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Jaarstukken 2010 en handhaving
in Beraad en Raad vanavond
Aalsmeer - Ernst & Young Accountants hebben de jaarrekening van
de gemeente Aalsmeer gecontroleerd en wat de financiën betreft
zijn de accountants positief. “Op basis van het weerstandsvermogen
van de gemeente, rekeninghoudend
met de totale reservepositie, het
huidige financiële beleid en risico’s,
zijn van wij mening dat de gemeente Aalsmeer een toereikende financiële positie heeft”, aldus de analyse
van de controleurs. Het eigen vermogen van de gemeente bedroeg
per 31 december vorig jaar 44,6 miljoen ten opzichte van 45 miljoen in
2009. De algemene reserve bedroeg
30,6 miljoen ten opzichte van 32,1
miljoen in 2009. Voor een goede beoordeling van de financiële positie is
het, aldus Ernst & Young, belangrijk
om behalve de ontwikkelingen ook
het risicoprofiel van de gemeente te
beschouwen. Daarbij spelen de risico’s van grote projecten, de huidige economische ontwikkelingen en

de wijzigingen in de wet- en regelgeving een rol. De gemeente heeft
een risico inventarisatie opgesteld,
waarbij de risico’s systematisch
in beeld zijn gebracht en beoordeeld. Op basis van een kans analyse is de benodigde weerstandscapaciteit door de gemeente vastgesteld op totaal 20,2 miljoen, waarvan
15,4 miljoen incidenteel en 4,8 miljoen structureel. De belangrijkste risico’s met betrekking tot de benodigde weerstandscapaciteit betreffen, volgens Ernst & Young, met name risico’s voortvloeiend uit de garantstellingen van woningbouwverenigingen (2, 7 miljoen), aanvullende, benodigde kredieten voor investeringen (2,7 miljoen), uit grondexploitatie (2,8 miljoen) en garantstellingen gemeentelijke BV’s (2,6 miljoen). De jaarstukken worden in
het Beraad van vanavond, donderdag 12 mei, besproken door de fracties. Want, zo geven de accountants
in het rapport aan: “De raad zal nog

nader moeten besluiten over de samenstelling van de weerstandspositie, welk deel van het eigen vermogen zij wil inzetten als buffervermogen en wat zij als minimum op het
gebied van beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit wenst
te hanteren. De discussie wordt
vooraf gegaan door een toelichting
door burgemeester Pieter Litjens.
De jaarstukken zijn het enige onderwerp in de vergadering van het
Beraad. Er wordt driekwartier voor
de discussie uitgetrokken. De behandeling in tweede termijn en de
besluitvorming staan gepland voor
de Raad op 26 mei. Na het Beraad
vanavond vangt na een korte pauze
de Raad aan. Het enige behandelstuk in deze vergadering is de nota Handhaving en integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma. De
bijeenkomst van het Beraad en de
Raad is openbaar, vindt plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis en
begint om 20.00 uur.
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Aalsmeer - Op dinsdag 3 mei rond
half elf in de ochtend heeft in de
Ophelialaan een razendsnelle fietsendief toegeslagen. De eigenaar
van een zwarte damesfiets van het
merk Batavus zag vanuit een winkel een man met een tang het beugelslot van zijn fiets open knippen.
De man sprong op de fiets en ging
er als een speer vandoor. De achtervolging is nog ingezet, maar de dief
was al gevlogen. Hij verdween in de
richting van de Spoorlaan. De man
heeft donker sluik haar.

Gezocht in Aalsmeer:
Brandweer vrijwilligers!
Aalsmeer - Brandweer Amsterdam-Amstelland is op zoek naar
vrijwilligers voor het korps Aalsmeer.
Vrijwilligers staan 24 uur per dag,
365 dagen per jaar paraat om in actie te kunnen komen.
Het is soms zwaar werk, omdat
brandweermannen of –vrouwen
aan het werk gaan waar anderen
weg rennen. Ze moeten met slachtoffers om kunnen gaan. Naast het
uitrukken voor brand, verlenen zij
ook assistentie bij ongevallen. De
vrijwillige brandweerkazernes zoeken mensen die interesse in en tijd
hebben voor een parttime baan bij
de brandweer. Een brandweerman/

vrouw krijgt een basisopleiding voor
brandwacht, heeft vaste oefenavonden en rukt natuurlijk op onregelmatige tijden uit. Geïnteresseerden kunnen een test doen op vrijwilligerbijdebrandweer.nl om te kijken of ze geschikt zijn voor het vak.
Brandweer Aalsmeer organiseert op
4 juni een open dag.
Op deze dag richten zij ook een
kraam in om vrijwilligers te werven.
Verder zijn er demonstraties, demo’s
met klassieke brandweervoertuigen,
rondvaarten met de brandweerboot,
rondritten met de brandweerwagen
en er is een spuitfestijn voor de kinderen.

Let goed op oplichters!
Aalsmeer - Al enkele aangiftes zijn
bij de politie gedaan over mogelijke
oplichters in de gemeente. Op 3 mei
is op het Raadhuisplein geprobeerd
geld te ontfutselen van een inwoner
middels een wisseltruc. Ook is al
eens de truc gebruikt om geld op de
grond te leggen en hier iemand op
te wijzen. Op het moment dat deze
persoon het geld pakt en in zijn of
haar portemonnee steekt, wordt geprobeerd de bankpas te stelen. Op
4 mei is dit geprobeerd in de Ophelialaan. Een inwoonster werd bij
haar auto lastig gevallen door drie
mannen van buitenlandse afkomst.
Het drietal probeerde de vrouw haar
portemonnee en sleutels te pakken
te krijgen. Dankzij een alerte winkelmedewerker, die zich met de discussie bemoeide, gingen de mannen er vandoor. Op 4 mei zag verder
een inwoner een man en vrouw een
oudere man gadeslaan die geld aan
het pinnen was bij de bank in het
centrum. De persoon hield de man
en het volgende duo in de gaten.
Ondertussen was contact gezocht

met de politie. De man kon aangehouden worden, de vrouw wist weg
te komen. Het betreft een 28 jarige man van buitenlandse afkomst,
woonachtig in Amsterdam. Bij de
wissel- en geldtruc zijn ook een
man en een vrouw gezien, gedacht
wordt aan hetzelfde duo. Let goed
op, ga niet in op geld wisselen op
straat, hou de hand op de knip met
geld en pasjes en blijf goed om u
heen kijken tijdens het trekken van
contant geld. Iets dergelijks meegemaakt of aangesproken en uitgehoord door twee vrouwen met een
licht getinte huid van ongeveer 45
en 30 jaar, zoals een 83-jarige inwoner op donderdag 5 mei in de Hortensialaan? Maak zeker melding bij
de politie via 0900-8844.

Barendebrug ontmanteld!
Aalsmeer - De stenen liggen klaar,
de riolering is gemaakt, de Dorps-
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Onwel naar het
ziekenhuis
Aalsmeer - Een viertal personen zijn afgelopen week per ambulances naar het ziekenhuis vervoerd omdat zij onwel waren geworden. Op woensdag 4 mei is vanaf de Aalsmeerderweg een 18-jarige Aalsmeerder met spoed naar de
VU vervoerd. De man was gevallen.
Hij bleek een te lage bloeddruk te
hebben. Op vrijdag 6 mei arriveerde de ambulance met zwaailicht in
de Saturnusstraat rond half vijf in de
middag. Een 82-jarige inwoner was
onwel geworden. De man is vervoerd naar het ziekenhuis in Amstelveen vanwege een te lage hartslag en een te lage bloeddruk. Op 6
mei om zeven uur in de avond is een
scooterrijder onwel geworden op
de Legmeerdijk. De 50-jarige man
uit Kudelstaart kwam ten val en is
met een gat in zijn hoofd naar het
ziekenhuis vervoerd. Op zaterdag
7 mei rond vier uur in de middag
heeft de politie assistentie verleend
bij een onwel geworden vrouw in
een jachthaven aan de Stommeerweg. De 86-jarige vrouw uit Kortgene is per ambulance vervoerd naar
ziekenhuis Amstelland.
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Bij gecombineerde decoren is
het voordeligste decor gratis!

Op Koninginnedag presenteerden vrijwilligers van de brandweer Aalsmeer
zich op het Raadhuisplein. Er werden demonstraties gegeven en jeugdige inwoners werd de mogelijkheid gegeven een brandje te blussen.
Foto: Yvonne van Doorn.
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Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Fietsen, haspel
en radio weg
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 mei is ingebroken in een schuur aan de Hornweg.
De dieven hebben een schuifdeur
open gebroken. Ontvreemd zijn
twee fietsen, een mamafiets en een
mountainbike, een hoge drukspuit,
een haspel en een boormachine.
In de schuur stond tevens een Golf
cabriolet geparkeerd. Uit de auto is verder ook de radio gestolen.
De inbraak heeft tussen tien uur in
de avond en negen uur ‘s morgens
plaatsgevonden.

Op zoek naar
een baan?
Maak met ons een
afspraak voor een
intakegesprek.

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945

tijd met de werkzaamheden werd
een opknapbeurt voor de Barendebrug aangekondigd en hier is afgelopen woensdag 11 mei een aanvang mee gemaakt. Een grote kraan
ontmantelde de ophaalbrug, die een
nieuw verfje krijgt en waarvan verroeste onderdelen vervangen gaan

worden. Het is tot zover bekend niet
de bedoeling dat het ophaalgedeelte van de brug weer in werking gezet gaat worden.
Volgens de borden duren de werkzaamheden in de Dorpsstraat nog
tot 15 mei. Overigens kan wel weer
de Rozenstraat ingereden worden
om het centrum uit en in te komen.
Hier voorzichtig en langzaam rijden,
is wel aan te raden!

Intensieve controles op Westeinder

10 Boetes voor snelvaarders
Aalsmeer - Het mooie weer lokte
afgelopen weekend heel veel watersporters de Westeinderplassen
op. Bij de politie zijn veel meldingen binnen gekomen over overlast
op het water door (te) snel varende boten. Met name de jeugd bleek
fors het gas ingeduwd te hebben.
De vaarsurveillance heeft controles
gehouden en er zijn tien bekeuringen uitgeschreven aan watersporters die met hoge snelheid over de
Poel en door de smalle sloten vaar-

den. Besloten is om bij mooi weer
intensieve controles te gaan houden
op de Westeinderplassen. De vaarsurveillance krijgt hierbij assistentie
van het politieteam Amstelland en
de handhavings ambtenaren (boa’s)
van de gemeente.
De controles gaan zich niet alleen
richten op snelheid, ook gevraagd
gaat worden naar vaarbewijzen en
vermogens van de motoren van de
boten ten opzichte van de leeftijd
van de bestuurders.

Radio uit bus gestolen

Boetes controle
zwaar vervoer

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
6 op zaterdag 7 mei is ingebroken
in een in de Gloxiniastraat geparkeerde bedrijfsbus. Door de dieven
is een zijruit aan de voorzijde ingeslagen. De inbrekers zijn er vandoor
gegaan met de autoradio.

Fiets lenen
Aalsmeer - Op woensdag 4 mei
rond half twaalf in de ochtend is
vanuit een tuin in de Dorpsstraat
geprobeerd een roodkleurige fiets
te stelen. Een bewoner zag een onbekende man op het perceel en is
polshoogte gaan nemen. De 35-jarige man zei de fiets voor vijf minuten
te willen lenen. Dit ging niet door,
de bewoner heeft de fiets afgepakt
en de man weggestuurd. De politie werd gealarmeerd en naar aanleiding van een omschrijving kon de
35-jarige aangehouden worden. Hij
bleek nog een straf uit te moeten
zitten van negen dagen.

Aalsmeer - Op donderdag 5 mei
heeft de politie tussen drie uur in
de middag en tien uur ‘s avonds een
controle gehouden op zwaar vervoer aan de Dreef. Diverse chauffeurs hebben hun truck aan de kant
moeten zetten voor onderzoek. Er
zijn boetes uitgeschreven voor het
houden van een te korte rusttijd,
veranderen van de schijf en onder
andere geen papieren kunnen tonen. Van een buitenlandse vrachtwagen bleken de remschijven kapot
te zijn. Bekeuringen zijn uitgeschreven van bedragen tussen de 110 en
440 euro.

Inbraak woonpand
Aalsmeer - Tussen zeven uur in de
ochtend en vier uur ‘s middags is op
woensdag 4 mei ingebroken in een
woonpand in de Dorpsstraat. Alle
kamers van de woning zijn door de
dieven doorzocht. De buit is divers.

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand
www.kunstuitleen-timeless.nl

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
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GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Nu tot 31 mei bij
aanschaf van een

NEFIT Topline
Compact HRC 30
een Moduline 300 gRATIs!!!
Neem contact met ons op
voor informatie of een
vrijblijvende offerte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKDIENSTEN
Zondag 15 mei
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst 10u. met Rob Kool. Crèche,
peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. met Esther Vorsterman. Speciale dienst voor de kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Diensten 10u. en 16.30u.
stu. H. Carlier.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Dienst om 10u. met R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Dienst zondag om 10.30u. Eucharistieering met ds. H. Post en ds. A.
Blonk. Eerste communie.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 16 mei 20u.
met pastor Bert Piet.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst met ds. Henriette van Dunné. Extra collecte:
Stichting Veelkleurig Kansen.

Seniorenreis
BV De Pomp

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst om 19u. br. H.B. Slagter uit
Wijk bij Duurstede.

Aalsmeer - Vrijdag 13 mei vindt de
seniorenreis van buurtvereniging
De Pomp plaats. Vanaf het Pompplein, schuin tegenover de apotheek, vertrekt de bus om half negen in de ochtend. Normaal gesproken is het vertrekpunt gesitueerd bij
’t Baken in de Sportlaan, maar vanwege de verbouwing in de Open
Hofkerk staat de bus nu aan de andere kant van de Sportlaan. Alle
deelnemers staat een schitterende
dag te wachten.

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten om
10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Dienst om 10u. ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. E.J. Westerman. Organist: Joh. v/d Zwaard.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u.
ds. P. Vroegindewey, Ermelo.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Van
Borsselenweg 116.
Zondag 10u. 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 met spreker.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller en 16.30u.
ds. P.A. Strating uit Den Haag.
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Zaterdag
17u.
Kloosterhof, woord en communieviering, N. Kuiper.
Zondag om 10.30u. Karmelkerk
Euch. viering, L. Seeboldt m.m.v. De
Mirakeltjes. Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Dienst om 10u. met ds. J. van Veen.
Ook 10u. Kinderkerk.

PCOB 30 jaar!
Aalsmeer - De agenda voor PCOB
bijeenkomst op donderdag 19 mei
staat in het teken van het 30-jarig
bestaan van de afdeling. Uiteraard
ontbreken de traditionele items, zoals financiën en jaarverslag niet. Dit
jaar zijn er enkele bestuursmutaties.
Aftredend zijn Jan Creemer en Berend Vollmuller. Het bestuur is blij er
in geslaagd te zijn aan de ledenvergadering nieuwe kandidaten voor te
kunnen stellen in de personen van
Lia Koolhaas-van Breenen en Jan
van Unen. Natuurlijk wordt het jubileum gevierd met een hapje en een
drankje en het traditionele spelletje
bingo ontbreekt uiteraard niet! Aanvang van de middag is 14.30 uur en
plaats van samenkomst is zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad.

Activiteiten bij
Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 18 mei
is er van 9.30 tot 11.30 uur inloop
en ontmoeting en van 12.00 tot
13.00 uur wordt weer een overheerlijke lunch geserveerd bij de
Oost-Inn in de Catharina Amalialaan 66, ingang bibliotheek. ’s
Avonds van 19.30 tot 21.30 uur kunnen op creatieve wijze sieraden gemaakt worden. Voor al deze activiteiten is iedereen van harte welkom. Inlichtingen via 0297-345413
of kijk op: www.oosterkerk.info.

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Misty woont in de Pasteurstraat in
Kudelstaart. Wie haar heeft gezien
wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer via 0297-343618.

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

Vermist:
- Beatrixstraat in Oosteinde: Cyperse kat met witte sokjes en bef.
Paars bandje met vage witte stippen.
- Rastraat in Kudelstaart: Zilvergrijze gecastreerde kater van 8,5
jaar. Hij heet Fabiyan en is een blauwe Rus. Is vrij klein voor een
kater en heel fijntjes.
- Hornweg: Zwarte kater met wit driehoekig vlekje onder de kin.
- Bakboordstraat in Kudelstaart: Mickey, een vaal oranje rode kater
met een beetje wit.
- Aalsmeerderdijk in Oude Meer: Zwangere cyperse poes van 3 jaar.
Ze heet Pierk.
- Pasteurstraat in Kudelstaart: Misty. Een lapjespoes met veel wit.
Zij heeft een wit gezicht met een rode vlek op haar neus en wit
puntje aan haar staart. Zij is een beetje schuw.
- Begoniastraat: Snoesie. Zij is een donkere schildpad poes, zwart
met roodbruin van kleur.
- Weteringplantsoen, Centrum: Otto, een magere rood gecastreerde kater van 13 jaar oud met blauw bandje om. Heeft in rechteroog naast pupil een zwarte stip.
Gevonden:
- Noordpolderweg: Witte, jonge kat met grijze vlekken.
- Bachlaan, Hornmeer: Zwart/roestbruine kat met witte bef en witte rechter achterpoot. Heeft een zwarte streep over zijn rug en een
pluimstaart.
Goed tehuis gezocht:
- Dwergkonijntjes met staande oren.

Steeds meer mensen naar
herdenking in Kudelstaart
Kudelstaart - Het inwonertal van
Kudelstaart groeit. Inmiddels telt het
dorp bijna achtduizend bewoners.
Een kleine groep daarvan was afgelopen woensdagmorgen aanwezig bij het Propellormonument bij de
Einsteinstraat voor de 4 mei-dodenherdenking. Mogelijk dat de locatie
over een paar jaar te klein wordt voor
de herdenking. Het ‘schiereiland’ in
de grote vijver met mooie begroeiing doet al jaren prima dienst voor de
4 mei bijeenkomst en elk jaar groeit
de belangstelling. Waren het vroeger nog alleen ‘staanplaatsen’ bij de
grote Propellor; woensdag jl. stonden stoelen netjes in rijen opgesteld
voor publiek om te herdenken. Wie
weet volgend jaar nog veel meer zitplaatsen of uitkijken naar een andere
- grotere - locatie? Volwassenen en
kinderen legden kransen; tevens waren er bloemstukken namens de gemeente en de Wijkraad.

Monument ter nagedachtenis
aan bemanning Hell’s Fury
Aalsmeer - Consul General mevrouw Julie E. Ruterbories, burgemeester Pieter Litjens, Joop Kok
(ontwerper van het gedenkteken) en Peter de Raaf (voorzitter
van de Stichting Crash) hebben 4
mei samen het nieuwe oorlogsmonument in Nieuw-Oosteinde onthuld. Tijdens een plechtige bijeenkomst aan G. den Hertoglaan werden de omgekomen bemanningsleden van het vliegtuig Hell’s Fury herdacht. Na toespraken van Peter de Raaf(stichting Crash), Joop
Kok (ontwerper van het monument),
Consul General mevrouw Julie E.
Ruterbories (Consul General van de
Verenigde Staten van Amerika) en
Pieter Litjens werden bloemen bij
het monument gelegd. De Hell’s Fury was een bommenwerper van de
Amerikaanse luchtmacht. Tijdens
een missie naar vliegveld Schiphol, werd het vliegtuig getroffen
door Duits luchtafweer geschut en

Waar is lapjespoes Misty?
Kudelstaart - Als vermist opgegeven door zijn baas, is lapjespoes
Misty. Het dier heeft een wit gezicht met een rode vlek op de neus
en een wit puntje aan haar staart.

Is uw huisdier
zoek?

Dodenherdenking Raadhuisplein:

“Wij zijn bevoorrecht”
Aalsmeer - Een groot aantal Aalsmeerders was afgelopen
woensdagavond 4 mei aanwezig bij
de nationale dodenherdenking op
het Raadhuisplein.
Zowel jong als oud woonden de
herdenking voor de gevallenen in
de Tweede Wereldoorlog bij. Maar
ook werd stil gestaan bij de mannen en vrouwen die in andere oorlogen zijn gesneuveld en bij bewoners in diverse landen in het Midden-Oosten die bij ongeregeldheden hun leven hebben gegeven voor
vrijheid. “Wij zijn bevoorrecht”, zo zei
burgemeester Pieter Litjens hierover in zijn speech. Door leerlingen

van de Oosteinder en de Zuidooster
werden, voor de twee minuten stilte ter herdenking, gedichten voorgelezen. Na de overdenking klonk
het Wilhelmus en werden witte duiven los gelaten. Als laatste werden
de gevallenen bedankt voor het geven van hun leven voor onze vrijheid
middels kransen.
De eerste werd bij de gedenksteen
gehangen door burgemeester Pieter
Litjens samen met de nestor van de
raad, Wim Spaargaren. De muziek
werd verzorgd door muzikanten van
Flora en de bijeenkomst werd begeleid door scoutingroep Wiol & Willem Barendsz.

stortte het vliegtuig op 13 december
1943 neer in de buurt van de huidige G. den Hertoglaan in Aalsmeer
Oost. Hierbij zijn de zes bemanningsleden R.C. Roberts,C.A. Jackson, S.B. Peterson, W.E. Turner, R.M.
Becker en H.M. King omgekomen.
Captain R. P Stanford overleefde het
drama. Hij werd krijgsgevangen gemaakt. Tijdens het bouwrijp maken
van het gebied voor nieuwbouw in
Nieuw Oosteinde werden brokstukken gevonden van de Hell’s Fury. De
stichting Crash kwam toen als snel
op het idee om een blijvende herinnering aan de gebeurtenis van 13
december op te richten in de nieuwe wijk. Bij de nu blijvende herinnering, het monument bestaat uit een
zuil van glas waarin foto’s van het
neerstorten van de Hell’s Fury (gemaakt uit een vliegtuig uit hetzelfde
konvooi) zijn verwerkt, kan de jaarlijkse dodenherdenking gehouden
worden.
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Vrijdag weer Bacchus da Musica

Band Ambacht in Bacchus

Aalsmeer - Ambacht is een Nederlandstalige popformatie bestaande uit Jorn Roodbol, Eric Weterings,
Roy Koopmans, Dennis Toebak en
Jordy van Drunen. Hun liedjes worden gekenmerkt door harmonische
zang en akoestische sound en zweven ergens tussen de kleinkunst,
pop- en rockmuziek. De teksten zijn
afwisselend melancholisch, scherp
en ontroerend. Aanstaande vrijdag 13 mei treedt het vijftal op tijdens Bacchus da Musica in het culturele café aan de Gerberastraat.
Jorn Roodbol en Eric Weterings ontmoeten elkaar in 1999 op de middelbare school. Vrijwel meteen beginnen de twee jonge honden met
het schrijven van hun eigen repertoire en in 2005 besluiten ze de muziek uit te breiden met een volledige band. Met de komst van Jordy (drums/percussie), Roy (piano/
gitaar) en Dennis (basgitaar/zang)
krijgen de liedjes eindelijk de vorm
die ze nodig hebben. Drie jaar later
speelt de band in voorprogramma’s
van onder andere Trijntje Oosterhuis
en De Dijk en belandt een demo cd
in de handen van het management

van de Bredase popgroep Abel. Dit
management gelooft in hun muziek
en besluit te investeren in een album. Eind 2008 beginnen onder leiding van Joris Rasenberg, zanger
en songwriter van Abel, de opnames van de debuutplaat van Ambacht die eind 2009 worden afgerond. Een titel voor het eerste werk
van de band bleek niet gemakkelijk maar uiteindelijk werd er gekozen voor ‘De Roes’, naar één van de
tracks op het album. De eerste single, ‘Voorgoed Zo Mooi’, komt uit
op 2 juli 2010 en het balletje begint
langzaam te rollen voor de heren uit
Brabant. De single komt eind september in de Top 100 en de band is
te gast bij vele diverse lokale, regionale en nationale radio- en televisiestations. Begin 2011 is ook voorspoedig begonnen met de aankondiging van een nieuwe single, genaamd ‘Nummer 206’. De opnames
voor de videoclip zijn eind januari afgerond, ruim voor de releasedatum van medio februari. Ambacht speelt vrijdag vanaf 21.30 uur
in Bacchus. De toegangsprijs is uw/
jouw gift.

Voor iedereen van 14 tot 17 jaar

Zaterdag Wild’n Noize in
N201 met dj Daquillo
Aalsmeer - Zaterdag 14 mei editie
drie van Wild ‘n Noize in de N201
aan de Zwartewg, misschien wel
het vetste feest voor iedereen vanaf 14 jaar. Wederom een goedgevulde avond met dj’s Darryl Dwight,
Daquillo, dj Kez, Jules Jeremy en gehost door MC double D.. Een avond
vol met de heetste house en urban
tracks om lekker op los te gaan! Het
thema van vanavond: ‘Pretty white
under the black light’, dus trek je
witte shirt, broek, top, schoenveters aan en de hele zaal veranderd

in een fluoriserende menigte waar jij
dus ook bij kan zijn! Vorige edities
waren uitverkocht. Het is dus verstandig om van te voren kaarten te
bestellen. Dat kan door een mailtje
te sturen naar info@n201.nl, maar
ook op de meeste middelbare scholen in de buurt zijn kaartverkopers
te vinden. Het feest is van 21.00 tot
2.00 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 6 euro en aan de deur, mits
voorradig, 7,50 euro. Meer informatie en foto’s van de vorige keer zijn
te vinden op www.n201.nl .

Vind geluk bij Tante Truus
Aalsmeer - Aankomende vrijdag
13 mei gaat het weer een hilarisch
gezellige avond worden in feestcafé
Tante Truus. Naast de lekkere meezingmuziek, onder het genot van
een drankje en een hapje kunnen
de bezoekers weer genieten van de
ouderwetse sfeer en gezelligheid.
Dat vele mensen feestcafé Tan-

Covers met Dazzle sausje
zaterdag in Oude Veiling
Aalsmeer - In het kader van “We
willen wel weer eens wat muziek
maken” heeft De Oude Veiling voor
aanstaande zaterdag 14 mei de
Aalsmeerse band Dazzle op het programma staan. Voor velen is Dazzle inmiddels een bekende band. In
de ruim 25 jaar dat de band actief
is op diverse podiums zijn verschillende wisselingen binnen de band
geweest. De formatie nu bestaat
uit de zangeressen Martha Hoffslag en Colette Lanser, leadzanger
en mondharmonicaspeler Charles
Preeker, drummer Nico van Staaveren, toetsenist Arjo Lanser, bassist Bob Hoogenboom, gitarist Martijn Vogelaar op gitaar en zang Dick
Kuin. De naam van Jaap Vogelaar
wordt gemist in het rijtje, Jaap is na

zijn ziekte weer op de goede weg,
maar een avond op de bühne is nog
net even te veel gevraagd. Maar let
op, hij is op de weg terug.
De muziek van Dazzle bestaat nog
steeds uit oude en nieuwe covers,
maar altijd met het Dazzle sausje overgoten. Het repertoire varieert van Pink Floydd tot aan Jimi
Hendrix, maar ook Amy Winehouse
komt voorbij, kortom, tijd voor een
avondje luister plezier. Mochten er
bij toeval nog muzikanten met een
saxofoon of viool langskomen, dan
zijn ze natuurlijk van harte welkom
om een steentje bij te dragen aan
de feestvreugde. Het optreden van
Dazzle zaterdag in De Oude Veiling
begint rond 22.30 uur en zal zo rond
01.00 uur eindigen.

te Truus weten te vinden bleek wel
op vrijdag 29 april toen Tante Truus
Blauw Bloed ontmoette! Voor de volledige agenda: www.fctantetruus.nl.
Wie weet vind jij vrijdag 13 mei het
geluk bij Tante Truus?! De deur zal
door Tante Truus geopend worden
om 21.00 uur en de entree is natuurlijk gratis. De bezoekers maken

STAGE
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Bingo en dj’s Elmar, Jaap
en Jochem in de Praam

voor de Praam, weten wat hij gaat
doen? Kom dan gezellig even kijken
en doe mee! De praam is aanstaande zaterdag al open vanaf 13.00 uur.
Dus je bent al op tijd van harte welkom voor een heerlijk bakje koffie.
Vanaf 16.00 uur komt Estafette DJ
Jaap Wey draaien tot 19.00 uur. De
kidsboetclub is geopend, dus neem
gerust de kids mee. In de avond
wordt een WAK-feest georganiseerd in de Praam en komt DJ Jochem van Leeuwen draaien. Het belooft weer een mooi feest te worden met ook een loterij. Aanvang:
22.00 uur. De entree is uiteraard geheel gratis. Alvast voor in de agenda! Volgende week donderdag 19
mei is het Duvel’s feestje in café de
Praam. DJ Zwekko komt deze avond
de muziek draaien en zijn er leuke
acties en workshops in verband met
de Week van de Amateurkunst.

