissing en Cathy
van der Meulen. De expositie wordt
aanstaande zaterdag 15 mei officieel geopend door Jan Broere, as-

sortimentskenner. De opening is om
16.00 uur en iedere belangstellende
is van harte welkom. Een gratis kijkje gaan nemen in Het Oude Raadhuis kan tot en met 20 juni, iedere
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
Alvast een notitie waard: Op 5 juni verzorgt Annefie van Itterzon een
workshop ‘Bloemen tekenen’ op de
Historische Tuin. Voor opgave en
informatie: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.
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Activiteiten bij de Binding

Inschrijving scholen gesloten

Aalsmeer - Op dinsdag 18 mei organiseert de Binding Oost aan de
Machineweg 12 vanaf 15.15 uur een
spelmiddag buiten. Kom lekker buiten spelletjes doen! Hinkelen, estafette lopen en rennen in snelle tijden! Deze spelmiddag kost niks.
Opgeven mag (hoeft niet). Op 19
mei gaan tattoos gezet worden en
staat nagels lakken op het programma. Met tatoeagepennen mag je bij
jezelf of een ander een mooie tattoo
zetten! En je kan ook je nagels bewerken met allerlei kleurtjes en nagelstickers! Deze middag begint om
13.15, is tot 15.15 uur en kost 2,50
euro. Op 25 mei organiseert de Binding Oost vanaf 15.15 uur een waterspelmiddag en op 26 mei gaat de
groep t-shirts oppimpen.
Op de BindingZolder in de Haya van
Somerenstraat 35c in Kudelstaart
gaat donderdag 13 mei van 19.00
tot 21.00 uur een nieuwsbrief gemaakt worden. Ben je geïnteresseerd in het schrijven van teksten,
maken van filmpjes of foto’s, houden van een interview? Dan is dit
iets voor jou. Kom gerust een kijkje
nemen! Er zijn geen kosten aan verbonden. Het is voor alle tieners tussen de 10 en 15 jaar. Vrijdag 14 mei
is er van 14.00 tot 18.00 uur weer

Aalsmeer - De organisatie van de
junior pramenrace heeft haar handen vol aan het tellen van de inmiddels al vele aanmeldingen voor de
zesde junior pramenrace van zaterdag 12 juni aanstaande. Nu de inschrijf termijn van scholen en verenigingen gesloten is, wordt het
tijd om de balans op te maken en
de raad van 12 te informeren om de
aangemelde teams in te delen op de
pramen. Maar voordat het startschot
klinkt is er natuurlijk op zaterdag 5
juni aanstaande de sportmiddag,
zoals gewoonlijk, bij een jachthaven
aan het einde van de Uiterweg. De
sportmiddag beloofd dit jaar zeer
spectaculair te worden! Dus kom
massaal strijden om die felbegeerde
eerste startplaats. Al vele avonden
zijn er aan gewijd en lang over gesproken, de inleveropdracht en rode
draad. De organisatie is er inmid-

de wekelijkse inloop voor alle tieners tussen de 10 en 15 jaar. Ook
op vrijdag 14 mei gaan van 19.30 tot
21.30 uur desserts gemaakt worden. Denk aan slagroom, aardbeien, smoothies, chocola en nog veel
meer lekkers! De kosten zijn 3,50
euro per persoon en natuurlijk mag
je jouw desserts opeten! Het is voor
alle tieners tussen de 10 en 15 jaar.
Je moet je wel even van te voren
opgeven bij manon@debinding.nl.
Op 18 mei gaat de kookcursus weer
van start voor beginners! De kookcursus is bedoeld voor tieners van
10 tot en met 15 jaar. De cursus begint om 16.30 uur, duurt tot ongeveer 19.30 uur, vindt vier keer plaats
en kost 25 euro. Opgeven kan via
inge@debinding.nl. Maar let op: vol
is vol. Voor alle kinderen van groep
4 en 5 van de basisschool organiseert De Zolder woensdag 19 mei
een sportieve middag. Deze middag staat er van 14.00 tot 16.00 uur
slagbal gepland. Deelname is gratis! Mocht het die dag regenachtig zijn dan wordt er een spel binnen gespeeld. Wil je verzekerd zijn
van een plek, geef je dan snel op bij
inge@debinding.nl. Alle activiteiten
van de Binding zijn te vinden op de
site www.debinding.nl.

Bestuur Junior-pramenrace
maakt de balans op!

Staand v.l.n.r.: trainer: Bert Zethof, Julia Pannekoek, Ilse Buskermolen, Eliane Kok en coach Peter Bouwman. Zittend v.l.n.r.: Anouk van den Bos, Marilene Bouwmeester, Evy Zethof en Sarina Piet. Liggend: Keepster Yara Boerlage.
Niet op de foto: Linda Luyten.

RKDES meisjes E1 kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag stond de kampioenswedstrijd
voor de meiden van RKDES E1 tegen Buitenboys op het programma.
Bij winst en/of gelijkspel zouden ze
kampioen zijn, bij verlies kon Buitenboys in hun laatste wedstrijd nog
kampioen worden.
Linda was op vakantie en dus helaas
afwezig. Anouk was ondanks zij geblesseerd was aanwezig en speelde zelfs een paar minuten mee. Een
goed begin van de wedstrijd zorgde
voor een eerste doelpunt van RKDES. Kort daarna scoorde Buitenboys tegen. Hard werd er gevochten voor elke meter en dat resulteerde in een vrije trap. Vanaf 20 meter
schoot Marilene op doel en de bal
verdween in de korte hoek: 2-1. Vlak
voor rust kwam er nog een doelpunt

van Buitenboys, waardoor de ruststand op 2-2 kwam. In de tweede
helft hetzelfde beeld, twee hardwerkende ploegen, een gelijkopgaande
strijd en twee doelpunten: één voor
RKDES en één voor Buitenboys. Na
vele spannende minuten floot de
scheidsrechter af en de ME1 van
RKDES was kampioen!
Deze meisjes zijn na het minivoetbal
toernooi voor scholen gaan voetballen bij RKDES. Met veel enthousiasme. In de eerste seizoenshelft werd
er verloren met uitslagen van 120 en 10-0, maar in de tweede seizoenshelft hebben ze geen wedstrijd meer verloren: 6 gewonnen en
2 gelijk . Denk je ook na het scholen minivoetbaltoernooi: voetbal is
leuk! Kom dan gezellig voetballen
bij RKDES.

dels uit! De inleveropdracht is bekend. In de Nieuwe Meerbode van 3
juni aanstaande kunnen jullie lezen
wat er bij De Zotte Wilg post ingeleverd moet worden. En wat de geheime opdracht is, kunnen jullie lezen in de Juniorpraambode van 10
juni aanstaande. Ook kunnen jullie met je team jezelf voorstellen in
de Juniorpraambode door een ingezonden stukje te sturen naar
arnaud@pramenrace.nl Het leukste en origineelste stukje wordt beloont met een mooie prijs. Hou de
Juniorpraambode in de gaten, zodat je niets hoeft te missen! Inschrijven voor teams met een
praam en een captain kan tot 5 juni aanstaande. Het inschrijfformulier kun je downloaden op de website www.junior.pramenrace.nl
of door een email te sturen naar
arnaud@pramenrace.nl

Jeugdteams SSV op bezoek
Aalsmeer - Bij de wedstrijd van FIQAS Aalsmeer tegen Eurotech/Bevo
waren twee jeugdteams van de vereniging SSV uit Stompetoren op bezoek in de Bloemhof. Deze club organiseert aan het einde van het seizoen altijd een leuk uitstapje voor de
jeugdleden en deze keer was gekozen voor een wedstrijd in Aalsmeer.
De meiden – die expres niet in hun
clubkleuren geel/blauw waren ge-

komen omdat ook Bevo in die kleuren speelt en ze duidelijk voor FIQAS Aalsmeer waren - hadden het
prima naar hun zin, maakten met
hun enthousiaste aanmoedigingen
een hoop kabaal tijdens de wedstrijd en mochten na afloop op de
foto met de Aalsmeerse spelers. Als
extra verrassing kregen ze ook allemaal nog een FIQAS Aalsmeer badlaken cadeau!

Foto: Cobi Neeft

Aanmelden nog tot en met vrijdag

Weer Kindervakantieweek!
Unieke combi-verwarmingsketel
op kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer - Op kinderboerderij
Boerenvreugd is onlangs een uniek
verwarmingsapparaat geplaatst.
Het is een door de firma Bosch geheel nieuw ontwikkeld apparaat,
dat als eerste in Nederland op de
kinderboerderij is geplaatst. Het is
een samenwerkingsproject van het
Aalsmeerse installatiebureau De
Niet met fabrikant Bosch. Installateur De Niet is al sinds de opening
van de kinderboerderij in 1993 de
huisinstallateur en ook sponsor van
de kinderboerderij.
De bestaande ketel was dringend
aan vervanging toe en Bosch en De
Niet zochten een plek waar veldtesten uitgevoerd kon worden met een
geheel nieuwe verwarmingscombinatie. En kinderboerderij Boerenvreugd was, zo oordeelde men, hiervoor een uitstekende locatie. Het
unieke aan deze ketel is dat het zijn
warme tapwater en de opwarming

van het water voor de cv-installatie onttrekt aan een buffervat van
400 liter, dat opgewarmd wordt door
4 zonnecollectoren. Dit water kan
maximaal 90 graden warm worden.
Het cv-water wordt opgewarmd via
een warmtewisselaar.
Pas bij onvoldoende zon of langdurig gebruik valt de ketel voor de productie van warm tapwater en water
voor de CV terug op gas als brandstof. Het systeem bestaat al langer op de Duitse markt en heeft
zijn waarde al bewezen. De systemen zijn daar echter wel veel groter,
met buffervaten tot wel 1000 liter.
Nu zijn de vaten echter aangepast
voor huishoudelijk gebruik, met vaten van 200 of 400 liter. De energiereductie is aanzienlijk.
Het is de bedoeling dat Bosch en De
Niet met deze verkleinde apparatuur demonstraties gaan geven aan
klanten en installatiebedrijven.

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

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

Kampeerweekend in Waterlelie
Aalsmeer - Als je van zwemmen
en leuke spelletjes houdt, dan is het
kampeerweekend iets voor jou! Van
vrijdag 2 tot en met zondag 4 juli
kan je komen logeren in grote tenten op het terrein van zwembad De
Waterlelie.
Het kampeerweekend is een jaarlijks terugkerend weekendkamp
voor kinderen van 6 tot en met 12
jaar, met een zwemdiploma. Dit jaar

is het thema van het kamp ‘Wereldreis’. De deelnemers gaan naar de
Chinese muur, rijden op kamelen
door de woestijn, bouwen een iglo
op de Noordpool of slingeren door
de jungle. Natuurlijk gaan veel leuke
spelletje gespeeld worden in en om
het water en is er een gezellige bonte
avond. Meer informatie en inschrijven kan via http://kampeerweekend.
zsc-oceanus.nl

Kinderhof in beweging
Aalsmeer – Vier eerstejaars studenten van de opleiding Sport, Management & Ondernemen aan de
Hogeschool van Amsterdam organiseerden dinsdag 4 mei in samenwerking met kinderopvang Kinderhof een sportieve middag in De
Bloemhof. Het thema dat deze middag centraal stond was muziek en
bewegen. Ongeveer 130 kinderen in
de leeftijd van 4 tot 12 jaar hebben
deze middag kunnen genieten van
verschillende activiteiten. Zo was er

voor de kinderen van 4 tot 7 jaar een
tienkamp met verschillende spelletjes en voor de kinderen van 8 tot 12
jaar een dansworkshop en een reuze twisterspel. Nederlands kampioen streetdance Jordi Wesche gaf
beide groepen een lesje streetdance. Aan het einde van de dag mochten alle kinderen aan hun ouders
laten zien wat ze allemaal geleerd
hadden. Het was een sportieve en
zeer geslaagde middag met een
perfecte show ter afsluiting.

Speeltheater Holland met
‘Adios’ in Poppentheater

Skeelertraining op dinsdag
voor jeugd van basisschool
Kudelstaart - Wil jij goed leren
skeeleren en ben je tussen de 5 en
12 jaar? Kom dan op dinsdagavond
18 mei naar de skeelerbaan in Kudelstaart aan de Wim Kan Dreef. Je
krijgt dan een leuke en goede training van ervaren instructeurs van de
schaatstrainingsgroep VZOD.
Spelenderwijs leer je skeeleren. Het
duurt gelukkig nog even, maar als
er komende winter hopelijk weer
natuurijs komt, dan gaat door deze
skeelertraining het schaatsen je ook
een stuk makkelijker af! Het skeeler-

seizoen loopt van dinsdag 18 mei tot
en met dinsdag 17 september. Er is
geen trainen in de vakanties van de
basisscholen. Een abonnement kost
35 euro. Hiervoor kun je elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur
skeeleren. Iedereen is welkom, kom
op skates of skeelers en met een
helm naar de skeelerbaan. Als het
regent gaat het niet door, de baan
wordt dan te glad. Als je nog vragen
hebt, kan je een mailtje sturen naar
elinevanderzwaard@hotmail.com.
Op de website www.stgvzod.nl is
meer informatie te vinden.

Amstelveen - Op vrijdagavond 14
mei is de voorstelling ‘Adios’ van het
Speeltheater Holland in het Amstelveens Poppentheater te zien. Deze
voorstelling is na de première geschikt gebleken voor iedereen vanaf 6 jaar. ‘Adios’ is een muziektheatervoorstelling zonder tekst. Acteurs
brengen met maskers, poppen en
projecties een poëtische wereld tot
leven.
Twee muzikanten halen muziek uit
alles wat maar geluid kan maken en
creëren door hun composities unieke, wonderlijke geluidslandschappen.
Het verhaal: Een oud echtpaar leeft
met hun hondje gelukkig samen.
Dan overlijdt de man. Zijn vrouw
doorloopt alle stadia van verdriet,
maar herbeleeft ook in gedachten
de mooie momenten samen en vindt
uit¬eindelijk de moed om weer verder te gaan met het leven. Dit toch
best wel verdrietige verhaal krijgt
lucht doordat hier en daar ruimte is
gemaakt voor slapstickachtige humor. Een mooie, poëtische voorstelling waar jong en oud met ontroering en verwondering naar zal kijken.

Aanvang: 19.30 uur. Toegangsprijs is
7 euro. Telefonisch reserveren kan
op donderdag en vrijdag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl

Starthek UWTC in gebruik
Uithoorn - Zondag 9 mei is voor de
start van de eerste manche tijdens
de BMX west competitie in Uithoorn
het nieuwe starthek van de UWTC
officieel in gebruik genomen. Afgelopen maanden is hier door een
heleboel leden zeer hard aan gewerkt. In weer en wind en zelf in de
sneeuw is de ‘harde kern’ aan het
klussen geweest. Het resultaat mag
er zijn.
Dankzij een financiële donatie van
het Schipholfonds was de realisatie
van het starthek mogelijk. Nu konden de rijders van de UWTC vandaag voor eigen publiek laten zien
wat ze waard zijn. Jammer dat deze
wedstrijd gelijk viel met de meivakantie, Moederdag en de Giro waardoor er duidelijk minder rijders waren dan de voorgaande wedstrij-

den. Maar met 323 inschrijvingen
en 54 te verrijden manches viel er
nog genoeg mooie sport te beleven. De open klasse bij de boys 8
jaar was wederom een UWTC onderonsje met op het podium Bart,
Joey en Mitchel. In de klasse A-finale is goud behaald door Bart van
Bemmelen, Jaivy Lee Vink, Mats de
Bruin en Michael Schekkerman. In
de B-finale behaalden Max de Beij,
Willem Kleinveld en Wiljan Brouwer
de hoogste eer en in de open klasse behaalden Bart van Bemmelen
en Michael Schekkerman de hoogste eer.
Het weekend van 15 en 16 mei zijn
de nationale rijders van de UWTC in
Volkel voor de derde wedstrijd van
de topcompetitie. Meer informatie
en uitslagen op www.uwtc.nl/bmx.
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‘Toppie druk’ op braderie en geraniummarkt
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Talk of the Town special:
Hakenkruizen op N201

Ton Ton Presa wint pokertoernooi
Aalsmeer - Zaterdagavond 8
mei heeft weer een pokertoernooi
plaatsgevonden in café Sportzicht.
Er deden 40 deelnemers mee verspreid over vijf tafels van acht personen. Het toernooi ging om 20.30
uur van start. Naarmate de avond
vorderde vielen er deelnemers af.
De overige spelers werden opnieuw
verdeeld over de tafels, zodat zij aan

tafel zaten met andere tegenspelers
en het aantal eerlijk verdeeld was.
Uiteindelijke bleven acht deelnemers over om plaats te nemen aan
de finale tafel. De spanning steeg.
De eerste plaats is uiteindelijk gewonnen door Ton Ton Presa. Op
twee is Steve Bambridge geëindigd
en Thijs van Leeuwen ging er met de
derde plaats vandoor.

