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Dorpshuis Kudelstaart
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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART
Jury en organisatie verkiezing beste onderneming en starter van Aalsmeer. Van links naar rechts: Paul Overwater, bedrijfsadviseur Flynth adviseurs en accountants, Dirk de Bie, adviseur Regiostimulering Kamer van Koophandel, Jan
Driessen, directeur Aalsmeer Rabobank Regio Schiphol, John Jansen, CEO ATP, Marco van Zijverden, CEO Dutch Flower Group, Marcel Claessen, Concernmanager FloraHolland, Ad Verburg, Wethouder Economische Zaken, Tim Bakker, Gemeente Aalsmeer, Ron Leegwater Rabobank Regio Schiphol, Cor Zomer, Gemeente Aalsmeer. Juryleden Tom
de Vries en Burgemeester Pieter Litjens staan niet op de foto.

Ook weer verkiezing starter van het jaar!

Start inschrijving verkiezing
beste Onderneming Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf 15 mei gaat de
inschrijving voor de verkiezing beste onderneming en starter van
Aalsmeer van start. Het college van
burgemeester en wethouders heeft
in 2011 op initiatief van de Rabobank Regio Schiphol en Flynth adviseurs en accountants de ondernemingsverkiezing in het leven geroepen. Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: “De gemeente wil
de waardering laten blijken voor alle ondernemingen in haar gemeente. Op 9 november 2012 zullen tijdens de ondernemersavond drie
prijzen worden uitgereikt. Het gaat
om de prijzen ‘Onderneming van het
jaar’, in de categorieën MKB Groot
en MKB Klein/Midden en Starter van het jaar. De drie beste ondernemingen per categorie van de
gemeente Aalsmeer worden genomineerd voor de ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2012/2013.
We zijn als gemeente heel trots dat
Dutch Flower Group als Aalsmeerse winnaar in 2011 dit jaar zelfs Onderneming van de Provincie NoordHolland is geworden.” Bij de categorie Onderneming van het jaar zullen de criteria in ieder geval zijn: Innovatief, Duurzaam, Ondernemerschap en blijk van Lokale betrokkenheid. Bij de categorie Starter van
het jaar zal, naast het Ondernemerschap, gelet worden op de criteria:

Innovatief, Groei en Marktpotentie.
De nominaties voor ondernemingen en starters van het jaar kunnen
door de ondernemers zelf gedaan
worden, maar ook door inwoners
of andere bedrijven of organisaties
uit de Gemeente Aalsmeer. Aanmelden kan via het emailadres OvhJ@
aalsmeer.nl. De werkgroep Onderneming van het Jaar zal dan de onderneming benaderen om te verzoeken mee te doen. Uit de groep
ondernemers die zich heeft opgegeven, zullen door de jury vijf ondernemers worden geselecteerd. Deze
geselecteerde ondernemers zullen
allen bezocht worden door de jury. Hierna zal de jury in beraad gaan
en één van hen als winnaar uitkiezen. De jury bestaat uit burgemeester en wethouder Economische Zaken van de gemeente Aalsmeer en
een aantal vertegenwoordigers van
het lokale bedrijfsleven. Burgemeester Pieter Litjens zal voorzitter
zijn van de jury en de prijs voor Beste Onderneming in Aalsmeer uitreiken. Wethouder Economische Zaken Ad Verburg zal de prijs Starter van Aalsmeer uitreiken. De winnaars worden tijdens een feestelijke ondernemersavond op 9 november 2012 bekend gemaakt. De Jury
zal verder bestaan uit Jan Driessen,
directeur Aalsmeer Rabobank Regio Schiphol, John Jansen, CEO ATP,

Aanrijding na teveel alcohol
Aalsmeer - Op maandag 30 april
rond zeven uur in de avond heeft
een 35-jarige man een aanrijding
veroorzaakt op de N201. De bestuurder reed bij een verkeerslicht
op een stilstaande auto. Hij wachtte het gesprek met het slachtoffer
niet af, maar reed in zijn beschadigde auto verder over de N201 richting
Uithoorn. Het slachtoffer is de bestuurder gevolgd.

Op de Randhoornweg in Uithoorn
stopte de auto van de 35-jarige er
mee. De politie, die inmiddels geïnformeerd was, deed een ademanalysetest en hieruit bleek dat de verdachte bijna vier keer meer alcohol
had gedronken dat de toegestane
hoeveelheid. De 35-jarige heeft een
rijverbod gekregen van dertien uur.
Hij moet zich voor de rechter verantwoorden.

Oplichting door ‘bankman’
Aalsmeer - In de ochtend van
woensdag 2 mei is een 84-jarige
bewoonster van de Rozenstraat het
slachtoffer geworden van oplichting. Een man belde bij haar aan
en vertelde te werken bij de ING.
Hij liet daarbij een envelop van de
betreffende bank zien. Volgens de
‘bankman’ zou de inwoonster een
nieuwe pas krijgen en kwam hij
haar oude ophalen. Hij belde daarna zogenaamd met de bank en
vertelde hierbij de pas door midden te zullen knippen. Waarschijnlijk heeft de oplichter ook medegedeeld dat de vrouw een nieuwe
pincode zou krijgen, want ook deze heeft zij gegeven. De bewoonster dacht na vertrek niet aan oplichting. Echter al snel ontdekte zij
dat een groot geldbedrag van haar
rekening is gehaald. De ‘bank-

man’ was ongeveer 20 tot 23 jaar
oud, had kort blond haar en zag er,
volgens de bewoonster, vertrouwd
en verzorgd uit. Hij droeg een licht
crèmekleurig jack en had een spijkerbroek aan. Opvallend was zijn
grote goudkleurige collegering.
Een waarschuwing van de politie
en de banken: Medewerkers van
banken komen niet zo maar aan de
deur. Er wordt altijd een afspraak
gemaakt. En nogmaals, reageer
ook niet op mailtjes van banken
die vragen om rekeningnummers
en pincodes. Het betreft hier geen
officiële berichten van banken. Nagenoeg alle correspondentie gebeurt schriftelijk. Mogelijk zijn er
getuigen die meer weten over de
‘bankman’ in de Rozenstraat. Zij
kunnen bellen naar de politie in
Aalsmeer via 0900-8844.

Marcel Claessen, Concernmanager
FloraHolland, Dirk de Bie, adviseur
Regiostimulering Kamer van Koophandel, Paul Overwater, bedrijfsadviseur Flynth adviseurs en accountants en Tom de Vries, Managing
Director bij De Vries Groep en Marco van Zijverden, CEO Dutch Flower
Group.
Bent u (of kent u) een ondernemer
die met passie onderneemt, innoveert, lokaal betrokken, en duurzaam
is en een bedrijf heeft opgebouwd
dat een voorbeeld is voor collegaondernemers? Een bedrijf dat wat u
betreft zich de onderneming of de
starter van het jaar in Aalsmeer zou
mogen noemen? Dan kunt u zichzelf of de onderneming aanmelden voor de Verkiezing van de Onderneming of Starter van het jaar
door het ingevulde inschrijfformulier via emailadres OvhJ@aalsmeer.
nl naar de organisatie toe te sturen.
De aanmelding sluit op 15 juli. Voor
meer informatie kijk op de website
www.aalsmeer.nl/OvhJ.

Overleden na
hartfalen
Aalsmeer - Op maandag 7 mei
rond tien uur in de ochtend heeft
in een gebouw aan de Stationsweg
een 23-jarige Kudelstaarter een
hartstilstand gekregen. Tijdens zijn
werk werd hij onwel. De ambulance,
politie, brandweer en leden van het
reanimatieteam waren snel aanwezig. Helaas heeft de snelle reanimatie niet geholpen. Zonder hartslag
is de 23-jarige met spoed naar het
VU-ziekenhuis vervoerd. Het heeft
niet mogen baten, de Kudelstaarter
heeft het hartfalen niet overleefd.

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

Belangstelling herdenking groot
Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 06-54216222
✆ 0297-341900
✉ VERkoopAAlsmEER@
mEERboDE.Nl

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 4 mei
is stil gestaan bij de nationale herdenking van alle doden die zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rond het monument met de namen van elf Aalsmeerders, die deze
overheersing niet hebben overleefd,
vond vanaf half acht in de avond deze herdenking onder grote belangstelling plaats. Burgemeester Pieter
Litjens speechte over de onderdrukking, de gruwelijkheden die hebben
plaatsgevonden en gaf aan dat vrijheid gekoesterd moet worden. De
groep witte duiven, die na de herdenking de vrijheid gegeven werd,
symboliseerde deze koestering.
Door leerlingen van de basisscholen
de Wegwijzer en de Hoeksteen werden gedichten voorgelezen.
Kransen bij de gedenksteen werden gelegd door de burgemeester samen met nestor van de raad,
Wim Spaargaren, de ouderenbond
en leerlingen van de beide basisscholen. Daarna werden de aanwe-

zigen de gelegenheid gegeven met
of zonder bloemen de elf Aalsmeerders te danken voor hun strijd die
zij met hun leven hebben moeten
bekopen. De herdenking werd begeleid door leden van scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz, die
als laatste in de rij salueerden voor
de oorlogsslachtoffers. De herdenking kende een plechtig en respectvol verloop.
Zelfs de automobilisten op de Van
Cleeffkade hebben zorg gedragen
dat om acht uur ook echt twee minuut stilte gehouden kon worden.
De motoren werden uitgezet. Enkele bestuurders stapten zelfs uit en
stonden stil bij dit herdenkingsmoment.
Op 5 mei geen bevrijdingsfeest in
Aalsmeer. Wel is massaal in heel
veel straten de vlag uitgehangen.
De wind zorgde voor een feestelijk, ‘wapperend’ bevrijdingsgevoel.
Mooi om te zien!

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• iso 9001
EUrO
gArANT

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

verras moeder met een

fashioncheque

Aalsmeer
Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam
Woerden

Jij zoekt
werk?