Met allround salsaband Axioma

Salsa live in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 12 juni (eerste pinksterdag) wordt weer de Salsa live edition georganiseerd in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Het groots opgezette salsa feest
langs de beachvolleybal velden
wordt overdag ingevuld met bootcamps voor de intermediate en gevorderde dansers. Tijdens de bootcamps wordt er les gegeven in salsa, chacha on 2 en bachata. Na de
workshops verzorgt de allround

salsa en latin band ‘Axioma’ een
avondvullend programma. Het beloofd een zinderende latin party te
worden met spetterende percussie,
knallende blazers en warme zang.
Heerlijk genieten en dansen op de
lekkerste salsa-, merengue- en bachatamuziek. All night long! Wees
hier op tijd bij, want vol is vol! Surf
voor meer informatie en kaarten
naar de website van The Beach:
www.beach.nl.

Exposities
Zaterdag 14 mei:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum Crash in fort Aalsmeer open,
Aalsmeerderdijk 460. Elke zaterdag
11-16u.
14 en 15 mei:
* Historische Tuin open. Ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
13.30 tot 16.30u. Expositie ‘60 Jaar
brandweer Aalsmeer’ in Historisch
Centrum.
Tot en met 22 mei:
* Expositie met glaskunst en schilderijen in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 12 juni:
* Jubileum expositie Aalsmeerse
Doopsgezinden, Eigen wijs, eigen
weg in kerk Zijdstraat 53. Te bezoe-

Diversen
Donderdag 12 mei:
* Lezing schrijver Auke Kok in bibliotheek, Marktstraat, 20.15-22u.
* Vogelquiz bij Vogelvereniging in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
vanaf 20u.
* Bingo-avond in café de Praam,
Zijdstraat vanaf 20u.
Vrijdag 13 mei:
* Kaartavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Speelavond dartclub Poel’s Eye in
Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijving
sluit om 19.45u.
* Finale bedrijventoernooi Voetbalvereniging Aalsmeer op velden aan
Dreef. Vanaf 19u. Aansluitend feestavond met dj en zanger Norman.
* Kaarten bij Supportersver. Kudelstaart in Dorphuis v/a 20u.
Zaterdag 14 mei:
* Nationale molendag. De Leeuw,
Zijdstraat open, 10-17u.
* Solextoerrit. Vertrek 10.30u. vanuit
Dorpshuis Kudelstaart.
* Fotospeurtocht voor jeugd 7-14jr.
Start 15u. in Bacchus, Gerberastraat.
Zondag 15 mei:
* Kinderboerderij Boerenvreugd in
Nieuw Oosteinde, boerent in Snoekbaarstraat met schaapscheren en
gezellig terras. Van 11 tot 15u.
15 tot en met 22 mei:
* Feestweek Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat en in tent in Konnetlaantje. Kijk voor programma op
www.feestweekrijsenhout.nl.
Dinsdag 17 mei:
* Speelavond buurtver. Ons Genoegen in OTT, Hortensialaan, 19.30u.
Woensdag 18 mei:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Circusmiddag voor jeugd bij De
Binding, Zijdstraat. 13-17u.
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat
vanaf 19.30u.
Donderdag 19 mei:
* 30 Jaar PCOB, viering in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad, 14.30u.
Vrijdag 20 mei:
* Voorleesdisco voor kids in Bacchus, Gerberastraat, 17-20u.
Zaterdag 21 mei:
* ‘Het laatste rondje’, toerrit voor oldtimers en sportwagens. Start 10.30u.
Konnetlaantje in Rijsenhout.
Vergaderingen
Donderdag 12 mei:
* Vergadering Beraad en Raad in
gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 18 mei:
* Vergadering wijkraad Stommeer in
Parklaan 26a. Aanvang: 19.30u.
Donderdag 19 mei:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u

Metal4Monkeys in N201

Zaterdag start Week Amateur Kunst

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
12 mei, wordt er weer gezellig bingo gespeeld in café de Praam in de
Zijdstraat. De bingoavond begint
om acht uur en de eerste trekking
is om half negen. De entree is uiteraard geheel gratis en een lootje kost
50 cent. Vrijdag 13 mei komt DJ Elmar draaien in de Praam. Hij heeft
aangegeven zijn leukste feestplaten mee te nemen. Dus, het wordt
vast en zeker weer een gezellige
boel. Vergeet niet je legitimatie mee
te nemen, anders kom je er helaas
niet in.
Deze zaterdag is de opening van de
WAK in Aalsmeer. Met een lange
loper door bijna de hele Zijdstraat
vindt zaterdag 14 mei om 14.00
uur de opening van de Week van
de Amateur Kunst plaats voor café de Praam. Vanaf 14.00 uur staat
ook dichter Marcel Harting in en

Muziek
Vrijdag 13 mei:
* Disco bij ‘t Gilde voor jeugd, ingang Proosdijstraat. Groep 1 t/m 5
vanaf 19u. Vanaf groep 6 om 20u.
* Praamavond met dj Elmar in café
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Bacchus da Musica met optreden
band Ambacht in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Metal4Monkeys in N201, Zwarteweg vanaf 21u.
* Feestcafé Tante Truus open, Hollandse hits. Dreef (Bon Ami) v/a 21u
Zaterdag 14 mei:
* F&VA toont films over Aalsmeer in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Wakfeest met loterij met dj Jochem
van Leeuwen in café de Praam, Zijdstraat vanaf 22u. Estafettemiddag
en kidsboetclub 16-19u.
* Wild’n Noise voor jeugd 14-17jr. in
N201, Zwarteweg, 21-02u.
* Band Dazzle live in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 22.30u.
14 tot en met 21 mei:
* Week van de Amateurkunst in
Aalsmeer met diverse activiteiten,
workshops en optredens. Zie: www.
dehint.nl.
Maandag 16 mei:
* Open repetitieavond mannenkoor
Con Amore in Irene, Kanaalstraat
vanaf 19.30u.
Dinsdag 17 mei:
* Klassiek concert Merel Huizinga in
Kloosterhof, Clematisstraat v/a 19u.
* Open repetitie Kaaijk & Co. in Bacchus, Gerberastraat v/a 20.30u.
* Open repetitie Sonority in Heliomare, Zwarteweg 98 v/a 20.30u.
Woensdag 18 mei:
* Jamsession met band optreden in
club Blitzz, Marktstraat v/a 20u.
Donderdag 19 mei:
* Duvel’s feestje met dj Zwekko in
café de Praam, Zijdstraat v/a 20u.
* Open repetitie Bindingkoor in kerk,
Zijdstraat 55, 19.45-21.15u.
* Open repetitie smartlappenkoor
Denk aan de Buren in Bacchus,
Gerberastraat, 20.30-22.30u.
20 en 21 mei:
* Toneelvereniging Kudelstaart
speelt komedie ‘Bed Kwartet’ In Oude Veiling, Marktstraat. Ook op 26,
27 en 28 mei. Aanvang alle avonden
20.15u. Zaal open v/a 19.30u.

ken iedere dinsdag 14-16ul, zaterdag 14-17u. en zondag 11.30-14u.
Tot en met 19 juni:
* Expositie ‘Water’ met Aalsmeerse
kunstenaars in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag 14-17u.
Tot en met 15 juni:
* Tekeningen van leerlingen van basisscholen met thema ‘Ik kan vliegen’ op Kinderkunstzolder in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag t/m zondag 14 tot 17u.

Feestweek van 4 t/m 10 september

Groot Hollands spektakel in
feesttent met Glamourama
Aalsmeer - Vrijdag 9 september
presenteert de stichting Feestweek
in de tent op het Praamplein een
groot Hollands spektakel met onder
andere Glamourama, een twaalfkoppige spetterende showband met
aan het front maar liefst vier vrolijke
zangeressen die één groot feest der
herkenning brengen. Dankzij het tomeloze enthousiasme van de bandleden, de unieke uitgebreide bezetting en het brede maar originele repertoire, weet Glamourama ieder
feest tot een succes te maken. Ook
gaan tijdens dit Hollandse spektakel
de spots aan voor Peter Beense, Jan
Smit en het trio Adlicious.
Peter Beense
Peter Beense is al 26 jaar actief als
zanger. Hij is een goede vriend van
het Nederlandse en Engelse lied.
Peter Beense is altijd al een gepassioneerd zanger geweest. Hij zorgt
gegarandeerd voor een big party. Zijn repertoire is het best te omschrijven als een mix van Engels en
Nederlandstalig met een zomers,

zuidamerikaans tintje op z’n tijd.
Adlicious
Adlicious is een popgroep, bestaande uit de 25-jarige Shirley, de 23-jarige Jordy en Laise van 27. Na eerder
te hebben meegedaan aan de Britse X Factor, ze kwamen hier tot de
Bootcamp, besloten ze in 2011 deel
te nemen aan de Nederlandse versie. Hiermee hebben ze een plekje
in de liveshows weten te bemachtigen, in de categorie groepen.
Jan Smit
Jan Smit heeft een roerig jaar achter
de rug. Er werd veel over hem gesproken en nog veel meer over hem
geschreven. En Jan zelf? Die zei
niets, maar stortte zich vol overgave op het schrijven van teksten en
muziek voor zijn nieuwe album, die
de veelzeggende titel “Leef” kreeg.
Jan Smit is blij dat hij het weer over
muziek kan hebben en mag zingen!
Kijk voor meer informatie over deze
en alle andere optredens en activiteiten op www.feestweek.nl.

Aalsmeer - Metal4Monkeys is een
initiatief van twee onafhankelijke en
eigenzinnige metalbands uit Nederland om naast een leuke reeks optredens te spelen ook iets te doen
voor een goed doel, namelijk Stichting AAP. Dit zal op vrijdag 13 mei
plaats vinden in de N201 en per bezoeker zal 1 euro gedoneerd worden aan Stichting AAP. Stichting
AAP is een Europees opvangcentrum voor apen en kleine uitheemse
zoogdieren zoals wasberen, neusberen en prairiehondjes. De dieren
zijn afkomstig uit de illegale handel,
Vaak zijn de dieren er slecht aan toe.
Bij AAP krijgen ze de rust en verzorging om te herstellen en te leren
weer met soortgenoten om te gaan.
Daarna wordt er een geschikt herplaatsadres gezocht. Helaas is niet
elk dier te herplaatsen. Voor hen
heeft AAP permanente opvang gerealiseerd, De volgende bands zullen te zien zijn tijdens de Metal4Monkeys Tour: Violent Demise en
Seven Days Remain. Groove, uptempo, strak, energiek, dynamisch,
fun en vooral hard! zijn de steekwoorden waar de Amsterdamse/

Zaanse metalband Violent Demise
voor staat. Vanaf april 2007 is Violent
Demise bezig geweest met het maken van metal, zoals metal bedoeld
is. Live werkt de band heel aanstekelijk, kleine of grote zalen, niemand staat stil. Seven Days Remain
is een band afkomstig uit het zuiden van Nederland. Beïnvloed door
bands als Killswitch Engage, Soilwork, Unearth en Hatesphere brengen deze 5 muzikanten een rauwe
mix van beukende riffs en pakkende
melodieën. Met hun muzikaal vakmanschap produceren ze voer voor
iedere moshpit waar entertainment
en gezelligheid de sleutelwoorden
zijn! Bovengenoemde bands trekken het hele land door om geld op
te halen voor het goede doel en in
elke zaal word de avond geopend
door een lokale band; aanstaande vrijdag is dit You’re too young,
de nog jonge metalband die al eerder behoorlijk indruk wist te maken
met hun lekker afwisselende, goed
in het gehoor liggende potje metal.
De N201 aan de Zwarteweg is open
vanaf 21.00uur, de entree is 5 euro,
zie ook: www.metal4monkeys.nl
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officiële mededelingen
het loKet wonen, welzijn en zorg is
op 31 mei gesloten

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
wijKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraKen burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
drs.P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 24 mei en 7 juni 2011.
gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente– info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

• Op 31 mei 2011 is het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg gesloten in de gemeenten Aalsmeer en
Uithoorn. Tevens is het telefonisch spreekuur
op deze dagen ook gesloten.
gewijzigde openstelling
• Maandag 16 mei is de receptie en afdeling
dienstverlening om 15.00 uur gesloten,
tevens is het gemeentehuis ook telefonisch
vanaf 15.00 uur niet bereikbaar.
Het gemeentehuis is op de volgende data de gehele
dag gesloten:
• Maandag 16 mei vanaf 15.30, tevens is het
gemeentehuis telefonisch ook gesloten
• Donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag)
• Vrijdag 3 juni
geactualiseerde mandaat- volmacht, en machtigingsregeling
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Aalsmeer hebben op 3 mei jl. op
grond van artikel 160 en artikel 170 Gemeentewet, Boek 3
titel 3 Burgerlijk wetboek en hoofdstuk 10 van de Algemene
wet bestuursrecht de geactualiseerde mandaat- volmacht, en
machtigingsregeling vastgesteld met de daarbij behorende
lijsten. In deze lijsten is per afdeling aangegeven wie welke
besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke
handelingen mag verrichten namens het college of de burgemeester. De regeling treedt in per 1 mei 2011. Gelijktijdig
met deze regeling zijn ook de Budgethoudersregeling, Het
Besluit werkzaamheden budgethouders en het Besluit aanwijzen budgethouders vastgesteld. Alle regelingen zijn op de
website terug te vinden en in te zien bij de afdeling Bestuursondersteuning, cluster JZ
beKendmaKing registratie Kinderopvang
Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken
wij bekend dat in het eerste kwartaal van 2011 de volgende
voorzieningen van gastouderopvang zijn verwijderd uit het
Landelijk Register Kinderopvang:
• Mw. M. Brouwer-Stenhuis, Uiterweg 417 c, met uniek registratienummer 194719637, verwijdering op eigen verzoek van de houder, per 01-01-2011;
• Mw. J. Dresken-Vermeij, Stommeerkade 54, met uniek registratienummer 227780565, verwijdering op eigen verzoek van de houder, per 01-01-2011;
• Mw. J. van Gijlswijk, Stationsweg 18, met uniek registratienummer 184251138, verwijdering op eigen verzoek
van de houder, per 31-12-2010;
• Mw. A.M. Koster-Paauw, Aalsmeerderweg 308, met uniek
registratienummer 159317678, verwijdering op eigen verzoek van de houder, per 01-01-2011;
• Mw. J.M. Veldhuis-Commandeur, Kudelstaartseweg 297
met uniek registratienummer 179142124, verwijdering
op eigen verzoek van de houder, per 01-01-2011;
• Mw. S.M. van der Wal, Meervalstraat 27, met uniek registratienummer 182747645, ontbreken bemiddelingsrelatie
met gastouderbureau, per 01-01-2011.
wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
• Hornweg 248, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Legmeerdijk 313(Oost), het verwijderen van asbest.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
• Baanvak 99, het vergroten van de woning;
• Diverse locaties, het plaatsen van 12 reclameborden;
• Geerland 89, het vergroten van een schuur;
• Kastanjelaan 6, het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel;

• Ketelhuis 41, het plaatsen van een dakopbouw;
• Oosteinderweg 416, het vergroten van de woning;
• Stommeerweg 35, het verwijderen van asbest.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 12 mei 2011.
Kennisgeving ontwerpbeschiKKing wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor:
• Oosteinderweg 215, monument, het aanbrengen van geluidsisolatie.
De aanvraag, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken van
9.00 tot 11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/
of mondeling zijn zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening via telefoonnummer
(0297) 387 698.

welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
Kennisgeving besluit wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
A-Z-OPR-2011-0003
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid
van de Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en
wethouders bekend dat zij op 15 november 2010 van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, in de
hoedanigheid van VVBG-orgaan, een verzoek hebben ontvangen om op grond van artikel 2.29, lid 1, onder a van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna genoemd:
Wabo) een aantal voorschriften van de bestaande omgevingsvergunning (v/h revisievergunning ingevolge de Wet
milieubeheer) van Koninklijke De Vries Scheepsbouw B.V.
gelegen Oosteinderweg 25 te Aalsmeer in te trekken en een
aantal nieuwe voorschriften aan de vergunning te verbinden.
Ingevolge artikel 2.31, lid 1, onder a van de Wabo zijn wij
gehouden om de voorschriften te wijzigen conform het verzoek. Burgemeester en wethouders hebben besloten aan het
verzoek van GS te voldoen.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Het besluit alsmede andere ter zake zijnde stukken liggen
vanaf 13 mei t/m 24 juni 2011 ter inzage in het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. De openingstijden van het
gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 08.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stukken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor van te voren een
telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 0297-387645).
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld door:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen
die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn ingebracht;
d. belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit.
Tot en met 24 juni 2011 kan een beroepschrift worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep
instellen kunnen overeenkomstig artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek doen voor het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen
bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter
van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
(zie bovengenoemd adres). Voor het behandelen van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening
worden griffierechten berekend. Het besluit wordt van kracht
een dag na de dag dat de beroepstermijn is afgelopen tenzij
tegen het besluit beroep is ingesteld en een voorlopige voorziening is aangevraagd. Het besluit wordt in dat geval niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
weeK 19
t/m 12 mei Evenementenvergunning: de grote prijs van
Aalsmeer 2011 vanaf de pier bij het Surfeiland
op 2 oktober ‘11 van 12.30-16.00 uur;
t/m 12 mei Evenementenverguning: voor het houden van
een Nationale buitenspeeldag op 1 juni 2011
van 13.00-17.00 uur;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van
spelen en een optocht t.b.v. Koninginnedag op
30 april 2011;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden
van een boekenmarkt op 8 oktober 2011 van
10.00-17.00 uur;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van
een decembermarkt op 16 en 17 december
2011, in de Zijdstraat en op het Molenplein;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van
een Oude deuren surfcup op de Westeinderplassen/ Surfeiland op 19 juni 2011 van
09.00-20.00 uur;
t/m 20 mei Concept woonvisie;
t/m 25 mei Ontheffing sluitingstijd: Café de Praam op
21 en 22 april 2011 tot 04.00 uur, op 24 en 25
april 2011 tot 05.00 uur, op 2 en 3 juni 2011
tot 05.00 uur, op 12 en 13 juni 2011 tot 04.00
uur, op 1 en 2 september 2011 tot 03.00 uur;
t/m 27 mei Evenementenvergunning: Geraniummarkt op
7 mei 2011 van 09.00-17.00 uur;
t/m 27 mei Evenementenvergunning: Zomerbraderie
winkelcentrum Kudelstaart op 29 juni 2011
van 14.00-21.00 uur;
t/m 29 mei Bekendmaking Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning van G2, het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2011 (versie 2);
t/m 1 juni Jaarverslag 2010 klachtenadviescommissie
Gemeente Aalsmeer;
t/m 2 juni Evenementenvergunning: Koninginnefeest,
Raadhuisplein op 30 april 2011;
t/m 2 juni Ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart
van 7 op 8 mei, en van 20 op 21 mei 2011 tot
02.00 uur;
t/m 2 juni Ontheffing sluitingstijd: luilaknacht
Jongerencentrum N201 van 10 op 11 juni 2011
van 18.00-08.00 uur, na 03.00 uur mogen er
geen bezoekers meer worden toegelaten;
t/m 2 juni Evenementenvergunning: Organisatie Avondvierdaagse Kudelstaart, wandel-avondvierdaagse Kudelstaart van 20 t/m 23 juni 2011;
t/m 2 juni Standplaatsvergunning: bij winkelcentrum
Kudelstaart, de verkoop van zuivel op vrijdag;
t/m 3 juni Verkeersmaatregel: stremmen G. den
Hertoglaan, 4 mei 2011 tussen 14.00–16.00
uur t.b.v. onthulling gedenkteken;
t/m 3 juni Verkeersmaatregel: stremmen Schoolstraat,
14 mei 2011 tussen 09.00-13.00 uur tbv hijswerkzaamheden;
t/m 3 juni Standplaatsvergunning: Het plaatsen van
vier statafels voor café Sportzicht, tijdens
Koninginnedag;
t/m 3 juni Exploitatie- en terrasvergunning: Snackbareethuis “De Ruif”, Kudelstaartseweg 261-B;
t/m 3 juni Exploitatie- en terrasvergunning:
“De Carnivoor”, Ophelialaan 102;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Wandelavondvierdaagse Aalsmeer van 6 t/m 9 juni 2011;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Buurtbarbecue
G. den Hertoglaan/H. Buismalaan op 18 juni
2011 van 16.00-23.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Buurtbarbecue
Sportlaan op 9 juli 2011 van 16.00–23.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Jordaanse avond, Ophelialaan op 16 juli 2011 van 20.00–01.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Triathlon Aalsmeer,
Hornmeer op 28 augustus 2011 van
09.00–16.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Feestweek, Praamplein van 4 september t/m 11 september 2011;
t/m 14 juni Koninklijk besluit tot gedeeltelijke goedkeuring onteigeningsbesluit “Dorpshaven”;
t/m 15 juni Exploitatie- en terrasvergunning: “De Stoute
Schoen”, Kudelstaartseweg 222;
t/m 15 juni Plattegrondbesluit marktterrein;
t/m 24 juni Kennisgeving besluit wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 24 juni 2011
• Oosteinderweg 215, monument, het aanbrengen van geluidsisolatie

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Realisatie oorlogsmonument
kende een lange aanloop
Aalsmeer - Woensdagmiddag 4
mei is het oorlogsmonument Hell’s
Furie in de nieuwe schoolmeesterswijk van Nieuw-Oosteinde onthuld.
Een meer toepasselijke datum is
niet denkbaar; aangezien het monument direct verwijst naar de vliegtuigcrash die ongeveer op dezelfde locatie in de Tweede Wereldoorlog (1943) plaats vond. Toch had het
herdenkingsmonument al eerder
kunnen verrijzen. Het zat de commissie die het initiatief nam voor
dit project echter niet mee. Toen in

2007 brokstukken van de bommenwerper Hell’s Furie werden aangetroffen bij het bouwrijp maken van
de grond werd stichting Crash ingeseind. Het museum in het Fort
Aalsmeer aan de Ringvaart herbergt niet alleen diverse brokstukken van bommenwerpers uit WO II,
maar biedt ook uitgebreide informatie over gecrashte oorlogsvliegtuigen in de omgeving. Ook dit toestel, een Amerikaanse B-26 Marauder, was bekend. Samen met Crash,
de gemeente, vertegenwoordigers

uit de nieuwe wijk en de gemeentelijke kunstcommissie werd een plan
gemaakt voor realisatie van een gedenktteken. Via Crash werden de
namen van de bemanningsleden
van het op 13 december gecrashte
vliegtuig getraceerd.
Met alle benodigde info en een aangewezen locatie kon de commissie
beginnen aan de volgende stap.
Een aantal voorbeelden van herdenkingstekens passeerde de revue. Op enkele plaatsen in de omgeving, zoals Badhoevedorp en
Wilnis staan wat meer klassiekere oorlogsmonumenten. Ook voor
Aalsmeer was een ‘solide’ hardstenen monument het idee. Joop Kok
en Janna van Zon, ervaringsdeskundigen op gebied van kunst en

ook lid van de commissie, dienden
een eigen ontwerp in. Het tweetal
koos een kunstwerk dat niet traditioneel oogde: een glazen monument van ruim drie meter hoog, nog
geen meter breed en er in verwerkt
drie zwartwitfoto’s van de bewuste
crash. Ook het hoe en waarom van
het neerstorten is in woorden aangebracht. Daaronder zijn de namen
van de omgekomen bemanningsleden en de naam van de gezagsvoerder ingestanst. De toen nog jonge
mannen R.C. Roberts,C.A. Jackson,
S.B. Peterson, W.E. Turner, R.M. Becker en H.M. King kwamen allemaal
om. Captain R. P. Stanford overleefde de ramp, maar werd krijgsgevangen genomen. Al met al een indrukwekkend object. Voordat voor

dit kunstwerk werd gekozen, is nog
heel wat water door de zee gestroomd. Het ontwerp van marmer
dat aanvankelijk zou worden gerealiseerd kon door kostenoverschrijding niet doorgaan. Het glazen monument was daarna de beste optie.
Diverse glasbewerkingsfirma’s konden jammergenoeg niet aan de klus
beginnen. Het viel nog niet mee om
precies de kwaliteit gegarandeerd
te krijgen die Joop en Janna voor
ogen hadden. Het glas moest niet
alleen weers- en vandaalbestendig
zijn maar ook nog eens goed de foto’s weergeven. Na vele maanden
is de klus eindelijk geklaard en kon
het gedenkteken op dodenherdenking 4 mei jl. worden onthuld.
Het staat er als nalatenschap maar

ook als monument waarbij in de
toekomst slachtoffers van alle oorlogen kunnen worden herdacht.
Joke van der Zee.
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N201 op digitale tour tijdens
week van de amateurkunst
Aalsmeer - Vj’s oftewel ‘videojockeys’ ondersteunen bij tal van evenementen de artiesten met beeldmateriaal waardoor aan de optredens een extra dimensie wordt toegevoegd. Aangezien er in de Week
van de Amateurkunst zoveel mogelijk kunstdisciplines getoond worden, wil de N201 dit combineren
met het aanwakkeren en stimuleren
van mogelijk jong talent op het gebied van live-visuals door het aanbieden van een Vj-workshop.
De workshop wordt gegeven door
een professionele Vj: Vj Lottez heeft
haar sporen al ruimschoots verdiend met talloze optredens op festivals als Awakenings, Thunderdome en Artquake. Gek genoeg zijn
goede Vj’s tamelijk schaars, terwijl
er in het club- en evenementencircuit volop werk is. Maar misschien
schuilt er in jou wel een toekomstig talent dat op grote evenementen zijn of haar kunsten kan vertonen! Deelnemers kunnen kennismaken met het programma, wat
spelen daarmee (ritme, tellen, do’s
en dont’s) en wat eigen materiaal
maken. Er wordt afgesloten met een
korte battle. De workshop wordt gegeven op donderdag 19 mei en is
gratis, maar geef je snel op want het
maximum aantal deelnemers is tien.
Publiek is welkom om aan het einde
het resultaat te bekijken. Wil je meer
info? Stuur dan een mailtje naar info@n201.nl
Vrijdag: Sleepless
De beste deelnemers mogen, mits
ze dit willen, op vrijdagavond 20 mei
in de N201 tijdens Sleepless alvast

wat improviseren met het programma. Op deze avond treden er verschillende Aalsmeerse artiesten op,
die zich bezighouden met live elektronica. De eerste act van de avond
is HGRK[zkzk]. Dit is een soloproject van de uit Aalsmeer afkomstige Wouter van Itterzon waarin hij de
grenzen van de experimentele elektro, dub en aanverwante genres opzoekt. Alles geheel live gespeeld
met diverse midi apparatuur. Easily Embarrassed, de tweede act, is
ook uit Aalsmeer afkomstig en bestaat uit een live optreden met een
breed spectrum aan live elektronica waarin er wordt opgebouwd
van sferische ambient en chillout
tot aan stevigere dub/electro. De
avond wordt afgesloten met een dj
set van Mobility, die zich meer in het
drum ’n bass genre begeeft. Omdat
het vooral lekkere chill-out muziek
is, wordt de zaal in kussentjesavond
stijl gebracht, dus lekker chillen en
onderuit gezakt genieten van relaxte muziek!
Fotografie en grafische kunst
Tijdens Sleepless wordt op de witte muren van de N201 aan de Zwarteweg een presentatie gegeven binnen een aantal thema’s waarin jonge amateur-fotografen hun werk tonen. Ook diverse creaties van amateur grafisch ontwerpers word getoond. Eén van de thema’s is uiteraard het thema van de WAK: ‘Wakker worden’.
Heb jij ook mooie foto’s of grafische
creaties die je wilt delen met het
publiek? Stuur dan een mailtje naar
info@n201.nl voor meer informatie.