Try-out concert Davanti
Aalsmeer - Het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti dingt op 5 juni mee naar de titel ‘Koor van het
jaar 2010’ tijdens de halve finale van
het Nederlands Koor Festival (NKF).
In 2009 namen 160 koren deel aan
de voorrondes van het NKF. De 30
winnaars hiervan wedijveren in drie
halve finales om een plaats in de
grote finale in november 2010. Het
NKF werkt aan betere koorzang in
Nederland en in deze wedstrijd zijn
coachings uren te winnen voor de
deelnemende koren.
Davanti heeft, door zich te plaatsen
voor de halve finale, een workshop
podiumpresentatie en een masterclass van een vocal coach gewonnen. De 15 dames van Davanti hebben inmiddels een masterclass gevolgd bij Maria Rondèl. Maria Rondèl is een grote naam in de zangwereld. Zij is zangpedagoge en heeft
een schat van ervaringen als soliste, lid van het Nederlands Kamerkoor en als zangdocente aan ver-

schillende concervatoria. Op 27 april
heeft Davanti al een eerste try-out
gehad in zorgcentrum Kloosterhof
in Aalsmeer. De bewoners werden
in de gelegenheid gebracht om een
open repetitie bij te wonen en alvast
een voorproefje te horen van het repertoire voor het NKF. Op woensdag 19 mei organiseert Davanti een
try-out concert voor donateurs en
andere belangstellenden in de RK
Kerk aan de Kudelstaartseweg 247.
De aanvang is 20.00 uur. Het concert is gratis bij te wonen, een vrijwillige financiële bijdrage én opbouwende kritiek op het repertoitre
zijn welkom. Het concert duurt ongeveer drie kwartier en het repertoire bestaat uit de zes stukken die gezongen worden tijdens de halve finale van het NKF in het Musis Sacrum in Arnhem. Vijf nummers zullen door de dames a-capella gezongen worden. Psalm 23 van Franz
Schubert zal op de piano begeleid
worden door Theo Griekspoor.

recensie

KCA toneelavond ‘Adres onbekend’
Aalsmeer - Het zijn niet te beantwoorden vragen. Wat zou ik in de
oorlog hebben gedaan? Welke kant
zou ik hebben gekozen in het Duitsland van de jaren dertig, tijdens de
opkomst van Hitler? En als ik achteraf, ‘met de kennis van toen’, een foute keuze had gemaakt, had ik daarop terug kunnen komen? En wat
had ik daarvoor willen opofferen?
Je hoopt dat jij je rug recht had kunnen houden. Dat je net als de vader
van Hitler-biograaf Joachim Fest, je
zoons had ingeprent: ‘Al doen ze allemaal mee, Ich nicht!’ Dat je net als
Sebastian Haffner en Willy Brandt
op tijd uit het Derde Rijk was vertrokken. Of dat je in het verzet was
gegaan, dat je Joden had geholpen
met onderduiken…
Briefwisseling
Dit zijn gedachten die soms bij je
opkomen in het begin van mei, als
het weer Dodenherdenking en Bevrijdingsdag is. En om die tijd, op
vrijdagavond 8 mei om precies te
zijn, was ik in de sfeervolle toneelzaal van het Dorpshuis Kudelstaart
en keek ik naar het indrukwekkende
toneelstuk ‘Adres onbekend’ van de
Amsterdamse toneelgroep Cabaal.
Het stuk behelst de briefwisseling
tussen twee vrienden, een Joodse
kunsthandelaar van Duitse afkomst
in San Francisco en een Duits-Amerikaanse bankier in de buurt van
München.
De Nieuwe Orde
Het toneelbeeld laat twee bureaus
zien waaraan de beide vrienden gezeten zijn. Zij lezen uit hun brieven
voor. Vóór de machtsovername van
Hitler is de correspondentie allerhartelijkst. Die is zelfs een beetje
saai te noemen: hoe maken vrouw
en kinderen het, hoe gaan de zaken,

allerlei prietpraat over de inrichting
van het huishouden, etc. Maar dan
ontspint het drama zich. De bankier
in Duitsland gaat steeds meer geloven in de Nieuwe Orde. Onder invloed van de nazi-propaganda ontwikkelt hij een sterk antisemitisme,
dat hem doet besluiten de correspondentie met zijn vriend af te breken. Hij houdt zich doof voor diens
smeekbede, zijn zuster – een Joodse actrice die in Berlijn optreedt – te
hulp te komen. Hij wijst haar zelfs
de deur als zij door nazi’s wordt opgejaagd, met als gevolg dat zij door
hen wordt doodgeslagen. Brieven
aan de zuster komen terug naar
Amerika, met de mededeling ‘adres
onbekend’.
Wraak
De Joods kunsthandelaar neemt
op zeer geraffineerde wijze wraak.
Als toeschouwer begrijp je eerst
niet wat er aan de hand is. De Duitse bankier blijkt uit Amerika allerlei
brieven te ontvangen, die een geheime code lijken te bevatten.
Dat die code alleen in de fantasierijke geest van de afzender bestaat,
is iets dat de nazi-censuur niet wil
geloven.. De ontvanger wordt dan
ook zodanig verdacht, dat hij met
zijn gezin door de Gestapo wordt
afgevoerd. Brieven aan hem gericht, worden in het vervolg teruggestuurd met de mededeling: ‘Adres
onbekend’. Met eenvoudige toneelmiddelen werd een gruwelijke periode uit de geschiedenis tot leven
geroepen. Wat de naziterreur betekende voor het lot van gewone
mensen, werd op beklemmende wijze duidelijk gemaakt. Heel goed van
KCA om ons in deze meidagen hiermee te confronteren.
Door Pierre Tuning

Chiel Montagne en Bonnie
St. Claire bij cd-presentatie
Aalsmeer - Op donderdag 6 mei
presenteerde zanger Gerry Holland
zijn nieuwe cd-single ‘Ik ga waar
jouw liefde heenleidt’ in ‘t Holland
Huys. De nieuwe cd is een swingend
up-tempo nummer en is een cover
van een buitenlandse hit uit de jaren
zeventig. De lancering werd geleid
door tv- en radio-presentator Chiel

Montagne en het eerste exemplaar
werd uitgereikt door zangeres Bonnie St. Claire. Gerry Holland toonde zich vereerd met de aanwezigheid van deze twee beroemdheden.
Hij hoopt natuurlijk dat zijn cd, die
vraagt om meegezongen te worden,
massaal gekocht gaat worden. Bestellen kan via www.gerryholland.nl.

Buiten schilderen bij Werkschuit
Aalsmeer - Van 22 mei tot 19 juni kan bij de Werkschuit deelgenomen worden aan de cursus ‘buiten
schilderen’. Wie deel wil nemen kan
zich voor de hele cursus van vijf zaterdag opgeven, maar ook voor één
of meerdere middagen. In deze cursus trekt de groep er op uit om buiten te gaan tekenen en te schilderen. Het plezier van het vrij in de natuur werken staat voorop. Maar ook
technische kanten, zoals schaduw
en licht, kleurcontrast en de verschillende perspectieven worden
niet vergeten. De cursisten zullen
leren om vorm te geven aan wat zij

om zich heen zien. De cursisten mogen met hun eigen favoriete materiaal werken, met houtskool en pastelkrijt, acryl, aquarel of olieverf. Iedereen krijgt veel individuele aandacht, zodat iedereen in eigen tempo en op eigen niveau kan deelnemen aan deze cursus. Bij slecht
weer wordt binnen lesgegeven. De
cursus is zaterdagmiddag van 14.00
tot 16.30 uur, de eerste cursusdag is
22 mei en de kosten zijn 65 euro of
16.50 euro per keer. Inlichtingen en
inschrijvingen bij: Margot Tepas tel.
0297-34150, www.gklein.org/wsa/
of margot.tepas@printex-int.com.

Trinity artiest van de maand
in De Ichtusshop
Aalsmeer - Elke maand staat een
andere artiest centraal in De Ichtusshop. In de maand mei is dit de
band Trinity. Trinity maakt christelijke popmuziek met (Zuid)-Amerikaanse en Ierse folk invloeden. De
groep bestaat uit drie broers en vier
vrienden die al lang met elkaar musiceren. Het eerste bandje van de
gebroeders Smelt ontstond al in hun
kinderjaren in Peru waar ze Folklorische muziek uit de Andes speelden.
Trinity bestaat uit vier goede muzikanten die veel band- en concertervaring hebben. De bezetting is: El-

bert op leadzang, low en tin whistles, quena, zampona en saxofoon,
Johan op akoestische gitaar, mandoline, charango en zang, Bert op
basgitaar, contrabas en zang en
Niekop drums, broodgraan en percussie. Het nieuwe Trinityalbum
met 14 songs is grotendeels geïnspireerd door Trinity’s muzikale reis
naar Peru afgelopen juni. De cd is
verkrijgbaar in De Ichtusshop in gebouw Irene in de Kanaalstraat. De
winkel is geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur. Informatie: 0297-363353.

Meimaand-Fietsmaand

Fietsen voor het goede
doel met VVV-routes

Aalsmeer - De komende feestdagen gaan weer duizenden mensen op pad tijdens Meimaand Fietsmaand. Het grootste fietsevenement van Nederland heeft dit jaar
een recordaantal routes, meer dan
430. Ook met Hemelvaart, donderdag 13 mei, is er volop keuze. Zo
zijn er verspreid over Nederland een
aantal toertochten, georganiseerd
door vrijwilligers van de Nederlandse Toer Fiets Unie. In Gelderland kan
bijvoorbeeld gestart worden in de
Heuveltocht, een fietstocht over verschillende afstanden. In het Overijsselse Nieuwleusen is de Dauwtraprit, en in Zoetermeer kunnen
mensen terecht voor een route bij
de Zoetermeerse Plas. Alle routes
zijn te vinden in de handige routetool van Meimaand Fietsmaand op
www.lekkerweg.nl/fietsmaand.

waar ook een Ronald McDonaldhuis
gevestigd is. In een tocht van 20 of
45 kilometer fiets je langs de watertoren en monumenten naar de Oude Maas en door het groen van Albrandswaard. Giethoorn is natuurlijk een bekende attractie, maar de
Water en Land-jubileumroute in
die regio leidt langs nog te ontdekken schatten. Het Waterreijk-gebied
won pas de EDEN award voor duurzaamste toeristische regio. De ideale combinatie van stad en natuur is
te vinden in de Maastrichtse Geuldal- en Maasroute. Via de Sint Servaasbrug gaat het onder meer langs
het vakantiepark Ronald McDonald
Kindervallei - in een bijzonder gebouw van Friedensreich Hundertwasser - naar de prachtige natuur
van het Maasdal. In Maastricht is
het op Hemelvaart koopzondag.

In Meimaand Fietsmaand kunnen
mensen ook fietsen voor het Goede Doel. De VVV heeft speciaal
voor het 125-jarig jubileum honderd
nieuwe routes gemaakt. De helft
van de opbrengst ervan gaat naar
het Ronald McDonald Kinderfonds.
En wie een leuk verslag maakt van
één van de VVV Jubileumfietsroutes, maakt kans op een Union fiets
(zie www.lekkerweg.nl/fietsmaand)!
Een bijzondere Jubileumroute is bijvoorbeeld te vinden in Barendrecht,

Op pad met de kids
Wie voor het goede doel wil fietsen met kinderen kan terecht in het
Amsterdamse Bos. Het Kidsrondje
is met zijn lengte van vijftien kilometer en vele leuke afstapmogelijkheden ideaal voor de kleintjes. Stoppen kan bijvoorbeeld bij de Geitenboerderij of Molen de Jonge Dikkert. Vlakbij de ingang van het Amsterdamse Bos zijn ook fietsen te
huur. Alle VVV-Jubileumroutes zijn
te krijgen bij de plaatselijke VVV’s.

Play-in bij de Concertina’s
Amstelveen - De Amstelveense
accordeonvereniging de Concertina’s organiseert op 13 juni weer
een Play-in in ontmoetingscentrum
de Meentwerf op het industrieterrein Legmeer in Amstelveen. Deze locatie is vanuit alle richtingen
goed bereikbaar en er is voldoende gratis parkeerruimte. De Play-in
staat onder muzikale leiding van Elly Meekel en als gastdirigent is ook
dit jaar Wim Valenkamp weer van

de partij. Deze muzikale dag begint
met een eerste repetitie om 10.00
uur. De slotrepetitie om circa 16.00
uur zal een concertkarakter hebben. Bespeel je een ander instrument dan een accordeon, ook dan
ben je van harte welkom. Eenieder
die er die dag bij wil zijn, wordt aangeraden om een mail te sturen naar:
hansmarjonieuwland@caiway.nl
Opgeven kan tot 15 mei aanstaande.

Aalsmeer - Op bevrijdingsdag viel
in de bovenzaal van de Oude Veiling
weer te genieten van een optreden
van Theodore van Houten. In een
speciale Talk of the Town verraste hij
de aanwezigen op een in 1941 gemaakte film waarin zwart/wit beelden aantoonden dat Aalsmeer tijdens de tweede wereldoorlog behoorlijk wat Nazi gezinde inwoners telde. Met een zichtbaar plezier werden er hakenkruizen op de
N201 gekalkt. Blije kindertjes die in
uniform een vrolijk dansje uitvoerden, wisten zij veel.
In straffe looppas werd er een route afgelegd vanaf de veiling Bloemenlust aan de Oosteinderweg naar
het Raadhuis in de Dorpsstraat om
daar de NSB burgemeester Kolb
met de Hitlergroet te verwelkomen.
Drie jaar bleef Kolb aan als burgemeester. Hij had binnen de kortste
tijd met iedereen ruzie en zijn echtgenote werd vooral bekend als de
heks van Aalsmeer. Foute Aalsmeerders, één van de stokpaardjes van
Theodore van Houten.
Zo vertelt hij dat Mussert regelmatig de kwekerij van Klaas Kniep bezocht. Andere prominenten boten
lieten bouwen die zij overigens nooit
betaalden.
De NSB organiseerde burgemeestercursussen en probeerde zo op
opengevallen plaatsen hun eigen
mensen te plaatsen, dat was goed
voor hun carrière. Van Houten heeft
inmiddels een indrukwekkend dossier opgebouwd met confronterende informatie. Van liefdesbrieven
tot een kasboek waarin het koeienbloed de bladzijdes bevlekken. Begin december zal het lang verwachte boek van zijn hand verschijnen.

Vier kilometer archief
Na het vertonen van deze wel heel
speciale film en verstrekte informatie was het woord aan Sierk Plantinga. Verantwoordelijk voor het archief bijzondere rechtspleging. Een
archief dat 540.000 dossiers bevat
en een lengte heeft van ruim vier kilometer. “Zo ongeveer de lengte van
de Aalsmeerderweg”, benadrukt van
Houten. Met behulp van het archief
werden er zo’n 64.000 personen veroordeeld. En 98 verzetskruizen uitgedeeld. Inmiddels zijn er vele boeken over de oorlog geschreven.
Daarbij werd het archief vele malen
geraadpleegd. Overigens kunnen
gegevens uit het archief pas worden
verkregen wanneer de genoemde
personen zijn overleden. Dat er verschrikkelijke dingen zijn gebeurd
door heel gewone mensen wist
Plantinga op een interessante en
relativerende wijze duidelijk te maken. Evenzo dat men door toedoen
van anderen geïnterneerd en gearresteerd kon worden. Prachtig was
zijn poëtische liefdesgeschiedenis
met een treurige afloop. Hoe griezelig groot de groep, percentueel gezien, ook was van degenen die heulden met de Duitsers, gelukkig bleken er ook heel wat Aalsmeerders te
zijn die in het verzet zaten en menig
onderduiker een plaats boden. Helaas zal Aalsmeer de geschiedenis
ingaan als het dorp dat een overgrote dosis sympathie aan de dag
legde voor de verkeerde Duitsers en
Nederlanders. Hetgeen overigens
niet betekent dat deze mensen alleen maar ellende en verraad hebben gezorgd.
Janna van Zon

Solexprimeur wethouder Verburg
Kudelstaart - De kersverse wethouder van onder andere Verkeer
en Vervoer, Ad Verburg, gunt de Solexvrienden uit Kudelstaart de primeur. Hij zal aanstaande zaterdag 15 mei om half elf het startsignaal geven van een mooie toertocht. Of hij daarbij ook de bekende leren jas aandoet en het potje
opzet wil hij beslist niet voor zaterdag bekendmaken. Vanaf 9.30 uur
verzamelen Solexen uit alle hoeken
van Nederland zich bij het Dorpshuis in Kudelstaart. Om 10.30 uur

vertrekt het deelnemersveld richting
de kust. Vanuit Noordwijk komen ze
dan in de middag, via de bollenvelden, weer terug naar Kudelstaart.
Daar worden ze rond 16.00 uur verwacht bij het Dorpshuis. Langs de
Kudelstaartseweg en de Herenweg kunnen de pruttelpotjes uitgezwaaid en ingehaald worden. Iedereen die mee wil doen met deze gezelligheidsrit is, samen met een op
een Solex lijkend voertuig, welkom.
Meer informatie is te vinden op
www. solexvrienden.nl.