Wij hebben
een breed
aanbod aan www.antennagroep.nl
vacatures! uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

Kunst voor iedereen
AALSMEERDERWEG213-AALSMEER

www.kunstuitleen-timeless.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
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

Geheugenuur in
Seringenhorst
Aalsmeer - Iedereen wel eens wat
vergeet wel eens wat. Een naam,
een afspraak, een telefoonnummer
of de boodschappen. Veel ouderen
denken, als hen zoiets overkomt,
gelijk aan dementie. Dit is helemaal
niet noodzakelijk. Andere ziektes,
medicatie, vermoeidheid, depressies of stress kunnen ook de schuldige zijn. Het geheugenspreekuur
kan duidelijkheid bieden. Op het
geheugenspreekuur in Aalsmeer
kunnen ouderen vrijblijvend terecht
met al hun vragen en zorgen over
het geheugen.
Een speciaal getrainde verpleegkundige geeft kosteloos advies of
tips om met de problemen om te
gaan. En mocht er wel iets ernstigs
aan de hand zijn, dan weet hij of zij
ook waar verdere hulp te vinden
is. Het geheugenspreekuur vindt
eens in de maand plaats in Serin-

Is uw huisdier
zoek?
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

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

Dag varen met Zonnebloem
Aalsmeer - Op dinsdag 17 april
hebben vrijwilligers van de Zonnebloem een dagje gevaren met De
Triton uit Katwijk met een groep ouderen uit Aalsmeer, Kudelstaart en
De Kwakel. De groep werd welkom
geheten door voorzitter Rob Langelaan. Als eerste kwam koffie met gebak op tafel. Het was redelijk weer,
een klein zonnetje maar wel droog.
Er is genoten van het uitzicht vanaf het water op mooie huizen, koeien en schapen op het land en de
molens. Wat is dan Nederland toch
mooi. Na de koffie kregen de ouderen een borreltje met een overheerlijke bitterbal. Om 12.30 uur presen-

teerde de kok een drie gangen menu voor de totaal 98 aanwezigen.
De gerechten werden op tafel gezet door de Zonnebloem vrijwilligers. Het diner werd besloten met
koffie of thee. Om 16.15 uur meerde de boot weer aan bij de loswal
in Kudelstaart waar de eerste ophalers al stonden tewachten. Nadat de
voorzitter iedereen had bedankt, de
verplegers een bos bloemen hadden gehad en elke gast aan boord
een doosje bonbons ging iedereen
tevreden van boord. Wilt u ook vrijwilliger worden als u dit zo leest? Ga
naar de website van de Zonnebloem
en meld u aan. Alle hulp is welkom!

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst om 10u. met Arie Davidse.
Tevens crèche en peuterdienst.

dIERENARTs

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

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

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

genhorst aan de Parklaan 26a van
14.30 tot 16.00 uur. Voor het maken
van een afspraak kan op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur gebeld worden naar Vita via 0297-344094.

Bingo-middag
voor ouderen
Rijsenhout - Ook dit voorjaar verzorgt de ANBO afdeling Rijsenhout weer een gezellige bingomiddag voor al haar leden en voor alle
50 plussers van Rijsenhout. Zaterdag 12 mei is iedereen welkom. Om
13.00 uur gaat de deur van dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat
open en vanaf 13.30 uur gaan de
ballen rollen. De vrijwilligers hebben weer mooie prijzen ingekocht
en ook kan de ANBO ieder jaar rekenen op mooie planten en bloemen van de kwekers. Neem gerust
vrienden en buren mee! Informatie
is verder te krijgen bij Elsa Sluijs via
320323.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. Wie wil
ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Zondag 13 mei

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

OLgA

Gevonden:
- Hortensialaan: Witte kat.
- Bachlaan: Zwart-bruine kat met witte bef, witte voetjes en witte punt
aan staart.
- Oosteinderweg: Zwart-witte kat.

KERKDIENSTEN

TANdARTs

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

Vermist:
- Aalsmeer/Amstelveen, Legmeerdijk: Rode kater.
- Sieboldlaan: Zwarte poes met 4 witte teentjes en een wit stipje op
voorhoofd. Ze heet Loena.
- Mercuriusstraat: Zwart-witte-beige Noorse boskat. Mist aan rechter
voorpoot een teentje.
- Zijlijn: Poes, rood-zwart-grijsachtig. Witte pootjes en bef.
- Rijsenhout, Aalsmeerderdijk: Lapjeskat Tommie. Rood-zwart, witte
borst, linkerpoot wit, kop rood-grijs.

Promotie Jongeren Rode Kruis
voor AED interventieboot
Aalsmeer - Op zaterdag 12 mei
is het Jongeren Rode Kruis afdeling Aalsmeer en Uithoorn aanwezig op de jaarlijkse Geraniummarkt.
Hier zamelen zij geld in voor de
AED interventie boot van het Rode
Kruis afdeling Aalsmeer en Stichting AED Westeinder. Bij een ongeval op straat is snel een EHBO’er of
ambulance ter plaatse, maar bij een
hartstilstand op het water duurt het
vaak langer voordat hulp aanwezig is. De AED interventie boot kan
worden ingezet bij hartfalen op de
Westeinderplassen en vaart preven-

tief mee bij evenementen en in de
zomer.
Bij de kraam van het Jongeren Rode Kruis op de Geraniummarkt kan
geoefend worden op reanimatiepoppen, zodat velen kunnen leren hoe te handelen bij een ongeval. Daarnaast zijn op verschillende
basisscholen in Aalsmeer kleurplaten van de AED boot uitgedeeld, die
kinderen op de kraam kunnen inleveren om een prijs te winnen. Ook is
met een prijsvraag een tochtje op de
boot te winnen!

‘Propeller-eiland’ dé plek
om te herdenken op 4 mei
Kudelstaart - Sinds vele jaren is
het oorlogsmonument ‘de propeller’
in Kudelstaart het decor op 4 mei
om oorlogslachtoffers te herdenken. Elk jaar stroomt het eiland in de
vijver aan de Schweitzerstraat rond
kwart voor acht op herdenkingsdag
vol met Kudelstaarters die willen
herdenken. Die groep lijkt jaarlijks
toe te nemen. Ook nu leek het ‘Propeller-eiland’ wel te klein voor de
vele tientallen aanwezigen. Zij luisterden naar de toespraak van VVDfractievoorzitter Teun Treur alvorens
Flora The Last Post verzorgde en het
Wilhelmus speelde. Daarna volgde
n traditiegetrouw de kransleggingen door onder meer de gemeente
en Dorpsraad.
Bommenwerper
De propeller is een overblijfsel van
een in december 1942 in de Westeinderplassen neergestorte Short

Stirling bommenwerper BK 620
van het Nieuw Zeelandsquadron.
Het gevaarte is in 1987 geplaatst
als oorlogsmonument en vormt een
eerbetoon aan de zeven bemanningsleden van het 75ste Nieuw
Zeelandsquadron uit Engeland. De
bommenwerper werd aangevallen
door Duitse jagers na uitgevoerde
bombardementen op Duits grondgebied.
Zes bemanningsleden verlieten
daarop de kist per parachute. Niemand van hen is teruggevonden. De
piloot probeerde Engeland te bereiken maar moest in de Westeinderplassen een noodlanding maken. Hij
werd gevangen genomen. (Meer informatie is te lezen op de website:
www.oorlogsmusea.nl)
Na een restauratie, enkele jaren geleden, kan de propeller weer generaties mee als hét herdenkingsmonument van Kudelstaart op 4 mei.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst om
10u. Speciale dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Diensten om 10u. en
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om
10u. met br. Wim van Leeuwen. Extra collecte voor jeugdfonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Geen diensten meer. Wel bijbelstudieavonden in Seringenhorst,
Parklaan, om de 14 dagen.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten op
zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Dienst op zondag 10u. met mw. van
Veen uit Rijsenhout. Hemelvaartsdag, 17 mei, 10u. dienst ds. J. van
Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag dienst om 10u. met ds. J. Wessels uit Driebergen. Organist: Th.
Griekspoor. Om 18.30u. 10r-dienst.
Hemelvaartsdag, 17 mei, om 10u.
dienst, ds. E.J. Westerman. Organist:
W. van de Veen.
Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oosteinderweg. Zondag 10u. dienst met
ds. C.G. Graafland. Organist: J. Terlouw. Hemelvaartsdag, 17 mei, om
9u. dienst met ds. G. Oberink uit
Urk. Organist: R. Kooning.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 116.
Zondag diensten om 10 en 18.30u.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels zondag om
10u. Spreker Martijn Piet. Aparte
bijeenkomst voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Diensten zondag 10u. met ds. K.
Muller en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk en K. Muller, gez. dienst in
CGK. Hemelvaartsdag, 17 mei, 10u.
dienst met ds. M. Hogenbirk, gez.
dienst in CGK.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg
Vrijdag 10u. eucharistieviering in
ZC Aelsmeer met L. Seeboldt. Zaterdag om 17u. woord communieviering in Kloosterhof met N. Kuiper. Zondag 10.30u. euch.viering in
de Karmelkerk olv parochianen. Om
14u. Poolse dienst in de Karmelkerk. Christoff. Hemelvaartsdag, 17
mei, 10.30u. eucharistievieringen in
Kloosterhof en Karmelkerk met L.
Seeboldt mmv Karmelkoor.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrijhof. Hemelvaartsdag, 17 mei, 9.30u.
dienst met ds. F. Praamsma.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag en hemelvaartsdag, 17 mei,
om 10u. diensten.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag en hemelvaartsdag, 17 mei,
om 10.30u. woord-communie vieringen met A. Blonk mmv de Kudelkwetters en Fiore.
Bijbelstudie st. Begra Aalsmeer
Gebouw Heliomare, Zwarteweg 98
Aalsmeer. Maandag om 20u. met
drs. Gordon van Veelen.
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.

Waar is kater
Tommie?
Rijsenhout - De 6 jarige lapjeskat
Tommie wordt vermist. Het dier woont
aan de Aalsmeerderdijk, omgeving
Aarbergerweg en Heermanszwet. Tommie is voorzien van een chip en gesteriliseerd. Het is een lieve, maar naar
vreemden terughoudende kat. Zijn
baasjes missen hem. Wie heeft Tommie
gezien. Informatie: 06-18907276.

Ik zoek een huis!
Aalsmeer - Aalsmeer - De lieve zwartwitte kat op bijgaande foto zoekt een
nieuwe baas. Deze kat wil graag naar
buiten kunnen. Heeft U interesse? Neem
dan contact op met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. via 0297-343618.