Zaterdag fotospeurtocht voor jeugd

Bacchus tijdens de WAK

Aalsmeer - Tijdens de WAK (week
van de amateurkunst) staat de amateur kunstenaar centraal en ook cultureel café Bacchus laat zien dat zij
naast de professionele kunst ook
met amateurkunst uit de voeten
kan. Op zaterdag 14 mei presenteert
Bacchus een fotografische speurtocht voor kinderen in de leeftijd van
7 tot 14 jaar rond het thema ‘Word
wakker mooi Aalsmeer’. Doel is deze groep op een leuke laagdrempelige manier met kunst in aanraking
brengen waarbij een eerste aanzet
wordt gegeven om het kind de stap
te laten malen van gewone fotografie (leuke plaatjes) naar inhoudelijke fotografie (op een bewuste manier iets beeldend vertellen). Na
een korte inleiding door Birgit (laatste jaar foto academie) en Reinoud (hobby fotograaf) worden de
kinderen in groepjes van maximaal
drie op pad gestuurd om hun fotografische tocht te volbrengen. Deze zal bestaan uit een aantal vaste
opdrachten en een aantal zelf gekozen spannende onderwerpen in
het dorp van Aalsmeer. Opgeven via
Jazz@cafebacchus.info. Aanvang
15.00 uur bij Bacchus in de Gerberastraat.
Welkom in Aalsmeer
De Film- en Videoclub Aalsmeer bestaat eind dit jaar 60 jaar en heeft in
al die jaren een ontwikkeling door
gemaakt van D8 en Super 8 smalfilm naar VHSvideo en via analoog
naar digitaal tot heden HD-video.
De clubavonden van de F&VA worden om de veertien dagen gehouden in het gebouw ’t Anker aan de
Oosteinderweg 273a in Oost. Voor
WAK verzorgt de club een filmavond in Bacchus aanstaande zaterdagavond 14 mei. De producties,
die vertoond worden, zullen voornamelijk van digitale kwaliteit zijn. In
de afgelopen jaren zijn er heel wat
filmopnamen gemaakt die betrekking hebben op Aalsmeer en omgeving. De introductiefilm ‘Welkom
in Aalsmeer’ is daar een voorbeeld
van. Daarnaast worden documentaires getoond over winterse Westeinderplassen, de Stommeermolen
en een orchideeënkwekerij, evenals
enkele speelfilmpjes over Aalsmeerse situaties. Aanvang 21.00 uur in

Bacchus, Gerberastraat.

Open repetities
Kaaijk & Co het kamerkoor uit
Aalsmeer met de wortels in de Barok. Maar ook het koor van de drinkliederen met een twist. Zin om eens
te zien hoe dit toegaat? Kom dinsdag 17 mei langs om te luisteren
en in de keuken te kijken. Wie weet
kan je ook het glas heffen met de
zangers. Aanvang 20.30 uur in Bacchus, Gerberastraat. Het smartlappenkoor Denk aan de Buren bestaat
sinds 11 november 1999 en heeft
naast geweldige muzikanten, zoals
Ally Maarse, Cor Trommel en Louise Prins, een enthousiaste dirigent:
Frans Koers. Maar zij kunnen niet
zonder de gretige zangers en zangeressen die elke donderdagavond
bij elkaar komen in cultureel café Bacchus om te oefenen op nieuwe smartlappen en levensliedjes.
Een gouden formule dus, want zingen is plezier en geeft nieuwe energie. Ook optredens zijn feestjes voor
de koorleden. Een bijzonder optreden is in Velserbroek op 25 juni. En
daar doet het koor ook mee met een
wedstrijd smartlappen zingen. Er
staan bijna 100 liedjes op het repertoire van Denk aan de Buren. De repetitieavond is elke donderdag van
20.30 tot 22.30 uur in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Iedereen die de sfeer wil proeven en
meezingen is welkom aanstaande
19 mei. Aanvang 20.30 uur.
Voorleesdisco voor kinderen
Waarom voorlezen? Het is belangrijk voor de ontwikkeling. Het prikkelt de fantasie en stimuleert onder
meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden. Bacchus presenteert dit seizoen drie voorleesmiddagen. Bijzondere lichtbeelden zullen de verhalen
bijstaan. Maar dit is nog niet alles,
want na de verhalen gaan de jongens en meisjes dansen en wordt
het culturele café een heuse kinderdisco! Kom luisteren, kijken en dansen! Het voorlezen op vrijdag 20 mei
gaat over Ali Baba en de veertig rovers. De voorlees-disco begint om
17.00 uur, zaal open vanaf 16.30 uur,
en duurt tot 20.00 uur. De toegang
is gratis.

Veel bekijks concert Aalsmeers
Harmonie met doedelzakspeler

Burgemeester Pieter Litjens is duidelijk tevreden over het bedrag waarvoor
zijn optreden werd verkocht. Veilingmeesters Gert Ubink en Dick Venema
(rechts) zijn dat ook.

Burgemeester Litjens een topper

Kudelstaartse veiling levert
ruim 17.000 euro op!
Kudelstaart - Uiteindelijk kwamen
er toch nog dertig kavels bij, zodat er afgelopen zaterdagavond (en
zondagochtend vroeg) 360 kavels
onder de hamer kwamen. Veilingmeesters Gert Ubink en Dick Venema wisten de hamer met kwinkslagen te hanteren, tot groot vermaak van de volle grote zaal van het
dorpshuis. De stemming zat er goed
in, zeker toen in de kleine uurtjes
het resultaat bekend werd gemaakt
door notaris Matthijs van Gaalen:
17.304 euro!
Diensten in trek
Topper van de avond was de verkoop van het inhuren van burgemeester Pieter Litjens. Hij gaat voor
600 euro een handeling verrichten bij Jachthaven Kempers. Ook de
twee ritten van een dag met een historische bus van de Stichting Veteranen Autobussen deden het goed.
Samen brachten die 580 euro op.
Zeer gewild waren ook de twee optredens van het shantykoor De Brulboeien die voor 430 euro zorgden.
Een hardhouten tuinbank van de
Rabobank leverde 370 euro op en
een barbecue voor vijftien personen
van Keurslager Kees Jacobs scoorde 300 euro.
Toch waren het vooral de diensten

die erg in trek waren, zoals acht uur
klussen in huis door Bouwbedrijf
Kroon (230 euro) of een sloepentocht voor 210 euro. Een weekendtrip naar Antwerpen van Sunpoint
werd voor hetzelfde bedrag verkocht. Voor 200 euro ging een schadereparatie van Lammers Autroschadebedrijf van de hand en een
Ajax-shirt met de handtekeningen
van de selectie leverde ook 200 euro
op. Met de 17.304 euro van deze elfde editie van de veiling is het totaalbedrag in twaalf jaar uitgekomen op
188.500 euro.
Het bestuur van Kudelstaart voor
Kudelstaart buigt zich nu over de
aanvragen van Kudelstaartse clubs
die hebben aangegeven voor extra
uitgaven te staan.
Voorzitter Arie de Vos: “Met het nu
opgehaalde bedrag kunnen we zorgen voor een financieel steuntje in
de rug van de clubs in ons dorp. En
dat is ook precies het doel van de
veiling.” Hij prees vooral de inzet van
de tientallen vrijwilligers die zich zaterdag (en de tijd daarvoor) hebben
ingezet. “Ze hebben bijna letterlijk
het vuur uit de schoenen gelopen
om het hele logistieke proces van
zo’n veilavond goed te laten verlopen. Alle vrijwilligers verdienen een
zeer groot compliment!”

Het was een drukbezochte en vooral gezellige veiling in het Dorpshuis

Aalsmeer - Zaterdag 7 mei gaf
Aalsmeers Harmonie een buitenconcert tijdens de geraniummarkt
op het Raadhuisplein. In de stand
van Marcel Spaargaren werd ruimte gemaakt voor ruim veertig muzikanten, gekleed in een witte polo
met daarop het logo van Aalsmeers
Harmonie. Voor het eerst speelde de harmonie in een grote tent,
die dankzij een gift van het Meerlandenfonds kon worden aangeschaft. Voortaan kan de Harmonie
dus droog en in de schaduw zitten,
terwijl er muziek gemaakt wordt. Tijdens de warme geraniummarkt van
afgelopen zaterdag, was het voor de
muzikanten fijn om in de schaduw
te zitten in plaats van in de felle zon.
Het programma van het buitenconcert, dat een uur duurde, bestond
uit lichte muziek. Speciaal voor dit
concert verleende een doedelzakspeler en bijbehorende slagwerkers
hun medewerking. Aalsmeers Harmonie begon het concert met de

Open avond bij
Con Amore
Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor Con Amore organiseert in het
kader van de WAK-week op maandag 16 mei een open repetitie in gebouw Irene in de Kanaalstraat.
Vanaf 19.30 uur zijn bezoekers en

mars Gammatique en vervolgens
werden onder andere gespeeld Autumn Leaves, Soul Bossanova, Paris Montmartre (medley van Franse liedjes) en de bekende mars Koning Voetbal. Na elke twee stukken
van de Harmonie, werd een stuk gespeeld met de doedelzakspeler en
slagwerkers. Deze trokken veel bekijks bij het winkelend publiek op
de geraniummarkt. De stukken met
doedelzak waren bekende werken:
Amazing Grace, Highland Cathedral, Scotland the Brave en er werd
afgesloten met Auld Lang Syne.
Het was een vrolijk concert, mede
dankzij het mooie weer. Het optreden trok veel publiek en na elk stuk
werk flink geklapt. Het was voor de
Harmonie een leuke gelegenheid
om buiten te spelen. Het volgende
concert van Aalsmeers Harmonie is
het Klapstoelenconcert op 26 juni in
Aalsmeer. Kijk voor meer informatie
over de Harmonie en haar activiteiten op www.aalsmeersharmonie.nl.

geïnteresseerden welkom. Con
Amore is een neutraal mannenkoor.
De heren zingen ‘gewoon’ alles wat
ze mooi vinden. Het brede repertoire bestaat uiy zowel klassieke als
geestelijke liederen als populair en
Nederlandstalig werk. Dirigent is
Theo van de Hoorn.
Kom luisteren en meezingen. Con
Amore kan zeker versterking gebruiken!

Meezingen met popkoor Sonority
Aalsmeer - Dinsdagavond 17 mei
opent popkoor Sonority in het kader
van de Week van de Amateur Kunst
haar deuren voor een open repetitie. Tijdens deze week laten amateurkunstenaars uit alle kunstdisciplines zien wat zij in huis hebben.
Het thema van deze week is ‘word
wakker!’ Voor wie altijd al eens heeft
willen kijken, luisteren of meezingen
in een koor is dit de ultieme gelegenheid.
Sonority bestaat uit 33 zangers
en zingt popklassiekers en eigentijds poprepertoire. De open repetitie gaat van start zoals de meeste repetities beginnen, met inzingen. Verder kunnen verzoeknum-

mers aangevraagd worden en daarnaast kan en mag natuurlijk daadwerkelijk worden meegezongen en
gerepeteerd. Ook belangstellenden,
die alleen wil luisteren, zijn van harte welkom. Sonority is op zoek naar
uitbreiding bij de bassen en sopranen. Voor geïnteresseerden is deze avond een goede gelegenheid
om eens vrijblijvend te komen meedoen. De open repetitie begint 17
mei om 20.30 uur, vanaf 20.15 uur
staat de koffie klaar, en is in Heliomare aan de Zwarteweg 98. Er zijn
geen kosten aan verbonden.
Meer informatie over het koor
op www.sonority.nl en over WAK
www.waknederland.nl.

Con Amore in jarige kerk!
Aalsmeer - Aalsmeers mannenkoor
Con Amore geeft aanstaande zondag 15 mei een feestelijk concert in
de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel. De kerk viert zijn 120-jarig bestaan en om dit luister bij te zetten
is Con Amore gevraagd een feestelijk concert te verzorgen. De dirigent
Theo van der Hoorn heeft zijn inspiratie voor dit concert laten lijden
door het gebouw en het orgel. Voor
de orgelbespeling is Theo Griekspoor gevraagd. De sopraan Carine
van den Brule zal met het mannen-

koor zingen en solo optreden. Het
programma bestaat deels uit a capella werken en de rest met orgel
begeleiding.Er staan veel geestelijke
werken op het programma, omdat
deze door de mooie akoestiek van
de kerk goed uitkomen. Met werken van Cesar Frank, Charles Gounod, Mozart, G.F.Handel, Russische
en Slavische kerkmuziek, maar ook
Richard Rodgers en Stanly Dickson
zijn in het repertoire opgenomen.
Het concert begint zondag om 14.15
uur de toegang is uw feestelijke gift.

Open repetitie Bindingkoor
Aalsmeer - Het Bindingkoor is een
enthousiaste groep ‘oudere jongeren’, zo’n 30 in getal, die onder de
vlag van Stichting de Binding een
breed repertoire zingt. Het is een
gemengd koor, de leeftijd van de
koorleden varieert van 35 tot 60
jaar en iedereen is welkom. Dirigent Henk Trommel staat inmiddels
zeven jaar met veel plezier aan het
roer. Elk jaar wordt in december in
de Doopsgezinde kerk een kerstconcert gegeven en om het jaar een
voorzomerconcert. Verder treedt het
koor af en toe op in de regio, in bejaardenhuizen, op korenfestivals en
verleent een aantal keer per jaar
medewerking aan bijzondere diensten in de Doopsgezinde kerk. Het

koor beheerst een grote diversiteit
aan stijlen, zowel klassieke als popmuziek, maar ook opera, musical en
kerkmuziek behoren tot het repertoire. Hou je van zingen? Dan is het
Bindingkoor misschien ook iets voor
jou. De sopranen en tenoren kunnen wel enthousiaste aanvulling
gebruiken. Onder leiding van dirigent Henk Trommel leer je zingen.
Het is geen probleem als je onervaren bent. Noten van blad kunnen lezen is wel nodig. In het kader van
de WAK-week wordt op donderdagavond 19 mei van 19.45 tot 21.15 uur
in de achterzaal van de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 55 een open
repetitieavond gehouden. Iedereen
is welkom.

Bluesfeest met live-muziek!
Aalsmeer - In drie ruimtes in De
Oude Veiling werd afgelopen zaterdag 7 mei een groots bluesfeest georganiseerd over de blueslegende
Robert Johnson. In het café boven
kregen de bezoekers eerst een korte lezing door blueskenner Jop Kluis
en een korte film, vervolgens verzorgde in het restaurant little boogie boy Hein Meijer uit Kudelstaart

een optreden en het bluesfeest
werd afgesloten met een jamsessie
in de bovenzaal. “Leuk om op deze wijze gebruik te maken van alle
ruimtes van dit veelzijdige culturele gebouw”, aldus een tevreden bezoeker na deze gevarieerde bluesavond, die overigens bezoekers uit
Aalsmeer en ruime omgeving wist
te trekken!
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De Leeuw zaterdag open
voor Nationale Molendag

Schilderijen in praktijk
voor weeshuis Suriname

Aalsmeer - Dit jaar is voor het eerst
in Nederland de Nationale Molendag omgetoverd in de Nationale Molendagen. In plaats van alleen op zaterdag openen dit jaar
veel molens hun deuren op zaterdag en zondag voor het grote publiek. Natuurlijk doet de korenmolen
aan de Zijdstraat ook dit jaar weer
mee, zij het alleen op zaterdag. Komende zaterdag 14 mei staan molenaars en vrijwilligers klaar om bezoekers rond te leiden door dit rijksmonument in het Centrum. De toegang tot deze enorme houten machine is komende zaterdag gratis.
Korenmolen De Leeuw staat al vanaf 1865 op haar huidige plekje in het
dorp. Voor die tijd stond deze molen, als een grondzeiler, op de plaats
van het huidige gemeentehuis. De
molen heeft sinds haar verplaatsing
de nodige hoogte- en dieptepunten
gekend. Wellicht was het grootste
dieptepunt de bouwkundige staat

Kudelstaart - Momenteel is in de
praktijk voor Fysiotherapie in Kudelstaart een nieuwe expositie te
bekijken van Kitty van Rijn.
Het zijn werken op zijde. Een schildertechniek die nogal wat technische vaardigheid vereist maar ook
de mogelijkheid om dingen aan het
toeval over te laten. Dat geeft Kitty een enorm gevoel van vrijheid.
“Het maken van een schilderij is
een proces dat ontstaat in je hoofd.
Het begint met een idee, een gevoel, een kleur, een onderwerp. En
als de tijd daar is, ga ik ervoor zitten en ga ik aan de gang. Geweldig
om dan onder je eigen handen zulke dingen te zien onstaan. Soms helemaal uitgedacht, maar dan wordt
het toch weer anders, en soms helemaal aan het toeval over laten”. aldus Kitty over haar manier van werken. De onderwerpen op de doeken zijn uiteenlopend. Veel stranden zeezichten, zonsondergangen,
maar ook pauwen en andere vogels,
wolkenkrabbers en landschappen.
De werken van Kitty zijn te koop.

waarin de molen eind tachtiger- en
begin negentigerjaren zielig over
het dorp uitkeek. De molen stond
toen letterlijk op instorten. Het daarbij behorende hoogtepunt is dan de
heropening , na een lange restauratie, in april 1996. Sindsdien draait
de molen iedere zaterdag en wordt
op deze molen tarwe, rogge, spelt,
gerst en maïs gemalen voor de zogenaamde thuisbakkers. Sinds korte tijd betrekt ook bakkerij Vooges
kleine hoeveelheden meel uit deze molen waarvan zij een specifiek
brood bakken. De molen en de molenwinkel worden open gehouden
door een relatief kleine maar hechte groep vrijwilligers. Zij doen dit alweer vijftien jaar. Komende zaterdag
laten zij graag aan u zien waarom
zij zoveel tijd in dit unieke eeuwen
oude ambacht steken. De Leeuw op
het Molenplein kan bezocht worden
tussen 10.00 en 17.00 uur. Voor meer
informatie: Jop Kluis 06-5158 0181.

Komende zondag start feestweek
Rijsenhout met motortoerrit
Rijsenhout - Van 15 tot en met 22
mei is er van alles te doen voor jong
en oud tijdens de jaarlijkse feestweek in Rijsenhout. In dorpshuis De
Reede en in de feesttent in het Konnetlaantje wordt een scala aan activiteiten georganiseerd. Terwijl aankomend weekend op de ijsbaan de
feesttent wordt opgebouwd, start
aan de andere kant in het dorp vanaf De Reede in de Schouwstraat de
motortoerrit. Op zondagochtend 15
mei om 11.00 uur wordt het startsein
gegeven. Maandagavond 16 mei organiseert Buurtvereniging DES zoals ieder jaar in samenwerking met
de Feestweek Rijsenhout het open
Rijsenhoutse domineer- en klaverjaskampioenschap in dorpshuis De
Reede. Dinsdagavond 17 mei wordt
voor de twaalfde keer de Bridge
open georganiseerd door de Bridge
Club Rijsenhout in samenwerking
met de Feestweekcommissie. Ook
dit kampioenschap vindt plaats in
dorpshuis De Reede. Woensdagmiddag 18 mei kunnen de kinderen uit Rijsenhout zich vermaken in
de feesttent op de ijsbaan tijdens
de Rabo kindermiddag. Vanaf 13.00
uur is de tent open om de kaartjes
in te vullen voor de ballonnenwedstrijd. Onder begeleiding van Mega Mindy, Spiderman en Mega Toby
zullen de ballonnen de lucht ingelaten worden. Met onder andere een
springkussen, schminken, verven,
foto’s met de superhelden, en een
kinderdisco worden de kinderen tot
rond 16.00 uur vermaakt.
3 J’s en Jan Leliveld
Woensdagavond 18 mei is vanaf
20.30 uur de tent geopend voor de
lekkerste Hollandse knallers! Onder andere de 3 J’s, Jan Leliveld en
De zingende DJ zorgen ervoor dat
de bezoekers een avond krijgen om
lang over na te praten. Frans Duijts
heeft overigens afgezegd in verband
met een televisie opname, de 3 J’s
vervangen hem. Donderdagmiddag 19 mei vindt de jaarlijkse wielerronde plaats en zal er in Rijsenhout weer gestreden worden om
op het podium te komen. De Rabo
Dikke Banden Race voor de jeugd
start om 15.15 uur, daarna wielrennen voor eerst nieuwelingen meisjes en Junior om 16.30 uur, daarna

de sportklasse vanaf 18.00 uur en
als laatste wordt om 19.15 uur het
startschot gegeven voor de elitie en
belofte klasse. Tevens wordt op de
Werf donderdagmarkt gehouden
en richten de beheerders van het
dorpshuis vanaf 17.00 uur een terras buiten in.
Donderdagavond 19 mei vindt in de
feesttent de party ‘We all love the
80’s and 90’s disco’ plaats. Op deze avond kunnen de beentjes van
de vloer op de kleurrijke verlichte
dansvloer. De glitters komen van de
discobollen en de beste classics uit
de speakers. Tevens zal deze avond
nog een special act bevatten. Tent
open vanaf 20.30 uur.
Senioren en familiedag
Vrijdagmiddag 20 mei staat vanaf
11.30 uur in het teken van de seniorenmiddag. Shantykoor de Brulboeien zal zorgen voor muzikaal vermaak. Tevens worden kaarten verkocht, waarmee deelgenomen kan
worden aan de bingo. Vrijdagavond
20 mei vind het ‘We are The Future’ indoorfestival plaats. De lekkerste R&B en house wordt uit de speakers geblazen door onder andere:
Quintino, dj Kubes, Clenn Kaslander
en Erik Walker.. De tent is geopend
vanaf 20.30 uur. Zaterdagmiddag
21 mei vindt autotoerrit ‘Het laatste
rondje’ plaats. Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor deze
rit. Wel is het leuk voor het publiek
om te kijken hoe de zestig deelnemers de start en finish overgaan. Kijken kan tussen 10.30 en 11.30 uur.
Vanaf 12.00 uur kunnen de sportievelingen uit Rijsenhout zich vermaken tijdens het boarding voetbal of
kijken hoe andere mensen aan het
zweten zijn. Zaterdagavond 21 mei
wordt tot slot een Prout to be foud
feest georganiseerd. Onder andere
Dries Roelvink, 100% Loss en diverse andere acts komen de tent op z’n
kop zetten. De tent is geopend vanaf 20.30 uur. Zondag 22 mei vindt
de jaarlijkse kerkdienst plaats vanaf
10.00 uur met dit jaar als thema ‘de
X-factor. De allerlaatste activiteit tijdens de feestweek is de familiedag
vanaf 13.00 uur met entertainment
voor jong en oud, terras en bar, zeskamp, springkussens, marktkraampjes, demonstraties, etc.

Fiets- en dj-marathon voor
Alpe d’HuZes succes!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 7
mei heeft Team Dien in samenwerking met café de Praam een fiets- en
dj-marathon gehouden voor Alphe
d’HuZes. De Aalsmeerders Bob Husemeier, Fred Wurpel, Joost de Vries,
Pascal van Leeuwen, Frank Bruine
de Bruin, Vincent van der Laan en
Alexandra Wurpel gaan in de strijd
tegen kanker de Alpe d’HuZes beklimmen en op fietsen. Om de berg
op te gaan, dient per persoon 2.500
euro aan sponsorgeld ingezameld
te worden. Het team wil in één dag
proberen zes keer te berg op en af
te gaan en deze inspanning levert
hopelijk ook veel geld op voor KWF
kankerbestrijding.
De fiets- en marathon kan een groot
succes genoemd worden. De opening in de vroege ochtend door bur-

gemeester Pieter Litjens was verrassend en een flinke oppepper voor
de initiatiefnemers. Om te mogen
fietsen moest betaald woorden en
ook de dj’s draaiden niet voor niets.
De 20 uur marathon buiten en binnen in café de Praam werd tevens
opgeluisterd met optredens van Robert Leroy, Denny Terp, Sasja Brouwers en Rick van der Kroon. En, de
actie heeft flink wat geld opgeleverd, meer dan 30.000 euro liefst! De
meeste kilometers zijn gefietst door
Stefan Eveleens en deze sportieve
inwoner wist ook het hoogste bedrag aan sponsorgeld in te zamelen
wat het fietsen betreft. Het hoogste
bedrag aan sponsorgeld om de dj’s
achter de draaitafels te krijgen is
opgehaald door Joost Voortman en
Koen van de Zwaard.

De gelukkigen zijn: C. van Beest,
Rozenhof 40; Willy van Blaaderen,
Rozenhof 47; A. Borst, Leimuiderdijk 93 uit Rijsenhout; M. v.d. BroekHoogeveen, Hoofdweg 12b uit De
Kwakel; L. v.d. Coolwijk, Hugo de
Vriesstraat 35; C.M.M. EigenhuisBatenburg, Oosteinderweg 511; J.
Hulscher-Blom, P.F. v. Sieboldlaan

44; V. v.d. Laarse, Clematisstraat 44;
Leeuwrik, Werven 25; A. Mosselman, Aalsmeerderweg 250; Scholten, Jasmijnstraat 25; M. Snaterse,
Zeeltstraat 11; E. Stolt, Ruisvoornstraat 9; S. v. Soomeren, Hadleystraat 67; D. v.d. Terp, Chrysantenlaan 58 uit De Kwakel; A.J. v. Velzen, Bilderdammerweg 117; J.E. de
Voogd, Hortensialaan 37; G. v. Vuren, Berkenlaan 20; Wessels, Geraniumstraat 22 en R. Zeeuw, Wilgenlaan 25.

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag
14 mei wordt in het Crash Luchtoorlog -en Verzetsmuseum ‘40-’45 om
11.00 uur een website gelanceerd
ter nagedachtenis aan de Fokker
T-5 856 en haar bemanning die op
13 mei 1940 nabij Ridderkerk neerstortte. Het ‘in de lucht’ brengen zal
gedaan worden door Wim Anceaux,
neef van de piloot en initiatiefnemer van de website alsmede in aanwezigheid van drie neven van commandant Bernard Swagerman. In
2004 zijn, na verschillende onderzoeken, de restanten van dit vliegtuig geborgen door Crash. Deze zijn
te zien in het museum in Aalsmeerderbrug. Op 13 mei 1940, dit jaar 71
jaar geleden, heeft de op dat moment laatst overgebleven bommenwerper de Fokker T-5 nummer 856
van de toenmalige Luchtvaart Afdeling (voorloper van de Koninklijke
Luchtmacht) getracht de Moerdijkbruggen te bombarderen. De opdracht, gegeven door de Commandant-Generaal Best, was om deze bruggen te vernietigen of in zo-

verre te beschadigen om de invasie vanuit het Zuiden door de Duitsers te voorkomen of in elk geval te
vertragen. De Fokker T-5 856 werd
vergezeld door twee Fokker G-1 gevechtsvliegtuigen, de 308 en 315.
Het bombardement mislukte. De
eerste bom ontplofte in het water.
De tweede raakte wel een brugpijler
maar ontplofte niet. Er waren vele
Duitse Messerschmitt’ s in de buurt.
De Fokker T-5 856 kreeg een voltreffer en stortte brandend neer in
de grienden langs de Noord bij Ridderkerk waarbij alle 5 bemanningsleden omkwamen. Eén van de twee
Fokker G-1’s, de nr. 315, kreeg ook
een voltreffer en stortte neer nabij
Nieuw Lekkerland . De piloot kwam
hierbij om, de schutter raakte zwaar
gewond en overleed later. De tweede Fokker G-1 nr. 308 wist te ontkomen en landde veilig op Schiphol. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum is gehuisvest in fort
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
en is iedere zaterdag geopen van
11.00 tot 16.00 uur.

Ondernemersborrel voor
leden OVA op 24 mei
Aalsmeer - Dinsdag 24 mei organiseert Ondernemers Vereniging
Aalsmeer de eerste netwerkborrel
van dit jaar. Een uitstekende gelegenheid om collega-ondernemers,
politici, vertegenwoordigers van de
gemeente en andere relaties in een
informele sfeer te ontmoeten. De
ondernemersborrel vindt plaats bij
restaurant de Kempers Roef, Kudelstaartseweg 228 van 17.00 tot
19.00 uur. Het restaurant en het buitenterras staan hier tot onze be-

schikking. Drankjes worden u aangeboden door de OVA en hapjes
door de Kempers Roef. Burgemeester Pieter Litjens zal aanwezig zijn
en een korte toelichting geven op
de gevolgen van de samenwerking
tussen de gemeenten Aalsmeer en
Amstelveen. Kortom, alle voorwaarden zijn aanwezig om er wederom
een geslaagde bijeenkomst van te
maken. De borrel is gratis toegankelijk voor leden van OVA. Vooraf
aanmelden is ditmaal niet nodig.

28 Mei feesten voor het goede
doel op Raadhuisplein

Aalsmeer - Rond Moederdag zijn
twintig spaarders getrakteerd op
een cadeaubon van 5 euro.

Presentatie website over
Fokker T-5 856 bij Crash

Samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

Top dj’s werken belangeloos mee:

Traktatie Bloemenzegelwinkeliers

Voor zeer betaalbare prijzen (om zo
veel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven van haar werk te genieten) en de opbrengsten zijn dan
ook nog eens voor het Kinderweeshuis Eben Haëzer in Sarramacca te
Suriname. Dit is een kostschool /internaat waar gemiddeld 20 kinderen verblijven. Een particulier initiatief wat al meer dan 33 jaar draait
op giften en donaties. Uw aankoop
wordt ook gedoneerd aan het Kinderweeshuis. Kitty werkt vanuit haar
eigen atelier aan de Aalsmeerderweg in Aalsmeer en volgt lessen bij
haar leermeester Willemien Kellerman in Kortenhoef.
De werken hangen tot begin juli in
de praktijk aan de Kudelstaartseweg, naast de kerk in de wachtruimte en in de gang naar de diverse behandelkamers en fitnessruimte. De
praktijk is geopend op werkdagen
van 8.00 tot 20.00 uur, op woensdag
tot 18.00 uur. Op de leestafel in de
wachtruimte in meer informatie over
het werk van Kitty te vinden. of op
artspirit.vpweb.nl.