Tentoonstellingsdrieluik over
‘Meivliegers’ in Crash museum
Aalsmeerderbrug - Vijf Nederlandse bemanningsleden van vliegtuigen die in mei 1940 deelnamen
aan de strijd tegen de Duitsers zijn
op 9 mei te gast geweest bij Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-‘45. Hun aanwezigheid was het
hoogtepunt van de verschillende
evenementen die Crash organiseerde ter gelegenheid van het herdenken van het uitbreken van de oorlog in 1940 en de voedseldropping
operaties Manna en Chowhound en
de bevrijding in 1945. Over de luchtstrijd in de eerste dagen van de oorlog is het boek inclusief dvd ‘Onze
vliegers’ samengesteld door auteur
Hans Vos.
In dit boek worden de aangrijpende
verhalen verteld van Herman John
Vermeulen, de waarnemer boordschutter van de Fokker C.X, Hans
Hellendoorn, waarnemer/boordschutter van de Fokker C.V, en van
Henk Sitter, Guus Kiel en Jan Linzel,
jachtvliegers van de DXXI. Dick Lewis, van wie de verhalen ook in het
boek zijn opgenomen, was waarnemer/boordschutter van de Fokker C.X. Hij is helaas vorig jaar overleden.
Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 heeft restanten in
de collectie van drie Fokker vliegtuigen die deelnamen aan de luchtstrijd in de eerste dagen van de oorlog en is daarom bijzonder betrokken bij dit deel van de Nederlandse
luchtmachtgeschiedenis. Vorig jaar
zijn de ‘meivliegers’ in zekere zin
herontdekt. Op de Vliegbasis Soesterberg werd een monument onthuld voor deze dappere strijders. Er
werd toen ook een documentaire
over hun inzet uitgezonden op televisie.
Die documentaire werd samengesteld door Hans Vos wiens vader als
mecanicien werkzaam was op de
vliegbasis Soesterberg. Het lijkt dat
Nederland zich schaamt voor de inzet van de eigen strijdkrachten tegen de Duitse inval de eerste dagen van de oorlog en deze verhalen lijken te worden weggestopt.
De toenmalige regering negeerde
in de dertiger jaren de Duitse dreiging te lang waardoor de opbouw
van een luchtstrijdkracht te laat van
de grond kwam en de mannen in de
lucht en op de grond slecht voorbereid en met slecht en weinig materieel de strijd moesten aanbinden.
Het was dan ook te danken aan Hollands vernuft en ware doodsverachting dat de Duitsers ondanks de

overmacht een gevoelige slag werd
toegebracht. Een veel grotere slag
dan ze verwachtten. Een kwart van
de Duitse toestellen, ruim 400, ging
verloren. Het bombardement op
Rotterdam maakte uiteindelijk een
eind aan de weerstand en Nederland capituleerde. De geplande invasie van Engeland door de Duitsers moest echter door de grote verliezen worden uitgesteld.
De stichting heeft van de gemeente Haarlemmermeer extra ruimte ter
beschikking gekregen in het fort bij
Aalsmeer. In deze ruimte is een tentoonstellings-drieluik ingericht. Een
zaal is gewijd aan de Duitse inval
in Nederland die de codenaam Fall
Gelb kreeg. De tweede zaal vertelt
het verhaal van voedseldroppingoperaties aan het eind van de oorlog waarmee de nood van hongerend Nederland werd gelenigd. In
de derde zaal gaat de vlag uit voor
de bevrijding op 5 mei 1945.
In verband met de bijzondere tentoonstelling die Crash ’40-’45 heeft
ingericht ter gelegenheid van de
meidagen 1940, de operaties Manna en Chowhound en de bevrijding
is het museum in mei en juni ook
geopend op woensdag van 11.00
tot 16.00 uur. De gebruikelijke openingstijd is elke zaterdag van 11.00
uur tot 16.00 uur.
Het museum is gevestigd aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Voor meer informatie over
de collectie van het museum en het
werk van de Stichting Crash ’40-’45
kan gekeken worden op de website
www.crash40-45.nl.

Dames winnen
bij Oostend
Aalsmeer - Donderdag 29 april is
de laatste speelmiddag voor de ouderen van BV Oostend gehouden.
De winst ging dit keer volledig naar
de dames. Op één is mevrouw Liberton geëindigd met 4888 punten,
op twee mevrouw Koot met 4770
punten, op drie mevrouw van der
Stroom met 4637 punten en de poedelprijs is uitgereikt aan mevrouw
Bax. Bij het rummicuppen was Mevrouw Doeve de beste en mevrouw
Roubos ging er met de poedelprijs
vandoor. De volgende ouderensoos
van BV Oostend is in het nieuwe
seizoen op 9 september.
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Go naar de Côte d’Azur
Aalsmeer - In maart is op de werf
van Koninklijke De Vries Scheepsbouw het jacht Go gedoopt. Op 28
april is dit luxe motorjacht opgeleverd en inmiddels is het vanuit de
Amsterdamse haven uitgevaren, op
weg naar de Côte d’Azur. Go is het
derde superjacht van het vernieuwende Feadship SL39 concept. Go
is net als Ocean Mercury (opgeleverd in 2008) en Kathleen Anne
(2009) een custom built jacht boven de waterlijn. Het karakteristieke Feadship exterieur is ontworpen door De Voogt Naval Architects. Feadship daagde in 2009 vijf Nederlandse toparchitecten uit om een
ontwerp te maken voor het interieur
van Go. De winnaar, FPA Architects uit Delft, ontwierp een modern en
sfeervol interieur dat de onbegrensde mogelijkheden van dit superjacht
benadrukt. Met haar 39 meter lengte is Go een zeewaardig jacht dat
ruimte biedt aan een tiental gasten
en een achtkoppige crew. De eigenaar kan zich terugtrekken in het eigenaarvertrek, dat bestaat uit een

slaapkamer, badkamer, kleedkamer
en een kantoor. Ook de gasten beschikken over een eigen slaapkamer
en badkamer. Daarnaast bestaat er
de mogelijkheid om vier gastenhutten te transformeren tot twee luxe
VIP-vertrekken.
Koninklijke De Vries Scheepsbouw
in Aalsmeer bouwt al meer dan 100
jaar jachten van topkwaliteit. Ook
op Go komt de ervaring van de vakmensen van De Vries tot uiting in het
perfect afgewerkte in- en exterieur.
Oog voor detail en aandacht voor alle aspecten van het ontwerp maken
dit jacht tot een prachtig voorbeeld
van Hollands vakmanschap. De orderportefeuille van Koninklijke De
Vries Scheepsbouw is nog steeds
goed gevuld.
Ook in Makkum zijn de productie
plaatsen bezet, de afbouw van het
tweede nieuwbouw jacht voor De
Vries Makkum (bouwnummer 1002,
88 meter) vindt hier plaats en er
wordt gewerkt aan de verbouwing
van bestaande Feadships, de zogenaamde refits.

Supertaart voor moeders
in de Ophelialaan

Hartelust Aalsmeer officieel
Bosch inbouwspecialist
Aalsmeer - Ondernemer Peter Eveleens neemt trots het certificaat en
een bos bloemen in ontvangst die
de Area Manager van Bosch, Hendrik-Jan Dingjan hem overhandigt.
Hartelust Aalsmeer mag zich officieel Bosch inbouwspecialist noemen.
Hendrik-Jan Dingjan van Bosch:
“Een Bosch inbouwspecialist is een
winkel die speciaal door Bosch is
geselecteerd.” Peter Eveleens: “Dit is
een fantastische beloning voor het
feit dat wij optimaal advies, installatie en service garanderen op Bosch
apparaten. Een mooi en welverdiend
resultaat voor een bedrijf dat service
boven alles heeft staan.” De Euronics kunnen goed luisteren naar de
wensen van de klant en vervolgens
gefundeerd advies op maat geven.
Bij Hartelust vindt u ook een uitgekiend en breed assortiment Bosch
huishoudelijke apparaten, klaar voor
een demonstratie.

Vakkundige technische dienst
Peter: “Onze eigen technische dienst
is vakkundig en snel. Onze medewerkers lossen een onverhoopte
storing op of helpen bij het opmeten en correct uit- of inbouwen van
keuken inbouwapparatuur. Waar we
kunnen lossen we het zo snel mogelijk op.” Hendrik-Jan Dingjan bevestigt dat juist die snelheid van handelen, samen met de enorme vakbekwaamheid van de inbouwmonteurs
en optimale kennis en presentatie
op de winkelvloer van het product
Bosch, de redenen zijn van dit certificaat. Kortom, bij Hartelust krijgt u
persoonlijke aandacht en bent u als
klant dus nog echt koning.
Bosch beveelt Hartelust van harte
aan als leverancier van uw Bosch
huishoudelijke apparaten. Wat wilt
u nog meer?
Hartelust is gevestigd aan de Oosteinderweg 279.

Vervangende
afvaldagen

Wijnproeverij bij Centennial
Aalsmeer - Op zondagmiddag 16
mei vindt een wijnproeverij plaats
bij restaurant Centennial met speciale aandacht voor de Rosé wijnen. Belangstellenden worden deze middag welkom geheten door vinoloog Alessandro, die vakkundig
kan adviseren over de te proeven
wijnen. Alessandro kan alles vertellen over de smaak, de druivensoort en de herkomst van de wijnen.
Kom heerlijk proeven. De aanvang
is 15.00 uur. Wie een wijn naar keuze vindt, kan deze direct per fles of
doos meenemen of bestellen.
Op woensdag 9 juni vinden de

Rijsenhout - Op donderdag 13 mei
(Hemelvaartsdag) en maandag 24
mei (Tweede Pinksterdag) zamelt
De Meerlanden geen afval in. Ook
is de milieustraat in Rijsenhout gesloten. Op de volgende dagen wordt
het afval opgehaald:

Tweede Kamer verkiezingen plaats.
De uitslagen kunnen live gevolgd
worden op een groot scherm. Wie
wordt de grootste partij, welke kabinetsformaties zijn er mogelijk en
welke partijen verlaten door de uitslag de Tweede Kamer? En op zaterdag 12 juni is het vlaggetjesdag in
Centennial en wordt de mogelijk gegeven om de Hollandse nieuwe haring proeven. Het restaurant aan de
Oosteinderweg 243 organiseert de
haringproeverij in de middag, rond
borreltijd. Bezoek voor meer informatie de website www.centennial.
nu of bel 0297-388144.

Plantentransport over water
naar FloraHolland

Aalsmeer - Op de zaterdagen 15 en
29 mei organiseert Vitide samen met
Health City Aalsmeer een soort bodyscan gericht op hart- en vaatziekten. Op zich is dat al bijzonder, want
normaal gesproken moet je voor zoiets helemaal naar Duitsland. Maar
het meest bijzondere is, dat je grote
kans hebt dat je er niets voor hoeft
te betalen. Gratis dus. Hoe kan dat?
Aan het woord is prof. dr. Jacques
Barth, cardioloog en internist. Glimlachend licht hij het initiatief toe.
“Wij weten dat mensen wel graag
willen weten of ze gezond zijn, maar
er liever geen geld aan spenderen.
Dus hebben wij het omgedraaid. Wij
scannen je en als je gezond bent,
hoef je niet te betalen. Maar als je
wel iets mankeert, doen wij verder
onderzoek en krijg je een factuur.”
Dat klinkt eigenlijk niet zo gek. Maar
hoe weet je nu of je wel of niet iets
mankeert? “Wij maken een filmpje
van de halsslagader. Dit filmpje gaat
de computer in en deze maakt de
analyse en geeft het rapport. Wij kijken naar twee dingen: Of er sprake
is van vaatwandvernauwing en of er
plaques aanwezig zijn in de aderen.”
Wat zijn plaques? “Dat is rommel
die kleeft aan de binnenkant van de
vaten. Die rommel kan losschieten
en zorgt dan voor hart- en herseninfarcten.” En als je dat dan weet, wat
dan? “Het mooie van hart- en vaatziektes is dat het heel goed preventief te behandelen is. Bij zo’n 90%
van de patiënten kunnen wij de va-

ten weer goed krijgen. Zonder zware medische ingrepen. Dan voorkom je dus een infarct.” Dat klinkt
goed. Hart- en vaatziekten is doodsoorzaak nummer één en bovendien
de snelst groeiende ziekte. Hoeveel
mensen lopen er nu eigenlijk risico?
“Ongeveer 40% van de bevolking
heeft in min of meer ernstige mate last van atherosclerose, of in Nederlands, aderverkalking. Overigens
zonder dat zij dit weten.” Dat betekent dus dat u 60% van de mensen
gratis scant? “Inderdaad”, lacht Barth. “Maar we beperken het tot de
45-plussers. En het betekent dat wij
heel efficiënt moeten werken.” Iets
ernstiger: “Maar er zit ook een ideologie achter. Ik geloof in preventie, het voorkomen van ziek worden. En als mijn initiatief kan zorgen dat minder mensen een hartaanval of herseninfarct krijgen, ben
ik heel gelukkig.” Wie adviseert u nu
om zich te laten scannen? “Als er
iets in de familie is voorgevallen, zou
ik zeker komen”, zegt Barth. “Vaak
is het namelijk familiair. Maar verder is het heel lastig te bepalen of je
risico loopt of niet. Dat kunnen we
pas bepalen als we je hebben gescand.” Tenslotte, voor de mensen
die wel moeten betalen is het zeker wel duur toch, zo’n scan? Ook
dat blijkt een misverstand. Voor het
gehele onderzoek inclusief consult met Barth betaalt men 245 euro. Voor meer informatie zie www.
vitide.nl.

ze helemaal gewend en vinden het
in Aalsmeer eigenlijk wel veel fijner
dan in Amstelveen. Het persoonlijke karakter van dit dorp spreekt hen
erg aan. Amstelveen is natuurlijk
toch groter en een stuk anoniemer.
De taart gaat zeker helemaal op en
de dochters helpen daar graag een
handje aan mee. Deze moeder ging
in ieder geval niet met lege handen
naar huis en heeft aan den lijve ondervonden dat de winkeliers het
winkelend publiek zeer waardeert.
Er gebeurt veel in de Ophelialaan
en er is altijd wel wat te beleven.
U kunt ook af en toe op de website een kijkje nemen, waar van alles
te lezen staat: www.opheliaplaza.nl.
Was u er deze maand niet bij?
Wie weet een volgende keer wordt u
verwend door de Opheliawinkeliers
die sinds jaar en dag elke maand
hun winkelend publiek in het zonnetje zet!

Vrijdag 14 mei: Wijk 4 (restafval)
Dinsdag 25 mei: Wijk 1 (restafval)
en wijk 5 (gft-afval).
Woensdag 26 mei: Wijk 2 (restafval)
en wijk 6 (gft-afval).
Donderdag 27 mei: Wijk 3 (restafval).
Vrijdag 28 mei: Wijk 4 (restafval).
Voor de overige wijken verandert
niets. Alle benodigde informatie is
ook op de afvalkalender te vinden.