Praise-avond in
Lijnbaankerk
Aalsmeer - Zaterdag 12 mei is er
een praise-avond in de Lijnbaankerk.
De avond wordt muzikaal begeleid
door de band Face to Face. Spreker is
Michiel Colijn. De bijeenkomst begint
om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan
koffie en thee klaar. Iedereen is welkom en de toegang is vrij, wel zal er
een collecte gehouden worden.
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officiële mededelingen
gemeeNte aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
WijkraDeN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsprakeN Burgemeester eN WetHouDers
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 22 mei en 12 juni 2012.
gemeeNte-iNfo op WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketteN eN iNformatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteiteNtelefooN
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
scHipHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servicepuNt BeHeer eN uitvoeriNg
proviNcie NoorD-HollaND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Donderdag 17 en vrijdag 18 mei is het
gemeentehuis gesloten i.v.m. Hemelvaartdag
NooDmaatregeleN aaNvraag reisDocumeNteN:
Door het per 26 juni 2012 vervallen van de kinderbijschrijvingen in paspoorten van de ouders en het daardoor ontstane
grote aantal aanvragen voor reisdocumenten, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken enige maatregelen getroffen.
Met ingang van woensdag 9 mei 2012 geldt het volgende:
1 Voor een bijgeschreven kind jonger dan 13 jaar en 8
maanden (dat is bijgeschreven in een paspoort dat op of
na 1 juli 2012 verloopt) is een spoedaanvraag niet meer
mogelijk! Om humanitaire redenen kan een uitzondering
worden gemaakt (bijvoorbeeld een medische behandeling
of een begrafenis). De noodzaak van de reis dient dan bij
de gemeente aangetoond te worden.
2 Indien het huidige reisdocument nog op of na 1 september 2012 geldig is, wordt een aanvraag niet in behandeling genomen. De aanvrager moet terugkomen op
zijn vroegst één maand voor dat de geldigheid van het
document verstrijkt. Als de aanvrager kan aantonen dat
hij op reis gaat naar een land waarvoor geldt dat het reisdocument bij aankomst of vertrek een minimum periode
geldig moet zijn, dan mag de aanvraag wel in behandeling
worden genomen.
Omschrijving ‘reguliere aanvragen’
Onder reguliere aanvragen worden de volgende aanvragen
verstaan:
a de aanvrager is niet bijgeschreven in een paspoort, of
b de aanvrager is bijgeschreven in een paspoort waarvan de
geldigheid vóór 1 juli 2012 verloopt,
c de aanvrager is een bijgeschreven kind van 13 jaar en 8
maanden of ouder.
De grens van 13 jaar en 8 maanden wordt gehanteerd, om
te zorgen dat (nu nog) bijgeschreven kinderen in het bezit
kunnen zijn van een eigen identiteitsbewijs als ze 14 jaar oud
worden. De levertijd van deze reguliere aanvragen loopt momenteel op tot c.a. 4 weken. Op de website www.aalsmeer.nl
staat een beslisboom om het een en ander te kunnen volgen.
DefiNitieve BescHikkiNgeN
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid
om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de
behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.

Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
- Wijnhandel van Wijk, Poldermeesterplein4, Aalsmeer;
Datum verzending vergunning: 4 mei 2012.
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor het houden van:
- een besloten feest op 9 juni 2012 van 20.00 tot 02.00 uur
op Stommeerweg 2;
Datum verzending vergunning 4 mei 2012
- Geraniummarkt op 12 mei 2012 van 09.00-17.00 uur op
het Raadhuisplein en Zijdstraat;
- Najaarsbraderie op 22 september van 10.00-17.30 uur op
het Raadhuisplein;
Datum verzending vergunning 8 mei 2012
Wet algemeNe BepaliNgeN omgeviNgsrecHt
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Kudelstaartseweg 45, het kappen van bomen;
- Kudelstaartseweg 238, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaart Noord, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Mr. Jac. Takkade, het kappen van een boom;
- Oosteinderweg, het verwijderen van kabels;
- Oosteinderweg 184, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Schweitzerstraat, het kappen van bomen;
verleeNDe omgeviNgsverguNNiNgeN, reguliere
proceDure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 9. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Kudelstaartseweg 45, het kappen van bomen;
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 10 mei 2012.
Gewijzigd plan
- Mr. Jac Takkade 40, het plaatsen van een geluidsscherm
en overkapping;
Verzenddatum omgevingsvergunning 3 mei 2012.
verleeNDe omgeviNgsverguNNiNgeN, uitgeBreiDe
proceDure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 9. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Spoorlaan, het aanleggen van parkeerplaatsen;
Verzenddatum omgevingsvergunning: 3 mei 2012.
WelstaNDscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 0297387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen
2 weken.
puBlicatie melDiNg artikel 8.40 Wet
milieuBeHeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding
ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op
grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de
plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Volvo Truck Center Amsterdam
Adres
: Visserstraat 40
Plaats
: 1431 GJ Aalsmeer
Datum
: 03-05-2012
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
vooraaNkoNDigiNg BestemmiNgsplaN ‘NieuW
oosteiNDe’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer geven er overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
kennis van dat zij een herziening voorbereiden van de bestemmingsplannen die gelden voor de woonwijk Nieuw Oosteinde.
Plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmingsplannen wordt begrensd door:
- in het noorden: de Aalsmeerderweg;
- in het oosten: de evenwijdig aan de kerkweg gelegen grens
ter hoogte van het perceel Aalsmeerderweg 338/340;
- in het zuiden: de Legmeerdijk en de Hornweg;
- in het westen: de Machineweg.
Aanleiding
Het thans vigerende bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde” is
vastgesteld op 26 oktober 2000. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is vóór 1 juli 2013 herziening geboden van
bestemmingsplannen die dateren van vóór 2003.
Doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische
regeling in overeenstemming te brengen met de wettelijke
verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening.
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Integrale
Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de planherziening in hoofdzaak conserverend van aard. De planherziening
zal derhalve op korte termijn niet tot een wezenlijk andere
inrichting van het plangebied leiden.
Planning
De planning van de integrale herziening is er op gericht in het
voorjaar van 2013 tot vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan te komen. Het komende half jaar is gereserveerd
voor de nauwkeurige inventarisatie van het plangebied en het
doorlopen van de inspraak en vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan.
Inzage projectplan
Voor de aanpak van de beoogde planherziening is een projectplan opgesteld. Het projectplan bevat een beschrijving
van de planinhoud en een beschrijving van de uitvoeringsor-

ganisatie. Het inhoudelijke deel van het projectplan is in te
zien bij balie 5 in het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1,
Aalsmeer. De openingstijden van balie 5 zijn: maandag tot en
met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop) en van
14.00 uur tot 17.00 uur ( op afspraak met de betreffende afdeling Bestemmingsplannen). Op woensdag is de balie 5 open
8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is het projectplan in
te zien op afspraak. Het projectplan is tevens beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden onder de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu
rechts op het beeldscherm onder “ga direct naar”). Voor meer
informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met
mevr. E. van der Klis, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
telefoonnummer 0297-387 626.
Inspraak en zienswijzen
Met inachtneming van voornoemd artikel 1.3.1, lid 2 Bro
wordt vermeld dat er op dit moment nog geen gelegenheid
is om over het voornemen de bestemmingsplannen in Nieuw
Oosteinde te herzien zienswijzen naar voren te brengen,
en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid
is gesteld om over het genoemde voornemen advies uit te
brengen. Over het voorontwerpbestemmingsplan zal inspraak
worden verleend. Het ontwerpbestemmingsplan zal op grond
van artikel 3.8 Wro ter inzage worden gelegd met voor een
ieder de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen.
Van de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan met het oog op inspraak en het ontwerpbestemmingsplan met het oog op het indienen van zienswijzen zal steeds
op de gebruikelijke wijze door middel van een publicatie in
de Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke website kennis
worden gegeven.
ter iNzage Bij De afDeliNg DieNstverleNiNg,
Balie 5 ( Week 19)
t/m 10 mei Onteigeningsplan “Oosteinderweg/Dorpshaven”;
t/m 10 mei Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers;
t/m 24 mei APV Evenementenvergunning: Koninginnefeest
op 30 april 2012 van 12.30-23.00 uur op het
Raadhuisplein;
t/m 24 mei Participatie- en Communicatieaspecten, toekennen namen openbare ruimte;
t/m 29 mei APV Standplaatsvergunning: Het plaatsen van
vier statafels voor café Sportzicht, op 30 april
en 12 mei 2012; APV, Collectevergunning: Appco voor het werven van donateurs voor VSO Nederland van 22 t/m 27 oktober 2012 tussen
13.00-21.00 uur;
t/m 31 mei Masterplan Vrouwentroost vrijgegeven voor inspraak;
t/m 31 mei APV Evenementenvergunning: een jubileumfeest
RKDES van 6 t/m 10 juni 2012 op de Wim Kandreef; spelen en een optocht t.b.v. Koninginnedag op 30 april 2012 in de Irenestraat te Aalsmeer;
t/m 1 juni Bekendmaking vaststelling Nota “Globale Cultuurhistorische Analyse (CHA) Gemeente Aalsmeer”.
t/m 1 juni APV Terrasvergunning: Sportlaan 43A te Aalsmeer;
t/m 1 juni APV Ontheffing sluitingstijd: Café Joppe voor
29 op 30 april 2012 tot 03.00 uur; Danscafé de
Praam voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur;
Dorpshuis Kudelstaart voor 12 op 13 mei 2012
tot 02.00 uur;
t/m1 juni APV Kampeerontheffing: Het kamperen op het
grasveld bij de korfbalvereniging VZOD aan de
Wim Kandreef 2 in Kudelstaart van 25 t/m 28
mei;
t/m 1 juni APV Ontheffing sluitingstijd: Danscafé de Praam
voor 17 op 18 mei 2012 tot 04.00 uur;
t/m5 juni APV Evenementenvergunning: een feest op Koninginnedag op 30 april 2012 van 13.00-19.00
uur achter het Dorpshuis te Kudelstaart; jeugdkampioenschap powerboat klasse T-250 en GT-30
op zondag 3 juni 2012 van 12.00-18.00 uur in
de Westeinderplassen, vanaf Kempers Princessepaviljoen, Herenweg 100; kampeerweekend op
Dreef 7, van 13 t/m 15 juli 2012;
t/m 5 juni 7Street voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur;
Bon Ami voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur;
t/m 6 juni APV Collectevergunning: Roparun voor het houden van een collecte op 5 en 19 mei 2012;
t/m 7 juni APV Vergunning ontheffing sluitingstijd: De
Blitzz voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur;
t/m 7 juni Participatie- en Communicatieaspecten, Toekennen namen openbare ruimte;
t/m 8 juni APV Standplaatsvergunning: de verkoop van
aardappelen, groenten en fruit op vrijdag bij
het winkelcentrum Kudelstaart;
t/m 9 juni APV Vergunning: Ontheffingsluitingstijd ’t Holland Huys voor 12 op 13 mei 2012-02.00 uur &
Jongerencentrum N201 voor 24 op 25 mei 2012
van 18.00-10.00 uur;
t/m 15 juni APV Vergunning: Drank en Horecawet, Wijnhandel van Wijk, Poldermeesterplein4, Aalsmeer;
t/m 15 juni APV Evenementenvergunning: een besloten
feest op 9 juni 2012 van 20.00 tot 02.00 uur op
Stommeerweg 2;
t/m 20 juni APV Evenementenvergunning: Geraniummarkt
op 12 mei 2012 van 09.00-17.00 uur op het
Raadhuisplein en Zijdstraat; Najaarsbraderie op
22 september van 10.00-17.30 uur op het Raadhuisplein;
t/m 22 juni Projectplan: Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’.