Aalsmeer - Zaterdagavond 28 mei
bruist het Raadhuisplein met ruim
duizend dansende bezoekers en top
dj’s als The Flexican, DJ Raymundo,
DJ Roog en Misja Helsloot. Ook lokale dj’s als DJ Chillz, DJ Nista en
Francklin McKoy geven act de presence. Dresscode©blue Moves You
belooft een spetterende avond te
worden met een belangrijke betekenis. De opbrengst van deze avond
gaat namelijk naar Fight cancer, het
jongerenlabel van KWF Kankerbestrijding. Harold Ofman, initiatiefnemer en mede-organisator: “Na een
lange en gedegen voorbereiding
staat ons evenement goed op de rit.
In samenwerking met de gemeente
hebben we relevante zaken als veiligheid voor bezoekers en omwonenden goed geborgd. Er is een veiligheidsplan opgesteld en er geldt
die avond een zero tolerancebeleid.
Het wordt een fantastisch feest met
deze topnamen. Deze primeur voor
Fight cancer in Aalsmeer gaat gewoon een succes worden.”
Twitteren
Harold vervolgt: “We zijn enorm blij

met de ruime financiële bijdrage van
onze twee partners. Daarnaast zijn
er tal van bedrijven die met geld of
in natura sponsoren. Wie nog geen
toegangskaart (a 15 euro) heeft gekocht, raad ik aan dat snel te doen
want de verkoop gaat nu hard.
Er zijn maar liefst 6 voorverkoopadressen: Foto De Boer in de Zijdstraat, Gall & Gall Kudelstaart, Hartelust aan de Oosteinderweg, Intersport Duo Aalsmeer, Café Joppe in
de Weteringstraat en Kapsalon Meijer in de Dorpsstraat. In het hele
dorp hangen posters, en we hebben een club enthousiaste vrijwilligers voor de op- en afbouw. Geweldig, al die support. We merken ook
dat Dresscode@Blue echt onder de
doelgroep leeft, want er wordt regelmatig over gepost op Twitter en
Facebook.”
Fight cancer is een jong en inspirerend label van KWF Kankerbestrijding voor fondsenwerving voor kankeronderzoek, voorlichting en patiëntenondersteuning. Fight cancer
spreekt vooral mensen aan die in
actie willen komen voor de strijd tegen kanker. www.fightcancer.nl.

Solexrit start in Rietlanden
Kudelstaart - Zaterdag 14 mei is de
traditionele Solexrit Kudelstaart. De
rit voert vanuit Kudelstaart door de
Haarlemmermeer en Haarlem naar
Zandvoort. In Zandvoort wordt geflaneerd over de boulevard.
Kudelstaarters die de ‘oudjes’ en
hun (soms) nog jonge berijders willen uitzwaaien, kunnen dat doen
in de Rietlanden. Hiertoe worden
de Zonnedauwlaan en de Moslaan door de solexen in defilésnelheid genomen. Even na half elf in
de ochtend worden de solexen daar
verwacht. Om alles goed te kunnen
zien, is het aan te raden tijdig een
goed plekje te zoeken langs het parcours. Solexrijden is een hype aan
het worden. Solex verhuurbedrijven
schieten als paddestoelen de grond
uit. In Nederland zijn op het moment
al weer meer dan 30.000 solexen
geregistreerd. En er zijn meer dan
40 solexclubs. Solexvrienden Kudelstaart en De Kwakel is zo’n club.
Zij organiseren deze rit. Zie voor
meer info www.solexvrienden.nl. De
Supportersvereniging Kudelstaart
vindt dat de Solexvrienden meerwaarde voor het dorp heeft. Daarom

Vogelquiz bij
Vogelvereniging
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 12 mei, houdt vogelvereniging
Aalsmeer haar maandelijkse bijeenkomst.
Deze keer wordt een vogelquiz gehouden, waarbij de kennis van de

steunen zij de organisatie door dit
jaar een mooie donatie gegeven. Uiteraard zal op dit unieke gebaar het
glas geheven worden. Wie zin heeft
om mee te rijden met de Solexrit Kudelstaart kan met zijn of haar ‘oudje’ naar het Dorpshuis komen. Vanaf
9.30 uur staan daar de koffie en de
appeltaart klaar.
Om 10.30 uur worden de motoren
gestart en rond 16.00 uur is de finish
ook weer bij het Dorpshuis. Aan de
bar zal als slot de dag geëvalueerd
worden.

aanwezigen wordt gepeild betreffende het levenspatroon van vogels
in al haar soorten en kleurvariaties.
De winnaar gaat naar huis met een
cadeaubon. Het wordt vast en zeker
een interessante en gezellige avond
en iedere belangstellende is van
harte welkom.
De quizavond begint om 20.00 uur
en is in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3.
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Duo Plant pakte uit!
Aalsmeer - Naast een bezoek aan
de geraniummarkt afgelopen zaterdag 7 mei op het Raadhuisplein was
langs gaan bij Duo Plant aan de Stationsweg eveneens de moeite meer
dan waard. Duoplant pakte uit met
heel veel aanbiedingen, waaronder
twaalf geraniums voor slechts 5 euro, bloeien planten vanaf 1 euro en
moeder kon verblijd worden met
een prachtig en groot boeket voor
een kleine prijs van 9,50 euro. De

Ophelialaan zet moeders
in zonnetje met taart!

hele dag heeft Duo Plant veel kijkers en kopers mogen begroeten en
dat is natuurlijk niet verwonderdelijk. Op is op, was het motto, dus op
tijd ‘scoren’ was een aanrader. Overigens heeft Duo Plant aan de Stationsweg 3 wekelijks allerlei leuke aanbiedingen in perkgoed, vaste planten en bossen bloemen. Voor
nog meer keuze en aanbiedingen
is iedereen welkom in de vestiging
aan de Legmeerdijk 274.

Overname Carla de Klerk
Interieur door zoon Guido

Blij met fiets van Kruyswijk
Aalsmeer - Dinsdag 26 april is mevrouw Van der Kwaak blij verrast
weggefietst op haar gewonnen fiets
van keurslagerij Kruyswijk.
De slager in de Ophelialaan is verbouwd, heeft nu een aparte broodjesbalie, en hield als feestelijke opening een bonnetjesactie onder haar
klanten. Iets gekocht, kassabon in
de ton en wie weet wordt de fiets
uw eigendom. Uit het grote aantal
ingeleverde kassabonnen is 1 winnaar getrokken: Mevrouw van der
Kwaak. Na het verrassende telefoontje van een medewerker van de

keurslagerij, is de winnares direct
naar de Ophelialaan gekomen.
Dat ze trots is op haar nieuwe eigendom, behoeft geen betoog.

Italiaanse middag in Dorpshuis
Kudelstaart - Op zondag 29 mei
komt Italië naar Kudelstaart! Van
14.00 tot 17.00 uur kan in het Dorpshuis kennis gemaakt worden met
de Italiaanse taal en de Italiaanse
keuken. Ook staat een wijnproeverij op het programma en zal Italiaanse olijfolie op de traditionele manier
gekeurd worden! Ooit wel eens gedacht tijdens een vakantie dat het
toch wel leuk zou zijn iets meer te
begrijpen dan alleen woorden als
pizza en spaghetti? Deze Italiaanse
middag is dé gelegenheid om verder geïnformeerd te worden. Wat de
keuken betreft: Er zijn allerlei eenvoudige manieren om een echte Ita-

liaanse maaltijd op tafel te zetten.
Ook daarover worden deze middag
allerlei tips en natuurlijk enkele recepten gegeven. Pauline Kuiper is
docente Italiaans, woonde lange tijd
in Toscane en ten zuiden van Rome
en leerde daar koken van de Italianen zelf. Naast het taalonderwijs is
de Italiaanse keuken een hobby van
haar, die in Nederland uitmondde in
kookworkshops aan haar studenten.
Al pratend met enkele enthousiaste
inwoners van Kudelstaart ontstond
het idee om een Italiaanse middag
te organiseren met veel informatie
en inspiratie! Iedere belangstellende is van harte welkom!

Jojo topper bij CompaNanny
Aalsmeer - Kinderopvang CompaNanny nam afgelopen zaterdag met
oud-Hollandse spelletjes, zoals een
grote versie van vier- op- een- rij
en het gatenkaasspel, voor kinderen deel aan de braderie in het centrum. Er worden de hele dag spannende potjes vier- op- een- rij gespeeld met de Nannies en ook het
gatenkaasspel waarbij de bal niet
in de gaten mag vallen, is erg in
trek. Maar de echte topper bleek de
CompaNanny jojo! Wie kan de jojo het vaakst heen en weer bewegen? “Vaak vinden kinderen simpel
speelgoed het allerleukst omdat ze
hier nog hun fantasie op los kunnen laten. Op onze kinderopvang
en BSO hebben we daarom ook ongedefinieerd speelgoed zoals lappen stof waarmee de kinderen een
spook, prinses of vliegend tapijt
kunnen spelen”, vertelt adjunct vestigingsmanager Rachel van Erkel. Er
zitten wat ouders aan de picknicktafel lachend te genieten van een jon-

getje van 6 die met de jojo druk in
de weer is. Het gaat erom dat zowel
ouders als kinderen zich bij CompaNanny thuis voelen.
Rachel van Erkel legt uit: “Het is
voor ouders niet zo gemakkelijk om
hun kind alleen te moeten laten bij
andere mensen. Dan wil je wel zeker weten dat die mensen ook weten wat ze doen. Bij CompaNanny
krijgen de Nannies uitgebreide training vanuit hun pedagogische beleid. Zo leren ze hoe ze elk kind de
beste ondersteuning kunnen geven.
Op de BSO betekent dit bijvoorbeeld dat kinderen uitgedaagd worden en verschillende eigenschappen leren zoals respectvol met elkaar omgaan, zelfstandig zijn en
verantwoordelijkheidsgevoel.”
Aan het einde van de middag wanneer de braderie zijn einde nadert,
kunnen de Nannies eindelijk even
zitten: “Het was vandaag een leuke, gezellige dag! Volgend jaar zijn
we er weer!”

Aalsmeer - “Aan de gevestigde
naam Carla de Klerk ga ik natuurlijk
niets veranderen. Sterker nog, mijn
moeder Carla blijft voorlopig gewoon in de zaak werken.”
Aan het woord is jongste zoon Guido de Klerk, die vanaf 1 januari van
dit jaar officieel de nieuwe eigenaar is van de kleurrijke interieurwinkel in de Zijdstraat. “Mijn vader
heeft zich wel geheel teruggetrokken uit de zaak, maar mijn broer Arnaud blijft zorgdragen voor de website en mijn vrouw Nienke helpt ons
op administratief gebied. Het is en
blijft dus een echt familiebedrijf.
Naast familieleden werken wij uitsluitend met gemotiveerde zelfstandig ondernemers, die het technische gedeelte op zich nemen, zoals
montage. Dit zijn echte vakmensen.
En in de winkel hebben we regelmatig stagiaires.” Momenteel zit stagiaire Inge in de afrondende fase van
haar stage. Ze heeft het er erg naar
haar zin gehad en heeft veel geleerd
voor haar studie. Carla vertelt dat de
geschiedenis zich eigenlijk herhaalt,
want zij is op een soortgelijke manier begonnen als haar zoon: “Vroeger heette het De Boer Interieur en
die zaak is al van vader op zoon gegaan. Ik heb het huidige pand in
1999 gekocht en had toen al twintig jaar ervaring achter de rug in de
meubelbranche. Het was dus eigenlijk voor mij een kleine stap. Ik heb
me altijd als een vis in het water gevoeld en gelukkig heeft Guido hetzelfde. Hij heeft inmiddels twaalf
jaar ervaring en werkt al zo’n vijf jaar
bij ons. Wij zijn een goede aanvulling op elkaar. De tijd was rijp voor
wat veranderingen en hij brengt
ook veel nieuwe ideeën aan.” Guido
zegt daarbij geen concessies te willen doen aan de kwaliteit. “Wij hebben service en kwaliteit zeer hoog
in het vaandel staan en blijven ons
onderscheiden hierin. Dat gedachtegoed zet ik op dezelfde voet voort.”
Wat vooral nieuw is, is de webshop
die net is gelanceerd: www.designwoonwinkel.nl. De eerste bestellingen zijn hier reeds op binnengekomen. Daarnaast doen zij mee aan de

social media; internet is per slot van
rekening de toekomst.
Vernieuwde collectie
Naast meubels, kasten, banken,
eethoeken en textiel, kunt u, bij de
prachtige twee verdiepingen tellende interieurwinkel, terecht voor
woonaccessoires in de ruimste zin
van het woord. Denk aan klokken,
kapstokken, verlichting, sierkussens
en glaswerk. Nieuw in de collectie
is het merk Borowski; een opvallend kleurige collectie mondgeblazen glaskunst. Er is een aantal objecten, in verschillende prijsklassen,
te bewonderen op de begane grond.
Tevens nieuw in de collectie zijn de
meubelen van Pode, gemaakt in de
fabriek van Leolux. Naast deze nieuwe merken zijn er gevestigde merken verkrijgbaar van onder andere Dutch Originals, Pastoe (kastenmerk), Artifort, Karat en Eva Solo,
een Deens merk, tot Iittala en KFF.
Carla: “Wij geven ook totaaladviezen en komen daarvoor graag bij
de mensen thuis. Die extra service
is onze kracht.” Guido vult zijn moeder nog aan: “We luisteren naar de
wensen van de klant, geven advies
tijdens deze persoonlijke gesprekken en maken aan de hand daarvan een tekening en een vrijblijvende prijsopgave. Ik neem desnoods
diverse stoelen en lampen mee,
om zo een totaalbeeld te visualiseren. Meedenken vinden wij heel belangrijk. We willen er tenslotte voor
u, maar ook voor onszelf, een mooi
plaatje van maken. Tevredenheid
zien wij gelukkig veel terug in onze
steeds terugkerende vaste klanten.”
De openingstijden zijn van dinsdag
tot en met donderdag van negen
tot half zes, op vrijdagavond doorlopend open tot acht uur en op zaterdag van half tien tot vijf uur. Aanstaande zondag 15 mei doet Carla
de Klerk Interieur mee aan de koopzondag in Aalsmeer. Adres: Zijdstraat 9, telefoonnummer 0297324577. Voor meer informatie: www.
carladeklerk.nl.

Aalsmeer - “Dit is mijn eerste Moederdag die ik meemaak en dan word
ik gelijk zo verwend!” Dit was de reactie van José Schrama-Oorsel afgelopen zaterdag. Zij kreeg namelijk een grote moederdagtaart van
de winkeliers van de Ophelialaan.
Moeders die afgelopen zaterdag
kwamen winkelen in de Ophelialaan
hadden grote kans dat hun Moederdag niet meer stuk kon. De winkeliers deelden namelijk moederdagtaarten uit. En niet een klein taartje, nee een taart voor wel acht personen. De Moederdag kon voor veel
moeders al niet meer fout gaan. Dit
gold ook voor José Schrama-Oorsel.
“Mijn zoontje Joep is 16 januari geboren. Dit is dus de eerste Moederdag die ik in mijn leven mee maak.
En dan word ik meteen al zo verwend! Voor mij kan Moederdag al
niet meer stuk. Ik heb al even gepeild bij mijn man, die heeft ook al
voor een cadeautje gezorgd, maar ik
weet natuurlijk nog niet wat dat is.
Maar dat ik zo maar zo’n prachtige
taart krijg terwijl ik aan het winkelen
ben, dat is wel een hele grote verrassing. Ik woon hier om de hoek,

in de Kastanjelaan, dus ik doe altijd
mijn boodschappen in de Ophelialaan. Ik vind het een leuke en gezellige winkelstraat. De meeste winkeliers leer je na een tijdje wel kennen en dan is er altijd wel tijd voor
een praatje, persoonlijk advies en er
is een diversiteit van winkels, dus ik
kan voor bijna al mijn aankopen wel
in de Ophelialaan terecht. En dan
komt deze actie er ook nog bij. Ik
ben echt helemaal verrast.”
Er werden wel vijftig taarten uitgedeeld. Vijftig gelukkige moeders
dus. Eigenlijk heb je in de Ophelialaan wel vaker de kans om zo maar
een cadeautje te krijgen. Want elke
maand is er een maandactie van de
winkeliers en met feestdagen verzinnen de Ophelialaanwinkeliers
nog meer leuke acties. Vooral omdat het leuk is om de klanten wat
extra’s te geven.
En om te laten zien dat de winkeliers
van de Ophelialaan het fijn vinden
dat mensen hun boodschappen komen doen in deze gezellige winkelstraat in Aalsmeer. Meer informatie
over de Ophelialaan is te vinden op
www.opheliaplaza.nl.

Feestelijke, officiële opening
VVV Agentschap Aalsmeer
Aalsmeer - Op dinsdag 10 mei
is het VVV Agentschap Aalsmeer
feestelijk geopend door wethouder
Gertjan van der Hoeven en Eduard
Pieter Oud, zakelijk directeur Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB). Het VVV Agentschap
Aalsmeer is als eerste agentschap
in Nederland volledig ingericht in
de nieuwe huisstijl van VVV Nederland. Deze bestaat uit trendy, nieuwe kleuren en een opvallend en
herkenbaar wandmeubel met geïntegreerde informatiezuil. Het interieur is vernieuwend en overzichtelijker dan voorheen. Het Agentschap
is gevestigd in Boekhuis Aalsmeer
aan de Zijdstraat 12.
De eigenaar van het Boekhuis, Constantijn Hoffscholte, heeft met veel
enthousiasme meegewerkt aan de
totstandkoming van het VVV Agentschap. Hij is ervan overtuigd dat de
vestiging meerwaarde geeft aan zijn
winkel. Wethouder Van der Hoeven:
“De gemeente Aalsmeer is blij dat
het VVV Agentschap nu officieel is
geopend, vlak voor de start van het

toeristenseizoen. We zijn blij met
de gekozen samenwerkingsorganisaties. Zowel in ATCB als in Boekhuis Aalsmeer hebben we professionele en enthousiaste partners gevonden voor een goede informatievoorziening richting toeristen en recreanten.” Ook Eduard Pieter Oud is
enthousiast dat gekozen is voor een
officiële VVV dienstverlening. “Gezien de herkenbaarheid van het VVV
merk op de Nederlandse markt is
deze samenwerking erg zinvol. ATCB is binnen de Metropool Amsterdam de logische partner en heeft
een op maat gemaakte oplossing
aangeboden.” Aalsmeer heeft als
grote publiekstrekkers de bloemenveiling FloraHolland en de Westeinderplassen. In de nieuwe Metropool campagne van ATCB wordt
Aalsmeer gepresenteerd met het
karakter ‘Flower Strip’. De campagne is gericht op internationale bezoekers en heeft onder andere als
doel het herhaalbezoek te stimuleren en het toerisme in de regio te
spreiden.

Door Miranda Gommans

‘Bloemen en planten verdienen beter’

Eerste Greenportcafé op 26 mei!

Mega-boeket voor moeder
van het jaar: Mahjan Yari
Aalsmeer - Tijdens de geraniummarkt afgelopen zaterdag 7 mei is
het jaarlijkse moeder van het jaar
boeket uitgereikt aan ditmaal Mahjan Yari uit Kudelstaart. Jaarlijks
zet KMTP Groei en Bloei een inwoner in het zonnetje en dit keer voor
echt een heel bijzondere en actieve Kudelstaartse. Miekje Hoffscholte reikte, als beschermvrouwe
van de markt, onder grote belangstelling het boeket uit. Mahjan Yari is geboren in Afghanistan, maar
moest in 1995 vluchten. Zij verliet
haar land met haar drie zonen en
een dochter. Zij vluchtte naar Pakistan, maar kon niet blijven. Via Rusland, Cuba en Equador arriveerde
zij uiteindelijk in 1997 in Nederland.
In 2000 kregen zij en haar kinderen
eindelijk hun paspoort en kwamen

terecht in Kudelstaart. Haar man
heeft Mahjan Yari niet meer gezien, alleen heeft zij haar vier kinderen opgevoed. In Aalsmeer is zij
een bekende bij met name oudere inwoners. Mahjan Yari is vrijwilligster in de zorgcentra Kloosterhof
en Aelsmeer. Ook is zij actief in de
stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer. Vanuit deze organisatie heeft zij samen met een groepje buitenlandse vrouwen een bijzonder exotisch ontbijt verzorgd ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Joost Hoffscholte. Bescheiden, maar trots, nam de Kudelstaartse het mega-moederdagboeket in ontvangst! Volgens Miekje
Hoffscholte een terechte keuze van
Groei en Bloei: “U bent een bijzondere en moedige vrouw.”

Aalsmeer - ‘Bloemen en planten
verdienen beter’. Onder dat motto
wordt op donderdag 26 mei het eerste Greenportcafé Aalsmeer gehouden voor iedereen die bij de sierteeltsector betrokken is.
Sprekers zijn Marco van Zijverden (CEO Dutch Flower Group), Ivo
Brautigam (directeur Bloemenbureau Holland), Peter Oei (SIGN) en
Jaap Bond, voorzitter van Greenport
Aalsmeer. Het Greenportcafé wordt
gehouden in showkas De Arendshoeve in Aalsmeerderbrug. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via www.greenportaalsmeer.nl.
“De prijzen voor bloemen en planten staan onder druk. Toch hoort
de branche volgens het ministerie
van Economie, Landbouw en Innovatie bij de topsectoren. Is er iets
mis?” Daarover gaat op het op 26
mei tijdens het eerste Greenportcafé Aalsmeer. De organisatie rekent,
gezien de sprekers en de actuele
problemen, op een inspirerende bijeenkomst. Alle ondernemers in de
sierteeltcluster zijn uitgenodigd en
ook belangstellenden zijn van harte welkom.
”Het gaat niet alleen om de huidige problemen in de markt, maar ook
hoe de sierteelcluster daar als geheel mee omgaat. Denk aan infrastructuur, instroom van medewerkers en behoud van kennis”, aldus
de initiatiefnemers van het Greenportcafé. Peter Oei van SIGN (Stich-

ting Innovatie Glastuinbouw Nederland InnovatieNetwerk) gaat in
op de mogelijkheden van de markt
van (over)morgen, waarmee ondernemers nu al rekening mee kunnen
én moeten houden. ‘Out of the box’
-denken en doen biedt nieuwe kansen, maar hoe speel je daar op in?
Directeur Ivo Brautigam van Bloemenbureau Holland gaat met de bezoekers in discussie over het denken vanuit de consument en de rol
van nieuwe media, social media. Op
beide terreinen heeft Bloemenbureau Holland een nieuwe visie en
plannen ontwikkeld, waar sierteeltondernemers op in kunnen haken.
Marco van Zijverden, CEO van de
Dutch Flower Group, geeft zijn visie
op strategie en samenwerking. De
Dutch Flower Group, wereldwijd de
grootste sierteelthandelsonderneming, is per 1 mei een strategische
alliantie aangegaan met Mavuno,
een van de grootste internationale sierteeltproducenten met vestigingen in Afrika. Wat zijn hiervan de
achtergronden en gevolgen? Met
de bezoekers van het Greenportcafé
en voorzitter Jaap Bond van Greenport Aalsmeer gaan de sprekers in
discussie onder leiding van Monique Ooms.
De inloop in showkas De Arendshoeve is vanaf 15.00 uur, het programma duurt van 15.30 tot 17.00
uur en wordt afgesloten met een
netwerkborrel.

2e katern
Vliegende start in Aalsmeer

ingezonden

VVD bezoekt VTOC Fokker
Aalsmeer - Recentelijk heeft
de VVD Aalsmeer een werkbezoek afgelegd aan VTOC Fokker te
Aalsmeer, die zich in 2011 heeft gevestigd aan de Van Cleefkade. Het
Vaktechnisch
Opleidingscentrum
Fokker is een PART opleidingslocatie, die PART-opleidingen en examens aanbiedt.
De PART kwalificaties houden in dat
de opleidingen resulteren in een internationaal geaccepteerd en vereist certificaat waarmee de houder
aan vliegtuigen en helikopters onderhoudswerkzaamheden mag verrichten. De internationale regelgeving is zeer streng. Maar zij die
bij VTOC Fokker slagen, staan met
sterke benen in een maatschappij, die groter is dan de Nederlandse landsgrenzen. Directeur Martin van Grieken: “We zijn zeer content dat deze unieke opleidingen in
Aalsmeer kunnen worden aangeboden, nabij het epicentrum van de
vliegtuigindustrie, Schiphol.” VTOC
Fokker leidt per jaar circa 200 professionals op voor werkgevers als
bijvoorbeeld de Koninklijke Luchtmacht. Daarnaast verzorgen zij een
groot deel contractonderwijs en
scholen zij nog diverse cursisten
per jaar op specifieke modules bij.

Het opleidingsinstituut is om nog
een andere reden uniek, zo constateert Van Rijn, woordvoerder onderwijs van de VVD: “VTOC Fokker is
niet afhankelijk van overheidsfinanciering. Bij dit opleidingsinstituut is
dus sprake van een welkome niche
in de markt waar ondernemen en
opleiden hand in hand gaan. Het is
een mooi voorbeeld hoe praktijkonderwijs vorm gegeven kan worden.” Na een doorstart werd in 2005
VTOC Fokker overgenomen door de
huidige directeur en eigenaar Martin van Grieken. De heer Van Grieken heeft zijn roots in Aalsmeer liggen. Van Grieken: “VTOC Fokker
vindt zijn oorsprong in de opleidingschool van Fokker Aircraft. In onze huidige moderne tijd heeft VTOC
Fokker zich ontwikkeld tot de toonaangevende opleidingslocatie die
gecertificeerde technici aflevert.” Na
een rondleiding op het opleidingsinstituut werden door de VVD fractie en de directie Van Grieken nog
nagesproken over de waarde die dit
bijzondere opleidingsinstituut voor
de gemeente Aalsmeer betekent.
Aalsmeer mag trots zijn dat de gemeente er zo’n betekenisvol opleidingsinstituut bij heeft, werd er ten
slotte geconcludeerd!

De gelukkige inbreker...

‘Met belgerinkel naar de winkel’

Eerste spaarkaart campagne
voor wethouder Ulla Eurich
Aalsmeer - De campagne ‘Met
Belgerinkel naar de winkel’ is officieel van start gegaan. Tijdens de Geraniummarkt op 7 mei in het Centrum haalde wethouder duurzaamheid Ulla Eurich de eerste sticker bij
Waning Tweewielers. Op de braderie was ook een informatiekraam,
waar spaarkaarten, stickers en gadgets werden uitgedeeld aan mensen die op de fiets of lopend waren.
De kraam was bemand door de gemeente Aalsmeer en leden van de
Fietsersbond Aalsmeer. Bij het inleveren van een volle spaarkaart
bij een deelnemende winkel maakt
men kans op één van de twee Batavus BUB fietsen en vele andere prijzen. Wethouder Eurich: “Het is goed
om te zien dat inwoners én winkeliers enthousiast zijn over de campagne. Er wordt stilgestaan bij de
gezondheid en het milieu en daarmee zijn leuke prijzen te winnen.”
Spaarkaarten en stickers voor de

actie zijn te verkrijgen bij de deelnemende winkeliers in de gemeente Aalsmeer. De deelnemende winkels bevinden zich in het Centrum,
de Ophelialaan en in Oosteinde. Hopelijk melden ook de Kudelstaartse winkeliers zich nog aan. Deelnemende winkeliers, meer prijzen
en extra informatie zijn te vinden op
www.aalsmeer.nl/belgerinkel.
Energiemarkt
De actie ‘Met Belgerinkel naar de
winkel’ maakt deel uit van het duurzaamheidbeleid van de gemeente Aalsmeer. Op 28 mei vindt in
kader van dit beleid een energiemarkt plaats in het gemeentehuis
van Aalsmeer. Op deze markt krijgen inwoners tips om te besparen
op energie en portemonnee. Er zijn
demonstraties van zonneboilers en
er is een bedrijf dat een gewone
fiets om kan bouwen tot een elektrische fiets.

Wijkraad Hornmeer vergadert
Zijn er meer nieuwsgierigen?