Winkel Rode Kruis in Zijdstraat
ondanks succes toch gesloten!
Nieuw duurzaam vervoersinitiatief

Gratis (body)scan in Aalsmeer

Aalsmeer - Het was heerlijk droog
afgelopen zaterdag toen de Ophelialaan de winkelende moeders
wist te verrassen met een prachtige mooie grote moederdagtaart. De
actie van de Opheliawinkeliers werd
dit keer verzorgd door Brood- en
Banketbakkerij Hulleman.
De taarten die werden uitgedeeld
waren werkelijk subliem. Met mooie
witte marsepein top, en geheel versierd met rode harten. Hulleman liet
zich weer van zijn beste kant zien en
vele moeders werden zeer verrast
hierdoor. Zij werden aangesproken
door twee jongedames die gekleed
waren door Denise mode. Aangesproken werden Marit, Amber en
Lisette Pappot. Zij reageerden heel
erg enthousiast op de actie. Zij waren heerlijk aan het winkelen, wat ze
wel vaker doen in de Ophelialaan.
Ze wonen sinds 2,5 jaar in Aalsmeer
en komen uit Amstelveen. Het bevalt hen echt prima hier in Aalsmeer.
De Ophelialaan wordt door het hele gezin als zeer plezierig ervaren. Er
is voor elk wat wils hier en alles wat
ze nodig hebben vinden ze bij elkaar in deze straat. Marit is ook erg
te spreken over de goede parkeergelegenheid. “Eigenlijk altijd kan ik
mijn auto wel kwijt”, vertelt ze. “In
het begin winkelden we nog vaak in
Amstelveen, maar nu doen we dat
in de Ophelialaan, eigenlijk omdat
we het gewoon een heel erg leuke en gezellige goede straat vinden
met stuk voor stuk goede winkels!”
Ze komen echt bij alle winkels, en
hebben ontdekt dat de samenstelling van deze straat hen veel te bieden heeft. In het begin is het even
wennen natuurlijk, de kinderen naar
een andere school, etc. Maar nu zijn

Aalsmeer - Voor het eerst zijn in
Nederland in een samenwerkingsverband van bedrijven sierteeltproducten over water vervoerd via
een nieuw duurzaam logistiek ketensysteem. Sinds half maart worden planten van een grote plantenkwekerij in de Noordoostpolder, via
de haven van Kampen over het IJsselmeer naar de Haven van Amsterdam gevaren en vandaar per vrachtwagen naar bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer getransporteerd.
Intussen zijn ruim twintig geconditioneerde containers met planten per
binnenvaartschip vanuit de Noordoostpolder vervoerd. Dit project, genaamd de Plantenshuttle, is een pilot binnen het project Pieken in Bereikbaarheid, waarin Haven Amsterdam en FloraHolland samen innovatieve en milieuvriendelijke verbindingen voor sierteeltproducten tussen de Randstad en de noordelijke provincies onderzoeken. Haven
Amsterdam en FloraHolland willen
met dit initiatief de bereikbaarheid
in de Randstad verbeteren en het
goederenvervoer milieuvriendelijker
maken. Gedurende zeven weken
zijn plantencontainers van Kwekerij A. Baas per binnenvaartschip vervoerd. De resultaten zijn veelbelovend. 95 Procent van de containers
is op tijd uitgeleverd en de kwaliteit van de producten is van hetzelfde niveau als bij wegtransport. De

Plantenshuttle laat zien dat binnenvaart een schoon, efficiënt en duurzaam transportalternatief voor sierteeltproducten is. Het IJsselmeer
biedt uitstekende vaarverbindingsmogelijkheden voor sierteelttransport tussen de Randstad en kwekerijen in de noordelijke provincies.
Nu de pilot is afgerond, wordt met
de opgedane kennis en ervaringen
onderzocht hoe de shuttledienst
grootschaliger kan worden opgezet.
In de toekomst kunnen veel wegtransportbewegingen vervangen
worden door binnenvaarttransport.
Zowel het wegennet in de Randstad
als het milieu worden daardoor aanzienlijk ontlast. Innovaties, technische ontwikkelingen en ondernemerschap maken dit multimodale
logistieke systeem mogelijk. Alternatieven als water- en spoortransport worden steeds breder toegepast, naast het voor de sierteelt gebruikelijk weg- en luchttransport.
Nederland heeft zich ontwikkeld tot
een (inter)nationaal krachtige economische en logistieke draaischijf.
Voor veel wereldwijd transport is
Nederland de Europese toegangspoort. Toenemende begrenzingen
met betrekking tot ruimte en bereikbaarheid, arbeid, energie en klimaat
vragen continu om actie als Nederland die unieke positie als logistieke draaischijf wil behouden en verstevigen.

Barbecueavond C1000
Koster in De Oude Veiling
Aalsmeer - In navolging van de altijd succesvolle proefavonden organiseert C1000 Koster een barbecueavond op dinsdag 18 mei in De Oude Veiling in de Marktstraat. Op deze avond kunt u komen genieten
van ons heerlijk ambachtelijk bereide barbecuevlees. Uw C1000-slager
vertelt over zijn nieuwste barbecueassortiment.
Ook zijn er twee gastsprekers aanwezig die u informeren over zowel
brandveilig barbecueën, als voedselveilig barbecueën. Daarnaast
kunt u deze avond komen proeven

van heerlijke wijnen, die natuurlijk
bij geen enkele barbecue kunnen
ontbreken. Vlees en drank zijn de
‘software’ van een barbecueavond,
maar de ‘hardware’ is even belangrijk: de barbecues zelf. Ranzijn Tuin
& Dier demonstreert op deze avond
de nieuwste modellen. Elke bezoeker krijgt een kortingsbon mee van
maar liefst 10% op de aankoop van
een nieuwe barbecue. Dus wie barbecueseizoen goed wilt beginnen,
komt dinsdag 18 mei naar De Oude
Veiling. De barbecueavond begint
om 19.00 uur.

Aalsmeer - Na twee zeer succesvolle maanden in het pand van Nico
Dames in de Zijdstraat de verkoop
van handgemaakte artikelen van zowel het Rode Kruis als Atelier Steengoed te hebben kunnen doen is zaterdag na afloop van de Geraniummarkt de deur van de winkel alweer
op slot gegaan. Vooraf was al besloten om de verkoop in de winkel
meteen na de Geraniummarkt op 8
mei te beëindigen en dat heeft alles
te maken gehad met de belasting
van de vrijwilligers die de winkel 3
dagen per week zouden bemannen
en bevrouwen. De vrijwilligers van
het Rode Kruis steken doorgaans al
heel veel tijd in hun werk als huisbezoeker of als begeleider van de
handwerksozen en nu het voorjaar
en de zomer voor de deur staan
werd het lastig om ook nog mensen
voor de winkel te strikken. De winkelverkoop van Rode Kruis materiaal is in die korte periode een enorm
succes geweest. Naar verwachting
is niet alles verkocht en zijn er nog
heel veel artikelen, zoals gebreide
truien en sokken, gehaakte kleden
en spreien, geborduurde kussens,
kunstig gemaakte wenskaarten en
de prachtigste sjaals, in de komende maanden weer te vinden in de
Rode Kruis stands bij de diverse supermarkten maar ook in het Rode Kruisgebouw aan de Spoorlaan,
waar op de eerste en derde maandagmiddag als ook iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
een groep vrijwilligsters aanwezig is.
Uiteraard hebben de verkopen van
het handwerkmateriaal niet zo geslaagd kunnen zijn zonder de enorme inzet van de deelneemsters van
het Rode Kruis handwerkproject. De
dames die alles hebben gebreid,

gehaakt en gehandwerkt. Zij waren het die de voorraad in de winkel
op peil hielden, omdat er zo fantastisch verkocht werd en sommigen
van hen breiden en haakten nog
wat sneller om hun spullen op tijd in
de winkel te krijgen.
Rode Kruis blijft!
Uit gesprekken die Rode Kruis vrijwilligers in de stand voor en in de
winkel met bezoekers en belangstellenden hadden, bleek dat er wat verwarring was over het voortbestaan
van het Rode Kruis in Aalsmeer.
Mensen dachten dat de sluiting van
de winkel ook inhield dat het Rode
Kruis ‘er mee ophield’ in Aalsmeer,
maar verre van dat is waar. Het is
bekend dat het Rode Kruis gebouw
op termijn gaat verdwijnen maar het
bestuur is druk bezig geweest om
een nieuwe locatie te vinden en het
ziet er naar uit dat men daarin geslaagd is. Nog voor het einde van
deze maand hoopt men kenbaar te
kunnen maken waar de activiteiten, die nu nog in het Rode Kruis
gebouw aan de Spoorlaan plaatsvinden, in een nieuw onderkomen
voortgezet zullen worden.
Na de sluiting van de winkel werd
er nog even nagepraat en sprak de
voorzitter een woord van dank aan
alle vrijwilligers die betrokken waren geweest bij de verkoopactiviteiten en het inrichten van de winkel.
Tevens bedankte hij Nico Dames
voor het beschikbaar stellen van
zijn winkelpand en overhandigde hij
hem een Rode Kruis oorkonde en
een prachtige, door Atelier Steengoed gemaakte, schaal met daarop kaas, wijn en andere lekkernijen en uiteraard een paar originele
Rode Kruis sokken.
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Van de hak
op de tak

ingezonden
Hoe fietsvriendelijk is Aalsmeer?
Als veelfietser heb ik enig recht van
spreken! Het fietsvriendelijke in onze gemeente benadert het schandalige. Ik ben inwoner van Kudelstaart,
je weet wel dat dorp aan de Westeinderplas. Ja, je hebt het goed, het
‘Wingewest’ van de gemeente! Als ik
het dorp, per fiets, wil verlaten speel
ik met mijn leven. Gaan we in zuidelijke richting is er geen enkele mogelijkheid het dorp te verlaten zonder dat er een ‘aanslag’ op je wordt
gepleegd. Ga je over de Herenweg
met zijn wegversmallingen dan loop
je het risico op een ram van een ongeduldige te hardrijdende automobilist. In het meest gunstige geval
beland je in de graskant. Ga je over
de Bilderdammerweg dan is dat het
zelfde laken en pak. De ongeduldige
weggebruiker scheurt je voorbij en
moet dan, bij zo’n obstakel, vol in de
remmen. Dat er net een ander weggebruiker is gepasseerd hebben ze
niet eens door. Dit is toch een 30km
zone? Dan de Hoofdweg. Dat is helemaal om te huilen! Het is net de
zevenheuvelenweg. Er is zelfs een
bord geplaatst. Ga je naar de ‘grote
stad’ Aalsmeer dan moet je over de
Kudelstaartseweg of over de Mijnsherenweg. Beide fietspaden zijn om
te huilen. Nemen we eerst de meest
logische route, Kudelstaartseweg.
De kuilen zijn niet te tellen, de losliggende tegels evenmin. Staan er
regelmatig auto’s geparkeerd, ja
op het fietspad. Is er een parkeerverbod op de weg? Soms komt er
een auto van een oprit die het fietspad blokkeert en dan doodleuk blijft
staan. Achteruit rijden zou een optie zijn, waarom eigenlijk het is maar
een fietser! Aangekomen in de fortbocht wordt de argeloze fietser geconfronteerd met ruimte tussen de
tegels waar een wethouder of ambtenaar zijn voorwiel in verdrinkt. Het
stuk van de Bachlaan tot het Bonte
Schort valt mee, maar dan hebben
we het ‘Wingewest’, Kudelstaart, al
verlaten. De situatie van het Bonte
Schort naar de ‘stad’ tart elke beschrijving! Er wordt hier door menig
asociaal weggebruiker, automobilist, het gaspedaal te diep ingedrukt.
Hier telt het recht van de sterkste.
Ze scheuren je voorbij en moeten
dan vol in de remmen, weer zo`n idioot die gebruik maakt van een fiets!
Dat die achterop komende en net
gepasseerde fietser dan vol in de
remmen moet of tegen de stoeprand wordt aangedrukt, zal ze een
rot zorg zijn. Je begrijpt dat je op de
terugweg te maken krijgt met andere asociale automobilisten met het
zelfde resultaat. Richting Watertoren hebben we gelukkig een redelijk
fietspad met hier en daar een brede gleuf voor het voorwiel van een

ambtenaar of wethouder. Niet dat
ik ze een ongeluk wens, maar een
krom wiel brengt ze, misschien, op
‘vreemde gedachten’. Bijvoorbeeld
de fietspaden op orde brengen! Natuurlijk is de weg naar het ‘Wingewest’ ook daar niet zonder obstakels. Je hebt bij de Watertoren een
aanlegplaats van en voor de brandweer. Regelmatig zijn daar bootbezitters die het fietspad volledig blokkeren, het bootje of boot moet toch
te water. Dat je daar andere weggebruikers, fietsers, mee hindert en
dan over de rijweg stuurt zal hen
een zorg zijn! Die geweldige kruising waar de fietser voorrang heeft,
Bachlaan, Kudelstaartseweg. Menig
keer wordt daar een mislukte aanslag gepleegd op het leven van de
fietser.
Het oversteken doe je hier met
doodsverachting! Ja, dan begint de
‘martelgang’ weer naar het ‘Wingewest’. Ik verval in herhalingen als ik
het weer beschrijf, het is immers het
zelfde fietspad als op de heenweg.
Soms, als ik voor de zoveelste keer
aan een aanslag ben ontsnapt, zie
ik de boosdoener voor het verkeerslicht staan bij het fort. De adrenaline giert dan nog door mijn lijf en ik
moet mij dan beheersen om de fiets
niet dwars voor die auto te plaatsen.
Ja, dan het Bielzenpad! Daar word
je als argeloze fietser regelmatig,
zeer regelmatig, geconfronteerd en
‘aangevallen’ door loslopende honden. Mag dat daar? Zeg je er iets
van dan krijg je een grote mond terug. Hetzelfde heb je op het fietspad tegenover de Schweitzerstraat
in het ‘Wingewest’. Ik ben bang van,
loslopende, honden en niet zomaar.
Dat is de negatieve ervaring! Dan de
verkeerslichten bij de Watertoren en
in de Fortbocht. Scheuren de bromfietser over de weg en hebben geen
zin om voor het rode licht te wachten en kiezen dan vaak met hoge
snelheid het fietspad. Zou ik in mijn
ongeduld ook doen, maar nooit, nee
nooit, zie ik handhavers van de wet.
Hebben we die wel in deze gemeente? Hier tel je alleen als je een auto
rijdt! Is er dan niets positiefs te melden? Ja, we hebben goudomrande
bushaltes. Dat is de voorkant en niet
voor fietsers. Ze zijn er weken mee
bezig (geweest). Nooit heb ik het
idee gehad, die moeten ze nu eens
opknappen. Hierbij doe ik gelijk een
oproep aan het nieuwe B & W om,
op een geschikt moment, samen een
fietstocht te doen door de gemeente. Kijk als voorproef vast op: http://
picasaweb.google.nl/Groot41/DeAchterkantVanAalsmeer.
Klaas Groot, Schweitzerstraat 57,
1433 AH Kudelstaart.

Opbrengst zieken en gehandicapten

Nog even
nabeschouwen

Weer inbraak in optiek
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 mei is opnieuw ingebroken in Ed Kriek Optiek aan de Stationsweg. Het is voor
de zesde keer in korte tijd dat de
winkel door dieven is bezocht. Met
grof geweld hebben de inbrekers de

glazen toegangsdeur ingeslagen. In
tegenstelling tot de andere keren,
is het de dieven dit keer niet gelukt
om de zaak te betreden. Tijdens
de vorige inbraken was iedere keer
voor enkele tienduizenden euro’s
aan brilmonturen van bekende mer-

Lang wachten op de bus...
Aalsmeer - “Tijdens een vaartochtje kwam ik een nieuwe bushalte tegen, midden in het plassengebied, bij de Westeinderdijksloot. Komt waarschijnlijk door de zeer drukke vaarroute. Je mag er ook geen fietsen plaatsen. Het wordt vast
heel lang wachten op de bus, maar het is wel heel leuk bedacht”, laat Gerard Vink weten.

Ledenvergadering
CDA Aalsmeer

Nationale Zonnebloem
loterij van start
Aalsmeer - Zonnebloemvrijwilligers
gaan de komende maanden ongeveer 1,5 miljoen loten verkopen. Van
de opbrengst organiseert vrijwilligersorganisatie de Zonnebloem onder andere 300.000 dagjes uit en
275 aangepaste vakanties voor zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. De loterij vormt één
van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de Zonnebloem. Het
geld wordt gebruikt voor de extra
voorzieningen als aangepast vervoer en (verpleegkundige) begeleiding, die nodig zijn voor hulpbehoevende deelnemers van Zonnebloemactiviteiten en -vakanties. In
de prijzenpot zitten 5.020 geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van
15.000 euro. Zonnebloemloten à 2
euro zijn te koop via vrijwilligers aan

Aalsmeer - De fractie van het CDA
heeft oud-wethouder Jaap Overbeek unaniem verkozen tot haar
nieuwe fractievoorzitter.
Daarmee zijn alle functies in de
fractie weer ingevuld. Door de toetreding van Ad Verburg tot het college van burgemeester en wethouders zijn de posities van de raadsleden opgeschoven. Dirk van Willegen heeft nu plaatsgenomen in de
fractie en Paul van Soelen is fractie-assisitent geworden. Daar ook
de positie van fractievoorzitter vrijgekomen was, heeft de fractie Jaap
Overbeek aangewezen als haar
voorzitter.
De fractie van het CDA in de gemeenteraad bestaat nu uit: Jaap
Overbeek (fractievoorzitter), Richard (Eppo) Buskermolen, Ines v.d.
Boon, Robbert van Duijn, Ton Smit,
Dirk van Willegen. Fractie-assistenten zijn Martien Maarse en Paul van
Soelen.
Het CDA verkeert in de gelukkige omstandigheid dat achter deze groep diverse deskundige kandidaten staan te trappelen om actief

Aalsmeer - Dinsdag 18 mei houdt
het CDA Aalsmeer en Kudelstaart
de voorjaarsledenvergadering in
gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a. De vergadering begint op 20.00 uur en op de agenda staan onder meer een verantwoording voor de onderhandelingen over het nieuwe college, de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer en uitbreiding van het bestuur.

de deur of op www.zonnebloem.nl
tot en met 31 oktober 2010. De trekking is op 15 november. De uitslag
wordt bekend gemaakt via het telefoonnummer 0900-0633.
De Zonnebloem telt ruim 40.000
vrijwilligers die georganiseerd zijn
in ongeveer 1.400 afdelingen. Zij
bieden een sociaal netwerk aan
zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen, voor wie eenzaamheid dreigt en geven kleur aan
hun leven. Buiten het organiseren
van 300.000 Zonnedagen, leggen de
vrijwilligers 1,3 miljoen huisbezoeken af bij meer dan 71.000 zieken en
gehandicapten. Ook gaan elk jaar
zo’n 8.000 (zwaar) hulpbehoevende
mensen met de Zonnebloem op vakantie, waarvan 3.000 met het eigen
vakantieschip.