voor meer iNformatie: WWW.aalsmeer.Nl
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AGENDA

Volgende week The Fabulous Wanna Beatles

Mama Tandoori zaterdag
in het Crown Theater
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
12 mei is het podium van het Crown
Theater voor Mama Tandoori. Mama Tandoori is een gepeperde tragikomedie over een zoon die zich met
pijn en liefde probeert te ontworstelen aan zijn moeder in een toneelbewerking van de geestige en ontroerende bestseller van Ernest van der
Kwast. Mama Tandoori portretteert
een onalledaags Indiaas-Hollands
gezin. Aan het hoofd troont een Indiase moeder die nooit teveel betaald, omdat ze zweert bij het motto ‘gratis is goed’, leeft met de deegroller in de hand en koste wat kost
alle touwtjes in handen wil houden.
Als haar zoon schrijver wil worden
en dat kenbaar maakt is het huis te
klein. Aanvang is 20.00 uur, toegang
26,50 euro per persoon.
The Fabulous Wanna Beatles
Zaterdag 19 mei wanen de bezoekers aan Crown Theater Aalsmeer
zich in de sixties. De Fabulous Wanna Beatles nemen de bezoekers in
de tijdmachine mee. Geen statisch
voorkomen, maar een spetterende
show vol rock & roll, op dezelfde instrumenten en versterkers en in dezelfde kleding als de echte Beatles.
Denk aan de grijze kraagloze pakken en Beatle-boots uit de begintijd,
of de kleurrijke, psychedelische Ser-

geant Pepperpakken. The Fabulous
Wanna Beatles heeft het allemaal,
en meer! De Fabulous Wanna Beatles zijn een stel ervaren, jonge muzikanten die de tijdloze muziek van
The Beatles met veel enthousiasme spelen. Zowel de beginnummers
als de latere, meer georchestreerde
songs van The Beatles, brengen zij
met flair. Deze jongens, die net zo
jong zijn en net zoveel sex-appeal
en podiumexpressie hebben als The
Beatles in hun hoogtijdagen, hebben zich uit eerbetoon aan hun helden een écht Beatle-kapsel aan laten meten. Tel daarbij op dat ze elkaar en het publiek in perfect Engels met een prachtig Liverpools
accent aanspreken, en je hebt een
show om nooit meer te vergeten!
Aanvang is 20.00 uur, toegang bedraagt 25 euro per persoon.
Uitverkocht en verplaatst
De voorstelling op donderdag 17
mei van Edwin Evers en Band is uitverkocht en de voorstelling die gepland was op 18 mei van Scrum
wordt verplaatst.
Kaarten voor alle voorstellingen zijn
te bestellen via www.crowntheateraalsmeer.nl of bel 0900-1353. Kaarten kunnen ook aan de zaal gekocht
worden vanaf een uur voor aanvang
op dagen dat er voorstellingen zijn.

Salsaparty op Moederdag
Aalsmeer - In samenwerking met
Salsa Smile organiseert The Beach
een gratis salsaparty op moederdag zondag 13 mei. Elke tweede
zondag van de maand is The Beach
het toneel van deze sensueel zwoele dansavond. Mede door de gratis workshop Salsa Intermediate op
de vooravond, staat de dansvloer
al vroeg vol. Dj Jarzino weet dankzij zijn eigen danservaring goed in
te spelen op het publiek. Hij staat

bekend om zijn verrassende ritme combinaties en zal naarmate de
avond vordert, meer up tempo nummers ten gehore brengen. Het feest
begint om 19.30 uur en met als heerlijke binnenkomer, om 20.00 uur de
workshop Salsa Intermediate. Om
23.30 uur wordt de laatste dans ingezet. Iedereen is welkom, vrij parkeren voor de deur en de toegang is
gratis. Adres: Oosteinderweg 247a.
Info: www.beach.nl.

Start zomer met ‘Duo de
Guitarras’ in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 11 mei verzorgt
het Duo de Guitarras, bestaande uit
Daniel de Moraes en Hernan Ruiz,
een optreden in Bacchus in de Gerberastraat. Vorig jaar begon de zomer op 27 mei. De dag dat deze heren de temperatuur in het culturele café tot tropische waarden wisten op te krikken met hun warme
Zuid-Amerikaanse gitaarspel. Daniel heeft daarna nog opgetreden
tijdens de kunstroute, maar aanstaande vrijdag is het weer de beurt
aan dit illustere duo. Bacchus is zeer
vereerd deze geweldige muzikanten
weer te mogen ontvangen. Daniel
‘Tato’ de Moraes is oorspronkelijk
afkomstig uit Montevideo in Uruguay en heeft aan het conservatorium
in Amsterdam gestudeerd. Hernan
Ruiz is in Entre Rios in Argentinië
geboren. Hij heeft aan de Conservatorio Nacional Lopez Buchardo en
het conservatorium Francisco Canaro gestudeerd. Hernan is op tournee
geweest met diverse grootheden uit
de Argentijnse muziek, zoals Gustavo Leguizamon, Litto Nebbia, Amelita Baltar, Juan Pablo Dobal, Leonardo Amuedo.
Kortom: Vrijdagavond 11 mei begint
de zomer bij de warme klanken van
deze twee meesterlijke gitaristen.
Bacchus gaat open om 21.00 uu.

Het concert start om 21.30 uur. Entree: Uw gift
Muziektheater met Tomeloos
Zaterdag 12 mei presenteert Bacchus muziektheater met Cabaretgroep Tomeloos. ‘Aimabele Schoften’ is de titel van het programma. Cabaret Tomeloos is een nieuw
trio, maar theater en muziek is deze
mannen niet vreemd. Ieder afzonderlijk bouwden zij een mooi portfolio op in het theater of in de muziek. De mannen zijn de veertig gepasseerd. Zich al lang bewust van
de beperkingen in hun bestaan. Van
drempel tot vangrail en van slagboom tot keurslijf. Maar grenzen zijn
er om te overschrijden. Toch? In een
aaneenschakeling van persoonlijke belevenissen, absurde sketches,
sterke liedjes en maffe kronkels vullen ze elkaar aan en zitten elkaar
dwars. “Schoften zijn we, maar aimabele schoften.” Cabaret Tomeloos
bestaat uit: Marcel Harmsen, Ferdinand Biesheuvel en Izak Boom.
Bacchus gaat open om 20.30 uur.
De voorstelling start om 21.00 uur
Entree: 10 euro per persoon. Alvast
noteren: Zaterdag 19 mei brengt
stand-up comedian Dara Faizi ‘Gevaarlijke gedachten’ in cultureel café Bacchus.

János Demeter Lóreánt en Lous Stuijfzand in het Oude Raadhuis.

Zaterdag officiële opening

Nieuw: Hongaarse kunst
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - János Demeter Lóránt
is geboren in een dorpje in het zuidoosten van Hongarije, aan de rivier
de Koros. Samen met kunstenares Lous Stijfzand, partner en mede-exposant, woont hij afwisselend
in Hongarije en Nederland. Van 3
mei tot 17 juni is het werk van beiden te zien in het Oude Raadhuis
van Aalsmeer. Dierbare jeugdherinneringen zijn de belangrijkste inspiratiebron voor zijn aquarellen
en tekeningen. Zijn indrukwekkende olieverfschilderijen tonen veelal
het leven op het Hongaarse platteland, waarbij de karaktervolle bewoners, mensen en dieren, onafscheidelijk en afhankelijk van elkaar en
het land zijn. Geïnspireerd door de
Nederlandse kusten zijn ironische
strandtaferelen ontstaan, kleurrijk
en vol van beweging. In 2008 kreeg
de schilder een culturele prijs voor
zijn hele oeuvre. Erkenning vanuit
Hongarije; zijn werk overleefde de
communisten. Inmiddels is er een
dik boek over zijn werk verschenen.
Het heeft Lóránt nooit aan artistiek
inzicht ontbroken.
“In mijn jeugd was ik overal en nergens te vinden. Ik ging niet graag
naar School. Ik was het liefste op
het boerenland van mijn grootouders, in het bos en het water en op
het ijs. Ik deed ideeën op die later
bepalend waren voor mij als schilder. Op de oneindige lage vlakten
in het oosten van Hongarije voelde

ik me thuis. Het rustige landschap
bood bescherming en geborgenheid. In 1994 ging ik voor het eerste naar Holland. De mensen op het
strand, gekleed in alle kleuren van
de regenboog, ze waren voor mij
metaforen van vrijheid.”
Mede exposant Lous Stuijfzand
maakt beelden en verblijft regelmatig in Hongarije. In 1995 nam zij deel
aan een kunstproject in de poestastad Mezotur. Zij was onder de indruk van het lokale kunstenaarsklimaat waar ambachten als pottenbakken en bronsgieten nog volop
worden beoefend. Haar beelden zijn
nauw verbonden met de natuur. Ze
bouwt haar beelden op uit was, met
natuurlijke materialen als takjes,
riet, schors, om ze daarna in brons
te gieten. Zo ontstaan unieke exemplaren.
Opening door ambassadeur
Zaterdagmiddag 12 mei om 16.00
uur is de opening van de expositie door de ambassadeur van Hongarije, zijne excellentie de heer
Gyula Sumeghy, in aanwezigheid
van burgmeester Piet Litjens van
Aalsmeer en iedereen die hiervoor
belangstelling heeft. De toegang is
gratis en iedereen is van harte welkom. De nieuwe expositie bewonderen kan tot 17 mei iedere donderdag
tot en met zondag tussen 14.00 en
17.00 uur in het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat

Muziek/Cabaret
Vrijdag 11 mei:
* Jubileumconcert met cd-presentatie smartlappenkoor Denk aan de
Buren in de Oude Veiling, Marktstrat vanaf 20u.
* Duo de Guitarras live in Bacchus,
Gerberastraat v/a 21.30u.
* Groep 8-feest in Bon Ami, Dreef
van 19.30 tot 22.30u.
* Pramennacht met dj Henk in café
de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Hucksters live in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer v/a 21.30u.
11 en 12 mei:
* Musical ‘Maria’ in Open Hof kerk,
Ophelialaan. Aanvang vrijdag en zaterdag: 20u.
Zaterdag 12 mei:
* Concert Aalsmeers Harmonie tijden geraniummarkt op Raadhuisplein van 13 tot 14u.
* Concert Ugandees kinderkoor in
LEG, Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Aanvang: 20u.
* Mama Tandoori in Crown Theater
Aalsmeer. Aanvang: 20u.
* Muzikale cabaretvoorstelling Aimabele schoften in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Fabulous saturday in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Favo-film Pieter Groenveld in Oude
Veiling, Marktstraat v/a 20.30u.
Zondag 13 mei:
* Salsaparty in The Beach, Oosteinderweg 247a van 19.30 tot 23.30u.
Donderdag 17 mei:
* Edwin Evers & band in Crown Theater Aalsmeer. Uitverkocht.
Zaterdag 19 mei:
* Fabulous wanna Beatles band in
Crow Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Stand-up comedian Dara Faizi in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 20 mei:
* Canadees kwartet Oh my Darling
in Oude Veiling, Marktstraat, 15u.
Exposities
Zaterdag 12 mei:
* Crash museum aan Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug open
van 11 tot 16u.
* Nieuwe expositie met Jànos Demeter Lóránt uit Hongarije en Lous
Stuijfzand. Open do. t/m zo. 14-17u.
Zaterdag opening 16u. door ambassadeur Gyula Sümeghy uit Hongarije.Tot en met 17 juni.
12 en 13 mei:
* Zomerexpositie met beelden,
schilderijen en glaskunst in galerie

Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
Mei:
* Expositie Aalsmeers Schilders Genootschap in gangen zorgcentrum
Kloosterhof, Clematisstraat.
* Schilderijen Hans Ravesloot in
gangen zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
Diversen.
Donderdag 10 mei:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Roofvogelshow bij 60-jarige Vogelvrienden. Hornweg 34 v/a 19u.
Vrijdag 11 mei:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Postzegelveiling Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
* Maatkaarten bij Supporters Vereniging Kudelstaart in Dorpshuis
vanaf 20u.
Zaterdag 12 mei:
* Geraniummarkt op Raadhuisplein
en braderie in Zijdstraat, 9-17u.
* Lentefair in Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout, 11-16u.
* Moederdagmarkt op het Poldermeesterplein in Oost, 9-17u.
* Opening natuurzwembad Het Oosterbad, Jac. Takkade om 14u. met
ballonnenwedstrijd.
* Bingomiddag ANBO Rijsenhout in
De Reede, Schouwstraat v/a 13.30u.
* Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20u.
Zondag 13 maart:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in SCW
gebouw, Konnetlaantje in Rijsenhout van 9.30 tot 13.30u.
* Popquiz in café Joppe, Weteringstraat. Aanvang: 19.30u.
Dinsdag 15 mei:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Speelavond Ons Genoegen in Ons
Tweede Thuis, Hortensialaan, 19.30u
Woensdag 16 mei:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrijven: 19.30u.
Vergaderingen
Maandag 31 mei:
* Beraad en Raadsvergadering in
gemeentehuis vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
TIPS VOOR MOEDERDAG:

Lessenaar

vanaf

Rocksleutelhanger

€ 17,95
vanaf

€ 4,

95

Gitaarstatief

vanaf

Professionele
koptelefoon

€ 10,95
vanaf

€ 39,95

DÉ VIOOLSPECIALIST

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

Favo-film in Oude Veiling
Aalsmeer - Zaterdagavond 12 mei
staat de zevende favoriete film op
het programma van de Oude Veiling. Ditmaal de keuze van Pieter
Groenveld.De keuze van Pieter betreft misschien wel de beste parodie uit de filmwereld, anders wel de
grappigste film. Deze fameuze cultkomedie deed veel stof opwaaien en
werd door sommige gezien als een
bespotting of belediging. Verschillende Britse gemeenten verboden
aanvankelijk de vertoning van de
film. Dat bleek echter weinig zoden
aan de dijk te zetten, want mensen
gingen naar gemeenten waar de
film wel werd vertoond om te bekij-

ken. Bijna had de film over de eerste-eeuwse Nazareen overigens
‘Jesus Christ: lust for glory’ geheten. Dit had ongetwijfeld nog meer
reacties opgeleverd. De vraag is of
er tegenwoordig erg anders gereageerd zou worden in bepaalde contreien. Te zien zaterdagavond 12 mei
in de kleine bovenzaal van De Oude Veiling vanaf 20.30 uur. De entree is gratis.
Oh My Darling live
Volgende week zondag 20 mei trakteren de Oude Veiling en Muzikaalsmeer op een concert van het
Canadese vrouwenkwartet ‘Oh My
Darling’. Aanvang: 15.00 uur.

Muziekliefhebbers opgelet!

Zondag popquiz in Joppe
Aalsmeer - Voor de achtste keer
wordt aanstaande zondag 13 mei in
café Joppe de Joppe popquiz georganiseerd. Deze keer is de quiz gemaakt door Joppe DJ Martin Wertwijn. De quiz is multimediaal en zal
voorzien zijn van veel beeld- en geluidsfragmenten. Er zullen fragmenten zijn van videoclips zonder geluid, geluidsfragmenten die niet in
een rijtje thuis horen, verschillende
intro’s en outro’s en natuurlijk nog
veel meer verrassingen. Vragen zullen variëren van vrij simpel tot behoorlijke breinbrekers. De muziek-

quiz loopt van de jaren zeventig
tot aan nu. Voor iedereen wel wat.
Meedoen is gratis en kan in teamverband met een maximum van vijf
personen per team. Maar ook met
twee of drie personen is het natuurlijk prima te spelen. De quiz begint
om 19.30 uur precies in het café in
de Weteringstraat. Opgeven van te
voren kan via jan@joppe.nl maar
kan ook op de avond zelf. Er is echter een maximum aantal teams wat
mee kan doen. Dus wie zeker wil
zijn van deelname, stuurt even een
mail naar Joppe-eigenaar Jan.

Pramennacht in de Praam
Aalsmeer - Na het Brabantse
feest met feest-DJ Joost gaat café de Praam in de Zijdstraat zich dit
weekend opmaken voor een echte Aalsmeerse avond en nacht. De
pramennacht staat vrijdag 11 mei
op het programma. Vorig jaar is deze nacht ook met veel succes gevierd. De muziek werd verzorgd door
huis-DJ Henk. De medewerkers van
de Praam hopen vrijdag weer veel
pramenvaarders te mogen ontvangen. Het feest begint om 22.00 uur
en de toegang is gratis. Zaterdag-

middag 12 mei gaan de schijnwerpers aan voor de estafette-DJ. Leuk
om een keer achter het dj-meubel
van de Praam te staan? Bij deze uitgenodigd! De zaterdagavond is gereserveerd voor de Fabulous Saturday. Alle dames die tussen 22.00 en
22.30 uur in de Praam arriveren betalen slechts 1 euro voor een drankje. De Praam is ook geopend op Hemelvaartsdag met een verruimde
openingstijd. DJ Jochem van Leeuwen komt de bezoekers muzikaal
vermaken.

Oproep voor Aalsmeerse bands

Bandjesavond nieuwe stijl
Aalsmeer - De horeca-ondernemers en de winkeliersvereniging in
het Centrum presenteren dit jaar
bandjesavond nieuwe stijl. Geen
optredens van groepen en bands bij
de horecazaken in de straten in het
dorp, maar er gaat 1 locatie ingericht
worden op het Praamplein waar een
gevarieerd programma wordt aangeboden aan jong en oud. Niet alleen in de avond van zaterdag 30
april is er live muziek, al in de middag worden inwoners getrakteerd
op muziek. Vanaf 13.30 uur begint
de korenmiddag met optredens van
Sonority, de Brulboeien, het Amstel
Gospel choir, Soundsation, Denk
aan de Buren en Con Amore. De
presentaties vinden plaats op twee
podiums, links en rechts van het
Praamplein. Het middagprogramma is gratis te bezoeken. Genieten
van de muziek kan vanaf een gezellig terras. In de avond presenteert

de organisatie een groots muzikaal festijn met op de twee podia de
showband Beat It en vier Aalsmeerse bands. Aalsmeerse formaties en
groepen die hier graag dertig minuten willen optreden, kunnen zich
opgeven bij de cafés de Praam in de
Zijdstraat en Joppe in de Weteringstraat en de restaurants ‘t Holland
Huys in de Zijdstraat en de Oude
Veiling in de Marktstraat. Licht en
geluid wordt geregeld.
Voor het ‘s avonds afgesloten terrein
wordt entree gevraagd. De toegang
bedraagt 10 euro per persoon en dit
bedrag is inclusief vier consumpties.
Losse muntjes voor drankjes kosten
2,50 per stuk.
Bij winst van het Nederlands elftal
tijdens het EK voetbal wordt de gemeente gevraagd of de podia zondag mogen blijven staan, zodat gezamenlijk naar oranje gekeken kan
worden.
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“Het is de kunst om te blijven groeien”