Onderdak geheime instelling
Aalsmeer - “Ik rij dagelijks langs
een gebouw, uitziende als een bedrijf, maar met kenmerken van Fort
knox en/of de Bijlmerbajes.
Waarom staat er op het gloednieuwe pand aan de Lakenblekerstraat
13, naast Biemond en van Wijk, niet
gewoon een bedrijfsnaam op de gevel? Geeft Aalsmeer eindelijk ook

een geheime en spannende instelling onderdak? Misschien zijn er wel
meer nieuwsgierigen?”, aldus Kees
Knecht uit de Berkenlaan 31.
Voor de ‘onthulling’ kan gebeld worden naar de heer Knecht via 0297340133 of stuur een mailtje naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Aalsmeer - Donderdag 19 mei
komt Wijkraad Hornmeer weer bijeen in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 19.30 uur is een
half uur beschikbaar voor bewoners
met vragen en/of suggesties over de
Hornmeer. Aansluitend volgt de reguliere vergadering, waarbij behalve de wijkraadleden ook politie en
raadsleden aanwezig zijn. De vergadering is openbaar. Op de agenda
staan onder andere een eerste aanzet voor het baggeren van de wateren en aanleg van natuurvriendelijke
oevers in de Hornmeer. Ook de vervanging van bruggen in het Hornmeerpark komt ter sprake. De volledige agenda is binnenkort te vinden op de website van de wijkraad:

www.wijkraden-aalsmeer.nl. De volgende vergadering is donderdag 30
juni. Op deze datum is een bewonersavond gepland met informatie
door de gemeente over de aanleg
van natuurvriendelijke oevers in de
Hornmeer.
Nieuwe leden zijn overigens welkom. Heeft u wellicht een uurtje per maand beschikbaar om het
wonen in de Hornmeer aantrekkelijk te houden en wilt u meedenken over de toekomst van de Hornmeer? Vraag dan informatie bij Irene
Keessen via 0297-324079 of stuur
een e-mailtje naar wijkraadhornmeer@hotmail.com, of een briefje naar Roerdomplaan 46, 1431 WK
Aalsmeer.

Ik, bewoner van het Fonteinkruidhof te Kudelstaart werd in de nacht
van zondag op maandag 1 mei wakker voor een sanitaire stop. Ik kijk
nog even boven uit het raam en zie
daar een persoon die zich nogal verdacht gedraagt. Nu zult u zich afvragen wat is verdacht, nou dat zal ik u
vertellen dat is iemand die alle auto’s afgaat en overal naar binnen zit
te kijken en op zijn hurken tussen
auto’s gaat zitten. Ik denk bij mezelf
laat ik de politie maar eens gaan
bellen. Die vragen mij het hemd
van het lijf maar goed ik geef netjes antwoord en een gedetailleerde beschrijving van de persoon die
zich nog steeds tussen de auto’s ophoudt. De politie verzekert me dat ze
eraan komen. Mijn man is inmiddels
ook wakker geworden en vergezelt me bij ons nachtelijke avontuur
wat natuurlijk best spannend is. Ieder ogenblik kan de politie de straat
inrijden en grijpt die gozer in zijn
kraag en wij zitten eerste rang en
zien alles gebeuren. Minuten gaan
voorbij en nog steeds geen politie.
Onze gelukkige inbreker heeft inmiddels de deur opengemaakt van
de auto van de buurman en gaat erin zitten. Wij die dit recht onder ons
raam zien gebeuren bellen wederom de politie, met het verhaal dat
man die zich verdacht gedroeg, nu
ook echt zijn slag slaat in de auto
van de buurman. Ons wordt wederom verteld dat de politie onderweg
is en er elk moment kan zijn. Nou
de spanning stijgt want nu kan de
politie voor een heterdaadje gaan,
ze krijgen deze inbreker gewoon
op een presenteerblaadje aangeleverd. Het enige wat ze nog hoeven
te doen is nu de staat inrijden achter de auto van onze buurman gaan
staan en de beste man uit de auto
te vissen. Maar goed kostbare minuten vestrijken en onze gelukkige inbreker komt uit de auto met
de stereo/navigatie van de buurman en stopt deze in een AH-tas en
loopt de staat uit en verdwijnt in de
nacht. Vervolgens minuten later arriveert dan eindelijk de politie en wij
besluiten om ook maar naar buiten
te gaan en te vragen waarom het

zolang geduurd heeft en wijzen de
auto aan en jawel hoor raam open
en stereo/navigatie weg. De politie
vraagt nog welke kant hij is opgegaan en hoe hij eruit ziet, nu zakt
helemaal de broek van mijn kont dat
heb ik jullie een half uur geleden al
doorgegeven antwoord ik. De heren
stappen in de auto en scheuren de
straat uit op zoek naar de gelukkige
inbreker. Die als ie dit leest pas begrijpt wat een geluk hij heeft gehad.
Ik vind het echt niet te geloven dat
als je politie belt dat het een half uur
moet duren . Nou is de gemeente
Aalsmeer toch niet heel groot dat je
een half uur nodig hebt om ergens
in Kudelstaart te komen. Dus beste mensen zorg ervoor dat uw spulletjes veilig zijn want aan de politie
van Aalsmeer hoeft u ze niet toe te
vertrouwen.
Roel en Renate Gerritsen,
Fonteinkruidhof 17,
Kudelstaart
E-mail: roel.renate@versatel.nl
De politie heeft inmiddels contact
gehad met de bewoners. Dezelfde
nacht vond rond hetzelfde tijdstip een
ramkraak plaats bij de Rabobank in
Uithoorn. De surveillancewagen, op
weg naar Kudelstaart, werd opgeroepen om koers naar Uithoorn te zetten.
De prioriteit werd aan deze inbraak
gegeven. Helaas heeft de politie in de
nachtelijke uren niet meer capaciteit
dan drie wagens voor Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen. Jammer vindt
de politie het wel dat vergeten is de
bewoners in Kudelstaart van de ramkraak op de hoogte te stellen en dat
dus pas later naar Kudelstaart gekomen kon worden.

Inbraakgolf auto’s
Aalsmeer - In de nacht van zondag
8 op maandag 9 mei zijn vijf inbraken gepleegd in auto’s in de Hornmeer. Het betreft alle auto’s van het
merk Opel en uit alle vijf zijn de airbags gestolen. De wagens stonden
geparkeerd in de Fuutlaan, Kamperfoeliestraat en Rietgorsstraat.

Krassen bij jongeren Rode
Kruis op geraniummarkt

Het zijn grauwe ganzen!
Aalsmeer - Jaarlijks een leuk tafereel, de ganzen met kleintjes bij
de Westeinder. Het zijn er wel heel
veel minder, maar nog genoeg om
even te bewonderen. Het zijn echter
niet, zoals vorige week vermeld, nijlganzen. De redactie kreeg eerst een
mailtje van een lezer dat het geen
nijlganzen zijn, maar wat voor een

soort wel, wist zij niet. Een telefoontje later op de ochtend van een andere lezer, bracht het antwoord wel.
Het zijn grauwe ganzen! Wat een
naam, ze zijn toch best mooi en een
beetje kleurrijk.
Nijlganzen hebben overigens een
witte rand rond de ogen. Weer wat
geleerd!

Vergadering
Stommeer

Poging inbraak
met auto

Aalsmeer - Wijkraad Stommeer
vergadert op woensdag 18 mei.
Agendapunten zijn onder andere: Inloop voor buurtbewoners voor
het stellen van vragen en discussie,
voorbereiding nationale buurtdag
op zaterdag 24 september, nieuws
over de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) en de stand
van zaken betreffende de nieuwsbrief. Zoals gebruikelijk wordt afgesloten met de rondvraag.

Aalsmeer - Rond drie uur in de
nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7
mei is geprobeerd in te breken in
een bedrijf op het Schinkeldijkje.
Met een auto hebben inbrekers getracht de toegangsdeur open te rijden. De deur bleek bestand tegen
de klap en de dieven zijn er zonder buit vandoor gegaan. Gezien
is dat de inbrekers met twee auto’s arriveerden, een Golf en een
Ford Focus. Beide wagens zijn later in de nacht gezien in Huizen, bij
een rampkraak op een tankstation.
Wie meer kan vertellen over deze
inbraakpoging wordt verzocht contact op te nemen met de politie via
0900-8844.

Graag nodigt het bestuur de buurtbewoners uit de wijk Stommeer uit
voor deze bijeenkomst, die aanvangt om 19.30 uur en, zoals gebruikelijk, plaatsvindt in de Parklaan 27.

Aalsmeer - De kraam van het Jongeren Rode Kruis stond weer boordevol prijzen tijdens de jaarlijkse geraniummarkt op 7 mei.
Deze prijzen konden gewonnen
worden door te krassen op de Rode Kruis kraskaart, een envelop van
de waslijn te trekken of door de
grabbelen in de grabbelton. Voor
een klein geldbedrag kon er worden deelgenomen aan de spellen
op deze stralende dag. De gehele opbrengst van de dag wordt besteed aan activiteiten en uitjes voor
mensen in Aalsmeer en Uithoorn
die zich in een sociaal isolement bevinden. Vrijwilligster Melanie Nes:
“We hebben een leuk bedrag ingezameld en daar gaan we leuke activiteiten van organiseren voor mensen die dat verdienen.” Het is de vijfde keer dat het Jongeren Rode Kruis
Aalsmeer en Uithoorn is vertegenwoordigd op de geraniummarkt. Na
het succes van het enveloppenspel
tijdens de Serious Request actie in
Uithoorn, werd dit spel in Aalsmeer

succesvol herhaald. Met leuke prijzen van diverse bedrijven en winkels uit Aalsmeer was er veel aanbod voor de deelnemers. Ook konden kinderen worden geschminkt.
“De mensen waar wij ons vrijwillig
voor inzetten, hebben veel plezier
bij onze activiteiten. Daarom is het
belangrijk dat we dit blijven doen.
Het geld dat wij hiervoor inzamelen maakt ons werk mogelijk”, aldus
vrijwilliger Jeroen Heimeriks. Wil jij
je ook een keer vrijwillig inzetten om
mensen te helpen? Mail dan naar
rkjongeren@hotmail.com. Ook zijn
de jongeen te volgen via Twitter op
@jjrodekruis.
Collectanten gezocht
Tijdens de markt hebben zeven mensen zich aangemeld om te collecteren voor het Rode Kruis Aalsmeer.
Rode Kruis is hard op zoek naar collectanten en aanmelden kan nog
steeds. Aanmelden kan via e-mailadres jarosenboom@hotmail.com of
bel met 0297-323235.

Er werd veelvuldig gekrast op de speciale Rode Kruis kraskaart tijdens de Geraniummarkt.

Zaterdag slottoernooi jongste
volleybaljeugd in Proosdijhal
Kudelstaart - Zaterdag 14 mei
wordt van 9.00 tot 17.00 uur in de
Proosdijhal 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 einde 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.
In totaal doen er 67 teams mee. De
wedstrijden zijn verdeeld over drie
tijdvakken, zodat iedere categorie
zijn programma in ongeveer twee
uur heeft afgewerkt. Normaal staat
bij een toernooi alleen promotie of
degradatie op het spel. Deze keer
wordt 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 net als 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 ge-

maakt. Een flink aantal kinderen
stroomt door naar de C-jeugd en zal
in het vervolg wekelijks hun wedstrijden gaan spelen. Na de meivakantie zijn de groepen zoveel mogelijk 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 uitdagender
(veel bewegen) is geworden door
de invoering van het circulatievolleybal. Bij Oradi/Omnia zijn kinderen uit zowel Aalsmeer, Kudelstaart,
Amstelveen, Rijsenhout als De Kwakel lid. De thuisbases voor de trainingen zijn de Proosdijhal (dinsdagen 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 zo nodig 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 zomerstop op
proef komen trainen. Als je zaterdag
even tijd hebt, kom dan kijken (toegang gratis) in de Proosdijhal. Bij
het wedstrijdsecretariaat zijn mensen aanwezig, die inlichtingen kunnen geven over het volleybal bij Oradi/Omnia. Verder kan gebeld worden met Mariska Bus, telefoon 0617120446 of Frits van der Zee, tel.
0297-329682 voor advies. Zie verder:
http://www.svomnia.nl.
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Tropisch warm op gezellige
geraniummarkt en braderie

Aalsmeer - Altijd beter dan regen,
zon en droog weer, maar afgelopen
zaterdag 7 mei was het zelfs tropisch warm, voor de braderie en de
geraniummarkt had het beste enkele graden minder gemogen. Toch
weerhield de hoge temperatuur de
inwoners niet om massaal naar het
centrum te gaan en plantjes te ‘scoren’ op de geraniummarkt en gezellig te slenteren op zoek naar leuke
koopjes op de braderie. Op de geraniummarkt boden diverse bedrijven
en stichtingen allerlei zomerbloeier,
vaste tuinplanten en allerlei nieuwe snufjes op het gebied van decoratie aan. Veelal met de handen vol
en blije gezichten verlieten de kopers de markt. Nogmaals een rondje
om nog even te kijken of er nog iets
moois aangekocht kon worden, behoorde tot de mogelijkheid, want bij
Groei & Bloei kon de aangekochte
waar tijdelijk gestald worden. Sjouwen hoefde niemand, een deel van
het Raadhuisplein was beschikbaar

gebleven voor parkeermogelijkheid.
Na de geraniummarkt was de braderie eveneens in trek. Vooral in
de ochtend werd voetje voor voetje langs de kramen gelopen. Van alles werd te koop aangeboden, van
sieraden tot tassen, van kleding tot
boeken en onder andere van beeldjes tot parfum. Voor de jeugdige bezoekers stond in de Weteringstraat
een springkussen klaar, konden ze
eendje vissen en mocht gesprongen worden op de grote trampoline
van sportvereniging Omnia. En wie
trek had gekregen van het ‘shoppen’ kon deze stillen met onder andere stroopwafels, loempia’s, patat
en worst. Bij de diverse horeca kon
overigens ook plaatsgenomen worden en genoten worden van heerlijke koele drankjes en lekkere hapjes. Ondanks de warmte kan teruggekeken worden op twee geslaagde activiteiten die beide vanaf de
aanvang tot sluitingstijd goed bezocht zijn.
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Kindervakantieweek vindt
onderkomen bij AV Aalsmeer!
Aalsmeer - De locatie van de Kindervakantieweek was nog wat onzeker, maar inmiddels is een prachtig nieuwe onderkomen gevonden
bij atletiekvereniging Aalsmeer in
de Sportlaan.
De Kindervakantieweek, georganiseerd door Stichting de Binding,
jeugd- en jongerenwerk Aalsmeer
en Kudelstaart, is voor veel mensen in Aalsmeer een begrip. Dit
jaar van maandag 29 augustus tot
en met vrijdag 2 september komen meer dan 100 kinderen bij elkaar om een geweldige week te beleven! Elk jaar is er een nieuw thema voor deze week. Vorig jaar was
dat bijvoorbeeld: ‘Jungle’. Op maandag bouwen de kinderen in groepen een hut. Deze hut is hun verzamelplaats voor de rest van de week.
Door de week heen zijn er verschillende activiteiten zoals zeskamp,
knutselen, sporten en is er natuurlijk ruim de tijd om de hut helemaal
in stijl te bouwen en te versieren. De
dagen duren van 10.00 uur tot 16.00
uur. Ruim 35 vrijwilligers begeleiden de kinderen de gehele week bij
de activiteiten. Opgeven voor deze
week is noodzakelijk. De inschrijvingen zijn inmiddels gestart. U kunt
uw kind(eren) aanmelden door het
sturen van een e-mail naar kindervakantieweek@debinding.nl
Ver-

meld daarin het aantal kinderen,
hun namen, inclusief achternamen,
volledig adres, geboortedata en telefoonnummers. U geeft uw kind op
voor de hele week, hiervoor wordt
een kleine vergoeding van 20 euro per kind gevraagd. Deze 20 euro kan overgemaakt worden op het
rekeningnummer van Stichting de
Binding. Dit nummer ontvangt u nadat u een bevestigingsmail heeft
ontvangen van de inschrijving van
uw kind. De inschrijving van uw
kind is pas compleet wanneer de 20
euro is overgemaakt. Heeft u vragen
over de Kindervakantieweek of wilt
u meer informatie? Dan kunt u mailen naar kindervakantieweek@debinding.nl of bellen met Tessa Westerhof: 06-14929662/06-12218117
of Manon Zwart: 06-10520969.
Vrijwilligers gezocht
De Kindervakantieweek zoekt voor
dit jaar enthousiaste vrijwilligers
die een week lang willen helpen om
meer dan 100 kinderen een geweldige week te bezorgen! Ben jij 16
jaar of ouder, enthousiast, gemotiveerd en vind je het leuk om met
kinderen te werken? Meld je dan
aan als leiding via bovenstaand emailadres of bel een van de bovenstaande telefoonnummers voor
meer informatie.

Lunchen bij Binding Oost
Aalsmeer - Afgelopen week kon er
lekker gegeten worden bij Binding
Oost. Op dinsdag was er patat en
is ’s avonds naar een leuke film gekeken. En op woensdag stond een
heerlijke lunch klaar voor de tieners
uit Oost. Warme broodjes uit de
oven, tosti’s, gebakken eitje en een
saucijzenbroodje stonden op het
menu. Daarna hebben de tieners
gewerkt aan een nieuw behangetje
voor een wedstrijd. Als het mooiste
behang bij Binding Oost gemaakt is,
wordt het hele lokaal behangen! De
maandactiviteiten van De Binding
is te vinden op de site www.debinding.nl.

geld ‘nagetekend in het water’. Het
was een hele klus, die de nodige
inspanning vergde, maar om 12.00
uur stond er voor de deelnemers
een uitgebreide lunch klaar met
broodjes, aardbeien, eieren, knakworstjes en pizzabroodjes.
Om 15.00 uur was de tekenworkshop afgelopen en gingen de tieners naar huis met een prachtig ingelijst kunstwerk.

Aalsmeer - Op maandag 2 mei organiseerde de BindingBoven een
echte meidenmiddag voor tieners
vanaf 12 jaar.
De meiden hebben zelfgemaakte
chocolade muffins en tompoezen
gegeten, maskertje op het gezicht
gedaan en tussendoor een heerlij-

ke film gekeken. Het was gewoon
een hele leuke en gezellige middag
en de meiden zagen er na het maskertje een stuk knapper en heel relax uit.
Wie er de volgende keer ook bij wil
zijn, kan informatie inwinnen en opgeven via www.debinding.nl.

dam werd met 5-3 gewonnen van
SV Diemen. Na 22 competitiewedstrijden mocht Jong Aalsmeer United D1 zich uiteindelijk laten kronen tot de terechte kampioen!
Maar liefst 18 keer werd gewonnen
en vaak met indrukwekkende cijfers, wat er uiteindelijk voor zorgde dat het seizoen met een doelsaldo van +75 (!) beëindigd werd door
de ploeg van trainer Jan de Koning
en leiders Wilco van der Laarse en
Rudger Piet.
Na het massaal aanwezige publiek
te hebben bedankt, ontving aanvoerder Steijn Heijerman uit handen
van jeugdvoorzitter Jan Groen de
kampioensschaal. Volgend seizoen
zal Jong Aalsmeer United D1 uitkomen in de Hoofdklasse, waar het
team door dit kampioenschap direct
naar is gepromoveerd.

Jeugddisco bij ‘t Gilde
Kudelstaart - Vrijdag 13 mei wordt
weer een disco georganiseerd bij
Jeugdclub `t Gilde in Kudelstaart.
Er is een passend thema bedacht:
ongeluksdisco. Want wie vrijdag de
13e onder een ladder door loopt,
of ineens een zwarte kat voor zich
langs ziet schieten, weet nog niet
hoe de dag zal verlopen. Het wordt
zeker een gezellig feest voor de

jeugd van Kudelstaart. De disco
start om 19.00 uur voor de jongste
van groepen 1 tot en met 5 van de
basisschool en vanaf 20.00 worden
de groepen 6 tot en met het voortgezet onderwijs verwacht.
Er zal door gefeest worden tot 21.30
uur. Het feest is bij ‘t Gilde aan de
Graaf Willemlaan 3, ingang Proosdijstraat.

Karper van 82 centimeter!

Zondag schaapscheren en gezellig terras

Boerenvreugd in Nieuw Oosteinde

Schoolvoetbaltoernooi bij RKAV

Op kunstgrasveld
Het toernooi zal voor de groepen 7
en 8 gedeeltelijk op het kunstgrasveld van RKAV plaatsvinden. Voor
deze groep schoolkinderen zeker
een geweldige ervaring. Voetbalvereniging RKAV is hiermee akkoord

Meidenmiddag bij BindingBoven

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 7
mei kon Jong Aalsmeer United D1
de titel in de 1e klasse F pakken.
Jurgen Korver, Lars Noordam, Steijn
Heijerman, Dennis van Leeuwen,
Sten Piet, Koen van Ederen, Koen
Geukes, Stef Korenwinder, Stijn Meijer, Rutger Brussen, Marten Baarse,
Robin Buis, Max van der Laarse en
Josse Broekkamp lieten dit seizoen
zien dat er bij Jong Aalsmeer United met de fusie tussen de jeugdverenigingen van VV Aalsmeer en
RKAV een fantastische ontwikkeling in het Aalsmeerse jeugdvoetbal
is ingezet. Met heel veel plezier én
verzorgt voetbal werd wekelijks fanatiek gestreden om de punten en
ook deze kampioenswedstrijd leverde de volle winst op.
Mede door goals van Stijn Meijer
(3), Marten Baarse en Lars Noor-

Aalsmeer - Zo maar een leuke foto van Milan Dikkeboom, 10 jaar, die zijn
eerste karper vangt van maar liefst 82 centimeter. Aan de verbazing te zien op
zijn gezicht, kan hij het nog amper geloven! Uiteraard is de vis na de foto weer
snel terug in het water gezet.

Tekenworkshop op Zolder
In de meivakantie organiseerde de
Binding Zolder in Kudelstaart afgelopen woensdag een gezellige dag
voor de tekenaars onder de tieners.
Om 10.00 uur kwam een groepje
meiden naar de Zolder om er een
creatieve dag van te maken. De opdracht was om een kunstwerk te
vervaardigen met als titel: stad aan
water. Eerst werd emet gekleurd papier een stad geknipt en opgeplakt
en daarna werd de stad weerspie-

Aalsmeer - Op maandag 16 mei om
zes uur trappen de jongens en meisjes van de basisscholen in Aalsmeer
weer af voor het 31e schoolvoetbaltoernooi. Ruim 1150 kinderen verdeeld over maar liefst 170 teams
strijden vijf dagen lang om de hoogste eer in het Aalsmeerse voetbal,
namelijk schoolkampioen 2011 worden. De wedstrijden worden dit jaar
georganiseerd door voetbalvereniging RKAV. Het schoolvoetbaltoernooi duurt tot en met vrijdag 20 mei.
Er wordt gevoetbald in zes categorieën. Op maandag 16 en woensdag
18 mei zijn de velden voor de meisjes uit de groepen 7 en 8 en de jongens uit de groepen 5 en 6. Op dinsdag 17 en donderdag 19 mei gaan
de meisjes uit de groepen 5 en 6 en
de jongens uit de groepen 7 en 8 de
strijd aan. Op alle avonden vangen
de wedstrijden aan om 18.00 uur.
Uiterlijk om 20.30 uur is iedereen
weer klaar. Op vrijdag 20 mei zullen
de beste 8 teams van iedere categorie voor de ereplaatsen 1 tot en met
4 spelen. De finales zijn van 18.00
tot 20.00 uur. Omstreeks 20.15 uur
zullen de bekers worden uitgereikt
door de wethouder Gertjan van der
Hoeven van onder andere sportzaken. Op woensdagmiddag 18 mei
van 13.30 tot 17.30 uur spelen zowel
de meisjes als de jongens uit groep
4 tegen elkaar. Ook voor deze groep
voetballers(sters) zijn prachtige bekers beschikbaar.

Promotie naar hoofdklasse
voor Jong Aalsmeer United D1

gegaan, maar wel onder bepaalde
voorwaarden. Deze zijn onder andere dat alleen spelers(sters) en begeleiding op het kunstgras mogen komen. Dus geen ouders en supporters. Tevens mag geen consumpties
op het veld genuttigd worden. Roken op het kunstgrasveld is uiteraard zeker verboden.
EHBO is er bij!
De gezellige kantine van RKAV zal
iedere avond volledig bezet zijn,
zodat zowel koffie, sportdrankjes,
snoep en snacks volop verkrijgbaar
zullen zijn. Tevens zal de Aalsmeerse
EHBO de hele week op het complex
van RKAV aanwezig zijn. De organisatie hoopt dat dit overbodig zal zijn,
maar helaas zit een ongelukje altijd
in een klein voetbalhoekje. De organisatie is blij dat zij ook dit jaar weer
een beroep kunnen doen op maar
liefst 36 personen die de 464 wedstrijden willen leiden. Tevens kan
de organisatie van het minivoetbaltoernooi 2011 via voetbalvereniging
RKAV weer rekenen op de inzet van
vele RKAV vrijwilligers. Het toernooi
kan ook worden gevolgd op internet via www.rkav.nl. Er is een speciale minivoetbal rubriek ingericht.
Op deze pagina worden de uitslagen en de standen weergegeven.
De organisatie verwacht dat veel
ouders, grootouders, familie en bekenden van de spelers(sters) naar
het sprotcomplex aan de Beethovenlaan 120 komen om de kinderen
(positief!) aan te moedigen. Indien,
zoals de verwachting is, de opkomst
groot is, raadt de organisatie aan
om op de fiets te komen. De parkeerplaats van RKAV en het Hornmeerpark heeft maar een beperkte
beschikbaarheid.

Aalsmeer - Op zondag 15 mei presenteert kinderboerderij Boerenvreugd zich in de nieuwe wijk Nieuw
Oosteinde. In de Snoekbaarsstraat
wordt een grote boerentent opgebouwd en rondom gaan allerlei activiteiten georganiseerd worden. Kinderen kunnen knutselen, spelletjes
doen, deelnemen aan een prijsvraag

en zich uitleven op een springkussen. Ook leuk voor volwassenen is
het geplande schaapscheren. Even
genieten na inspanning kan op het
gezellige terras. De kinderboerderij is van 11.00 tot 15.00 uur aanwezig en de toegang is gratis. Iedereen
is welkom. Kijk voor meer informatie
op www.boerenvreugd.nl.

Goud en brons voor Wassanim

Voorstelling Joppe Konijn in
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 14 mei
om 14.30 uur (en zondag 15 mei
besloten) speelt Trudy Kuyper van
Poppentheater Dibbes voor de allerlaatste maal een voorstelling, één
van haar successen: Joppe Konijn.
Voor iedereen vanaf 4 jaar. De voorstelling Joppe Konijn is een klassieke poppentheatervoorstelling met
een oogstrelend decor in een grote kast. In een sprookjesachtig bos
van knoestige holle bomen staat
een rustiek houten huisje. Hier huppelt een serie knuffels rond die zo
levensecht lijken dat je vergeet dat
de handen van poppenspeelster ze
manipuleren. Trudy Kuyper heeft 35

jaar in Nederland in theaters en op
scholen gespeeld en in het buitenland op festivals. Duizenden kinderen (en de daarbij behorende volwassenen) hebben van haar voorstellingen genoten. Ze is absoluut de onbetwiste koningin van
het handpoppenspel en een van de
weinige die zowel de Jan Nelissenprijs als de Wim Meilinkprijs heeft
gekregen. De twee theaterprijzen
in het poppentheater. Toegangsprijs
is 8,50 euro. Telefonisch reserveren
kan op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur via 0206450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - Een prachtige moederdag beleefden Steven Rijsenbrij, Remzi
Bras en Lucas Onclin van sportschool Wassanim. Steven behaalde brons op
het onderdeel hyungs.en won ook nog de titel bij het sparren. Ook werden
Remzi en Lucas kampioen. Uiteraard is hoofdinstructeur Johan v.d. Nald supertrots op zijn kanjers.
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4 + 5 mei: Indrukwekkend
herdacht in Aalsmeer!