Oud-wethouder Jaap Overbeek
fractievoorzitter van CDA
te worden in de politiek. Bekeken
wordt op welke wijze deze personen
een rol kunnen gaan spelen in het
ondersteunen van de fractie.

ken gestolen. Gelukkig is de schade dit maal beperkt tot het moeten
vervangen van de toegangsdeur.
Voor eigenaar Ed Kriek is de maat
nu echt vol. De winkel gaat zo spoedig mogelijk extra beveiligd worden,
onder andere met rolluiken.

Informatie voor
slechtzienden

Foto: Ronald van Doorn.

Brand in planten in woning
Aalsmeer - Op maandag 10 mei
rond acht uur in de ochtend is de
brandweer uitgerukt voor melding
van een brand in een woning in de
Begoniastraat. De brandweer was
snel ter plaatse en heeft een deur
moeten forceren om het huis te kunnen betreden. De bewoners waren
niet thuis. Het vuur was gezien op
de eerste verdieping. De spuitgas-

ten hadden het brandje snel onder
controle. Bloempotten zijn naar buiten gesleept en extra met water bespoten. Mogelijk is het uitdrukken
van een sigaret of sigaar de oorzaak
van de brand. Het vuur hadden de
brandweerlieden snel onder controle. De woning heeft lichte rooken waterschade opgelopen. Er zijn
geen gewonden gevallen

ROC-leerlingen in ‘t Fort
Kudelstaart - Van maandag 17 tot
vrijdag 21 mei verblijven er weer
leerlingen van het ROC van Amsterdam, afdeling veiligheidscollege in
het Fort van Kudelstaart aan de Kudelstaartseweg. De leerlingen zijn
in opleiding tot militair en houden
in het Fort bivak. Ook zullen ze patrouille lopen door verschillende wijken van Aalsmeer en Kudelstaart.

Mocht u ze zien, schrik niet, ze bijten echt niet. De patrouilles worden
dag en nacht uitgevoerd en de leerlingen zijn gekleed in uniform. Ook
in het Fort zelf zullen er diverse oefeningen worden gehouden. Tijdens
de oefeningen zal er gebruik worden gemaakt van verschillende geluidseffecten om de situatie zo echt
mogelijk te laten lijken.

Hoofddorp - De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden heeft in het Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp eens in de maand op de
tweede donderdag een informatiestand op de polikliniek oogheelkunde. Op 20 mei is er tussen 9.00 en
12.30 uur een lid van de vereniging
aanwezig om iedereen die meer wil
weten over hoe om te gaan met een
visuele handicap en informatie wil
over praktische hulpmiddelen zoals de luisterbibliotheek, sport en
computergebruik te woord te staan.
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met patiëntenvoorlichting van het Spaarne
Ziekenhuis via 023-8908360.

2 Autobranden
in Amstelveen
Aalsmeer - Aan de Bovenkerkerweg in Amstelveen zijn rond 2.00
uur in de nacht van donderdag 6 op
vrijdag 7 mei een personenauto en
een busje geheel uitgebrand.
Het busje stond vlakbij een schuur
en de personenauto stond circa
80 meter verderop. Door de inzet
van de brandweer kon voorkomen
worden dat de brand van het busje oversloeg naar de schuur, zodat
de schade beperkt bleef tot de twee
voertuigen. Rond 3.30 uur waren de
branden geblust.

Aalsmeer - Wat is de plaatselijke VVD toch boos op janenalleman
van het CDA en AB. Zelfs mijn oudklasgenoot van de openbare lagere
school in het aloude Farregat, VVD
corifee Wim Spaargaren, is boos. Tijdens de laatste raadsvergadering
las hij een nijdige brief voor waaruit bleek hoe boos de VVD was over
de coalitievorming. Op deze avond
zat de publieke tribune in de raadszaal vol met, onder andere, familieleden van de toen nog te installeren
wethouders. Die mensen dachten
een feestelijke avond mee te maken.
Nou, dat was het niet. Het werd weer
eens een veel te lange zit, pas tegen middernacht gebeurde het waar
de visite voor was gekomen: de beëdiging van de nieuwe wethouders.
Het was niet fraai. Eerst de te lang
durende vergadering waarin de nog
net niet ex-wethouders regelmatig
moesten opdraven, veel onrust door
de vele schorsingen, de boze woorden van de VVD en het opvallende
stemgedrag van deze partij maakten
de avond beslist onwaardig. De bezoekers haken voortaan af als er zulke vergaderingen zijn.
Ik begrijp best dat de VVD teleurgesteld is over het feit dat zij geen wethouder meer in het college hebben
zitten. Maar daar is deze partij zelf
ook debet aan. Dus even ophouden
met dat gekrakeel. Ik weet uit ervaring dat het besturen vanuit de oppositie zeker zin heeft. Dwarsliggen
lijkt me geen goede zaak. Toch merk
je wel dat het soms om de poppetjes gaat. De meesten hadden graag
gezien dat Jaap Overbeek opnieuw
een periode als CDA-wethouder zou
blijven, de vele voorkeurstemmen op
hem gaven dat duidelijk aan. De partij beslist daar zelf over en hield voet
bij stuk door Ad Verburg als nieuwe
CDA-wethouder neer te zetten. Ad
Verburg zal zich nog moeten bewijzen, maar ik denk dat Ad het goed
gaat doen. Achteraf waardeer ik de
houding van Jaap Overbeek in het
hele gebeuren. Ondanks alles bleef
Jaap overeind en bleef waardig door
niet met modder te gooien. Hoewel
de VVD niet met modder gooit doordat Berry Nijmijer niet meer als wethouder terugkeert en - extra teleurstellend - geen collegepartij meer is,
zoekt deze partij wel opvallend onaardig de schuld bij de anderen. Ik
heb al eens eerder opgemerkt dat
zij de hand in eigen boezem moesten steken. Uiteraard is het keihard
als je een verkiezingszege haalt, je
verliest tijdens de onderhandelingen
en collegevorming. De reden hiervan
zou duidelijk zijn als men openhartig
zou communiceren en niet zou zwarte pieten. Ik ben benieuwd hoe de
VVD het gaat doen. Toen Piet Boom
destijds door, de achteraf wat overtrokken reigeraffaire, zijn VVD-wethoudersschap moest opgeven en de
partij toen eveneens in de oppositie
terecht kwam, ging het ook niet zo
fris. Halverwege de bestuursperiode werd duidelijk dat de VVD de liefde weer verklaarde aan het CDA en
het voor elkaar kreeg door achterkamertjes politiek de stoelpoten van de
toenmalige AB-wethouder, met succes, door te zagen. Piet triomfeerde en zat weer in het zadel. Dit heet
politiek mensen en is bijzonder pijnlijk voor degene die het treft. Destijds
zat AB met 2 mensen in de raad en
nu met een sterk team van 6 mensen.
Als de VVD het in het hoofd haalt om
een coûpe te plegen via AB, dan zou
dat mislukken. Of zijn aller ogen nu
gericht op mini-partij PACT? De verliezer heeft (terecht) overwonnen.
De winnaar, VVD heeft op de valreep
(terecht?) verloren. Ik denk niet dat
ze dit pikken en ben benieuwd hoe
ze dit aanpakken. Je weet maar nooit
omdat het politiek is. Het is beter als
de gemeentebestuurders collegiaal
besturen, met een open communicatie naar de burger toe.
Ex-wethouder Ronald Fransen zou ik
bijna vergeten. Zijn plaats is door de
nieuwe PACT-wethouder Ulla Eurich
ingenomen. Ronald blijkt niet hanepikkerig te zijn en pakt aan als fractievoorzitter. Het is goed dat PACTraadslid Willem Kikkert nu ook weer
terug is in de raad.
Er is een nieuw gemeentebestuur
paraat. Alle partijen wens ik in de komende bezuinigingsperiode wijsheid
toe. Met Pieter Litjens voorop, toch
een VVD-man als burgemeester, ondanks Pieter boven de partijen staat.
Maar tòch....
Coq Scheltens

Gerard Ridder!
Aalsmeer - Gerard de Wagt is geen
Aalsmeerder is, maar wel een bekend figuur in met name de sierteelt-wereld. Op 29 april is hij benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Gerard, die onlangs
nog de D.Jongkind Mzn.-prijs heeft
ontvangen, is bekend van het bloemencorso, keuringscommissies en
onder andere tuinkeuringen.
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Zaterdag slottoernooi jongste
volleybaljeugd in Proosdijhal
Kudelstaart - Zaterdag 15 mei
wordt van 9.00 tot 17.00 uur in de
Proosdijhal te Kudelstaart het laatste
van in totaal acht volleybaltoernooien gespeeld door de jongste jeugd,
die aan de NeVoBo-competitie deelneemt. De organisatie is in handen
van Oradi/Omnia. De krachtsverschillen zijn aan het eind van het
seizoen binnen de verschillende
poules klein. De teams zijn de voorbije maanden door promotie en degradatie beland op het niveau waarop ze thuishoren. Helaas hebben
een aantal teams moeten afzeggen
voor dit toernooi, omdat veel kinderen nog niet terug zijn van vakantie. Desondanks doen er toch nog
66 teams mee. De wedstrijden zijn
verdeeld over drie tijdvakken, zodat
iedere categorie zijn programma in
twee uur heeft afgewerkt. Normaal
staat bij een toernooi alleen promotie of degradatie op het spel. Deze
keer wordt er gestreden om prijzen.
Wat het voor de kinderen nog spannender maakt. Het circulatievolleybal kent zes spelniveaus. De teams
bestaan uit vier spelers, waardoor
het aantal balcontacten hoog is.
Het spel is zodanig opgebouwd,
dat de kinderen er bij ieder niveau
een nieuwe volleybaltechniek bijleren. Voor de jongsten ligt het accent
op veel bewegen. Na iedere bal, die
over het net gespeeld wordt, draait
het team razendsnel door. Bij de hogere niveaus wordt het samenspel
belangrijk. De verstgevorderde kinderen spelen het spel, zoals we dat
kennen van het volwassenenvolleybal. Eigenlijk hebben zij het nog
wat moeilijker, want iedere keer als
de bal naar de tegenstander gaat,

moet er minimaal een keer samengespeeld worden. Eind april hebben
de jeugdtrainers van Oradi/Omnia
de nieuwe indelingen voor het komende seizoen gemaakt. Een flink
aantal kinderen stroomt door naar
de C-jeugd en zal in het vervolg wekelijks hun wedstrijden gaan spelen.
Na de meivakantie zullen de groepen gaan trainen in de nieuwe samenstelling. Hierdoor komt er ruimte om een aantal nieuwe groepen te
starten. Steeds meer kinderen kiezen voor volleybal als hun sport. Dit
komt, omdat het spel erg uitdagend
(veel bewegen) is geworden door de
invoering van het circulatievolleybal.
Op Oradi/Omnia zitten kinderen uit
zowel Aalsmeer, Kudelstaart, Amstelveen, Rijsenhout als De Kwakel. De thuisbases voor de trainingen zijn de Proosdijhal (dinsdag- en
donderdagmiddag) en sporthal De
Bloemhof (woensdagmiddag).
Een ander sterk punt is, dat bewust
gekozen wordt voor kwaliteit. Iedere groep heeft een ervaren gediplomeerde trainer, die vaak met een
assistent werkt. Zo kan ieder kind
ook individueel de aandacht krijgen
die het verdient. Oradi/Omnia heeft
overigens ook voor de oudere jeugd
trainingsgroepen en beschikt daar
eveneens over deskundige trainers. Mocht je enthousiast geworden zijn voor volleybal, dan mag je
nu al tot de zomervakantie een aantal keren op proef komen trainen.
Je kan daarvoor bellen met Mariska Bus, tel. 06-17120446 of Frits van
der Zee, tel. 0297-329682. Zij kunnen je vertellen bij welke groep je
het beste kan komen. Zie verder:
www.svomnia.nl.

Culturele agenda De Meerse
Hoofddorp - Culturele agenda van
schouwburg De Meerse en het Oude Raadhuis in Hoofddorp:
Dinsdag 18 mei
Klaas van der Eerden met Schwalbe in De Meerse op Locatie. Aanvang: 20:15 uur.
Bluegrass Festival met Kathy Kallick
Band in Het Oude Raadhuis. Aanvang: 20:30 uur.
Woensdag 19 mei
Bluegrass Festival met Wayne Taylor
& Appaloosa in Het Oude Raadhuis.
Aanvang: 20:30 uur.
Donderdag 20 mei
Joy Wielkens met Negra in Het Oude Raadhuis. Aanvang: 20:30 uur.
Vrijdag 21 mei
Film: A Single Man in Het Oude
Raadhuis. Aanvang: 20:00 uur.

Meerse op Locatie aan de Johan
Enschedelaan 1. Reserveren kan
ook telefonisch via 023-5563707 en
per mail via www.demeerse.com.

Dreamteam van Gietelink
en Pijloo Sports kampioen

Programma Meer Jazz
Hoofddorp - Tijdens de druk bezochte perspresentatie hebben de
Meer Jazz-organisatoren het programma voor het festival van 2010
bekend gemaakt. Het Meer Jazz
Festival wordt, evenals vorig jaar,
geheel op het Raadhuisplein in vier
grote paviljoens en in de Burgerzaal en de trouwzaal van het raadhuis van vrijdag 28 tot en zondag 30
mei. Meer Jazz heeft weer een aantal grote namen in huis! Hans Dulfer, Cuby & The Blizzards, Defunkt
Soul, The Rigidly Righteous, het Pasadena Roof Orchestra, John Engels
met Barnicle Bill, Defunkt Soul, een
swingende kerkdienst, een blokfluitorkest met meer dan honderd
zeer jeugdige blokfluitertjes en onder andere het Willem Breuker Kollektief.
Pasadena Roof Orchestra
Een van de publiekstrekkers is het
fameuze Engelse oude stijl orkest
The Pasadena Roof Orchestra o.l.v.
vocalist, theater- en musicalexpert
Duncan Galloway. Oude dansdeunen met absurd klinkende titels als
‘My canary got circles under his
eyes’, ‘Me and Jane in a plane’ en
‘Paddlin’ Madeline home’ waren in
de jaren zeventig en tachtig tophits.
‘The Pasadena’ heeft meermalen
opgetreden voor het Britse koninklijk huis, Robbie Williams koos het
Pasadena Roof Orchestra als begeleider tijdens een van zijn galavoorstellingen, en Brian Ferry liet zich op
tournee door musici van het orkest
begeleiden. Niet voor niets, want
het orkest telt louter topmusici. Het
Pasadena Roof Orchestra verzorgt
op vrijdag twee concert in de Burgerzaal van het raadhuis. Het eerste
concert is vrij toegankelijk – plaatsen reserveren is niet mogelijk. Het
tweede is een besloten optreden.
Cuby, Hans en Willem
Ook op het Raadhuisplein is het vrijdag gelijk groot feest. In Paviljoen A
speelt Hans Dulfer (met dancebezetting!). Aansluitend Defunkt Soul,
een van de meest dynamische soulbands ter wereld, met vocaliste Emma Lamadji. In Paviljoen B gaan Cuby & The Blizzards dan Hoofddorp
op stelten zetten. Op zaterdag is er
het Nationaal Big Band Concours.
Achttien voortreffelijke big bands
binden in twee klassen de strijd met
elkaar aan om aantrekkelijke prijzen. ’s Avonds is de grote finale met
aansluitend een ongetwijfeld prachtig concert van The Rigidly Righteous met trombonist Andy Bruce and
Hermien Deurloo. Subtiele eigentijdse jazz, stevig verankerd in traditionele Schotse muziek. NPS Radio
zal de optredens in de topklasse, de

finale van de beide klassen en het
optreden van The Rigidly Righteous
uitzenden. Het jeugdige blueswonder Eric Steckel, dé ontdekking van
John Mayall, is op zaterdagavond
van de partij, evenals de ijzersterkte Cubop City Big Band met Yolanda
Rivera. Er is Rhythm and Blues met
Too Hip For The Room, en opzondagmiddag speelt het Willem Breuker Kollektief. Tijdens het concert
zal burgemeester Theo Weterings
aan de leider de Meer Jazz Prijs uitreiken.
Lokaal talent
Sinds vorig jaar biedt Meer Jazz podiumruimte voor lokaal talent, zoals
Afrit 5, The Jay Jay Bluesband, Just
Jammin’, Leo’s Drugstore en diverse andere Haarlemmermeerse groepen. Deze bands spelen op vrijdag,
op zaterdag (dit keer ook van 12.00
tot 19.00 uur vier bands op het Van
Stamplein – waaronder Joy for Jazz
olv Rob Poppen) en zondagmiddag.
Heel bijzonder is Boeming Bekfluit,
het kinderconcert op zaterdagmiddag. Ruim honderd zeer jeugdige
blokfluiters hebben een gekleurde
blokfluit gekregen en in de week
voor het festival hebben ze ín groepen les gekregen. Op zaterdagochtend oefenen ze nog een keer met
alle fluiters en ’s middags is er in
Paviljoen C een knetterend concert.
Natuurlijk mogen de kinderen de
fluiten houden! Natuurlijk is er ook
nog heerlijke luisterjazz. Even wat
namen: Alexander Beets en trompettist Rik Mol, John Engels met
Barnacle Bill, onvervalste Hot Clubjazz met The Grumpy Old Dogs, de
SWING masterclass en aansluitend
concert door het Yuro Honing Kwartet, er is nog meer oude stijl jazz
(het Bernhard Berkhout Swing Orchestra mét de altijd spectaculaire
Lindy Hoppers, en de Trianon Jazzband). Een speciale act op zondag is
de Andrews Sistersachtige Sergeant
Wilson Army Show. Ook de horeca laat zich niet onbetuigd: bij Koffie en Zo speelt Blood, Sweat and
Kiers op alle drie de festivalmiddagen, De Beurs heeft op vrijdagavond
New York Dinner Jazz – dineren tijdens het optreden van Dennis Kivit,
op zaterdagnacht en zondagmiddag vindt u in Le Paddock Jo Ann
Edelenbos & The Perfect Match, en
in JR Corner op zaterdagavond als
vanouds de Original Evergreen Jazzband en op zondagmiddag speelt
Hidden Charms in restaurant Elders.
En natuurlijk is er ook weer een oecumenische kerkdienst, dit keer
muzikaal begeleid door Gospel Affairs. Voor het complete programma:
www.meerjazz.nl. Mét beeld- en geluidsopnamen.