Passie van Denise: Dansen
Aalsmeer - Als vierjarige danste Denise Kroes door de kamer, het
tengere lijfje bewoog zich gracieus
als een vlindertje. Haar voetjes bepaalden het tempo en haar dunne

armpjes en smalle handjes volgden.
Met haar expressie toonde zij dat
het hier niet ging om een eendagsvlinder. Dansen betekende toen
al alles voor haar en dat is zo ge-

bleven. Haar leven staat in het teken van de dans. Het is haar grootste passie. Dat haar eerste spreekbeurt over dansen ging verbaasde niemand, want ook al leek Denise als kind misschien wat verlegen,
over wat zij later wilde worden bestond voor haar geen enkele twijfel.
“Ik wil musicalster worden.”
Nog zittend op de basisschool volgde zij de vooropleiding (voor 6 tot
18 jarigen) aan de Lucia Marthas
Dansacademie in Amsterdam. Na
de basisschool combineerde zij haar
middelbare school opleiding aan de
Gerrit van de Veen College met de
dansstudie. Het College werkt nauw
samen met de Lucia Marthas Dansacademie waardoor getalenteerde leerlingen van de hoogste klassen havo, vwo vrijstelling kunnen
krijgen voor bepaalde vakken. Inmiddels is zij eerstejaars studente
bij de vier jaar durende dansopleiding en studeert voor haar bachelor en masterclass. Op haar scooter
tuft zij dagelijks van Aalsmeer naar
Amsterdam. “Ik sta iedere morgen
om half zes op. Dan heb ik voor alles wat ik moet en wil doen de tijd.”
Om half negen in de ochtend wordt
Denise geacht aanwezig te zijn tot ’s
avonds acht uur. In de ochtend zijn
er de balletlessen en daarna volgen de andere vakken. Naast ballet
krijgt zij les in acrobatiek, tapdans,
hip-hop, stemcoaching, psychologie, onderwijskunde, dansgeschiedenis en anatomie. “Ieder botje en
spiertje moet je in het Latijn kunnen
benoemen. Het is heel belangrijk te
weten hoe je lichaam in elkaar zit.”
Trainen, trainen, trainen
Zowel fysiek als psychisch is de opleiding zwaar, de selectie streng,

slechts de allerbeste bereiken hun
ideaal. Denise begon met twintig medestudenten waarvan er nu
nog maar vijf over zijn. Inmiddels
hebben zich weer nieuwe studenten aangemeld, vanwege de goede naam van de Academie komen
de studenten uit het hele land en
zelfs daarbuiten. “Gelukkig ben ik
fysiek sterk, als ik maar goed let op
mijn voeding en slaap. Ik heb best
veel rust nodig.” Het vier jarige vlindertje is inmiddels 18 jaar en uitgegroeid tot een prachtige vlinder.
Klein, tenger en door haar uitstraling waaruit zoveel kracht spreekt, is
zij beeldschoon om te zien. Veel tijd
voor sociaal contact is er niet, verjaardagen en andere familie feesten schieten er meestal bij in. Maar
niemand zal Denise daarover horen
klagen. Zij wil immers haar doel bereiken. Misschien wel iets bij de film
of meedoen aan een musical. “Wanneer ik niet dans, word ik chagrijnig. Dat heb ik zelf niet door maar
mijn moeder wel, die stuurt mij dan
naar buiten: Ga jij maar even lekker
bewegen.” Haar moeder, Marion de
Niet, is naast docente op de Zuidooster tevens distributeur van Herba Life. “Heel handig”, lacht Denise. “In het begin geloofde ik niet zo
in die drankjes maar nu voel ik toch
wel dat de dagelijkse shakes mij
veel energie geven.” Dat zij een kop
kleiner is dan haar tweelingzus Serena (een fervent voetbalster) deert
haar nu niet meer. “Het is wel handig met dansen, je bent wat sneller dan anderen.” Trainen, trainen en
nog eens trainen, veel vragen van
je lichaam, tot het uiterste kunnen
gaan. Er alles voor over hebben om
steeds beter te worden. Elk jaar begin juli is er de uitvoering die beslissend voor het vervolg van de opleiding. Steeds een stap verder komen.
“Het is de kunst om te blijven groeien”, concludeert zij zelf.
Janna van Zon

Zomerexpositie met vogels
Jonneke Kodde in Sous-Terre
Aalsmeer - Op zondag 13 mei start
galerie Sous-Terre haar zomerexpositie. Ook nu weer kan genoten
worden van de beeldentuin en de
enorme binnenruimte met een divers aanbod aan schilderijen, beelden, glassculpturen en keramiek.
Speciale aandacht vraagt de galerie
voor de bronzen beelden van Jonneke Kodde (1958). Een kunstenares die al jarenlang tot de vaste kern
van de galerie behoort, met werk
dat door een grote groep liefhebbers gewaardeerd wordt. Jonneke’s
motto: “Kunst ontstaat uit inspiratie.”
Deze inspiratie haalt de beeldhouwster vaak direct uit de haar omringende natuur. Zij is voornamelijk
bekend geworden door haar dynamische, ranke, vliegende vogelbeelden. De uitstraling van een vlucht
vogels: “Dat moment van spanning
en beweging, die trek naar de volgende bestemming, het nieuwe,
de toekomst, nieuwe horizonten”,
poogt zij in haar werk te vangen en
uit te beelden. Een goede observatie is daarbij essentieel. Jonneke
werkt sterk vanuit haar geheugen.
Zij kiest voor het boetseren in zwarte was, omdat in dit materiaal goed
frêle vormen zijn op te bouwen. Juist
de uitdaging om later met het zware brons de indruk te geven dat de
compositie werkelijk los komt en
vliegt. Zo natuurlijk, zo dynamisch.
Iedere keer weer het opzoeken van
die grens. Een balans tussen dynamiek en positie in de ruimte. De was
biedt haar de mogelijkheid om cre-

ativiteit en spanning in de vorm te
combineren. Haar vogels zijn in Nederland en in het buitenland neergestreken, maar hebben ook een
vogeltrek naar andere continenten
laten zien.
Voor meer informatie over de galerie en de kunstenaars die aan de
galerie verbonden zijn kan gekeken worden op www.galerie-sousterre.nl. Iedereen die op de hoogte
wil blijven van nieuwe exposities en
overige activiteiten kan zich via de
website opgeven voor de nieuwsbrief. Galerie Sous-Terre aan de Kudelstaartseweg 1 is het hele jaar
open op zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur. Op de overige
dagen op afspraak. Telefoon: 0297364400 E-mail: info@galerie-sousterre.nl
Jonneke Kodde: Vliegende ijsvogel
op tak.

Vrijdag concert en CD-presentatie

Smartlappenkoor Denk aan
de Buren viert jubileum
Aalsmeer - Vrijdag 11 mei bestaat het Aalsmeerse smartlappenkoor Denk aan de Buren precies
12,5 jaar. Dit feest gaat gevierd worden met een gratis jubileumconcert in De Oude Veiling. Tevens is
er een nieuwe CD van dit bekende smartlappenkoor gemaakt met
de titel ‘Burenleed’. Deze CD zal op
deze feestavond overhandigd wor-

den door voorzitter Anneke Harting
aan burgemeester Pieter Litjens. Op
11 november 1999 werd officieel
het smartlappenkoor ‘Denk aan de
Buren’ opgericht nadat circa twintig mensen al een aantal keren bij
elkaar waren gekomen in cultureel café Bacchus om gezamenlijk smartlappen te gaan zingen. Tegenwoordig telt het koor ruim veer-

Kinderhulp Afrika Aalsmeer 25 jaar

Uniek jubileumconcert
Ugandees kinderkoor
Aalsmeer - De Aalsmeerse stichting
Kinderhulp Afrika bestaat 25 jaar.
Om dat te vieren wordt er op zaterdag 12 mei een uniek jubileumconcert gehouden. Twee uur lang kan
genoten worden van een onvergetelijk optreden van het Namugongo
Children’s Choir. Het koor bestaat uit
25 Ugandese weeskinderen en toert
drie maanden lang door Nederland.
De kinderen zingen zowel Ugandese
als Engelse liederen, dansen op de
muziek van bongo’s en geven ontroerende getuigenissen. Het concert
begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Levend Evangelie Gemeente aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Iedereen is van harte welkom.
Kinderdorp
De Ugandese kinderen zijn sinds
begin maart in Nederland en logeren bij gastgezinnen in de omgeving
van Aalsmeer. Op 4 juni vertrekken
ze weer naar Uganda. De kinderen

hebben in hun jonge leven al veel
meegemaakt. Ze hebben hun ouders
verloren en stonden er helemaal alleen voor. Nu wonen ze in Namugongo waar Kinderhulp Afrika een kinderdorp heeft. Al 25 jaar lang biedt
de stichting hulp aan jonge weeskinderen. Het begon met 30 kinderen, inmiddels is het uitgegroeid tot
een dorp waar 600 kinderen wonen. Ze hebben een veilige plek om
te slapen, gaan naar school en krijgen drie keer per dag een maaltijd.
Voor hen is er weer toekomst. De
toegang voor dit jubileumconcert is
gratis. Plaatsen hoeven niet gereserveerd te worden. Wel zal er een
collecte worden gehouden voor een
nieuwe eetzaal en keuken in het kinderdorp. Voor dit project kan ook
een gift overgemaakt worden naar
giro 5066 ten name van Kinderhulp
Afrika, o.v.v. eetzaal en keuken.Voor
meer informatie kan een kijkje genomen worden op de website www.
kinderhulp-afrika.nl.

tig leden en repeteert nog steeds
elke donderdagavond tussen 20.30
en 22.30 uur in Bacchus. In 2003
de eerste CD ‘Burengerucht’ uitgekomen. Deze CD was snel uitverkocht, maar is nog wel op de website te beluisteren. De jubileum CD
‘Burenleed’ is een album met veel
onvervalste prachtige oude smartlappen met onder andere Mijn pappie is enkel een foto, Klein schooier,
Het Broekie van Jantje, Blauwoogje, Weesje en Vaarwel mijn jongen.
Daarnaast is wat bekender werk
te horen als Poen, De woonboot
en liedjes van de Zangeres zonder
Naam. Vooral het liedje Ik heb genoeg van jou wordt met veel overtuiging ten gehore gebracht. ‘Denk
aan de Buren’ is vooral bekend door
haar optredens in verpleeghuizen
en op festivals, feesten en partijen.
In Aalsmeer heeft het koor meegedaan aan onder andere aan Plaspop
2011, De havendagen, Rabokorendag, de Kerstmarkt en het jaarlijks
optreden tijdens de verlichte tuinen
aan de Uiterweg. Het koor staat on-

der leiding van Frans Koers. Frans
is sinds september 2010 de dirigent
van het koor. Na het zingen van
klassieke muziek, (bas)gitaar spelen van popmuziek, het dansen en
spelen in musicals en een bliksem
carrière als dirigent bij een Nederlandstalig popkoor kwam hij terecht
bij het Aalsmeerse koor. ‘Denk aan
de Buren’ wordt muzikaal begeleidt
door pianist Ally Maarse, accordeoniste Louise Prins en accordeonist Cor Trommel. Pianist Ally Maarse en accordeonist Cor Trommel
spelen vanaf het begin bij het koor.
De Uithoornse accordeoniste Louise Prins begeleidt naast ‘Denk aan
de Buren’ ook het vissersvrouwenkoor ‘Haring met Ui’ uit Uithoorn.
De CD-presentatie en het jubileumconcert beginnen vrijdag om 20.00
uur in De Oude Veiling en de toegang is gratis.
De nieuwe CD is op deze avond te
koop voor 10 euro, te bestellen via
de website www.denkaandeburen.
nl, en vanaf 12 mei te koop in de lokale boekwinkels.