Aalsmeer - Op donderdag vijf mei,
Bevrijdingsdag, was er een Talk of
the Town in de Oude Veiling. Inmiddels een traditie. Daaraan vooraf ging een optreden op woensdag vier mei, op dezelfde locatie.
Op beide bijeenkomsten werd nog
eens extra benadrukt dat wij tot in
de lengte van dagen moeten blijven
stilstaan bij het lot van diegenen
die tijdens de oorlog zijn gestorven,
maar ook van degenen die onder de
meest erbarmelijke omstandigheden die verschrikkelijke hel hebben
overleefd.
De nacht der Girondijnen
Daar gaat ‘De nacht van de Girondijnen’ over, dat werd opgevoerd na
de Dodenherdenking op het Raadhuisplein. De acteur Klaas Hofstra
was nog maar net van de toneelschool, toen hij het boek ‘De nacht
der Girondijnen’, geschreven door
Jacques Presser in 1957, onder ogen
kreeg. De tekst liet hem niet meer
los, beroerde hem en maakte zoveel indruk dat hij besloot het ooit
op het toneel te vertolken. Door zijn
ontmoeting met de regisseur Fons
Eickholt, die het boek van Presser
bewerkte, kon hij zijn wens realiseren. Op een heel indringende wijze
wist hij te benadrukken hoe sterk
de overlevingsdrang van de mens
is. Ook al gaat dat soms ten koste van de medemens. De wroeging
die zich vaak pas jaren later manifesteert, zal de mens altijd blijven
achtervolgen. Dat is het drama van
de oorlog, en zo lang de mens leeft,
zal dat nooit een einde vinden. Klaas
Hofstra wist met zijn zeggingskracht
het publiek als het ware mee te zui-

gen in die vreselijke tijd. Hij toonde
de dilemma’s, wist duidelijk te maken dat zwart/wit niet bestaat en
nuanceerde het tot een milde grijze
tint. Het gesprek dat na de voorstelling met de aanwezigen volgde, was
om niet meer te vergeten. Met dank
aan Ton Offerman. Want hij is degene die zijn docent Fons Eickholt en
de acteur Klaas Hofstra naar de Oude Veiling wist te halen.

Keiharde werkelijkheid
Die bijzondere ervaring werd de volgende dag nog eens sterk benadrukt toen Piet Tromp zijn verhaal
aan Pierre Tuning vertelde, tijdens
de Talk of the Town. Nu geen nagespeelde tekst, maar de keiharde
werkelijkheid van de eerste hand.
Piet Tromp (1925) was zeer plichtsgetrouw. Doorleren was er niet bij;
vanaf zijn twaalfde werkte hij op de
boerderij van zijn vader die er best
een paar handen bij kon gebruiken.
Nog maar een jongen, misschien uit
op avontuur, vertrok hij bij de eerste lichting verplichte arbeidsdienst
begin januari 1943 naar een onbekende stemming. Hij kwam terecht
in Ommen, had geen idee wat hem
te wachten stond. ‘In plaats van een
geweer droegen wij een schop die
altijd blinkend gepoetst moest zijn.’
Er werd veel aan ochtendgymnastiek gedaan, de maaltijden waren
voor jongens in de groei veel te karig. ‘Als je niet uitkeek dan hadden
je maten zoveel opgeschept dat er
voor de laatsten in de rij niets meer
overbleef.’ Hun arbeid, het ontginnen van heidevelden, was zwaar en
smerig werk. Er werd heel wat kou
en honger geleden. Na acht weken

mocht Tromp naar huis, op zijn verzoek bakte zijn moeder pannenkoeken; hij at er vijftien achter elkaar
op tot ze zei: ‘En nu is het genoeg
geweest.’ Maar zijn moeder schrok
zo van zijn conditie dat zij later iedere week een brood stuurde. Een
keer jatte Piet, omdat hij zoveel honger had, een paar koolrapen; hij at
ze rauw en werd daar de volgende dag hondsberoerd van. Het half
jaar in Ommen maakte hem jaren
ouder en wereldwijs. Toch stond hij
20 juni van hetzelfde jaar op het stationnetje van Aalsmeer Oost met
zijn vrienden op de trein te wachten die hen naar een nieuwe bestemming zou brengen, voor de ‘Arbeitseinsatz’. Waar zij naar toe zouden gaan, was niet duidelijk. Een
oom had een triplex koffer voor
hem gemaakt waarin hij zijn kleding en rantsoen kwijt kon. Uiteindelijk belandden zij in Berlijn; doch
Piet moest zijn vrienden daar achter laten, hij was de enige die verder moest. En daar was Ilse. Het enige woord Duits dat hij kende was:
‘Gutentag.’ Ilse sommeerde: ‘Immer
gerade aus.’ Na een kwartier lopen
bereikte hij zijn eindbestemming en
kwam terecht in een kelder, sliep op
een plank, at Pellkartoffeln’ zoals hij
ze niet kende. De hele dag schoffelde hij in de oneindige aardappelvelden. Begon om zes uur ’s morgens
en eindigde om half acht ’s avonds,
was te moe om nog iets te doen. Het
landleven in Duitsland was hard.
Eens per week mocht hij, nadat Ilse in de badkuip had gezeten, zich
in het zelfde water wassen. Wat Ilse betekend heeft in het leven van
Piet, werd door Pierre niet opgepakt;

daardoor prikkelde het de fantasie
van de aanwezigen. Wel hoorden zij
hoe oma ganzen, kippen, konijnen
slachtte. Hij gruwde ervan. Toen de
oorlog over was, deed hij er zes weken over om weer thuis te komen.
Hij beleefde kommer en kwel. ‘De
oorlog laat je nooit meer los,’ verzuchtte hij. Zoveel werd wel duidelijk, het staat in zijn geheugen gegrift, ‘Alsof het gisteren was’ (de titel
van het boekje dat hij over zijn belevenissen schreef). Hij kon dan ook
niet ophouden om erover te praten;
telkens kwamen er nieuwe anekdotes. Op het laatst werd het Piet zelfs
teveel. Er viel zoveel te vertellen, dat
het allemaal niet paste in het half
uur. Het boekje dat hij op aanraden
van zijn familie schreef, vond gretig
aftrek tijdens de pauze van Talk of
the Town.
Aalsmeer in bezettingstijd
Honderdtachtigduizend woorden,
honderdzestig dossiers, duizend
namen, honderd foto’s, vijfhonderd
twaalf pagina’s, vier inktpatronen,
twee honderd ooggetuigen zijn de
ingrediënten die uiteindelijk hebben
geleid tot het boek over Aalsmeer
in bezettingstijd, waaraan Theodore
van Houten tien jaar heeft gewerkt.
Hoe graag had Theodore over zijn
zoektocht willen vertellen, maar hij
gunde Piet Tromp alle ruimte. Het
siert hem. Gelukkig zullen Pierre
en Theodore in het najaar weer samen achter de tafel zitten van Talk
of the Town. Het kan niet anders
dan dat wij uitkijken naar het boek
van Theodore, dat nu bij de uitgever ligt en over een aantal maanden
zal verschijnen. Het samenspel tussen Pierre en Theodore was trouwens meesterlijk. Menig cabaretier
zou een voorbeeld kunnen nemen
aan dit duo. Twee vrienden die, ondanks de ernstige kost, het publiek
toch wisten te vermaken.
Janna van Zon

mela. Merel speelt vaak samen met
Rie Tanaka, een pianiste die ook
binnen en buiten Nederland werkzaam is. Het concert is licht van toon
en geschikt voor zowel liefhebbers
als geïnteresseerden die nooit eerder een klassiek concert bijwoonden. Merel Huizinga heeft via Stichting Philomela al duizenden mensen in heel Nederland een onvergetelijke ervaring bezorgd. Philomela
maakt onder andere voorstellingen
voor ouderen, scholieren, of mensen
die wegens fysieke of financiële beperkingen niet makkelijk de deur uit
kunnen. Subsidiegevers en donateurs zorgen ervoor dat de voorstellingen zo goedkoop mogelijk zijn.
Houdt u van klassieke muziek en
gunt u ouderen en zieken ook een
bijzonder uitje? Wordt dan donateur
van Stichting Philomela. Voor meer
informatie zie www.philomela.nl.

Buitenbaden De Waterlelie
vanaf zaterdag beschikbaar
Aalsmeer - Als de voortekenen
ons allen niet bedriegen, gaat Nederland een lekkere zomer tegemoet! Aalsmeer is in het bezit van
een fraaie buitenzwemaccommodatie met diepe en ondiepe buitenbaden en een knus peuterbad voor
de allerkleinsten. In 2006 zijn deze
zwembaden grootscheeps gerenoveerd en voldoen nu aan de huidige
eisen binnen de zwembadenwereld.
Deze week worden de voorbereidingen afgerond,zoals onderhoud,

schoonmaak, vullen en technische
controles, en vanaf aanstaande zaterdag 14 mei zijn de baden en het
terrein weer beschikbaar voor de
liefhebbers van buiten zwemmen en
zonnen. De buitenbaden van zwembad De Waterlelie aan de Dreef zijn
alleen geopend bij mooie weersomstandigheden. Bij minder weer zijn
het gehele jaar door de binnenbaden beschikbaar. De buitenbaden
blijven beschikbaar voor gebruik tot
begin september.

Nieuwe indeling voor markt
Spinning marathon levert
ruim 600,- voor KWF op
Aalsmeer - De spinning marathon
voor de Ride for the Roses bij Special Sports in Amstelveen in april
heeft 639,25 euro opgeleverd voor
KWF Kankerbestrijding. De deelnemers stapten individueel of in
groepsverband op de fiets om op
een sportieve en gezonde manier
iets te doen tegen kanker.
Het zomerse weer en de Amstel
Gold Race stonden de enthousiaste deelnemers van het sympathieke evenement niet in de weg. Vanaf 16.00 uur fietsten zij zich voor 25
euro per uur in het zweet onder leiding van voormalig wereldkampioen wegwielrennen Petra de Bruin.
DJ Gilton Franklin zorgde voor passende, muzikale begeleiding. De opbrengst van de spinning marathon
komt volledig ten goede aan KWF
Kankerbestrijding. Tegelijkertijd oefenden de deelnemers voor de Ride
for the Roses: hét fietsevenement
dat jaarlijks wordt gehouden om de
strijd tegen kanker te ondersteunen. Dit jaar vindt de Ride for the
Roses plaats op 4 september vanuit
Aalsmeer. De tocht doet ook Hoofddorp, Vijfhuizen, Heemstede, Hillegom, Nieuw-Vennep, Leimuiden,

Langeraar, Amstelveen en Uithoorn
aan. Iedereen kan aan de Ride for
the Roses meedoen. Er zijn verschillende mogelijkheden: een ‘Cycle Tour’ van 100 kilometer en twee
toertochten van 30 en 55 kilometer.
Ook hiervan gaat de opbrengst naar
KWF Kankerbestrijding.
Voor meer informatie en aanmelden: www.ridefortheroses.nl. Daarnaast zijn initiatieven voor evenementen zoals de spinning marathon
van harte welkom. Deze acties kunnen aangemeld worden via Dick de
Kuijer ( kuijer@caiway.nl ).

Allen Weerbaar
Aalsmeer - De laatste speelavond van dit seizoen is gespeeld
bij buurtvereniging Allen Weerbaar. Het klaverjassen is gewonnen
door de heren Besselsen en Combee met 5699 punten. Op twee zijn
D. Tromp en J. de Nooij geëindigd
met 5229 punten en op drie mevrouw van der Stroom en P. Buwalda met 5076 punten. De beste jokeraar bleek mevrouw M. Groenendijk
met 86 punten.

Horecavoorziening in ere hersteld

Wielerronde Rijsenhout
belooft weer spektakel!
Rijsenhout - Net als in voorgaande jaren wordt in de Feestweek van
Rijsenhout ook de Wielerronde van
Rijsenhout gehouden op donderdag 19 mei aanstaande. Het organiserend comité, bestaande uit Willem van Dongen, Okker de Kok, Dirk
Maarssen en Adriaan Spaargaren,
heeft in overleg met de KNWU en
de wielrenvereniging HSC De Bataaf besloten ook dit jaar de categorie Nieuwelingen meisjes/junioren vrouwen toe te voegen aan het
toch al volle programma. Het comité verdient overigens een bijzonder
groot applaus want in goed onderling overleg met de feestweekcommissie en de buurtvereniging is de
organisatie er in geslaagd de horecavoorzieningen ter hoogte van De
Werf in oude glorie te herstellen zodat de wielerliefhebbers vanaf 17.00
uur op hun wenken worden bediend
met betrekking tot een natje en een
droogje. Ook de samenwerking met
de diverse scholen verliep voorbeeldig en dat betekent dat ook de traditionele Rabobank Dikke Banden
Race gehandhaafd kon blijven.
Dikke Bandenrace voor jeugd
De Rabobank Dikke Banden Race
voor de jeugd tot 16 jaar begint om
15.15 uur. Er zijn ook dit jaar weer
drie leeftijdsklassen voor jongens en
meisjes apart. Zij rijden op hun eigen fietsen en de organisatie zorgt
er voor dat er valhelmen en rugnummers zijn.

Klassiek concert in Kloosterhof
Aalsmeer - Bewoners van Zorgcentrum ‘t Kloosterhof en hun families kunnen op dinsdag 17 mei
genieten van een prachtig klassiek
concert. Mezzo sopraan Merel Huizinga en pianiste Rie Tanaka spelen
verschillende hoogtepunten uit de
klassieke muziek. Beroemde aria’s
uit Italiaanse opera’s, mooie Franse liederen, en prachtige pianoklassiekers. Merel en Rie vertellen ook
het verhaal achter de muziek die zij
spelen. Het concert in het verzorgingstehuis in de Clematisstraat begint dinsdag 17 mei om 19.00 uur.
Het concert, met de titel L’ Amour
est un Oiseau (Frans voor: de liefde is een vogel), is de nieuwste muziekvoorstelling van Merel Huizinga.
Huizinga speelt al jaren op concertpodia in binnen- en buitenland. Tegenwoordig produceert ze zelf haar
voorstellingen via Stichting Philo-

Heren wielrenners klaar voor de strijd.

Aalsmeer - Sinds dinsdag 10 mei
staan de marktkramen van de warenmarkt in een nieuwe opstelling.
In plaats van vijf rijen zullen er nog
vier rijen kramen worden opgesteld,
waardoor een aantal kramen zijn
verplaatst.
De kramen langs het gemeentehuis
zijn iets van het gemeentehuis afgeschoven.
Wethouder Economische Zaken Ad
Verburg: “De markt draait de laatste tijd minder goed. Als gemeente hebben we overleg gehad met
de marktkooplieden en de brancheorganisatie over hoe we de situatie
kunnen verbeteren. Door een betere
inrichting willen we de markt aantrekkelijker maken. De markt is ook
een onderdeel van de Aalsmeerse economie en een belangrijke voorziening.” Markten in Nederland hebben het moeilijk, de markt
in Aalsmeer is daar geen uitzondering op. De situatie hier is zelfs nog
iets ernstiger omdat de Albert Heijn,
die altijd voor een goede loop zorgde op het marktterrein, sinds enige
tijd op het Praamplein gevestigd is.
Kooplieden en de gemeente hebben naar aanleiding van een kort
onderzoek naar de mogelijkheden
voor de markt in Aalsmeer besloten
dat er op korte termijn een verandering noodzakelijk was om de markt
weer een toekomst te geven. Er is
voor gekozen de opstelling van de
markt zodanig te veranderen dat het
terrein een voor bezoekers van de
markt een meer logisch en vooral

ook aantrekkelijker beeld geeft. Wat
is er nu precies veranderd?
De kramen die tot vorige week met
hun openingen naar de galerij stonden zijn nu gedraaid, en de snoepkraam is in zijn geheel verplaatst
naar het midden van het plein, met
het gezicht richting de waterkant.
Daarnaast zijn de kramen die in de
overige rijen stonden, ingeschoven
richting de Stationsweg, waardoor
ook de kramen die tot vorige week
tegen het gemeentehuis aan stond
daar nu iets vanaf zijn geschoven.

Nieuwelingen meisjes
Om 16.30 uur klinkt het startschot
voor de Nieuwelingen meisjes en
Junioren vrouwen. Zij zullen proberen de 40 kilometer op het snelle parkoers Verremeer, Drakenstraat, Blauwe Beugelstraat, Boeierstraat met een lengte van 1.240 meter zo snel mogelijk te rijden. Voor
veel deelneemsters geldt, dat zij vorig jaar al kennis hebben gemaakt
met de omgeving. Ook dit jaar zullen
de dames alles in het werk stellen
om hoog in het klassement te eindigen. Voorzitter Willem van Dongen
verheugt zich nu al op de huldiging
en het ziet er naar uit dat het deel-

nemersveld uitgebreider zal zijn als
vorig jaar.
Sportklasse
De strijd in de Sportklasse (voorheen de Amateurs B) zal ongemeen
fel zijn en de belangstelling voor deze categorie is weer groot. Ook zij
gaan van start voor een afstand van
40 kilometer. Nieuw is sinds maart
dat chipmeting zijn intrede heeft
gedaan en iedere fietsende licentiehouder ( met uitzondering van fietscrossers en jeugd mountainbikers)
is verplicht een chip op zijn of haar
fiets te bevestigen op de voorvork.
Uiteraard dient er ook apparatuur
aanwezig te zijn om voor registratie
zorg te dragen maar dat is allemaal
geregeld. De deelnemers van vorig
jaar zijn allemaal van plan hun prestatie te verbeteren en dat belooft
heel veel strijd. Wie krijgt uiteindelijk de overwinningskussen van rondemiss Roxan Spaargaren?
Amateurs, Elite en Beloften
De Elite en Belofterenners gaan om
19.15 uur van start voor hun afstand
van 80 kilometer en dit betekent
dat er 65 rondjes gereden dienen te
worden en ook dit jaar is het startveld groot met tal van favorieten.
Niels Pieters uit Hoofddorp wist in
2009 te winnen en ook de winnaar
van vorig jaar, Koos-Jeroen Kers uit
Amstelveen is dit jaar van de partij. Hoe de wedstrijden ook aflopen
het staat bij voorbaat al vast dat de
wielerliefhebbers weer helemaal op
hun wenken worden bediend, zeker als het weer nog een beetje wil
meewerken.
Medewerking gevraagd
Om alles goed en veilig te kunnen organiseren wordt ook dit jaar
weer verzocht om het parkoers vrij
te houden en de auto elders te parkeren. Het parkoers wordt om circa 14.30 uur afgesloten en zal omstreeks circa 21.30 uur weer worden
vrijgegeven. Omwonenden worden
eveneens verzocht om de huisdieren aangelijnd of binnen te houden
om een sportieve, fijne en bovenal
veilige wielerronde te garanderen.

Rage uit Amerika bij Hoogvliet

Spaar ook voor Monskeys
Aalsmeer - Sinds gisteren, woensdag 11 mei, ontvangen klanten van
Hoogvliet bij besteding van 15 euro aan boodschappen een gratis
Monskey. Er zijn 32 verschillende
Monskeys, elk met een ander uiterlijk en een eigen karakter. Door mee
te doen aan de ontwerpwedstrijd
maakt men kans op een 3D-uitgave van een eigen Monskey. Voor de
kleinere klanten is er een Monskeykleurwedstrijd met mooie prijzen.
Monskeys zijn in de Verenigde Staten al geruime tijd een grote rage.
De poppetjes hebben elk een eigen
karakter, dat beschreven staat op
een kaartje dat in het zakje is verpakt. Op www.monskey.nl kunnen
klanten alle 32 verschillende Monskeys leren kennen. Daarnaast kan
men online spelletjes spelen met de
Monskeys en kleurplaten downloaden. Om nog sneller Monskeys te
sparen zijn er wekelijks vele speciale aanbiedingen waarbij een extra

Monskey wordt gegeven. De Monskeys-actie duurt tot en met dinsdag 14 juni. Over wettelijk uitgesloten artikelen als tabak worden
geen gratis Monskeys verstrekt. Alle voorwaarden van de actie staan
in de speciale Monskey-consumentenfolder verkrijgbaar in de Hoogvliet-winkels en na te lezen op
www.monskey.nl.

P.V. De Telegraaf

Duif haalt 110 kilometer!

Aalsmeer - Op zaterdag 7 mei is
de wedvlucht Laon vervlogen. Bij
P.V. De Telegraaf werden 376 duiven ingekorfd. Bij mooi weer en een
zuid-oosten wind werd het weer
een echt spektakelstuk. De Comb. v.
Leeuwen/v. Grieken stond al vroeg
op hun post, want ze konden wel
eens hard gaan. En ja hoor, als een
speer kwam hun duif op de klep af,
het leek wel een straaljager! Met
een gemiddelde snelheid van 110
kilometer per uur had het beestje de
312 kilometer afgeraffeld. Hij liet alle concurrenten, inclusief zijn hokgenoten, ver achter zich. Gehoord is
dat het dier een stijve nek van het
achterom kijken had! De totale uitslag is als volgt:

1. Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 2.
Comb. v. Ackooy. 3. G. v.d. Bergen.
4. J. v. Dijk. 5. M. de Block. 6. J. v.
Duren. 7. A. v.d. Wie. 8. P. v.d. Meyden. 9. J. Kluinhaar en Dr. 10. Th. v.d.
Wie. 11. H. Spaargaren. 12. J. en P.
Spook. 13. J. v. Ackooy. 14. D. Baars.
15. Comb. Wiersman en Zn. 16. J.
Vijfhuizen. 17. S. Vonk. 18. C. v. Vliet.
19. A. Kok.
Tussenstand ploegenklassement
1. A.A. Sloopwerken
2849 pnt
2. Bos E-markt
2771 pnt
3. C. v. Vliet Holding
2600 pnt
4. Bosman Kassenbouw 2557 pnt
5. Oerlemans Confectie
2390 pnt
Komend weekend staan er twee
vluchten op het programma, een
dagfond en een vitessevlucht.
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Op 14 mei is de opening van de week in Aalsme
Opening
In de week van 14 t/m 21 mei 2011
vindt voor het eerst in Aalsmeer,
De Ronde Venen en Uithoorn de Week
van de Amateur Kunst (WAK) plaats.
Deze week wordt door Kunstencentrum
de Hint gecoördineerd. Heel veel
organisaties en personen organiseren
activiteiten: koren, verenigingen,
popcentra, dansscholen, De Hint,
beeldende kunstenaars. In deze week
kunnen alle amateurkunstenaars zich
presenteren en iedereen kan meedoen
of komen kijken en luisteren, we werken
samen aan een geweldige WAK week!!
Dankzij de inspanning en bijdragen van
velen is dit uitgebreide programma tot
stand gekomen!
Waarom wordt WAK georganiseerd?
Het WAK fenomeen is ontstaan in
Vlaanderen, en waaiert zich nu ook
in Nederland uit. Het doel is om de
amateurkunstenaar in de schijnwerpers te
zetten, de organisaties, kunstencentra etc.
Er ontstaan bijzondere
samenwerkingsverbanden, men kent
en wordt gekend, kortom: gemeenten
en burgers mogen trots zijn op wat ze
faciliteren en organiseren en wat voor
prachtigs er wordt gemaakt!
De meest actuele informatie over tijden,
activiteiten, aanmelden, eventuele kosten,
locaties, is te vinden op www.dehint.nl.
Zie ook www.waknederland.nl.
Heel veel plezier in de WAK Aalsmeer,
Uithoorn en De Ronde Venen!

Aalsmeer: 14.00 - 15.00 uur

Zijdstraat: plein voor molen De Leeuw, voor alle deelnemers
en publiek: catwalk, flashmob o.l.v. Mariëlle Buskermolen.
Zijdstraat en omgeving: Start Kunst in de Etalage, de hele
week een expositie van beeldende kunst door cursisten
van de Werkschuit bij: Romee Fashion, Wereldwinkel,
Waning Tweewielers, Boekhuis Aalsmeer, Café de Praam,
EKZ Makelaars, Carla de Klerk, Henrita Footwear, Total
Copy Service, Nico Dames, voormalige Dorcaswinkel,
Deportivo, Beau Grandes, Small Talk.
Boekhuis Aalsmeer: start gezamenlijk verhaal schrijven
door klant en bezoeker. Boekenquiz, 10.00 - 17.00 uur.

Mijdrecht: 12.00 -17.00 uur

Raadhuisplein/Dorpsstraat Mijdrecht:
Troupe A’dour, Mini opera, “Liefde in de Venen”.
Tijd: 12.00 - 12.20 en 13.00 - 13.30 uur
Verhalenvertellers De Schatkist, Elza Vis, Joke Dekker.
Tijd: 12.30 - 12.50 en 16.30 - 17.00 uur
Vios, i.s.m. harmonie “De Adelaar”, Weesp, Viribus Unitis:
Optreden leerlingenorkest o.l.v. Maddy Kuijlenburg.
Tijd: 13.45 - 14.00

Kunstwandelroute omgeving Zijdelmeer, Omwonenden
Zijdelveld.
Tijd: 12.00 - 17.00 uur.
Deelnemers: Nr. 37, Irmgard en Henk, gastexposante in
de tuin; Nr. 43, Brigitte Beckering en vriendin, keramiek;
Nr. 46, Leo Heskes, fotografie; Nr. 49, Joke van Vliet,
beschilderde eenden in het water; Nr. 50, Monique
Dongelmans, beelden; Nr. 56, Paula Schulte, gastexposant
met keramiek en schilderijen; Nr. 66, Fam. Dielen, sieraden,
keramiek, tiffany glas en lood, Restaurant De Franse Slag,
gastexposante met schilderijen.
Gedichten van dichtkunstenaars van de Uithoornse
Poëziegroep worden getoond langs het wandelpad en op
het kerkhof. Enkelen van hen zullen ook hun gedichten
voordragen.
Disco en dansmuziek, Disco voor omwonenden e.a. door
DJ Stijn en Coen Lugtmeijer. Buurtbeheer Thamerdal,
Grote Tent De Hint.
Tijd: 19.00 - 22.00 uur.

Pr. Christinalaan 120, De Hint, tent en buitenterrein.
Thamerdalfestival en Open Dag De Hint, i.s.m. buurtbeheer
Thamerdal.
Hint Open Dag, informatie en kennismaken met
instrumenten.
Workshop voor drummers, De Hint/Maarten Rongen.
Tijd: 15.00 - 16.30. Aanmelden: admin@dehint.nl.
Presentatie workshop drummers , Grote tent.
Tijd: 17.00 uur
Workshops en presentaties o.a. vliegers maken,
ballonnenartiest, vingerverven, schminken, springkussen
voor kinderen, bingo voor jong en oud. Koek en Zopie tent
Kate & Go, ideeën en vragen over en voor buurtbeheer
mogelijk. Buurtbeheer Thamerdal.
Tijd: 13.00 - 17.00.
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Openbare repetities:

• Show en Jachthoornkorps, 20 mei Kudelstaart,
Bilderdammerweg 116, 19.30 - 21.30 uur
• Jong Sursum 18.45 uur en Sursum Corda, 20.00 uur,
20 mei, Aalsmeer, Irene, Kanaalstraat 12.
• St. Paraplu: mondorgelclub,16 mei, 13.30 - 16.30
Wilnis, Joostenlaan 28
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Meezingen/meeluisteren met:

Optreden De Hint Big Band o.l.v. Leon van Mil.
Tijd: 15.00 - 16.00
Start Kunst in de Etalage: de hele week een expositie van
beeldende kunst door kunstenaars uit de omgeving bij:
Van Yperen Mode, Bonne Nuit, ING Nederland, Makelaars
O.G. BV, Prego mannenmode, SunCare Mijdrecht,
AnneWoon, Globe Reisburo, Gall&Gall, Mandy Leek
Interieurs en meubelstoffeerderij, Ambachtsbakker De
Kruyf, Karamba Kids Store, Unive Groene Hart, Café Het
Rechthuis, Appalonia, Jan Willem van Walraven, Oogmerk
Opticien Van der Zwaard, Backstage Hairfashion,
Drogisterij Parfumerie Stoop BV, De dierenspecialist
Mijdrecht, Van Rossum makelaardij o.g., Vida makelaars
og., Foto Marcel, Walk Inn, Frans Versteeg, Buko audiovideo, Hizi Hair, Wuite VT Mode, Quality kappers v.o.f.,
Decibel Hoortoestellen.

optreden op dezelfde dag op 21 mei in Aalsmeer,
repetitie: 1e J.C.Mensinglaan 29, 09.30 - 15.00,
optreden: Burgerzaal, Raadhuisplein 16.00 uur.