Grote loterij FIQAS Aalsmeer

Kaartjes voor alle voorstellingen
(ook die in Het Oude Raadhuis) zijn
te verkrijgen aan de kassa van De

Handbal

Dames FIQAS Aalsmeer: Veel
geleerd in nacompetitie
Aalsmeer - Afgelopen week stonden voor de dames van FIQAS
Aalsmeer de twee laatste wedstrijden in de nacompetitie op het programma: eerst donderdag thuis tegen Bentelo, daarna zaterdag de uitwedstrijd in Hengelo tegen Olympia.
En waar vooraf nog op een tweede plaats was gehoopt, bleek tijdens
de wedstrijden dat de spreekwoordelijke pijp bij de speelsters na een
goed en zwaar seizoen een beetje
leeg was. Vooral de wedstrijd tegen
Bentelo was er één om snel te vergeten. De Aalsmeerse dames zaten
geen moment lekker in de wedstrijd
en leken wel een collectieve off-day
te hebben. Het werd – na een 10-13
ruststand – uiteindelijk 21-28. Twee
dagen later wachtte alweer de volgende wedstrijd: bij Olympia. Tijdens
deze laatste ontmoeting gaf trainer/
coach Menno de Klerk al zijn speelsters de nodige speeltijd en was na
afloop – ondanks het 32-27 verlies –
toch tevreden. ‘De ploeg heeft zich
herpakt. Bij rust stonden we er drie
achter en dat werden er in het begin van de tweede helft zeven. Toch
kwam de ploeg terug tot een verschil van twee. Toen lukte het nét

Judocompetitie

niet om door te drukken; De kansen waren er wel, maar werden niet
benut. Dat was eigenlijk een beetje het probleem gedurende het hele seizoen: we zijn (nog) niet koelbloedig genoeg. Maar de meiden
hebben nu in ieder geval allemaal
kunnen spelen en zo hebben we de
nacompetitie goed afgesloten. Onze doelstelling was de nacompetitie halen en dat is gelukt. Het uiteindelijke resultaat in die nacompetitie
was misschien wel wat teleurstellend, maar het was ook wel een hele belasting: 6 wedstrijden in ruim 3
weken. Er had wellicht iets meer ingezeten, want zeker de eerste wedstrijden speelden we wél goed. Als
je die wint, kom je in een flow en
dan was er veel mogelijk geweest.
Terugkijkend denk ik dat het vooral een goede leerschool is geweest
met het oog op het komende seizoen. We hebben nu een weekje vrij
en doen dan nog een ‘nabereiding’
van een week of vijf tot de zomervakantie met wat oefenwedstrijden.
Voor het nieuwe seizoen blijft de
groep bij elkaar, dus dan gaan we
verder op de ingeslagen weg: er zijn
genoeg dingen om aan te werken.”

Aalsmeer - De voorbereidingen
voor de grote loterij van FIQAS
Aalsmeer zijn in volle gang. Een
groep enthousiaste vrijwilligers onder de bezielde leiding van Rinus de
Jong, heeft zich ingezet om van deze loterij een groot succes te maken.
De spelers van FIQAS Aalsmeer die
de loten moeten gaan verkopen zijn
gemobiliseerd, de loten worden gedrukt en de prijzen zijn bekend. Bij
een grote loterij horen ook grote
prijzen en dat is gelukt! Er zijn meer
dan 100 super prijzen die gewonnen
kunnen worden door een lootje te
kopen van maar 50 eurocent. Zo is
er als hoofdprijs een 42” flatscreen

TV, zijn er 2 mooie laptops, is er een
dames transportfiets, een 3-daagse
trip naar Maastricht, diverse diner
bonnen en wat dacht u van 2 minuten gratis winkelen bij C1000 Koster
in de Ophelialaan of bij de C1000 in
Naaldwijk?
Op vrijdag 11 juni, rond etenstijd,
gaan alle leden van handbal vereniging FIQAS Aalsmeer loten verkopen in Aalsmeer. De lootjes kosten
50 eurocent per stuk. De trekking
zal plaatsvinden op 19 juni door een
notaris. De uitslag zal bekend worden gemaakt in de Nieuwe Meerbode en op de website van FIQAS
Aalsmeer: www.hvaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Zaterdagavond 8 mei
is het senioren combinatieteam
van Karel Gietelink Sport en Pijloo
Sports kampioen geworden in de
1e klasse van de Westfriesche Judo Competitie. Deze competitie die
al 35 jaar wordt georganiseerd door
de Noord Hollandse afdeling van de
Nederlandse Judo Bond trekt jaarlijks vele verenigingen en wordt georganiseerd voor zowel junioren als
seniorenteams. Er wordt gestreden
in 5 klassen; 1 t/m 4 en een hoofdklasse.
De competitie werd vanaf het begin door het combinatieteam aangevoerd maar in de laatste ronde
stonden ze slechts 6 wedstrijdpunten voor op Sportschool De Lange
uit Beverwijk.
De laatste wedstrijdronde in de Kinheim Sporthal in Beverwijk werd
daarom bezocht door vele supporters die de judoka’s hartstochtelijk
aanmoedigden en met het gewenste resultaat. Het team van de Karel
Gietelink en Pijloo Sports behaalde de winst in de wedstrijden tegen
De Uitkomst uit Anna Paulowna en
Kodokan uit Purmerend en legde
daarmee de basis voor de overwinning in de competitie. Het team van
De Lange kon de achterstand niet
meer goed maken. Het combinatieteam is een perfecte balans van ervaring en aanstormend talent. De

ervaren en meer seniore teamleden
Jeroen Dreschler, Alex de Jong (+90
kg.) Jeroen Letterie, Bas Fontein (90 kg.) Rob Loos, Jonathan Gal (81 kg.) Ranny Nakar, Menno Wilod
Versprille (-73 kg.) en Daniel Snijders Blok, Robin Groenhuijsen, Sten
Beekmann (-66 kg.) werden daarom aangevuld met de jeugdige talenten Tyron Pijloo (-60 kg.) Rick
de Rijk, Zozo El Akabawy (-55 kg.),
Teddy Tan, Quinten Senten (-50 kg.),
Bart Boersma (-46 kg.) en Jens de
Jager, Ryan Pijloo, Julian de Graaf
(-42 kg.). Met dit resultaat promoveert het combinatieteam het komende seizoen naar de Hoofdklasse
en zal dan meedraaien in de top van
het Nederlandse Judo. Een prestatie van formaat, temeer daar het
jeugdteam, dat ook gevormd wordt
door leden van Karel Gietelink Sport
en Pijloo Sports, vorige maand nog
kampioen werd in de derde klasse.
Een kroon op het werk van trainers
Karel Gietelink en Freddy Pijloo. Bewezen is dat de oude meester Karel Gietelink (67 jaar inmiddels) het
nog niet verleerd is om het uiterste
uit zijn sporters te halen, zodat ze op
hun niveau maximaal kunnen presteren. En ook Freddy Pijloo heeft
zijn judoka’s met een enorme drive
klaargestoomd voor deze prestatie.
Voor meer informatie zie www.karelgietelink.nl en www.pijloosports.nl.

Jan Akkerman in P60

Aalsmeer - Op vrijdag 14 mei verzorgt de bekende gitarist Jan Akkerman een optreden in P60 in het
stadshart. Deze man behoeft weinig
nadere introductie. Hij is wereldwijd
gerespecteerd als een van de beste
gitaristen die ons land heeft voortgebracht. De Amsterdammer werkte samen met uiteenlopende grootheden als Ice T, BB King en Cozy Powell. Daarnaast speelde hij in internationaal befaamde groepen als Focus en Brainbox en maakte hij meer
dan een dozijn soloplaten. Van alle markten thuis dus, deze zoon
van een Amsterdamse marktkoopman! Het concert begint om 21.00
uur, zaal open vanaf 20.30 uur, en
de toegang bedraagt 12,50 euro in
de voorverkoop en 14 euro aan de
deur.

der verschenen materiaal werd opnieuw uitgebracht in een akoestische Caribische setting, wat zich uitstekend leende voor de Nederlandse theaters. Vanavond in P60 gaan
we weer voor de rock, maar zeker
weten met hier en daar een vleugje Caribische crossover. De avond
wordt geopend door de Aalsmeerse
band Social Animal. Aanvang: 21.00
uur, zaal open vanaf 20.30 uur, en
de toegang bedraagt 11 euro in de
voorverkoop en 12,50 euro aan de
zaal.

Zaterdag Intwine
Op zaterdag 15 mei is het podium
van P60 voor de band Intwine. Intwine behoeft eigenlijk geen introductie meer, maar voor diegene die
nog steeds alleen de link legt met
Idols, bij deze even een update: de
band bracht afgelopen jaar het alweer vijfde album Kingdom of Contradiction uit, dat zorgde voor een
nieuw hoofdstuk voor het viertal. De
opvolgende tour deed onder andere
Duitsland aan, naast de Nederlandse festivals en clubs, waaronder een
succesvolle show in P60. Eind 2009
volgde het album Rumshop Sessions waarmee Intwine het over een
compleet andere boeg gooide. Eer-

Grote loterij bij Qui Vive
De Kwakel - Hockeyclub Qui Vive heeft in deze periode waarbij het
einde van het seizoen in zicht is een
grote loterij georganiseerd waarbij de opbrengsten ten goede komen aan het onderhoud en de verbetering van de accommodatie. Al
vanaf 24 april jl. zijn alle jeugdleden
druk in de weer om zoveel mogelijk loten te verkopen. Iedere speler/speelster heeft van zijn /haar
coach een boekje gehad dat uit 20
loten bestaat. Maar zij kunnen ook
extra boekjes krijgen. De loten kosten 2,50 euro per stuk en de opbrengsten komen geheel ten goede aan het onderhoud en de verbetering van de fraaie en gezellige
accommodatie aan de Vuurlijn. De
actie is georganiseerd door enkele
zeer actieve vrijwilligers die er ook
in geslaagd zijn om zeer interessante prijzen, met behulp van de sponsors, bij elkaar te krijgen. De hoofdprijzen zijn een iPad, een LG 32 inch
LCD TV en een weekend naar Euro Disney. Daarnaast zijn er nog een
aantal andere prijzen. Voor het elf-

tal dat de meeste loten verkoopt bestaat bovendien een kans dat zij in
aanmerking komen voor een teamuitje bij Polder Sport in de Kwakel.
Een van de organisatoren: “Het is
fantastisch te zien dat onze jeugdleden met de verkoop van de loten
zeer enthousiast aan de slag zijn
gaan. Bij de laatste thuiswedstrijden van dames 1 en heren 1 zag je
veel kinderen met boekjes lopen. En
omdat het vakantie is benaderen zij
niet alleen opa en oma maar gaan
ook vaak met elkaar de woonwijk
in om loten te verkopen. Overigens
zijn alle bezitters van een lot (loten)
van harte welkom bij de trekking op
5 juni a.s. bij Qui Vive. Degenen die
nog geen lid zijn van Qui Vive kunnen op deze dag meteen kennis
maken met de mogelijkheden en de
gezelligheid van onze club”.
Op 5 juni huldigt het bestuur alle
elftallen die dit seizoen kampioen
geworden zijn. Om 17.30 uur zal de
trekking van de loterij door de notaris plaatsvinden. Kortom: het is weer
feest bij Qui Vive aan de Vuurlijn.
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Frans van Heteren derde
bij Triatlon Breukelen

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart - Vrijdag 14 mei gaat
het Poel’s Eye circus weer van start
met een reguliere speelavond. Iedereen speelt voor zich en kan zich
via vier verschillende niveaus plaatsen voor één van de drie finales. Bij
Poel’s Eye wordt veel gedart en de
knock out vindt pas plaats na vijf
partijen. U kunt gerust alle poule
wedstrijden verliezen én zelfs daarna nog een rondje. Uiteindelijk zal u
natuurlijk toch een keer moeten winnen, de knock out wordt bij Poel’s
Eye echter zo lang mogelijk uitgesteld. Er zijn nog drie speelavonden
te gaan. Deelnemen kan voor 3,50
euro per avond. Elke speelavond is
vrij toegankelijk, eventueel kunt u
gerust eerst eens komen kijken.
Over het gehele seizoen wordt een
ranking bijgehouden. Deze prestigi-

euze strijd gaat niet alleen om de titel, zelfs aan een top-100 notering
wordt aandacht besteed.
Danny Zorn gaat bij de heren aan
kop. De titelhouder van het voorgaande seizoen heeft een ruime afstand genomen van de nummer 2:
Dimitri Poncin. De strijd om de ereplaatsen is echter spannend. Op
plaats 3 volgt Floortje Van Zanten
met slechts één punt achterstand.
Bij de dames is nog alles mogelijk. Henny Taal staat eerste met één
punt voorsprong op Bianca Los. De
derde plaats wordt ingenomen door
Nancy Kapitein. Zij volgt op zes
punten van Henny en is nog zeker
niet kansloos voor de titel. Poel’s Eye
dart in dorpshuis ’t Podium aan de
Kudelstaartseweg! De inschrijving
sluit om 19.45 uur.

Van links naar rechts: Corné De Jong, Bianca Maarse, Florian Veerhuis en
Ilona van Emden.

Kim Zethof en Chelly Drost
Nederlands kampioen West 1
Aalsmeer - Kim Zethof uit Kudelstaart en Chelly Drost uit Uithoorn zijn op 6 mei in Tegelen Nederlands kampioen geworden met
het meisjes voetbalteam onder 15
van de KNVB district West I. Dit jaar
werden de Nederlandse kampioenschappen voor speelsters onder 15
en 17 in Tegelen gehouden. De meiden van trainer Maurice Hagebeuk
begonnen niet zo goed aan het toernooi. De eerste wedstrijd tegen district Oost bleef het 0-0 ondanks
de vele aanvallen die op het doel
van de tegenstander werden uitgevoerd. De tweede wedstrijd was

tegen het zwakkere district Noord.
Chelly schoot nog wel van een grote afstand hard op de lat, maar helaas werd er met 1-0 verloren. Maar
daarna ging het team draaien. De
speelsters van West 1 gingen vol in
de aanval.
De volgende twee wedstrijden werden daardoor gewonnen, van West
II met 1-0 en van de gedoodverfde favorieten Zuid II met 2-1. Kim
scoorde in deze wedstrijd het winnende doelpunt. De laatste wedstrijd tegen het district Zuid I bleef
het 0-0 waarna het kampioenschap
van Nederland binnen was.

Aalsmeer - Het Oceanus/ Multi Supplies Triathlon Team heeft afgelopen zaterdag deelgenomen
aan het Kwart van Breukelen. Het
Aalsmeerse triatlonteam stond door
ziekte en blessures wel wat uitgedund aan de start, met vier man
sterk. Frans van Heteren finishte
als derde in de wedstrijd. De Triatlon van Breukelen is traditioneel een
van de eerste triatlons op de kalender. De afstand waarop gestreden
wordt is de kwartafstand: 1000 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen
en 10 kilometer lopen. Het zwemonderdeel was in een zwembad. Daarom werd gestart in vier series met
een half uur ertussen. Aalsmeerder Frans van Heteren mocht na
14.03 minuten het water verlaten.
Het zwemmen ging niet zo lekker bij hem, want tussen de andere zwemmers in de baan kon hij niet
lekker doorzwemmen. Op de fiets
had hij een beter gevoel. Het motregende en het was ook vrij fris, maar
daar stond tegenover dat er nagenoeg geen wind stond. Van Heteren
reed naar voren en begon als derde aan de afsluitende tien kilometer lopen. Die plek wist hij ook vast
te houden, waardoor hij na 1:54:12
uur als derde over de streep kwam.
Bij de Heren-40 leverde hem dat de
overwinning op. Corné Klein werd
in diezelfde categorie derde. Bij de
Kwakelaar draaide het in deze eerste wedstrijd nog niet helemaal naar
zijn wens. Hij finishte in 1:58:37 uur,
op een negende totaalplek. Jan van

Heteren uit Aalsmeer eindigde in de
totaaluitslag als 26ste in een tijd van
2:09:26 uur. Bij het zwemmen voelde hij zich sterk, op de fiets was dat
iets minder. Evengoed was Van Heteren tevreden over de wedstrijd.
Achter hem stond Jeroen Hijstek,
die al in een eerdere serie van start
ging, als 28ste in de uitslag. Vooral
het fietsen was bij de Nieuw-Venneper goed gegaan. De andere onderdelen gingen naar behoren. Hij finishte in 2:12:31 uur. Daarmee werd
hij ook derde bij de Heren-50.
Frans van Heteren werd derde in
Breukelen. Foto: Toon Dompeling.