Clazien 60 jaar bij ACOV
Aalsmeer - Tijdens de jaarvergadering van Aalsmeers Christelijke Oratoriumvereniging (ACOV) op 3 mei was er iets speciaals te vieren. Sopraan Clazien
Jongkind werd gehuldigd omdat zij maar liefst 60 jaar lid is! Vanaf nu wordt
zij daarom erelid. Met bloemen, een oorkonde en een groot applaus werd zij
in het zonnetje gezet. ACOV is druk bezig met het instuderen van het Requiem van W.A. Mozart, dat op 13 oktober in de Bloemhof uitgevoerd gaat worden. Voor meer informatie: www.acov.nl.

Kaarten ‘Kudelstaart knalt’
Kudelstaart - Van woensdag 6 tot
en met zondag 10 juni staat Kudelstaart in het teken van de feestweek met als motto ‘Kudelstaart
Knalt’. Er zal deze dagen een feesttent worden geplaatst aan de Wim
Kandreef, tegenover het sportcomplex van RKDES. Tijdens deze vijf dagen in juni wordt een gevarieerd programma aangeboden
voor de verschillende leeftijdsgroepen. Woensdag 6 juni wordt afgetrapt met een jeugddag en ‘s avonds
staat een bandjesavond op het programma. Hierin zullen de Aalsmeerse bands The Red Maddies en Got
It!, DJ Meneer Marcel en zanger
Nick optreden. Op donderdagavond
wordt er gekiend om mooie prijzen. Vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur
is het tijd voor de seniorenmiddag.
Theatergroep Mooi Weer zal het toneelstuk ‘Aan de keukentafel’ serveren. De voorstelling duurt twee keer
drie kwartier en er zal vooral gezongen worden met liedjes van toen.
Entreeprijs is 5 euro en is inclusief
een bakje koffie of thee. Vrijdagavond staat de eerste feestavond op
het programma. Deze avond staat in
het teken van de Apres Ski, want de
Apres Skihut on Tour komt naar Kudelstaart. Tussendoor is er een optreden van De Lawineboys, die onder andere een grote hit hebben gehad met ‘Sex met die kale’. Entreeprijs bedraagt 15 euro. Zaterdag
kunnen de autopuzzelrit en fietslief-

hebbers genieten, want naast een
autopuzzelrit die is uitgezet, zijn er
ook fietstochten van 25, 40 en 80 kilometer via de ANWB knooppunten beschikbaar. De deelneming is
gratis. Om 18.00 uur trapt het Nederlands elftal af voor de eerste EK
wedstrijd en deze wedstrijd wordt
ook in de feesttent uitgezonden. Na
de wedstrijd is het tijd voor feestavond nummer twee. De piano virtuozen ‘Live on Tour’ zullen de avond
vullen en spelen muziek die de bezoekers graag willen horen. Daarnaast is er een optreden van volkszanger Django Wagner. Entreeprijs
voor deze avond bedraagt 17,50 euro. Zondag is de laatste dag van de
feestweek. Om 10.30 uur is er een
oecumenische dienst in de feesttent, waarna om 13.00 uur de familiedag losbarst. Er zullen spellen
voor de kinderen worden uitgezet
op de parkeerplaats en er is ook een
mogelijkheid om te gaan ringsteken.
‘s Middags is er een optreden van
de Aalsmeerse zanger Jan Leliveld.
De toegang is gratis. Bij Gall & Gall
in winkelcentrum Kudelstaart kunnen kaarten in de voorverkoop gekocht worden. U kunt geld besparen door een passe-partout te kopen. Ze zijn verkrijgbaar voor 30 euro en bevatten kaarten voor beide
feestavonden. Zorg dat u erbij gaat
zijn, want Kudelstaart Knalt! Voor
meer informatie: www.feestweekkudelstaart.nl.

Ouderen op vakantie in Rijs
Aalsmeer - Deze week is een groep
ouderen van de Doopsgezinde Gemeente op vakantie geweest in Rijs,
in het mooie Gaasterland. Vrijdagmorgen vertrok de bus met vakantiegangers, ze zijn uitgezwaaid door
familie en vrienden. Er is door een
deel van de groep gefietst door een
deel van de groep, de ouderen zijn
naar Hindeloopen geweest en bezochten daar het schaatsmuseum.
Ook is een huifkartocht door de omgeving gemaakt. Er wordt gewandeld door het tegenover het hotel
gelegen bos, zelfs tot aan het IJsselmeer. Dinsdag is een rondvaart gemaakt over het Snekermeer. En als
de ouderen ‘thuis’ zijn, worden er
spelletjes gedaan, er wordt gelezen,
gepuzzeld, gehandwerkt, gepraat en
vooral ook veel gelachen. Het eten is
heerlijk, iedere dag staat er een buffet waar ieder uit kan kiezen wat hij
of zij lekker vindt. Ook in de avonden staat er van alles op het pro-

gramma. De groep heeft stilgestaan
bij 4 mei, heeft een avond uitleg gehad over de kampplaat en de kamptekst ‘Als ik ergens in geloof, verandert er iets’, er is iemand geweest
die een prachtige fotoserie vertoonde over de omgeving, de ouderen zijn creatief bezig geweest met
spiegeltjes en servetten en dinsdagavond is een elfstedenspel gespeeld
compleet met stempelkaart en koek
en zopie met oranjekoek.
Aan het einde kreeg iedereen het
welverdiende kruisje. Wat het weer
betreft, dinsdag was het wat regenachtig, maar de andere dagen viel
het alles mee en wordt zelfs de zon
regelmatig gezien. De groep hoopt
nog een paar dagen te genieten.
Vrijdag vertrekken de ouderen weer
naar Aalsmeer, waar de bus tussen
14.15 en 14.30 uur aan komt op het
parkeerterrein bij zwembad De Waterlelie aan de Dreef.
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Verrassende ontmoeting bij
presentatie ‘Luchtmeisjes’

Geraniummarkt en braderie
zaterdag in het Centrum

Aalsmeer - Op zaterdag 5 mei
was Ingrid van der Chijs te gast in
Boekhuis Aalsmeer om te vertellen
over haar boek Luchtmeisjes. Een
spannend moment voor de schrijfster want er waren veel mensen op
af gekomen, waaronder een aantal
(oud) KLM’ers die de hoofdpersonen hebben gekend. Grote verrassing was de aanwezigheid van een
mevrouw uit Kudelstaart bij wie Trix
Verwindt, één van de stewardessen
uit het boek, woonde in de Tweede Wereldoorlog. Twee stoere stewardessen én het luchtvaartbedrijf
KLM zijn de fascinerende hoofdpersonen in het waargebeurde debuut

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 12
mei vindt in het Centrum weer de jaarlijkse Geraniumjaarmarkt plaats op
een deel van het Raadhuisplein en in
de Zijdstraat wordt een braderie gehouden. De Geraniummarkt en de
braderie duren van 9.00 tot 17.00 uur.
Woont u in Aalsmeer dan kunt u op de
fiets komen, want de bakfietsbezorgdienst van Kika brengt uw aankopen
tegen een kleine vergoeding thuis. De
afdeling Aalsmeer van de KMTP organiseert op het Raadhuisplein en Drie
Kolommenplein de Geraniummarkt.
Twintig kwekers en bedrijven bieden
diverse producten aan voor de tuin
zoals verschillende eenjarige en vaste
planten, siergrassen en knollen maar
ook stenen en betonnen tuinbeelden.
Dit jaar is er ook weer een ruilmarkt
voor alle teveel gezaaide planten bij
de stand van de KMTP. Deze bevindt
zich nabij het beeld van Flora, godin
van de lente en de bloemen dat op
een tien meter hoge sokkel staat voor
het gemeentehuis. De Historische
Tuin is natuurlijk weer aanwezig met
hun prachtige planten die aangevoerd
worden per praam. Bij goed weer verzorgt Aalsmeers Harmonie het traditionele concert tijdens de Geraniummarkt. Dit begint omstreeks 12.00 uur
op het Raadhuisplein. In de Zijdstraat
wordt net als voorgaande jaren een
uitgebreide braderie gehouden. Naar
verwachting staan er ongeveer tachtig kramen opgesteld in de Zijdstraat,
Punterstraat en op het Molenplein. Op
de markt onder andere kleding, sieraden, kralen, horloges, portemonnees, boeken, snoep en ander lekkers. Naast de vele standwerkers zijn

van historica en journaliste Ingrid
van der Chijs. De stewardessen zelf
waren al overleden, voor de schrijfster hen tot onderwerp koos. Maar
dankzij de boeken, die beiden hebben geschreven, en de vele andere
bronnen die van der Chijs aanboorde, staat ‘Luchtmeisjes’ vol met interessante details uit de veelbewogen levens van deze stewardessen
en de KLM. Dit historische boek is
uiterst prettig leesbaar en een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van Schiphol. Luchtmeisjes is te koop in het
Boekhuis en kost 19,95 euro.

Open dag Skin Company

Pand Waterdrinker groeit
Aalsmeer - In oktober 2011 ging
de eerste paal voor het nieuwe pand
van Waterdrinker de grond in. Zes
maanden later is het braakliggende
stuk land gevuld de contouren van
het Waterdrinker Plant Center. Zoals het er nu uitziet kan het nieuwe
logistieke centrum van totaal 31.500
vierkante meter in oktober of november dit jaar in gebruik worden
genomen.Er is veel aan de komst
van dit nieuwbouwproject vooraf
gegaan. Directeur Bob Moria is trots
op het feit dat er, na jaren van plannen maken, in 2011 eindelijk met de
uitvoering kon worden begonnen.
En dat midden in de crisis, een tijd
waarin de meeste bedrijven de hand
op de knip houden. Over een paar
maanden staat er niet alleen hét

het logistieke plantenplatform in de
sierteelt branche, maar krijgen de
werknemers van Waterdrinker ook
de moderne werkplek waar ze recht
op hebben. In eerste instantie gaan
de logistieke afdelingen en alle kantoren over naar het nieuwe pand. De
Cash & Carry blijft voorlopig, net als
overige ondernemers van het Cultra groothandelscentrum, op de oude plek. Ook voor dit gedeelte liggen plannen voor een groothandelscentrum in een geheel nieuwe
vorm, waarin beleving en digitaal
zakendoen een belangrijke rol gaan
spelen. Tussen het veilinggebouw
en het Waterdrinker Plant Center
komt een overdekte brug te liggen
waar trekkers, fietsers en voetgangers overheen kunnen.