Expositie schilderijen T. van den Bosch, G. Vasquez.
De Hint.
Tijd: 13.00 - 17.00 uur + gehele week

Optreden van vrouwenprojectkoor Passepartout o.l.v.
Manja Korper.
Tijd: 14.10 - 14.40 uur

Uithoorn: 13.00 - 17.00 uur

De WAK-week is
mede mogelijk
gemaakt door het
RABO-Dichtbijfonds

Gezamenlijk schilderij maken, o.l.v. Arlette Ybema.
Voor jong en oud, De Hint.
Tijd: 13.00 - 17.00 uur

Workshops en activiteiten
Als je al een instrument speelt kun je
o.a. meedoen aan:

• Drumworkshop op 14 mei in De Hint, Uithoorn
(Pr. Christinalaan 120) + presentatie
• Blokfluiten met de Blokfluitstudio op 15, 18 en 20
mei in Abcoude met Anne Kerwitsch,
W. van Abcoudelaan 10. Voor tijden zie
www.dehint.nl/WAK
• Dwarsfluiten op 16 mei in De Hint Uithoorn,
Pr. Christinalaan 120, 19.00 - 20.30 uur
• Djembé presentatie op 16 mei in Kudelstaart,
Herenweg 19, 20.30 uur
• Drumworkshop voor iedereen die een beetje kan
drummen op 18 mei in De Hint, Aalsmeer,
15.00 - 17.00 uur
• Jammen (ook al heb je dat nog nooit gedaan!) op
19 mei in De Hint, Uithoorn, Pr. Christinalaan 120,
19.30 - 21.30 uur
• Op je viool of cello lekker gaan improviseren op
19 mei in De Hint, Uithoorn, 18.00 - 19.00 uur
• Workshop door Sursum Corda, voor Jozefschool
groep 5 en 6, 19 mei.
• Play in: in gezamenlijk HaFA-orkest spelen en

• Kinderkoor Xing, 16 mei in Uithoorn, Obs de Kajuit,
15.45 - 16.45 uur.
• Gospelkoor Rovenians, met introductie over gospel,
16 mei in Mijdrecht, De Rank, Pr. Bernhardlaan 2,
20.15 - 22.15 uur
• Con Amore ,16 mei in Aalsmeer, Kanaalstraat 12,
19.30 uur
• Soundsation, 17 mei in Aalsmeer, Oude Veiling,
Marktstraat 19, 20.15 - 22.15 uur.
• Sonority, 17 mei in Aalsmeer, Heliomare,
Zwarteweg 98, 20.15 - 22.15 uur.
• Kaaijk & Co, 17 mei in Aalsmeer, Bacchus,
Gerberastraat 4, 20.00 uur.
• Fiore, op 17 mei in Kudelstaart, St.Jan Geboortekerk,
Kudelstaartseweg 247, 19.30 - 20.45 uur.
• Creatonkoor, lekker o.a. canons zingen op 18 mei in
Abcoude, Broekzijdselaan 46, 20.00 - 21.45 uur
• Ackoord, 18 mei Uithoorn, De Burght, Potgieterplein
4, 20.00 - 22.00 uur
• Sing In met projectkoor De Hint, 18 mei Uithoorn,
De Hint, Pr. Christinalaan 120, 20.00 - 21.30 uur
• Da Capo popkoor, 19 mei in De Hint, Uithoorn,
Pr. Christinalaan 120, 19.00 - 19.30 uur
• Bindingkoor,19 mei in Aalsmeer, Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat 55, 19.45 uur.
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STAGE
MUSIC SHOP
Schoolstraat 7 • Aalsmeer • Tel: 0297-328044
Schoolstraat 7 • Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Prinses Christinalaan 125 • Uithoorn • Tel: 0297-328044
Prinses Christinalaan 125 • Uithoorn • Tel: 0297-328044

MUSIC SHOP
STAGE

www.waknederland.nl

Deze festivalkrant is t

2011

Gecoördineerd door:

AK-week

eer, Mijdrecht en Uithoorn.
• Smartlappenkoor, 19 mei in Aalsmeer, Bacchus,
Gerberastraat 4, 20.30 uur.
• Ackoord en Emmauskoor, 21 mei in Hoogmis,
Uithoorn, Potgieterplein 4, 19.00 - 20.00 uur.
• Passion, wereldkoormuziek, 21 mei Uithoorn,
Pr. Christinalaan 120, workshop + presentatie
15.00 - 16.00 uur

Concert, 15 mei door Con Amore in Nes a.d.
Amstel, Urbanuskerk Amsteldijk Zuid 145,
14.15 uur.

Docenten van De Hint geven gedurende de hele
week voorstellingen/concerten onder de titel
“Word Wakker” voor groepen 3 en 4 van de
basisscholen in Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde
Venen:

16 en 18 mei om 09.30 en 10.45 uur en 19 mei om 09.30
uur, Uithoorn, De Hint, grote tent, Pr. Christinalaan 120.

17 mei, Mijdrecht, De Meijert, v.d. Haarlaan 6,
09.30 en 10.45 uur.

18 mei, 10.45 uur en 20 mei 09.30 en 10.45 uur, Kudelstaart,
De Spil, Spilstraat 5.

Meedansen met:
• SV Omnia, WAK deelnemers en publiek, catwalk en
flashmob, 14 mei, Aalsmeer
• SV Omnia - Aalsmeer, Rozenstraat 2B en Kudelstaart,
Edisonstraat 6, op 16, 17, 19 en 20 mei,
zie www.dehint.nl/wak
• Dance Centre Jolanda van Beek op 18 mei, Uithoorn,
A. v. Schendellaan 57, openbare lessen vanaf 13.15 uur,
zie wwwdehint.nl/wak

Toneel:

• Openbare lessen Theatersport van De Hint in de
Oude Veiling, 16 mei in Aalsmeer, Marktstraat 19,
Tijd: 17.00 - 18.45 (8-12 jaar) 18.45 - 20.00 (13-17 jaar).
• Durven & Doen met Astrid Millenaar op 18 mei in
Mijdrecht, OBS De Trekvogel, Karekiet 49, Mijdrecht,
16.00 - 17.00 uur
• De Regenboog: Openbare repetitie musicallessen op
18 mei in Mijdrecht, De Meijert, v.d. Haarlaan 6,
18.30 - 20.30 uur.
• Toneelvereniging Kudelstaart: voorstelling
“Bedkwartet “ van Alan Ayckbourn, op 20 en 21 mei
in Aalsmeer, Oude Veiling, Marktstraat 19, 20.00 uur.

Dansen, muziek en en meer:

• Disco voor jong en oud, 14 mei, De Hint Uithoorn,
zie opening WAK
• DJ leren draaien voor jong & oud, 17 mei in The Mix,
Uithoorn, v. Seumerenlaan 1, 19.00 - 21.30 uur
• VJ workshop, 19 mei in N201, Aalsmeer,
Zwarteweg 90, 19.30 - 23.30 uur
• Alles van Hip Hop 20 mei in the Mix, Uithoorn,
v. Seumerenlaan 1, 19.30 - 22.00 uur
• Live elektronische muziek, 20 mei N201, Aalsmeer,
Zwarteweg 90, 21.00 - 03.00 uur.
• Rappen met rapper Charlie May op 20 mei in
Bibliotheek Mijdrecht, v.d. Haarlaan 8,19.00-20.30 uur
• Jeugddrumfanfare KnA: 21 mei Uithoorn, rondgang
Thamerdal, vanaf 14.30 uur, start de Hint,
Pr. Christinalaan 120.

Dansvoorstelling:

• K.D.O. op 14 mei in De Kwakel, Vuurlijn 51,
15.00-16.30 uur
• Balletschool Abcoude,Linda van Nimwegen op
21 mei in Abcoude,Theater Piet Mondriaan,
Broekzijdselaan 46, 19.00 uur.

Schilderen en boetseren (ook als je dat nog nooit
gedaan hebt!):

• Beeldhouwen met Corinne Bredemeyer op 14 mei in
Mijdrecht, Atelier, Genieweg 45, 14.30 - 17.00
• Schilderen op 14 mei ( gezamenlijk schilderij) met
Arlette Ybema in De Hint, Uithoorn, 13.00 - 17.00 uur
• Schilderen op 14 mei “Expres yourself through art
à la Kandinsky” met Margriet Post, voor volwassenen
en kinderen , Abcoude, Achter de Kerken 56,
14.30 - 16.30
• Schilderen op 15 mei , “Wie ben ik, kleurig en
expressief” met Margriet Post. Voor volwassenen en
kinderen, Abcoude, Achter de Kerken 56,
15.00 - 17.00.
• Schilderen op 14 mei, “expressionistisch
schilderen” met Marion Stok van Dongen in
Vinkeveen, Herenweg 10 bg, 13.00 - 16.30
• Tekenen en schilderen op 21 mei met de Werkschuit,
voor kinderen en volwassenen, Aalsmeer,
Het Stommeerkwartier, Baccarastraat 15,
13.00 - 15.30 uur.

En verder:

• Cultuurcafé De Ronde Venen 17 mei in Vinkeveen,
De Boei Kerklaan 32 19.30 uur: presentatie van
de nieuwe uit-website www.uit in de Ronde
Venen. nl, lezing door Friederieke Weisner,
Kunstfactor, over kansen en ontwikkelingen binnen
de amateurkunsten. Tevens Expositie kantkunst van
Mirjam Schavemaker
• De Binding, Aalsmeer, 18 mei, Circusdag voor
kinderen 6-12 jaar, Zijdstraat 53, 13.00 - 16.30 uur.
Aanmelden.
• Bacchus, 14 mei, Aalsmeer: maak een spannend
verhaal met foto’s, fotoworkshop/-tocht, voor
kinderen van 7-14 jaar, 14.00-18.00 uur
• Voorlezen en kinderdisco op 20 mei, 17.00 uur.
Bacchus, Gerberastraat 4, Aalsmeer

Feestelijke afsluiting WAK week

Beeldende Kunst en literatuur:

• Kunstwandelroute: op 14 en 15 mei rond het
Zijdelmeer, Uithoorn, zie opening
• Kunst in de Etalage: gehele week in Mijdrecht en in
Aalsmeer, zie opening
• Bibliotheek Aalsmeer, Markstraat 19 a: gehele week
expositie foto’s en gedichten
• Boekhuis Aalsmeer, Zijdstraat 12: gehele week, zelf
meeschrijven aan verhaal, Boekenquiz
• De Regenboog, 19 mei, Gedichten/Elfjes schrijven
o.l.v. M. Ham, voor groepen 5 van de Regenboog
school, 13.00 - 14.00 uur.
• Fam. Dielen, 21 mei Uithoorn: Zijdelveld 66a
11.00 - 16.00 uur, expo. Sieraden, keramiek,
tiffany glas-in-lood.
• St. Paraplu: Kaarten maken 17 mei 09.30 - 12.30 uur,
Wilnis, Joostenlaan 28
• N201, op 20 mei tijdens live electronische
muziek: presentatie op groot scherm van jonge
amateurfotografen en grafische (hobby) kunstenaars.
Aalsmeer, Zwarteweg 90, Tijd: 21.00 - 3.00

Burgerzaal, Aalsmeer 21 mei: met optredens, exposities en
nog veel meer ! O.a. concert play-in Aalsmeer, voorlezen
gezamenlijk gemaakt verhaal, gemaakt in het Boekhuis.
Expositie fotoworkshop Bacchus van 14 mei, Bibliotheek
in de Burgerzaal: expositie foto’s en gedichten, fotoimpressie WAK-week. Burgerzaal, Raadhuisplein. Iedereen
is van harte welkom van 15.00 tot 18.00 uur.

OPEN DAG
Kunstencentrum De Hint
14 mei 13.00-17.00 uur.

Op de openingsdag van de
WAK-week wordt de jaarlijkse
Open Dag van De Hint gehouden,
in Uithoorn, Prinses Christinalaan
120. Op deze dag kan worden
kennisgemaakt met diverse
instrumenten, docenten en lessen.
Tevens is er informatie beschikbaar
over het bestaande en nieuwe
cursusaanbod van volgend jaar in
de gemeenten en de eerste Hint
vakantieweek die deze zomer wordt
gehouden. De dag is extra feestelijk
door de vele andere activiteiten en
optredens in het kader van
de WAK.

ROTARY

AALSMEER UITHOORN
Dorpsstraat 1 • Nieuwveen • Tel: 0297-540124
Dorpsstraat 1 • Nieuwveen • Tel: 0297-540124

ROTARY

AALSMEER UITHOORN

tot stand gekomen dankzij bijdragen van hierbovengenoemde.

www.dehint.nl
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Schakers AAS 4 kampioen!

Wedstrijden veldvoetbal

Aalsmeer - Het vierde team van
schaakclub AAS heeft beslag gelegd op het kampioenschap in
de recreatieklasse van de Leidse schaakbond. De laatste ronde
was een 2–2 gelijkspel tegen Bodegraven 2 genoeg om ruim eerste te worden. Na verschillende malen door sneeuwstormen in de maling genomen te zijn was de vorige ontmoeting tegen Bodegraven
in een overwinning geëindigd voor
AAS 4 met 3,5 – 0,5 Het waren aan
de AAS kant exact dezelfde spelers,
dus fluitje van een cent!? Teamleider Paul Karis, kon zich snel aan zijn
andere plichten wijden, want zijn tegenstander ging nogal onconventioneel te werk, maakte naar eigen
zeggen een rekenfout en gaf zich na
18 zetten binnen het uur gewonnen.
Martin van Zaanen kwam het tweede punt brengen. Zijn tegenstander
was wat slordig geweest met zijn pionnen. De twee andere partijen verliepen wat moeizamer. Zelfs de ontdekking van Henk-Jan Ramaker
dat de zuster van zijn tegenstandster ooit in zijn huis gewoond had
(of iets dergelijks) had geen invloed.
Hoewel hij voor een rustige en correcte opbouw had gekozen, beukte
zijn tegenstandster Marleen voortdurend op zijn stelling. Uiteinde-

Zaterdag 14 mei

lijk verloor Henk-Jan. Cheryl Looijer
moest ontdekken, dat niet alle oude
baasjes tandeloze slachtoffers zijn.
Ze leek met een vork-aanval materiaal binnen te halen. Op een bepaald moment kwam er een eindspel op het bord van een pionnetje meer op de ene vleugel tegenover een dubbelpion op de andere. Tegenstander een actief paard,
Cheryl een in de hoek gedrukte loper. Cheryl had helaas de dubbelpion en verloor steeds meer terrein,
waardoor elegant opgeven nog de
enige uitweg leek. Ondanks het gelijkspel is AAS 4 met 10 matchpunten uit 6 wedstrijden de winnaar van
de recreatieklasse. Drie matchpunten meer dan Bodegraven 2 en geen
enkele wedstrijd verloren. Teamleider Paul Karis is ook de topscoorder
van dit team met 5,5 punt uit 6 partijen. Cheryl Looijer met 4 uit 6, Martin van Zaanen met 3 uit 4 en HenkJan Ramaker met 2 uit 3 waren ook
solide krachten waar AAS 4 op kon
bouwen. Schaakclub AAS schaakt
iedere vrijdag 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 meer informatie: 0297-324459
of 0297-268954, www.aas.leisb.org.

Familiedag RKAV in teken
van Ride for the Roses
Aalsmeer - In september wordt de
Ride for the Roses binnen de grenzen van Aalsmeer georganiseerd.
Elke maand wordt hieraan voorafgaand een actie gehouden om dit
goede doel te ondersteunen. De
club van 100 van RKAV gaat dit doen
op zaterdag 28 mei tijdens de jaarlijkse familiedag. Op het programma
staat voetballen, evenals latje schieten en fietsen. Voor de kinderen zullen spelletjes klaarstaan. De familiedag wordt besloten met een barbecue en een dansavond. Alles staat
in het teken van het KWF en RKAV
hoopt daar ook veel geld voor binnen te halen. Teams, die deelnemen
aan het voetbaltoernooi, kunnen bijvoorbeeld sponsors zoeken. De finalisten van vorig jaar, The Springfields en Imabo, hebben zich overigens al opgeven. Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf 16 jaar.

Voor de fietspuzzeltocht, die start
om 13.00 uur en leidt door een
prachtige omgeving, wordt 2.50 euro entree gevraagd en er wordt iets
meer berekend voor het eten en de
drankjes. Ook gaat een loterij gehouden worden met enkele hele
mooie prijzen en dat allemaal om zo
veel mogelijk geld op te halen. Om
17.00 uur staat de prijsuitreiking gepland, daarna gaan de barbecues
aan en voor de feestelijke afsluiting
zal dj Kees Markman zorg dragen.
Opgeven voor het voetbaltoernooi,
de fietspuzzeltocht en/of de barbecue-avond kan bij Peter Springin’tveld via 0297-328193 of mail naar
fam.p.springintveld@versatel.nl.
Wacht niet te lang mee, en geef nu
op. Het is namelijk een stuk makkelijker voor de organisatie als zij weet
wie waar aan mee doet en met hoeveel personen.

AALSMEER
Aalsmeer 1 – ZOB 1
Aalsmeer 4 – Terrasvogels 1
Aalsmeer 6 – Fortius 4

Snelle tijden atleten bij
AVA baanloopcompetitie
Aalsmeer - Tijdens de tweede
avond van de AVA Baanloopcompetitie (BACO) hebben Els Raap
en Theo van Rossum goede zaken
gedaan in het BACO-klassement,
waarbij de beste drie prestaties van
vier baanlopen tellen. Zij liepen de
3.000 meter op de atletiekbaan aan
de Sportlaan weer zo dichtbij de
Nederlandse records in hun leeftijdscategorie, dat zij opnieuw veel
BACO punten scoorden.
Kombij Badhoevedorp topper Els
Raap (categorie dames 60+) was
de snelste dame in 12 minuten en
27 seconden. Vlak voor Marjan van
Ginkel (12:29) van AVA. Roza Groot,
ook AVA, werd knap derde met
14:38. Bij de mannen was John van
Dijk een klasse apart. De AKU-er
kwam reeds na 9 minuten en 45 seconden over de finish, precies een
minuut voor Veenloper Theo van

Rossum. Daarna volgde het AVAtrio John ’t Hoen (11:14), Dick Verhoef (11:19) en de ook sterk presterende Rob Heskes (11:46). Na twee
afstanden (800 meter en 3.000 meter) is de top van het tussenklassement in de BACO bij de dames: 1.
Els Raap 180 punten, 2. Marjan van
Ginkel 152 punten, 3. Saskia Roode
124 punten. En bij de heren: 1. Theo
van Rossum 169 punten, 2. Wim
Metselaar 162 punten, 3. Dick Verhoef 158 punten.
Er staan nog twee BACO-wedstrijden op het programma, de 1500
meter op woensdag 18 mei en een
5 kilometer op woensdag 25 mei,
aanvang beide keren om 20.00 uur.
Iedereen van jong tot oud, van recreant tot wedstrijdloper, is welkom
om aan één of beide lopen mee
te doen. Voor meer informatie zie
www.avaalsmeer.nl.

ZABO zaalvoetbal zaterdag
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer wordt
zaterdag 14 mei voortgezet met de
17e en voorlaatste speelronde van
dit seizoen. Er wordt gespeeld in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is van harte welkom en
de toegang is gratis. Het programma: Om 18.35 uur begint Amsec Beveiliging tegen Sporting Uithoorn.
Om 19.20 uur volgt Schijf Grondboringen tegen Sportcafé de Midi’s.
Om 20.05 uur is de aftrap van Café Johnny’s tegen Accon. Om 20.50
uur treedt Bosman aan tegen LEMO-gaat-los en om 21.35 uur is er
als afsluiter de partij tussen LEMO
en Piller Sport. De competitie van de
ZABO werd zaterdag 7 mei voort-

gezet met de 16e speelronde. Piller
Sport verloor van LEMO-Gaat-Los
met 2-3, Sporting Uithoorn won van
LEMO met 9-4. Schijf Grondboringen boekte tegen Bosman eveneens
een forse winst, 7-1, Café Johnny’s
verloor van Sportcafé de Midi’s met
3-7 en de wedstrijd Amsec Beveiliging tegen Accon werd, na een 1-0
ruststand, met 5-3 voor Amsec afgesloten.
Stand: Sportcafé de Midi’s 16-45,
Schijf Grondboringen 16-35, Accon 16-26, Piller Sport 16-21, Bosman 16-21, Amsec Beveiliging 1620, Café Johnny’s 16-19, LEMO 1619, Sporting Uithoorn 16-19, LEMOGaat-Los 16-10.

Voetbal RKDES

Na moeizame overwinning
bijna zeker van nacompetitie
Zaterdag opening Oosterbad
Aalsmeer - In 1928 is zwemvereniging het Oosterbad opgericht
en vanaf de opening wordt jaarlijks
flink gebruik gemaakt van dit unieke
natuurwater-zwembad aan de Jac.
Takkade. Vrij zwemmen behoort tot
de mogelijkheid, maar ook worden
er zwemlessen gegeven, dit gebeurt
met de zogeheten diepwatermethode. Meer vragen over deze methode of opgeven van kinderen voor
zwemlessen via 0297-327280 of na
14 mei aan de kassa van het Oosterbad. Opgeven voor zwemles kan
tot 25 mei.
Er is de afgelopen weken weer een

frisse wind door het Oosterbad gegaan. Er is door een grote groep vrijwilligers keihard gewerkt, maar het
bad ligt er weer prachtig bij.
Zaterdag 14 mei wordt het Oosterbad om 14.00 officieel geopend. Iedereen is van harte welkom. Een
lekkere frisse duik nemen, mag ook
deze middag. Ook kunnen zaterdag
abonnementen gekocht worden. Tot
maandag 1 juni wordt hierop 5 euro korting verleend, dus wacht niet
te lang!
Voor vragen, suggesties en mededelingen: www. het Oosterbad.nl of
mail naar info@hetoosterbad.nl.

W. Offerman één
bij BV Oostend

Zomerbridgedrives
in Leimuiden

Aalsmeer - De laatste speelavond
van het seizoen bij buurtvereniging
Oostend afgelopen donderdag 28
april stond in het teken van koppelklaverjassen en is gewonnen door
Ans van der Stroom en T. Buwalda
met 5286 punten. Op twee zijn Lida en Jan de Nooij geëindigd met
5106 punten en de derde plek was
voor het koppel Hans en Franklin
Dolk met 5083 punten. Voor de seizoensprijzen is de eerste plaats behaald door W. Offerman met 58943
punten, gevolgd door mevrouw T.
Buwalda met 58843 punten en op
drie de heer Tromp met 58350 punten. De poedelprijs is uitgereikt
aan P.Villerius met 49702 punten.
Op 1 september start bij BV Oostend het nieuwe activiteitenseizoen.
Kijk voor meer informatie op: www.
bvoostend.nl.

Leimuiden - Bij Partycentrum Keijzer in de Dorpsstraat 30 organiseert Bridge ‘86 iedere maandagavond zomerbridgedrives van 16
mei tot en met 22 augustus, met uitzondering van 13 juni, 18 en 25 juli. Er wordt om 19.45 uur met spelen gestart en inschrijven kan vanaf 19.15 uur aan de zaal. De kosten bedragen 4 euro per paar. Iedere maandagavond valt er voor de
winnaars en twee andere te bepalen paren een fles wijn te verdienen. Voor de slotdrive op 29 augustus, met diverse prijzen voor iedereen, plaatsen zich de nummers één
van elke lijn en diegenen die vijf
keer zijn geweest. Ook beginners
zijn van harte welkom. Er is voor hen
een aparte lijn. Informatie bij Truus
van der Meer, tel. 0172-508936 of
via www.nbbportal.nl/9041.

Dames
Aalsmeer DA.1 – SCW DA.1

14.30 u

R.K.A.V.
WV-HEDW 11 - RKAV 2

12.00 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
ZTS B1 - J.A.United B1

De start van de eerste serie van de 3.000 meter van de AVA Baanloopcompetitie.

Aalsmeer - Voor RKDES is de slotfase van de competitie ongekend
spannend. ZSGO WMS is kampioen, maar voor de Kudelstaarters is
de nacompetitie voor promotie binnen handbereik. Dan moest er wel
gewonnen worden in de thuiswedstrijd van het in degradatienood zijnde Geinburgia.
RKDES deed wat er van hen verwacht kon worden en won de wedstrijd met 1-0. De Kudelstaarters
grosseerden in doelrijpe kansen,
maar deden zich zelf te kort door
maar eenmaal te scoren. De eerste helft liet het duidelijk zien dat
de belangen groot waren voor beide teams. Geinburgia vechtend voor
zelfbehoud in de derde klas, vocht
voor wat het waard was. Met veel
overtredingen en fysiek spel probeerde de Amsterdammers het spel
van de technisch vaardige spelers van RKDES te ontregelen. Beide verdedigingen gaven dan ook
weinig weg in de beginfase van de
wedstrijd.
In de eerste 15 minuten speelde
het spel zich voornamelijk af op het
middenveld. In de 15e minuut kregen de Kudelstaarters pas de eerste
echte kans, een voorzet van Roald
Pothuizen werd rakelinks over gekopt door Roy Enthoven. In de 29e
minuut werd de doorgebroken
Roald Pothuizen gevloerd door een
Geinburgia speler Justin Brouwer.
De matig fluitende scheidsrechter
Dumont zag hier ‘slechts’ geel in.
De vrije trap leverde niets op. In de
30e minuut kopte verdediger Robin
van der Steeg maar net over. Dezelfde speler kreeg een minuut later
een onterechte gele kaart. Nadat hij
bewust op zijn enkels werd getrapt,
zag de scheidsrechter daar niets
in en protesteerde hij begrijpelijk.
Door deze gele kaart mist de Kudelstaartse verdediger de volgende
wedstrijd. In de slotfase kreeg RKDES nog een aantal kansen, maar

schoten van Roy Enthoven en Edwin
van Maris hadden geen resultaat.
De tweede helft kreeg RKDES direct al een groot aantal kansen.
Maar ook nu zonder doelpunten. In
de 55e minuut was de opluchting
groot, bij het team en de supporters
van RKDES. De hardwerkende Mischa v.d. Scheur schoot van afstand
fraai raak. RKDES op een verdiende 1-0 voorsprong. RKDES bleef de
aanval zoeken en Geinburgia bleef
wonder boven wonder overeind.
Doordat RKDES kansen bleef missen, bleef het ongekend spannend.
In de 80e minuut werd dit RKDES
bijna fataal, Geinburgia spits Ronny
Adjiembaks faalde voor open doel.
In de slotfase kreeg het team van
trainer Rob Wever nog een groot
aantal kansen, zo schoot Edwin van
Maris op de paal en kwamen dezelfde van Maris en Roald Pothuizen alleen voor de Geinburgia keeper Erik
Rengelink. Normaal zijn beiden succevol, maar deze keer resulteerde
dit niet in doelpunten en stuiten het
op Geinburgia keeper Rengeling.
Het was maar goed dat de verdediging van de Kudelstaarters, onder
leiding van uitblinker Sander Boshuizen, geen kansen meer weggaf.
Dat RKDES uiteindelijk toch de 1-0
overwinning behaalden, was volkomen verdiend. Doordat concurent
Hillegom voor 3e periode titel gelijk
speelde tegen plaatsgenoot Concordia, heeft de formatie van Rob Wever alles in eigen hand. In de laatste
wedstrijd tegen het reeds gedegradeerde CTO’70 kan volgende week
in de uitwedstrijd een plaats in de
nacompetitie veilig gesteld worden.
Trainer Rob Wever was tevreden
over het resultaat, maar ook kritisch
over de eerste helft. “We waren niet
scherp genoeg en waren vaak slordig, de tweede helft ging een stuk
beter!”
Ad Verburg

14.30 u
14.30 u
14.30 u

11.00 u
11.15 u
11.00 u
11.00 u

S.C.W.
SCW 1 – Fortius 1
Pancratius 2 - SCW 3
Roda’23 Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – Legm.vogels Vet.1
DWV Vet.1 - SCW Vet.4

14.30 u
14.45 u
14.30 u
14.30 u
14.00 u

Junioren
SCW B2 – VEW B2

14.00 u

Pupillen
HBC D1 - SCW D1
Zeeburgia E4 - SCW E1
De Meer F 6 - SCW F4

10.15 u
11.00 u
9.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 - SCW DA.1

14.30 u

12.00 u

Pupillen
J.A.United E9 – Zwanenburg E8
J.A.United F2 – Spaarnwoude F1
J.A.United F5 – Sp.Martinus F3
J.A.United F6 – Legm.vogels F13
J.A.United F8 – DSS F16
SDZ F11 - J.A.United F11
J.A.United F12 – Nieuw Sloten F6

11.15 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
12.30 u
9.00 u

Meisjes
J.A.United MC.3 – RKDES MC.1
J.A.United ME.1 – DSS ME.4

11.15 u
11.15 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D4 – Roda’23 D 10
RKDES E3 – Sp.Martinus E5
RKDES E4 – RKDES ME.1
Roda’23 F 15 - RKDES F7

RKDES F9 – TABA F 6
Meisjes
J.A.United MC.3 – RKDES MC.1
RKDES MD.1 – AFC.IJburg MD.1
RKDES E1 - RKDES ME.1

9.30 u
9.30 u
11.00 u
11.45 u

Zondag 15 mei
R.K.A.V.
Zwanenburg 1 - RKAV 1
RKAV 6 – Legm.vogels 4

14.00 u
11.30 u

R.K.D.E.S.
CTO’70 1 - RKDES 1
Ouderkerk 3 - RKDES 5
Overamstel 3 - RKDES 6

14.00 u
14.00 u
14.30 u

Junioren
RKDES B1 – Zwanenburg B1

10.00 u

Darten in het Dorpshuis

Laatste speelavond Poel’s Eye
Kudelstaart - De vorige dartsavond
van de Poel’s Eye was om meerdere redenen opmerkelijk. Ten eerste was de locatie, eenmalig, anders. Ten tweede kende de speelavond wederom een nieuwe winnaar. Tot nu toe werden dit seizoen
veertien speelavonden gespeeld, en
er waren maar liefst tien winnaars.
Van de tien winnaars wonnen er vier
nooit eerder een speelavond. Op de
afgelopen speelavond voegde Erik
Jan Geelkerken zijn naam toe op de
‘Board of Fame’. Hij is hiermee de
52-ste winnaar in 169 speelavonden (in bijna 9 seizoenen). Er is nog
één speelavond te gaan, dus wellicht levert de laatste speelavond
ook nog eens een nieuwe winnaar
op. De laatste speelavond zal echter geen nieuwe kampioen meer opleveren. Danny Zorn is al zeker van
zijn derde titel op rij. Hij komt dus
definitief in het bezit van de wisselbeker. Toch gaat de laatste speelavond nog ergens over wat betreft
de stand. Zo staan de overige podiumplaatsen nog geenszins vast. De
drie overige nieuwe speelavondwinnaars (na Erik Jan) van dit seizoen
kunnen nog bij de eerste drie eindigen. Arnold Sluys heeft de beste papieren om als tweede te eindigen. Ilona Bak en Tim van de Poel
kunnen echter ook nog tweede worden, maar lopen ook het risico buiten het podium te eindigen. Ilona en
Tim schelen slechts één punt. En
Gerard van de Weyden staat daar
weer dichtbij met twee punten ach-

terstand. Overigens is het de traditie dat de vierde tot en met de tiende van de eindstand van het seizoen
ook geëerd worden. Niet alleen zijn
er in de Top Tien nog verschuivingen mogelijk, ook lopen met name
de nummers negen en tien het risico na de laatste speelavond alsnog buiten de Top Tien eindigen. Er
is dus nog volop spanning omtrent
de stand. Hoewel morgen, vrijdag
13 mei, de laatste reguliere speelavond van het seizoen is, is dit niet
de laatste dartsactiviteit van dit seizoen van de Poel’s Eye. Twee weken
later, op zaterdag 28 mei, is nog een
blind koppeltoernooi. Bij dit koppeltoernooi wordt elke ronde geloot wie met elkaar dart. De inschrijving gebeurt dus per individu en
niet per koppel. Maar eerst is dus
morgen, vrijdag 13 mei, de laatste
reguliere speelavond van het seizoen met aansluitend de prijsuitreiking van het seizoen in het Dorpshuis. Overigens kan iedereen meedoen, ook darters die tot nu toe niet
of weinig geweest zijn. De stand is
meer een bezigheid voor de regelmatige bezoeker, maar heeft geen
invloed op de dartsavond zelf. Een
speelavond op zich kan glorie opleveren, maar het belangrijkste is natuurlijk ten alle tijden de gezelligheid. Om de feestvreugde te bevorderen geeft de Poel’s Eye een hapje
en een rondje. De inschrijving sluit
om 19.45 uur, deelname kost drie en
halve euro per persoon en de minimum leeftijd is 15 jaar.