RKDES 6 kampioen!
Cobie wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma.

Op donderdag 6 mei is het klaverjassen gewonnen door Cobie van
der Meer met 5201 punten, gevolgd
door Han Raadschelders met 4998
punten en Eef van Mourik met 4924
punten.
Bij het jokeren bleek Henny de Wit
de beste met 208 punten en op de
tweede plaats is Bets Teunen geëindigd met 223 punten.

Winst voor Ans en Tiny
Aalsmeer - Op maandag 3 mei is
de laatste speelavond bij buurtvereniging Oostend gehouden. Het
was een koppelklaverjasavond en
deze is gewonnen door Ans van der
Stroom en Tiny Buwalda met 5185
punten. Op twee zijn J. Alderden en
N. Doeve geëindigd met 5059 punten en op drie A. Verkerk en H. de
Ruiter met 4804 punten.
Bij de jokeraars is de eerste prijs gewonnen door Riek met 191 punten en de poedelprijs was voor mevrouw de Vries met 411 punten. De
seizoensprijs is gewonnen door Ans
v.d.Stroom en T. Buwalda met 58319
punten , op de tweede plaats zijn

N. Bekkers en J. Tameris geëindigd
met 57406 punten geëindigd en op
drie K. Kuggelein en F. van Engelen
met 57125 punten. De poedelprijs is
uitgereikt aan Kees en Karel Joore
met 52701 punten.
De jokeraars hadden ondanks dat
ze maar een half seizoen hebben
meegedraaid toch een eerste prijs
en een poedelprijs. Deze gingen
naar respectievelijk naar mevrouw
Vries met 1800 punten en Riek met
2882 punten.
De volgende koppelspeelavond in
het nieuwe seizoen is op 3 september en dan zijn ook de jokeraars
weer van harte welkom.

Feestelijke opening outdoor
strand BeachClubAalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zondag is
het outdoor strand aan de voorzijde
aan The Beach feestelijk geopend.
Ondanks het koude weer, was het
gezellig druk bij de officiële opening
van BeachClubAalsmeer, de naam
die aan het outdoor strand gegeven is.
Op het vernieuwde buitenterras van
The Beach werd er door de aanwezigen en sponsoren geproost
op de velden en werd het logo van
BeachClubAalsmeer onthuld. Na de
opening speelden de spelers van
BeachTeamAalsmeer (binnen) een
uitdaging tegen de winnaars van
het maandtoernooi (de opa’s) en
werden de festiviteiten binnen in
The Beach voortgezet. Rondom de
opening waren er tal van activiteiten
te beleven in The Beach.
Zo startte in de ochtend het Legendario beachvolleybal maandtoer-

nooi en werd er in verschillende categorieën gestreden om mooie prijzen en de eer. In het 2x2 hoog toernooi ging de overwinning naar het
gelegenheids team Jeroen en Mark.
Het 4x4 allround toernooi werd gewonnen door het team van de opa’s
en in de 2x2 laag categorie ging de
overwinning naar het team van de
cavia’s. Verder waren de deelnemers
aan de beachvolleybalreis naar Club
Kastalia 2010 bijeen voor een reünie en werden tal van foto’s uitgewisseld en mooie verhalen verteld.
De feestelijkheden werden afgesloten met de maandelijkse salsaparty in The Beach met dj Red Delicious. Wil je ook kennis maken met
het unieke outdoor strand? Kom
dan gerust langs en geniet van een
heerlijk dagje strand in AalsmeerOost! Surf voor meer informatie naar
www.beach.nl/beachclubaalsmeer!

Tennis

Veel talent bij Aalsmeerse
Jeugd Kampioenschappen
Kudelstaart - Dit jaar was het de
beurt aan Tennisvereniging Kudelstaart (TVK) om de Aalsmeerse Jeugd Kampioenschappen (AJK)
te organiseren. Liefst 115 jongeren
hadden zich ingeschreven voor deze achttiende editie. Ondanks dat de
Aalsmeerse Jeugd Kampioenschappen zijn uitgegroeid tot een ware
traditie, moet helaas gemeld worden
dat het 2010 kampioenschap mogelijk de laatste was. In plaats van
de Aalsmeerse Jeugd Kampioenschappen, wil de gastgever van volgend jaar graag een ander ‘intern’
toernooi organiseren. Toch wil TVK
graag alle opties open houden, om
het AJK in de toekomst weer te herleven en de goede samenwerking
voort te zetten, zodat dit mooie evenement voor de jeud van Aalsmeer
en Kudelstaart kan blijven voort bestaan.
Op Maandag 3 mei stonden de eerste kinderen om 09.00 uur al op de
baan en de laatste kwamen zo rond
20.00 uur van de baan. Ondanks dat
het de gehele dag druilerig was en
er een behoorlijk windje stond hebben de kinderen van Aalsmeer en
Kudelstaart gewoon alle partijen
gespeeld. Woensdag 5 mei was het
gelukkig een stuk beter en hebben
ze heerlijk kunnen spelen. ’s Middag is er een tennisclinic gegeven
door Erwin Schmitz en Mark Pothuizen met hulp van Niels Bloklander
en Misha Schmitz. Dit was een zeer
groot succes. De kinderen hebben
stuk voor stuk genoten en er zeker nog wat van opgestoken. Daarnaast konden ze ook hun service laten meten. De winnaars hierbij waren Sophie Olij met 104 kilometer
per uur en Tom Huijgens met 101
kilometer per uur. En deze services
waren in!
Donderdag 6 mei was de laatste
dag. Om 16.30 uur was de prijsuitreiking met daarna de uitslag van
de knikkerwedstrijd en de grote
TVK Loterij. Bij de knikkerwedstrijd
konden de kinderen raden hoeveel
knikkers er in een bokaal zaten en
diegene die er het dichtst bij zat
won een zeer mooie berenset van
Bauerfeind. Deze is uiteindelijk gewonnen door Robin Ottevanger. Hij
zat er slechts 2 naast!
In totaal zijn tijdens de jeugdtenniskampioenschappen 161 wedstrijden
gespeeld waar de navolgende winnaars uit voort zijn gekomen:
ME t/m 10: 1. Sterre van Halm ; 2. Ilse Buskermolen

ME t/m 12: 1. Ramona Ezink; 2. Suzanne Groeneveld
ME t/m 14: 1. Sophie Olij; 2. Frederique Hogers
ME t/m 17: 1. Annemijn van Andel;
2. Milou Fontein
JE t/m 10: 1. Max Bosio; 2. Daan
Vaneman
JE t/m 12: 1. Vitas Spaargaren; 2.
Menno Plessius
JE t/m 14: 1. Alex Wielart; 2. Menno Plessius
JE t/m 17: 1. Tom van Rijn; 2. Bart
de Jong
MD t/m 10: 1. Sterre van Halm en
Roos Pannekoek; 2. Emma en Sophie vd Leden
MD t/m 12: 1. Djina Bruine de Bruin
en Anne Pannekoek; 2. Minou Buskermolen en Kiki du Pau
MD t/m 14: 1. Denise Hartog en Celine Schouten; 2. Frederique Hogers
en Celine Zorn
MD t/m 17: 1. Milou Fontein en Esmee Plessius; 2. Rosanne Appelman
en Zoe de Jong
JD t/m 12: 1. Stef Korenwinder en
Sten Piet; 2. Emiel Spaargaren en Vitas Spaargaren
JD t/m 14: 1. Rick Veenemans en
Jasper Versteegh; 2. Oliveier Hooyman en Nick Korenwinder
JD t/m 17: 1. Bart de Jong en Tom
van Rijn; 2. Sander Holtman en Jordy Puttock
GD t/m 17: 1. Vincent Schouten en
Celine Schouten; 2. Demi van Nispen en Arthur Bartels.

Lies en Lida één
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 6 mei
stond koppelklaverjassen op het
programma tijdens de laatste speelavond van buurtvereniging Oostend
dit seizoen.
Op de eerste plaats zijn Lies en Lida geëindigd met 5110 punten, op
twee Tiny van de Made en Wijntje
met 5059 punten en op drie Tiny
Buwalda en Ans van der Stroom
met 4956 punten. De poedelprijs
is uitgereikt aan J. Alderden en H.
van der Stroom. Tiny van der Made heeft het beste gekaart afgelopen seizoen met totaal 58674 punten, gevolgd door R. Buskermolen
met 58060 en de heer Tromp met
57818 punten.
De eerste speelavond van BV Oostend in het nieuwe seizoen is op 16
september.

Kudelstaart - DES 6 is na een
spannende en zenuwslopend voetbalseizoen op de eerste plaats in de
competitie geëindigd. Men won afgelopen zondag de uitwedstrijd in
en tegen het altijd lastige Buitenveldert met 1-4 en mocht zich daarna
opmaken voor een regen van champagne. Met deze overwinning lieten zij de directe concurrenten Roda
23 en sv Hoofddorp definitief achter zich, met respectievelijk vier en
acht punten verschil. Het kampioenschap is voor DES 6 al de tweede in drie jaar tijd want na het kampioenschap in seizoen 2007-2008,
was in seizoen 2008-2009 de tweede plaats het hoogst haalbare. Dat
men dit jaar wederom de titel “kampioenen” mocht dragen had men
aan het begin en midden van het
seizoen niet durven dromen. Hoewel het seizoen goed werd geopend
met een gelijkspel en een vijftal
overwinningen op een rij, werd het
al snel duidelijk dat Roda 23 en sv

Hoofddorp niet zomaar een stapje opzij zouden doen voor de heren
van DES 6. Beide teams bleken dan
ook geduchte tegenstanders te zijn,
getuige het verlies tegen sv Hoofddorp en het gelijkspel tegen Roda
23 (beide thuisduels). Ook tegen de
rest van de competitie deden deze teams het erg goed, wat resulteerde in een ware ‘voetbaloorlog’
op de bovenste drie plekken en tussen de drie teams. Een speler van
DES 6 bestempelde dit seizoen dan
ook met de volgende verwoording:
C’est difficile! Uiteindelijk was het sv
Hoofddorp welke zich toch gewonnen moest geven in de strijd om de
felbegeerde eerste plaats en ging
het uiteindelijk allemaal tussen RKDES 6 en Roda 23. Het slot van de
competitie was dan ook een ware
test voor de zenuwen waar eerstgenoemde uiteindelijk aan het langste eind trok en zich met 45 punten
uit 19 wedstrijden de kampioen van
2009-2010 mag noemen.

Te water na officiële momenten

Het Oosterbad weer open
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 8
mei is natuurbad Het Oosterbad officieel geopend. De start van alweer
het 82e seizoen werd feestelijk gevierd. Saskia Litjens hield een leuke toespraak en noemde het Oosterbad uniek. Er bestaan tot slot bijna geen natuurbaden meer in Nederland. En natuurlijk had zij alle lof
voor de vrijwilligers die het hele jaar
de handen uit de mouwen steken,
zodat het Oosterbad er ieder jaar
weer prachtig uitziet. Na een luid
applaus voor zoveel mooie woorden
waren de kinderen aan de beurt om
de ballonnen met naamkaartjes los
te laten. Het aftellen kon beginnen
en bij drie was de lucht vol met felgekleurde ballonnen, die meteen
flink de hoogte ingingen. Na de of-

ficiële handelingen mochten de bezoekers te water en met een watertemp van 12 graden verwacht je dan
geen respons, maar Oosterbadbezoekers jong en oud zijn ‘bikkels’
en dus werd er gewoon gezwommen om vervolgens te genieten van
de warme koffie en thee die klaarstond. Al met al een zeer geslaagde middag.
Opgave voor zwemlessen is nog
mogelijk tot 25 mei. De lessen starten 31 mei aanstaande. Het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade is iedere dag geopend van 13.00 uur tot
17.00 uur en bij mooi weer tevens
van 19.00 uur tot 20.30 uur. Zaterdag- en zondagavond altijd gesloten. De abonnementen en leskaarten zijn te koop aan de kassa.
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Zaalvoetbal in De Bloemhof

FIQAS Aalsmeer sluit
competitie af met verlies
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
speelden de mannen van FIQAS
Aalsmeer hun laatste wedstrijd in
de nacompetitie. Veel meer dan
plaats drie stond er niet op het spel,
want de finalisten voor de strijd om
de landstitel waren al bekend: Volendam en E&O gaan uitmaken wie
landskampioen wordt. Toch startte
FIQAS Aalsmeer fantastisch: binnen
tien minuten was al een 6-1 voorsprong genomen, onder meer via
drie break outs (verzilverd door Jeffrey Boomhouwer en Serge Rink).
Remco van Dam maakte er nog 72 van en daarna brak een wat mindere periode aan. Kansen waren er
nog steeds genoeg, alleen werden
ze niet benut en inmiddels had Eurotech/Bevo wat ruimte in de verdediging ontdekt en kwam langzaam dichterbij (vooral door schoten van afstand). Via 9-7 en 11-10
werd het dan ook 12-12 vlak voor
rust. Een prachtige redding van Micha Hoogewoud voorkwam op dat
moment nog dat de Limburgers
op voorsprong kwamen. Die voorsprong kwam er evengoed, want
meteen na de rust kwam Bevo op
12-13. In eerste instantie werd nog
meteen gelijk gemaakt (fraaie actie
vanaf de cirkel van Serge Rink), in
het vervolg van de wedstrijd moest
FIQAS Aalsmeer steeds opnieuw bij
zien te blijven, omdat de Limburgers
keer op keer uitliepen. Zelf speelden de Aalsmeerders te slordig en
zo werd het een wat rommelige
wedstrijd waarin opnieuw de nodige
kansen gemist werden. Na de 13-15
en 15-16 kon nog worden teruggekomen: 15-15 en 18-17, in het vervolg lukte dat FIQAS Aalsmeer niet

meer. Het hele seizoen hebben de
Aalsmeerders het overigens moeilijk gehad tegen deze stugge ploeg,
want van de vier eerdere ontmoetingen werd er slechts één (de halve finale van het bekertoernooi) gewonnen. Ook nu had de ploeg geen antwoord op het slotoffensief van Bevo, dat dankbaar profiteerde van de
fouten aan Aalsmeer-kant. Vijf minuten voor tijd was de marge zelfs
vier: 20-24, maar Ruud Neeft, Remco van Dam en Remon Spaargaren maakten er een wat draaglijker
stand van: 23-24 en leek er nog een
gelijkspel mogelijk. Twee aanvallen
van Bevo later, was die hoop echter
alweer weg: 23-26 en kon Luuk Obbens niet veel meer doen dan er nog
24-26 van maken in de laatste minuut. Het was dus geen beste wedstrijd van de Aalsmeerders, maar
een slechte generale geeft vaak een
goed vervolg.
De heren van FIQAS Aalsmeer hebben zich geplaatst voor de finale van
het NHV bekertoernooi. Kras/Volendam is, evenals vorig seizoen, de
andere finalist. Die wedstrijd wordt
traditiegetrouw gespeeld op Hemelsvaartdag in het Topsportcentrum in Almere. Dus, kom donderdag 13 mei naar Almere en moedig
de ploeg aan. De heren finale begint
om 15.30 uur, om 13.30 uur voorafgegaan door de dames finale tussen
V.O.C. en E&O.
Mochten de heren van F I QA S
Aalsmeer er in slagen donderdag
de NHV beker te winnen, dan wordt
dat na afloop gevierd in de kantine van sporthal De Bloemhof, waar
sportcafé de MiDi’s zorgt voor een
daverend feest! Mét dj uiteraard.