John Wey had een 137 finish.

55+ Oostend
met vakantie!

Willem wint bij
ouderensoos

Aalsmeer - De 55-plusclub van
buurtvereniging Oostend heeft afgelopen donderdagmiddag de laatste ouderensoos van dit seizoen gehouden. Het klaverjassen is gewonnen door mevrouw Van Tol met 5309
punten, gevolgd door mevrouw Van
de Sluis met 5295 en T. van de Made met 5214 punten. Bij het rummicuppen bleek mevrouw Kuin onverslaanbaar en wist mevrouw Dolk op
plaats twee te eindigen. Het nieuwe kaartseizoen start op donderdag
8 september vanaf 14.00 uur in Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen, zijn ook
van harte welkom. Op donderdag
5 mei is het klaverjassen gewonnen
door Willem Buskermolen met 5427
punten, gevolgd door Gerrit Kraan
met 5128 punten en Henk de Jong
met 5021 punten. Bij het jokeren
behaalde Gerard de Wit de hoogste eer met 103 punten. Op twee is
Henny de Wit geëindigd.
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Zwemster Laura Staal twee
maal Nederlands kampioen

Nacompetitie handbal

FIQAS nog één wedstrijd
verwijderd van finale!
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer wisten zaterdag wat hen
te doen stond: Om in te race te blijven voor een plaats in de finale om
de landstitel móest er om te beginnen thuis van Pals groep/E&O gewonnen worden. De Drenten stonden namelijk één punt voor. Het
werd uiteindelijk een ruime en verdiende 32-22 overwinning en zo
houdt de ploeg van René Romeijn
de finaleplaats in eigen hand: komende zaterdag in de laatste speelronde valt de beslissing. Bij winst
zijn de Aalsmeerders, die een veel
beter doelsaldo hebben dan de concurrentie, geplaatst! Van het begin
af aan was duidelijk wat er voor beide ploegen op het spel stond (E&O
moest ook minimaal gelijk spelen
om in de race te blijven) want het
werd meteen een stevige partij, met
kansen én fouten over en weer. De
eerste vijf minuten werd er namelijk
vooral gemist. Pas toen in de zesde
minuut een schot van Jimmy Castien
geblokt werd, zag Luuk Obbens zijn
kans schoon: hij dook de cirkel in en
scoorde in de rebound de openingstreffer: 1-0. Hij zorgde even later na
een prachtige schijnbeweging ook
nog voor de 2-1. Daarna kwam E&O
op voorsprong, met name door een
serie schoten van Niek Kuik die drie
keer op rij scoorde: 4-6.
Op dat moment miste Robin Boomhouwer een strafworp, maar stopte Jeffrey Groeneveld er een aan de
andere kant. Via Jimmy Castien en
topscorer Frank Lübbert werd de
stand weer gelijk getrokken. Hierna
zou E&O nog maar twee keer op gelijke hoogte komen: 7-7 en even later 9-9, daarna namen de Aalsmeerders het initiatief in de wedstrijd
over. Jarcha van Dijk speelde een
uitstekende wedstrijd en maakte
de 9-7 vanaf de cirkel, mooi aangespeeld door Remco van Dam. Frank
Lübbert scoorde even later twee
doelpunten binnen twee minuten en

bracht de stand op 11-9. E&O gaf
nog niet op (11-10), maar na een
time out begon FIQAS Aalsmeer
aan een slotoffensief dat een 14-11
voorsprong bij rust tot gevolg zou
hebben. Na de pauze was het binnen een minuut al 15-11, maar de
Aalsmeerders moesten wel degelijk goed bij de les blijven om een
strijdend E&O op afstand te houden. Dat lukte, mede door uitstekend keeperswerk van Groeneveld,
want de voorsprong bleef: 17-13 en
18-14 via Jimmy Castien. De Emmenaren maakten er 18-15 van en
kregen toen te maken met een derde tijdstraf voor Leon van Schie, die
daarop het veld met rood moest verlaten. Het was een aderlating voor
de ploeg, maar dat nam niet weg
dat FIQAS Aalsmeer daarna op eigen kracht een tandje bij schakelde
en binnen tien minuten de wedstrijd
in haar voordeel besliste: Jarcha van
Dijk, Frank Lübbert en twee mooie
goals van Robin Boomhouwer op rij
brachten de marge op zeven: 27-20.
E&O probeerde het nog wel, maar
kwam niet meer door de sterke dekking heen. Het leverde wat frustratie en shirtje-trekken op in de slotfase, maar dat kon FIQAS Aalsmeer
niet meer deren: het doelsaldo werd
zelfs nog wat verder opgevijzeld
naar de uiteindelijke 32-22 en met
name de laatste twee treffers, van
Bas Troost en Jelmer van Stam, waren zeer fraai. Nu nog één keer winnen en de finaleplaats is binnen! Dat
lijkt overigens makkelijker dan het
is, want vanavond, donderdag 12
mei, wacht eerst nog de halve finale
van het NHV bekertoernooi, waarin
E&O wéér de tegenstander is. Deze
wedstrijd is in De Bloemhof aan de
Zwarteweg en begint om 20.00 uur.
Uiteraard zijn supporters van harte
welkom. Zaterdag 14 mei in Zwartemeer volgt de ontknoping om de finale. De wedstrijd bij Kremer/Hurry
Up begint om 20.30 uur.

Foto: Cobi Neeft.

Kaarten om lekkere prijzen
Kudelstaart - Vrijdagavond 13 mei
organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart de laatste klaverjasavond van dit seizoen waarbij
mooie prijzen zijn te winnen, waaronder rollade, diverse soorten vlees,
wijn en nog vele andere lekkere prijzen. Drie maal worden de kaarten
geschud. Tussen het tweede en het

derde spel worden loten verkocht
voor de grote loterij waarvoor deze
avond opnieuw volop fantastische
prijzen op de tafel staan uit gestald.
Kom gerust met familie,vrienden,
clubgenoten en buren naar deze
klaverjasavond in het dorpshuis te
Kudelstaart. Aanvang 20.00 uur. Inschrijfgeld 2,50 euro per persoon.

Handbal nacompetitie

Dames FIQAS blijven in
spoor van kampioenschap
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer speelden zaterdag hun
derde wedstrijd in de nacompetitie.
Om in het spoor van koploper Foreholte te blijven, moest in ieder geval van Bentelo gewonnen worden.
Geen eenvoudige opgave want de
Aalsmeerse dames hebben het vaak
moeilijk met deze tegenstander. Dat
was deze keer niet anders, al startte
de ploeg wel scherp en geconcentreerd en stond na een kwartier al
op een 8-5 voorsprong op het bord,
mede door doelpunten van Sarah
Bartling en Jessica Neves. Daarna
kwam Bentelo wat beter in de wedstrijd en werden bij FIQAS Aalsmeer
wat foutjes gemaakt. Michelle Attema stopte bij 8-7 een penalty, maar
ook zij kon niet voorkomen dat het
even later toch 8-8 werd. Het laatste kwartier van de eerste helft ging
de strijd verder gelijk op. Via 1010 (een hard schot van Nicky Tier)
en 11-11 werd de ruststand uiteindelijk 12-12. In de slotminuut kregen nog twee speelsters een tijdstraf waardoor FIQAS Aalsmeer de
tweede helft begon met slechts vier
veldspeelsters. Daar maakte Bentelo meteen gebruik van: 12-14,
maar de Aalsmeerse dames knokten zich weer langszij middels twee

doelpunten van Sonja van Wechem
en een treffer van de sterk spelende
Nicole van Schie aan de cirkel: 1515. Er ontspon zich een spannende
wedstrijd, waarin FIQAS Aalsmeer
uiteindelijk net iets sterker was. Nicole van Schie kon opnieuw een
paar keer worden gevonden aan
de cirkel en Nicky Tier ging sterk
door: 23-20 met nog acht minuten
op de klok. In de slotfase maakten
de Aalsmeerse dames het zichzelf
nog onnodig moeilijk door Bentelo
tot twee keer toe op één punt te laten komen: 23-22 en 24-23. Op dat
moment stopte Bianca Schijf echter
een cruciale break én maakte Jessica Neves uiteindelijk aan alle onzekerheid een eind: 25-23. Door deze
overwinning blijft FIQAS Aalsmeer
op plaats twee, achter Foreholte.
Maar met nog drie wedstrijden te
gaan, is er nog van alles mogelijk.
Komende zaterdag wacht de lastige uitwedstrijd bij Olympia in Hengelo én komen Foreholte en Bentelo
tegen elkaar in actie. De wedstrijd
tegen Olympia begint om 20.30 uur.
Op donderdag 19 mei spelen de dames thuis in sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg tegen Foreholte.
Ook deze wedstrijd begint om 20.30
uur. Mis het niet!

Jeroen Hijstek werd tweede in zijn categorie.

Goede start seizoen Multi Triathlon Team

Drie Multi’s op podium
Aalsmeer - Het triatlonseizoen is
afgelopen zaterdag echt begonnen
met de Kwart van Breukelen. Deze wedstrijd vormt elk jaar de seizoensopening voor de triatlonsport.
Het Oceanus/Multi Triathlon Team
was met een bescheiden ploeg van
drie zeer duidelijk aanwezig: alle
drie de Multi-triatleten stonden op
het podium.
Het weer was zomers afgelopen
weekend, dat was andere jaren bij
de eerste triatlon van het seizoen
in Breukelen wel eens anders geweest. Omdat het zwemonderdeel
van de Kwart van Breukelen in een
zwembad wordt afgewerkt, werd
gestart in twee series. Aalsmeerse Carla van Rooijen zwom een verdienstelijke vierde tijd. Tijdens het
40 kilometer lange fietsonderdeel,

dat werd bepaald door de stevige
wind langs het Amsterdam-Rijnkanaal, schoof Carla langzaam naar
voren. Na de afsluitende 10 kilometer hardlopen finishte de Multidame als tweede in 2.09.41 uur. In
diezelfde serie zwom Jeroen Hijstek uit Nieuw-Vennep naar behoren.
Hij fietste ook redelijk en liep heel
mooi naar een tweede plaats in zijn
categorie Heren 50. Jeroen finishte in 2.11.55 uur. Frans van Heteren
completeerde de Multi-afvaardiging
in de tweede startserie. Hij had de
derde zwemtijd, maar op de fiets
maakte hij zijn opmars. Na 1.56.15
uur finishte de Aalsmeerder als vierde overall en eerste in zijn leeftijdscategorie Heren-40. Van Heteren
maakte zo de podiumscore van het
Multi Triathlon Team op drie!

Voetbal

Aalsmeer na overwinning
op Hellas in nacompetitie
Aalsmeer - Aalsmeer heeft met
een 1–8 overwinning op Hellas
Sport uit Zaandam een plaats in de
nacompetitie voor promotie naar de
1e klasse verdiend. Dit scenario was
vooraf niet te voorzien. Wat er voor
de rest ook gebeurt, het seizoen
kan voor Aalsmeer niet meer stuk.
Aalsmeer had 4 spelers geschorst
langs de kant staan en in de ‘warming up’ moest ook Sergio Pregers
met een hamstringblessure langs
de kant toekijken. Dankzij de brede
bank van Aalsmeer maakten Guido Poesiat, Calvin Koster, Dion Bogaard, Pieter v.d. Dussen en Lucien
Fraenk hun opwachting in het elftal.
Het eerste kansje was voor Hellas in
de 5e minuut, maar Marius Linneman schoot naast. Eerste kans voor
Aalsmeer kwam op naam van Peter Neuvel in de 6e minuut. Keeper
Juval Jurgens ging al vallend naar
de verkeerde hoek, maar via zijn
schoen ging het schot net naast.
Een voorzet van Peter Neuvel in de
11e minuut werd door Lucien Fraenk uit de lucht schitterend doodgelegd en onhoudbaar in de rechterhoek geschoten, 0–1. In de 14e minuut wrong Salih Yildiz zich langs
twee verdedigers. Zijn schot vloog
via Juval Jurgens in de linkerbovenhoek, 0–2. Een beter begin kon
men zich niet indenken. Aalsmeer
kreeg nog zicht op 0–3 toen in de
35e minuut Peter Neuvel met een
steekpass Lucien Fraenk bereikte,
maar zijn schot belandde in het zijnet. Hellas was wat over de schrik
heen en liet via Marius Linneman en
Nils Berger zien wat aan de stand
te willen doen. Uit een vrije trap in
de 38e minuut schoot de vrijstaande Marius Linneman in de 16 meter onhoudbaar voor Sander Bakker de aansluitingstreffer in 1–2. Tot
aan de rust werd er vooral op het
middenveld gevoetbald en kwamen
er van beide kanten weinig doelrijpe kansen meer. Jeffrey Blikslager kwam met een blessure niet
terug in de tweede helft. Zijn vervanger werd Bart de Jong, die van

Plaats verwisselde met Guido Poesiat. Aalsmeer had het moeilijk in de
eerste minuten van de tweede helft.
Marius Linneman kreeg een uitgelezen kans op de 2–2. Guido Poesiat kopte de bal van de doellijn en
ook Nils Berger schoot in de 50e
minuut net naast. Toen Ralf Lamme
in de 54e minuut alleen op het doel
en Sander Bakker afging hield heel
Aalsmeer zijn adem in. Zijn lob over
de goed uitkomende Sander Bakker
ging over en toen was de koek op bij
Hellas Sport. Een corner van Pieter
v.d. Dussen in de 56e minuut werd
door Calvin Koster bij de tweede
paal schitterend ingekopt, 1–3. Bij
een terugspeelbal op de Hellas keeper in de 60e minuut zette Lucien
Fraenk druk op de keeper. Deze verdedigde verkeerd uit. Peter Neuvel
benutte dit buitenkansje en scoorde 1–4. In de 70e minuut uittrap
Sander Bakker werd verlengd met
het hoofd door Peter Neuvel waarna Lucien Fraenk het goed afrondde, 1–5. In de 74e minuut weer een
uittrap van Sander Bakker. Nu was
het Calvin Koster die met het hoofd
verlengde en Peter Neuvel die 1–6
scoorde. Een aanval van Aalsmeer
in de 84e minuut werd slecht weggewerkt door de Hellas defensie in
de 16 meter. De goed spelende Calvin Koster schoot uit de draai knap
in 1–7. Het laatste doelpunt kwam in
de 88e minuut toen een Aalsmeer
aanval over meerdere schijven bij
Stefan v.d. Dussen belandden. Deze
schoot de bal knap in de linkerhoek,
1–8. En zo belandt Aalsmeer via een
tweede plaats in de competitie in de
nacompetitie en barstte er een bescheiden feestje los. Wat trainer Anthony Servinus op een nat pak (onder de douche) kwam te staan en
de spelers het op een andere manier nat hielden.
Aalsmeer speelt komende zaterdag 14 mei zijn laatste wedstrijd tegen ZOB voor de competitie aan de
Dreef. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.

Speelavond bij
Ons Genoegen

Open kaart
kampioenschap

Aalsmeer - Op dinsdag 17 mei
houdt buurtvereniging Ons Genoegen voor liefhebbers weer een gezellige speelavond. Vanaf 19.30 uur
worden de kaarten voor het klaverjassen en het rummicuppen verdeeld in de grote ruimte van Ons
Tweede Thuis in de Hortensialaan.
De zaal is open vanaf 19.00 uur voor
koffie en inschrijving. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is
gewonnen door mevrouw R. Hoekman met 5256 punten, op twee is
de heer F. Goede geëindigd met
5205 punten en op drie mevrouw J.
Tijssen met 5083 punten. De beste
rummicubber was dit keer mevrouw
A. Hoving met 13 punten, gevolgd
door de dames N. Tuiten en G. Gahrmann met 26 en 39 punten.

Aalsmeer - Op vrijdag 3 juni houdt
de buurtvereniging een klaverjaswedstrijd om het Open Kampioenschap van de Hornmeer.
De wedstrijd begint om 20.00 uur en
iedere kaartliefhebber is van harte
welkom in het buurthuis in de Roerdomplaan 3. De zaal is open vanaf
19.30 uur voor inschrijving en koffie en thee.
Afgelopen vrijdag was het dringen
om de eerste plaats. De derde ronde gaf de doorslag.
Op één is Theo Nagtegaal geëindigd met 5561 punten. Op twee Plony Hogenboom met 5429 punten en
op drie Wobby Oudshoorn met 5187
punten. De poedelprijs is uitgereikt
aan Paul Schouten met 3823 punten.

Jack van Muijden

Aalsmeer - Het weekend van 6,7
en 8 mei stond in het teken van het
Open Nederlands Master Kampioenschap lange baan (50 meter).
Dit mooie spektakel werd deze maal
gezwommen in het Pieter van den
Hoogenband Stadion.
Vrijdag heeft Annette de Visser een
bronzen medaille gehaald op de 800
vrij. Tineke van Diggelen een gouden medaille op de 200 school in
de tijd van 4.13,64. Later die middag
veroverde Tineke ook nog een bronzen medaille op de 200 vrije slag
met een persoonlijk record 3.36.07.
De zaterdag begon met de 400 vrije
slag. Annette werd keurig vijfde en
Laura zesde met een persoonlijk record. Tineke veroverde een vierde
plek, Arjan Bellaart maakte er een
spannende race van, de concurrentie had snel gezwommen in de twee
series ervoor, goud werd het niet
maar met zilver was Arjan heel tevreden. Bij de 50 vlinder werd Tineke vierde met een persoonlijk record van 56.89, Arjan werd achtste. De middag sessie werd begonnen met de 4 maal 50 wissel estafette. Laura, Ronald, Arjan en Tine-

ke veroverde hier een zevende plek.
Bij de 100 vrije slag haalde Annette een bronzen medaille binnen, Tineke veroverde een zilveren medaille op de 50 school en de 200 wissel.
Brons was er ook voor Ronald Grove op de 200 wisselslag. Bij de 100
rug behaalde Laura Staal een gouden medaille op de 100 rug in een
super tijd van 1.19.27, Arjan veroverde brons.
Zondag werd de 1500 vrije slag gezwommen. Zilver voor Annette en
brons voor Laura. Ronald , Laura en
Tineke kaapte ook de bronzen medaille weg op de 100 school. Ronald wist een mooie vierde plek in
de wacht te slepen bij de 400 wisselslag. Als laatste stond de 50 rugcrawl op het programma. Tot ieders
verrassing haalde Laura wederom
de gouden medaille, met een tijd
van 36.81 bleef ze de concurrentie
voor. Tineke sleepte er nog een zilveren medaille uit en Katinka Elders
werd keurig zesde.
De zwemmers van Oceanus keerden terug naar Aalsmeer met totaal
drie gouden, vijf zilveren en negen
bronzen medailles.

Start campagne ‘IkWindsurf’

Gratis windsurfles op 21 mei
Aalsmeer - Dit jaar beleeft het
windsurfen in Nederland zijn 40-jarig bestaan. Wat begon als een hype
groeide in de jaren tachtig al snel uit
naar een volwassen sport. Dit mede dankzij olympisch kampioen en
viervoudig wereldkampioen Stephan van den Berg. De laatste jaren
is de sport weer groeiend meeliftend
op onder meer het succes van Kitesurfen en Stand-up-paddling. Door
heel Nederland worden dit lustrumjaar initiatieven genomen op lokaal
niveau om het windsurfen onder de
aandacht te brengen. Windsurfclub
Aalsmeer heeft hiervoor een ambitieus meerjaren campagne in voorbereiding. Jeugd en herintreders (oudwindsurfers) worden benaderd om
(opnieuw) kennis te maken met de
sport. Onder de naam ‘IkWindsurf’
wordt in samenwerking met de Nationale Sportpas campagne gevoerd
op scholen in de regio. Ook bedrijven en sportclubs worden benaderd
om zo’n breed mogelijk publiek te

bereiken. Op zaterdag 21 mei kan
iedereen uitproberen hoe het is om
te windsurfen. Bij het clubhuis van
de Windsurfclub Aalsmeer op recreatie-eiland Vrouwentroost wordt
deze dag een ‘Ik windsurf’ opstapdag georganiseerd. In twee uur durende sets worden zowel theorie
als praktijk behandeld onder leiding van instructeurs van de Windsurfclub en Stephan van den Berg
Surfshop. Met dank aan Van den
Berg wordt het eigen materiaal van
de vereniging voor deze dag uitgebreid met materiaal van Starboard in de vorm van surfplanken
en SUP’s. Daarnaast voorziet GOGO
boards deze dag met vier SUP/Kayak combi’s. Naast surfen is er dus
ook ruimte om het Stand-Up-Paddling uit te proberen. Meedoen gaat
op basis van inschrijving. Ga naar:
www.ikwindsurf.nl. In verband met
het beschikbare materiaal en instructeurs, maximaal 60 deelnemers.

Voetbal

RKAV niet te kloppen!
Aalsmeer - RKAV is de laatste weken niet te kloppen, nog voor het
rustsignaal had geklonken was het
gewenste resultaat eigenlijk al binnen. Van Alliance 22 is afgelopen
zondag gewonnen met 3-1. De eerste kansen waren voor Robert van
Leeuwen, maar zijn doeltrap ging
huizenhoog over. Dezelfde speler
maakte het in de zeven en dertigste
minuut goed door RKAV op 1-0 te
zetten. En op slag van rust werd het
door Barry Springintveld 2-0. RKAV
speelde niet spectaculair, maar wel
heel geconcentreerd. Door Alliance 22 werden overigens weinig kansen gecreëerd. De grote boosdoener was de warmte, beide teams
hadden hier merkbaar last van en
de zeer goed leidende scheidsrechter gelaste ook tweemaal een drinkstop in, wat wel nodig was. Na de
zeer welkome rust was het eigenlijk
al een gelopen wedstrijd. Met een
verdedigend blok, Rody Springintveld, Steven Boere en Eric Jansen,
was er geen doorkomen aan voor
de bezoekers, op het middenveld
domineerde Antoine Groot en Timo Peters zette met zijn opbouwende werk de voorhoede continu aan
het werk. Robert van Leeuwen had
in de acht en veertigste minuut de
3-0 kunnen maken, maar de doel-

man van Alliance 22 kon dat voorkomen. Wie dat tien minuten later
wel kon was Antoine Groot die via
de paal RKAV op 3-0 zette. Een moment van onachtzaamheid zorgde
ervoor dat de bezoekers nog op 3-1
konden komen, en dat ook deden.
Verder liet RKAV het niet komen.
Komende zondag gaat RKAV op
bezoek bij Zwanenburg, een ploeg
die bij winst kampioen kan worden. RKAV wil dit feestje eigenlijk
wel verstoren, want bij winst blijft de
kans op de derde periode aanwezig
voor de Aalsmeerders. De wedstrijd
begint om 14.00 uur.
Theo Nagtegaal

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag 18
mei vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 4 mei is gewonnen
door Mien Winters met 5478 punten, gevolgd door Nico Maarse met
4979 en Gerrit Kraan met 4940 punten.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Wij zoeken vrijwilligers voor
het doen van boodschappen
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is er voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en
zorg. Bovendien kunt u in het Loket terecht voor
informatie over voorzieningen die het mogelijk
maken langer zelfstandig te functioneren.
In het Loket Wonen, Welzijn en Zorg locatie Uithoorn is een Algemene Hulpdienst actief. Deze Algemene Hulpdienst bestaat uit vrijwilligers.
Het Loket bemiddelt tussen de vraag van een
inwoner van Uithoorn en de vrijwilliger.
Wat doet een vrijwilliger zoal?
bieden van hulp bij het doen van
boodschappen,
bieden van vervoer naar ziekenhuis,
huisarts of fysiotherapeut,
doen van boodschappen,
klein tuinonderhoud,
klusjes in en om het huis.
Inwoners van Uithoorn kunnen een beroep doen
op een vrijwilliger wanneer zij niemand in hun eigen omgeving voor deze dienst kunnen vragen.
met name voor het bieden van hulp bij
het doen van boodschappen zijn wij
op zoek naar vrijwilligers.

Is vrijwilligerswerk iets voor u? Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
De contactgegevens van het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg vindt u links in deze advertentie.

Voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (VAVo)
VAVO betekent Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs. Bent u 18 jaar of ouder en heeft u in het verleden via het reguliere onderwijs onvoldoende kans gekregen om een diploma of startkwalificatie te halen, dan bestaat de mogelijkheid
om dit alsnog te doen. Het gaat daarbij om
de leerroutes:
VMBO-t (de vroegere Mavo)
Havo en
VWO.
U kunt de lessen zowel overdag als
’s avonds volgen. Het kan gaan om een
volledig diploma of losse vakken.
Het VAVO wordt gefinancierd door de gemeente en wordt uitgevoerd door het ROC
Nova College. De locaties waar les gegeven wordt zijn Amstelveen, Hoofddorp,
Haarlem en Beverwijk. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met het ROC Nova College, telefoonnummer 023- 5302010.

Stichting Urgente noden
Uithoorn
Naast de donaties van instanties en particulieren heeft Stichting Urgente Noden Uithoorn
(SUNU) ook in 2011 opnieuw een subsidie
toegekend gekregen vanuit de gemeente Uithoorn. Sinds eind 2009 verleent SUNU op aanvraag van hulpverlenende instellingen financiele steun aan individuele personen of families.
In de periode van november 2009 t/m december 2010 kwamen elf aanvragen binnen waarvan tien zijn gehonoreerd. De helft van de aanvragen kwam binnen via het maatschappelijke
werk (Vita). Voor de hulpverlening werd een bedrag uitgegeven van € 5.314,-. Noodhulp werd
onder andere verstrekt voor direct levensonderhoud (32%), energieafsluiting, huur woning.
SUNU werkt nauw samen met de gemeente om
goed beeld te krijgen van de financiële situatie
van de aanvragen (worden toeslagen bijvoorbeeld wel aangevraagd).
In 2011 zijn inmiddels zeven aanvragen ontvangen, waaruit blijkt dat hulp nodig is. Het bestuur
hoopt dat de hulpverleners in Uithoorn ook dit
jaar niet zullen aarzelen een beroep op SUNU
te doen als er echt nood is.