Foto: Cobi Neeft

P.V. De Telegraaf

Duiven op proef gesteld
Aalsmeer - De wedvlucht vanuit het Franse Laon hield het midden tussen een puzzeltocht en een
zwemwedstrijd. Zijn wij gewend
om vooraf een berekening te maken over de verwachte aankomsttijden, werden de liefhebbers nu aardig op de proef gesteld. Op het moment dat de duiven konden arriveren, hield het op met zachtjes regenen. Dat er toch altijd weer beestjes zijn die de omstandigheden het
beste trotseren, werd ook nu weer
bewezen. De aankomsttijden lagen
behoorlijk uit elkaar. Van de 490
ingekorfde duiven werd een duif
van Cees van Vliet de overwinnaar.
Cees dacht eerst dat het beestje zo
zweette van de geleverde inspanning, maar het bleek toch echt van
al dat regenwater te komen.
De uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. Comb. v. Leeuwen/

v. Grieken. 3. J. Kluinhaar en dr. 4.
Comb. v. Ackooy. 5. M. de Block. 6. J.
v. Dijk. 7. H. Spaargaren. 8. J. v. Duren. 9. Comb. Wiersma en Zn. 10. D.
Baars. 11. G. v.d. Bergen. 12. J. Viijfhuizen. 13. J. en P. Spook. 14. A. v.d.
Wie. 15. P. v.d. Meyden. 16. A. Kok.
17. B. de Groot. 18. Th. v.d. Wie.
Om de liefhebbers de gelegenheid
te geven hun favorietjes eens extra te verwennen, is besloten de geplande vlucht uit Chateaudum van
het programma te halen, zodat er
een dag extra beschikbaar is om te
poetsen. Vrijdagavond is het inkorven voor de Vitessevlucht Chimay.
Tussenstand ploegenklassement
1. A.A. Sloopwerken
2821 pnt
2. Lasbedrijf v. Vliet
2817 pnt
3. Zuivelsp. Langelaan
2743 pnt
4. Bosman Kassenbouw 2715 pnt
5. Oerlemans Confectie
2550 pnt

Slotronde ZABO competitie

Train mee met AVA voor
de Dam tot Damloop
Aalsmeer - De Dam tot Damloop,
de grootste en gezelligste lange afstand loop in de omgeving van Amsterdam, vindt dit jaar plaats op zondag 19 september. De officiële inschrijving was reeds binnen één
dag uitverkocht. Atletiek Vereniging
Aalsmeer (AVA) kan door haar speciale relatie met de organisatie van
de Dam tot Damloop nog tot 1 juni mensen inschrijven voor deze geweldige loop. AVA biedt startnummers voor de Dam tot Damloop aan
in combinatie met een op deze loop
afgestemde training. De startnummers geven toegang tot een van de
eerste startvakken, net na de wedstrijdlopers en voor alle trim- en
businesslopers. Heb je zin om onder goede begeleiding en in een gezellige groep te gaan trainen met als
gezamenlijk doel de Dam tot Damloop? Dan ben je van harte welkom.

AVA start hiervoor een serie trainingen. De kennismaking en eerste
training vindt plaats op zondag 20
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.
Deze 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 is nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dus schrijf je snel in, want vol is vol.
Kijk op www.avaalsmeer.nl voor alle
informatie en het inschrijfformulier.
Aanmelden kan tot uiterlijk 31 mei
bij Marjan van Ginkel via email marjan.vg@hetnet.nl of telefonisch via
06-12204492.

Giromania bij STG VZOD
Kudelstaart - Zondag 9 mei was er
de unieke mogelijkheid om de Giro toertocht te verrijden. Op zaterdag was er al een tijdrit gereden in
Amsterdam, dit jaar de startplaats
van de Giro Italia. De toertocht op
zondag kon verreden worden over
40, 70, 100 of 150 kilometer. Zowel
bij de 100 als de 150 kilometer was
VZOD goed vertegenwoordigd. Michelle Buskermolen en Eline v/d
Zwaard gingen voor de 100 kilometer. Mark v/d Broek en Jojanneke
Kort gingen al om zeven uur op deze
Moederdag met de eersten van start
voor de 150 kikometere. De andere 150 km- groep met Nico Kuipers (in roze tenue), Jeroen Buskermolen, Cees van Dok, Eric Aarsen
en George Appelman stonden om
half acht aan de start bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Temidden van de vele deelnemers (in totaal ruim 7500 die op verschillende tijden moesten vertrekken) werd
het eerste stuk van de toer over 150
kilometer, verreden over een groot
deel van het tijdrit parcours van de
vorige dag. Dat betekende dwars
door de stad, links en rechts om het
vuilnis heen fietsend (wegens een
staking hoopte dat zich al aardig
op) achter de voorop rijdende motorbrigade van de politie. Alle verkeer werd tijdelijk stil gelegd, bij
elk kruispunt stonden verkeersregelaars, de organisatie was perfect.
Als een roze lint werd onder andere via de Apollolaan, Ceintuurbaan,
Wibautstraat, Waterlooplein, Vijzelstraat, het Tropenmuseum en uiteindelijk de Henriet Freezerstraat, de
Provinciale weg N236 richting Driemond bereikt. Al met al een toer
van ruim 10 kilometer door de stad.
Daarna ging de rit meer door landelijk gebied met plaatsen als Baambrugge, Vinkeveen naar Wilnis. Het

tempo zat er goed in met gemiddelde snelheden dik boven de 30 kilometer per uur. Dwars door het
Groene Hart ging de tocht verder
via Noorden, Nieuwveen, Bilderdam
naar Leimuiden. Na de brug over de
Ringvaart splitste de 100 kilometer
zich af richting Aalsmeer terwijl de
150 kilometer nog even een lusje
van 50 kilometer er aan vast knoopte via Nieuwe Wetering, Oude Ade,
Leiden en Warmond. Vooral Cees en
Eric hielden de vaart er goed in, het
was tenslotte Moederdag, dus een
beetje op tijd thuis zijn kon geen
kwaad. Vanaf Lisserbroek ging het
via Beinsdorp, Cruquis, Vijfhuizen,
over een gedeelte van de Fortenroute naar Hoofddorp om vervolgens
via Rijsenhout en Aalsmeerderbrug
langs de N201 bij de laatste verzorgingspost op de Legmeerdijk te komen. De hier in overvloed aanwezig
zijnde bananen, ook nog eens aangereikt door clubgenoot Goof Rijneker, zorgden ervoor dat het laatste
stuk via Bovenkerk, het Amsterdamse Bos naar de finish bij het Olympisch Stadion, bijna vanzelf ging.
Een prachtige roze bidon was de
beloning na deze mooie tocht.
Jubileumfeest
Zaterdag 22 mei is het precies 25
jaar geleden dat STG VZOD is opgericht. Dit zal op gepast wijze gevierd worden met een jubileumfeest
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Bestuurslid Nico Kuipers is op zaterdag 15 mei tussen 16.00 en 17.00
uur te gast op Radio Aalsmeer. Nico, al bestuurslid vanaf 1987 (!), zal
hier uitgebreid vertellen over de geschiedenis van de schaatstrainingsgroep. Daarnaast zal hij het een en
ander mededelen over de feestavond. Voor informatie over STG
VZOD zie: www.stgvzod.nl.

Opstapdag bij Windsurfclub
Aalsmeer - Zaterdag 15 mei organiseert de windsurfclub Aalsmeer
weer een opstapdag en een tweedehands beurs voor windsurfspullen. De dag is bedoeld om iedereen die interesse heeft in windsurfen kennis te laten maken met deze sport. Tussen 10.00 en 14.00 uur
zijn belangstellenden welkom bij het
clubhuis van de windsurfclub op recreatie-eiland Vrouwentroost aan
de Kudelstaartseweg. Er zullen zes

surfsetjes klaar liggen. Verder zijn
een aantal instructeurs aanwezig
om de surfers in spé enigszins wegwijs te maken en vragen te beantwoorden. Hopelijk is het weer vriendelijk gestemd en kunnen velen enthousiast gemaakt worden om ook
te gaan windsurfen.
Wie op voorhand al geïnteresseerd
is en graag surflessen wil kan de site www.wsca.nl bezoeken voor meer
informatie.

Geen winnaar bij RKAV-Fortius
Aalsmeer - Fortius was afgelopen
zondag te gast bij RKAV. Van beide kanten was het niet om over naar
huis te schrijven. Fortius bleek wel
over een paar komedianten te beschikken, bij iedere aanraking tuimelden ze over het veld, om even
later weer als bange dakhazen over
het veld te zwerven. Het vele balverlies aan beide kanten kwam het spel
ook niet ten goede. Voor de rust waren heel weinig hoogtepunten, men
wilde wel maar het kwam er totaal
niet uit. Na de rust was er een iets
beter RKAV te zien, maar lang heeft
dat niet geduurd. Edwin van Maris was de enige speler die het publiek wakker schudde, met een geweldige solo passeerde hij de totale

verdediging van Fortius, zeven man,
maar zijn inzet had meer verdiend.
Rody Springintveld, die op zijn beurt
de kans kreeg om het werk af te
maken, schoot net naast. Dit voorval
was eigenlijk het enige wat het vermelden waard is. RKAV moest ook
verdediger Robert Jansen nog missen. Deze speler moest na een botsing het veld verlaten. Rody Springintveld kreeg vlak voor tijd nog de
mogelijkheid om de drie punten in
Aalsmeer te houden, maar hij kwam
niet in de positie om te scoren. Er
was deze middag geen winnaar. Komende donderdag de terugwedstrijd bij Fortius.
Theo Nagtegaal

Aalsmeer - De achtiende en laatste speelronde van de ZABO competitie wordt aanstaande zaterdag
15 mei gespeeld in beide zalen van
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is van harte welkom en
de toegang is gratis. Het programma ziet er als volgt uit: Om 19.00 uur
De Jet Set BV tegen Amsec Beveiliging (in hal 1). Om 19.00 uur Schijf
Grondboringen tegen Accon (in hal
2). Om 19.45 uur Mantel Makelaars
tegen Piller Sport (in hal 1). Om
19.45 uur LEMO tegen DGL (in hal
2) en om 20.30 uur tenslotte LEMOgaat-los tegen Sportcafé de Midi’s
(in hal 1).
Na afloop van de laatste wedstrijd
zullen de bestuursleden van de ZABO in de kantine van sporthal de
prijsuitreiking verrichten met aansluitend een gezellig samenzijn voor

alle sportliefhebbers.
Stand: Sportcafé de Midi’s 17-41,
DGL 17-39, De Jet Set BV 17-34,
Schijf Grondboringen 17-30, Accon
17-28, Mantel Makelaars 17-24, Piller Sport 17-22, Amsec Beveiliging
17-16, LEMO 17-12, LEMO-gaat-los
17-0. Wie de stand bestudeert ziet
dat Sportcafé de Midi’s kampioen
gaat worden van de ZABO competitie.
Het is ondenkbaar dat het anders
afloopt: de huidige lijstaanvoerder
speelt namelijk tegen de hekkensluiter van de ranglijst. Er moet natuurlijk nog wel even gewonnen worden van LEMO-gaat-los. Het team
van Accon kan bij een overwinning
op Schijf Grondboringen nog stijgen
in de stand naar plaats vier. Mantel
Makelaars en Piller Sport spelen in
hun onderlinge duel om plaats zes.

Jeffrey van Vliet nieuwe
kampioen Schaakclub AAS
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
de laatste ronde van het AAS Semi Open Kampioenschap. Daarin
stond eigenlijk alleen de strijd om
de tweede plaats op het spel, Jeffrey van Vliet kon de eerste plaats
niet meer ontgaan, hij had een voorsprong van 1,5 punt op het achtervolgende groepje van Paul Schrama, Jasper van Eijk en AJ Keessen.
Jasper moest het opnemen tegen
AJ in het onderlinge duel om de
tweede plaats. In een moeilijke stelling met hangende pionnen dacht
AJ een pion mee te kunnen snoepen, zonder zich te realiseren dat
Jasper dan twee dreigingen in de
stelling had. Door een toevalligheidje kon AJ zowel zijn loper als dame
redden en een pion voorblijven. Jasper zou compensatie hebben ge-

had, waarna de conversie naar de
winst nog niet al te makkelijk zou
zijn geweest, maar Jasper besloot
zich deze lijdensweg te besparen.
Daarmee kwam AJ op vijf punten,
1,5 punt achter Jeffrey die zijn laatste partij tegen Bob Feis won en
het kampioenschap besloot met
6,5 punt uit 7 partijen. Paul Schrama kan zich nog in de strijd om de
tweede plaats mengen door zijn nog
in te halen partij te winnen. Iets lager op de ranglijst was de partij tussen Henk Noordhoek en Henk van
Leeuwen een gevecht van hard tegen hard. Henk N viel aan op de koningsvleugel, Henk van L op de damevleugel. Na veel schermutselingen bleek dat deze aanvallen even
sterk waren waarna de partij in een
eindspel overging waarin beiden
niet op winst konden spelen. Ben de
Leur kon tegen John van der Hoeven het centrum bezetten met pionnen en converteerde dit voordeel in
een aanval op John’s koning. Omdat John geen tegenspel had was
deze aanval op de lange termijn niet
te stoppen hetgeen het punt naar
Ben deed gaan. Schaakclub AAS
schaakt nog tot eind mei op de vrijdagavond in de Doopsgezinde Kerk
in de Zijdstraat 53. Training en les
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00
uur, daarna volgt de competitie tot
01.00 uur. Voor informatie: 0297324459 of 0297-268954.

Stratentoernooi bij Rkdes
Kudelstaart - Zondag 16 mei wordt
voor de 25e keer in de historie het
RABO Stratentoernooi georganiseerd. 32 Teams nemen deel aan het
toernooi wat plaatsvindt op sportpark Calslagen, het onderkomen
van voetbalvereniging RKDES te
Kudelstaart.
Het toernooi staat ook dit jaar weer
in het teken van sportiviteit en gezelligheid. Mede daarom is de Fair
Playcup misschien wel de belangrijkste prijs. Op de velden van RKDES wordt er vanaf 09.30 uur afge-

trapt, dit zal de gehele dag gebeuren onder begeleiding van muziek
van dj Jan Spring-in-’t-veld. Voor de
kleintjes zijn er weer leuke attracties, onder andere een springkussen, schminken, etc. De toegangsprijs bedraagt 1 euro. Kinderen tot
16 jaar hebben gratis toegang.
Uw toegangsbewijs is tevens een
lotnummer met kans op een dinerbon ter waarde van 50 euro. De poule indeling is te vinden in het clubblad van Rkdes De Treffer en op de
site www.rkdes.nl.

Veldkorfbal

Degelijke overwinning VZOD
Kudelstaart - Enkhuizen DTS was
het adres waar VZOD/v.d. Boon afgelopen zaterdag naartoe reisde.
DTS, een ploeg die in de middenmoot staat en VZOD, de koploper.
Waar vooraf voor gevreesd werd,
kwam al snel na het eerste fluitsignaal uit. Fysiek kwam DTS sterk uit
de blokken, korfbaltechnisch kwam
het te kort op de VZOD-formatie
van Klaas Bosman, die een wedstrijd
speelde die eigenlijk nooit spannend
werd. Het enige spannende was de
vraag of een ieder ongeschonden
uit de strijd kon komen. VZOD dicteerde de wedstrijd vanaf het beginsignaal, liet DTS niet in het spel komen en gaf nauwelijks kansen weg.
Wel speelde VZOD een ongemakkelijke eerste helft en dit kwam omdat
het tweede aanvalsvak maar niet op
gang wilde komen, mede door het
fysieke spel van DTS. Te veel kansen werden onbenut gelaten en de
scherpte nam mede door het harde spel af zodat er een ruststand
werd bereikt van een schamele 24. In de rust zette coach Klaas Bosman de puntjes weer op de bekende i en kwam VZOD/v.d. Boon anders uit de kleedkamer dan dat het
er voor de rust inging.
In de tweede helft overklaste VZOD
haar onmachtige opponent volledig. Er werd niet meer gereageerd
op het spel van DTS, ze gingen doen
wat ze moesten doen, plezier maken. En na een paar minuten spatte het plezier er vanaf en werd een
waar kat en muisspel gespeeld met
DTS, dit tot groot vermaak van de
meegereisde supporters. Het plezier
werd nog groter toen na de wedstrijd het bericht kwam dat Atlantis
Mijdrecht, de grootste concurrent
van VZOD, punten had verspeeld bij
Amsterdam. Vergeten was het spel
van DTS, een degelijke overwinning

van het vlaggenschip van VZOD
dat met de week beter gaat spelen.
Eindstand na een ruststand van 2-4
was 5-15. Met nog drie wedstrijden
te gaan wordt in Kudelstaart voorzichtig vooruitgekeken naar een
kampioenschap. Met 4 punten voorsprong en de wetenschap dat VZOD
steeds beter gaat spelen is de uitgangspositie echter veelbelovend.
Niet alleen het eerste gaat voor het
kampioenschap. Het tweede team
heeft door verlies tegen Oranje Nassau de koppositie verspeeld maar
het derde team heeft die stevig om
de schouders. In de Micky Mouse
competitie van de junioren A1 en
A2 staan beide teams ook nog (gedeeld) aan kop. Tenslotte zijn er nog
twee jeugdteams die mee strijden
om de medailles. Volg alles op de
voet op www.vzod.nl.
Uitslagen van deze zaterdag: DTS
1-VZOD 1 5-15, Oranje Nassau 3VZOD 2 12-10, DTS 2-VZOD 3 9-17,
DKV A2-VZOD A2 9-13, VZOD D1KVA D2 3-2, VZOD E2-SDO E2 2-6,
VZOD E3-De Vinken E3 2-1, OVVO
F3-VZOD F1 6-11, SDO F1-VZOD
F2 7-5.
Willem Mast met Anika van Os topscorer (3x).