Aalsmeer - Schoonheidssalon Skin
Company houd aanstaande zaterdag 12 mei van 10.00 tot 15.00 uur
een open dag. De schoonheidssalon is sinds september 2011 gevestigd in de Zijdstraat 26d in het centrum. Tijdens de open dag kunnen
bezoekers onder het genot van een
hapje en een drankje rond kijken in
de salon, kennismaken en of een
intake gesprek hebben over de diverse mogelijkheden en behandelingen. Tevens is Medisch cosmetisch arts, drs. Shelly Gangapersad
aanwezig. Bij haar kunnen bezoekers terecht voor behandelingen
en/of vragen over injectables met
botox en fillers. Eigenaresse Monique van Klinken is sinds 1989 gediplomeerd schoonheidsspecialiste
en een gecertificeerd hannah huidcoach en huidspecialiste. Skin Company is een schoonheidssalon gericht op huidverbetering waar rust,
persoonlijke aandacht en kwaliteit

voorop staan. Voor iedere behandeling wordt een huidanalyse gemaakt
en wordt de huid gemeten met de
Skin-Analyser op vocht, vetgehalte
en ph-waarde. Aan de hand van de
meting kan de conditie van de huid
worden bepaald. Behandelmethode en productgebruik worden afgestemd aan het huidtype en de conditie. Iedere behandeling is effectief
en resultaatgericht. Doordat de huid
continue onder invloed is van veranderingen, door bijvoorbeeld hormonen, medicijnen, stress en weersinvloeden, is geen behandeling standaard. De merken die gebruikt worden zijn Hannah en Dermalogica.
Tijdens de open dag zijn er diverse
aantrekkelijke kortingen op producten en op behandelingen. Tevens
zijn er cadeau’s en cadeaubonnen
aanwezig om moeder lekker te verwennen op Moederdag! Voor meer
informatie: 0297-367400 of kijk op
www.skin-company.nl.

Moeders worden zaterdag
verwend in de Ophel ial aan
Aalsmeer - Aanstaande zondag is
het weer Moederdag! De Opheliawinkeliers zijn dan altijd actief in het
verwennen van winkelende moeders
in deze leuke winkelstraat. Want de
Opheliawinkeliers waarderen het als
moeders de boodschappen doen in
de Ophelialaan. Deze waardering
wordt zaterdag duidelijk naar voren
gebracht als er weer cadeaus worden
uitgedeeld. Wat het cadeau deze keer

is, wordt nog niet verklapt, maar dat
het moeders zal aanspreken staat al
vast. Ieder jaar zijn er weer vele blijde gezichten en gaan moeders weer
enthousiast naar huis met hun leuke
traktatie! Dus bent u in de gelegenheid aanstaande zaterdag te komen
winkelen, misschien wordt u dan wel
aangesproken om een heerlijk Moederdag cadeau van de Opheliawinkeliers in ontvangst te nemen.

Nieuwe praktijkruimte
voor Komma Coaching

Rijsenhout - Op 24 mei opent Komma Coaching feestelijk haar nieuwe
praktijkruimte. Na een jaar met veel
ontwikkelingen betekent dit de frisse start van een nieuw seizoen. “Eindelijk een eigen, professionele ruimte”, aldus coach en trainer Monique
Damen. Het atelier achter het huis
is in de afgelopen maanden omgetoverd tot een zakelijke ruimte met
een prettige sfeer, uitstekend geschikt voor de coachings gesprekken. Monique werkt in de coaching
met een scala aan reguliere, maar
ook creatieve technieken. “Soms
is de vraag heel praktisch en loopbaangericht, maar vaak zijn er onderliggende gedragspatronen. Die
worden goed zichtbaar in schrijf-,
teken- of kleiwerk. Of ik ga wandelen met de klant. Ik zet in wat bij de
situatie en de klant past. Mijn doel is
de coachee te helpen zijn of haar eigen antwoorden te vinden, zodat hij
of zij weer zelfstandig verder kan.”
2011 is een bewogen jaar geweest.
“Vorig jaar heb ik veel geïnvesteerd
in samenwerkingsverbanden, die
weer hebben geleid tot mooie, nieuwe trainingen. In september ben ik
gaan samenwerken met Esther de
Groot van A Different Approach.
Er is een natuurlijke klik en we vullen elkaar goed aan. Begin dit jaar
moest ik er even tussenuit vanwege
de geboorte van mijn dochter, maar
inmiddels zijn we weer volop aan
de slag.” Eén van de nieuwe trainingen is de intervisietraining. Intervisie heeft als doel om collega’s van
elkaar te laten leren. Na drie sessies
kunnen de deelnemers zelfstandig

een intervisiegroep opzetten en onderhouden. “Dit heeft grote voordelen voor zowel de individuele medewerker als de organisatie. Goede intervisie verdient zichzelf dubbel en
dwars terug.” Daarnaast heeft het
duo een dynamische training conflicthantering ontwikkeld. Aan de
samenwerking werd een energieke
trainingsacteur toegevoegd, waardoor het mogelijk werd deelnemers
echt te laten oefenen met nieuw gedrag en daardoor het effect van een
andere aanpak te ervaren. “De training wordt zorgvuldig afgestemd op
de situatie van de deelnemers èn er
is een stuk nazorg ingebouwd.” Deze trainingen zijn toegevoegd aan
het bestaande programma van coaching, workshops en de secretaressetraining PowerBoost Persoonlijke Effectiviteit. Tussen alle bedrijvigheid door maakt Monique ook nog
tijd om zelf een opleiding Jungiaanse Psychologie (psychologie van het
onbewuste) te volgen. “In feite begeleid ik groeiprocessen. Ik vind het
belangrijk om ook mijn eigen groeiproces te onderhouden. Daarmee
hoop ik mijn cliënten nog beter te
kunnen helpen. En natuurlijk mijn
eigen thema’s onder de loep te nemen.” De opening van de praktijkruimte aan de Aalsmeerderdijk 539b
is op donderdag 24 mei van 15.00
tot 19.00 uur. Belangstellenden zijn
van harte welkom. Meer informatie is te vinden op www.kommacoaching.nl/nieuws.php Maar wie kennis wil maken kan uiteraard ook
mailen of bellen: info@kommacoaching.nl of 06-53448865.

Ook ijs en souvenirs bij
Tabakshop Boomhouwer
Aalsmeer - Kees Boomhouwer, de
sympathieke eigenaar van de tabakshop achter de molen in de Zijdstraat, maakt graag een praatje met
zijn klanten. Het is behoorlijk druk
ten tijde van het gesprek met deze
krant, want hij neemt rustig de tijd
voor iedereen. Zelf noemt hij zijn
shop de gezelligste buurtwinkel van
Aalsmeer. “Ik voel me dan ook als
een vis in het water”, zegt hij. En vervolgt: “Maar die vis moet natuurlijk
wel blijven zwemmen. Vandaar dat
ik sinds een paar weken het assortiment wat heb uitgebreid en nu ook
Ola ijs verkoop en souvenirs aan de
man breng. Dan moet je denken aan
Delfts Blauwe molens, klompjes en
zelfs spaarvarkens, maar ook grappige cadeautjes, zoals houten tulpen, diverse pennen, bekers, geurkaarsen, lampjes, Boeddha beelden
en grappige gadgets. Voor aankomende Moederdag zit er vast iets

leuks bij om aan te schaffen. Er is
in ieder geval een leuke kaart voor
haar te vinden op de speciale carrousel.”
Sigaren in de aanbieding
Naast het nieuwe assortiment kan
men in de tabakshop terecht voor
tijdschriften, de dagelijkse krant,
puzzelboekjes,
felicitatiekaarten,
aanstekers, staats-, kras- en overige loten zoals lotto en toto, gekoelde frisdranken en natuurlijk sigaretten en sigaren. Kees: “Momenteel zijn er veel sigarenkistjes in de
aanbieding en dat duurt zeker nog
deze gehele maand.” De tabakshop
gevestigd aan de Zijdstraat nummer 30 is geopend van dinsdag tot
en met vrijdag van negen tot zes uur
en op zaterdag tot vijf uur. Telefoonnummer 0297-366950.
Door Miranda Gommans

Rabobank pakt skimmen aan
Aalsmeer - De Rabobank gaat,
om schade en ongemak als gevolg
van skimming te voorkomen, vanaf
1 juni 2012 betaalpassen van particuliere klanten standaard blokkeren voor gebruik buiten Europa. Met
deze betaalpassen kan straks alleen buiten Europa gepind worden
als de klant hier bewust voor kiest.
Klanten kunnen dus zelf de blokkade opheffen en de pinmogelijkheid
per werelddeel (tijdelijk) aanzetten.
Doet de klant niets, dan staat de
pas automatisch uit. De Rabobank
denkt hiermee de schade als gevolg
van skimmen tegen te kunnen gaan.
Skimmen levert klanten veel ongemak op. Met illegaal verkregen gegevens nemen criminelen bij geldautomaten buiten Europa geld op,
het zogenoemde “cashing”. In 2011
bedroeg de totale schade voor de
Nederlandse banken circa 39 miljoen euro. Bij circa 24.000 klanten

van de Rabobank werd in dat jaar
geld van de rekening gehaald. Rik
Op den Brouw, directeur Particulieren Rabobank Nederland: “In het
buitenland heeft een aantal banken deze manier van landenblokkade al ingevoerd. De resultaten hiervan zijn goed. Het aantal fraudegevallen is sterk gedaald en de reacties van de klanten zijn over het
algemeen positief. We verwachten dat deze maatregel ook in Nederland zal leiden tot aanmerkelijk
minder schade als gevolg van skimming.” Om te voorkomen dat klanten
straks tot hun verrassing buiten Europa niet kunnen pinnen, zullen de
klanten vanaf 7 mei op diverse manieren geïnformeerd worden. Een
klant die tijdens verblijf buiten Europa toch niet kan pinnen, kan zelf
via internetbankieren of na een telefoontje naar de lokale bank dan wel
Interhelp direct weer geld opnemen.

ook winkeliers en verenigingen vertegenwoordigd met een kraam. Bij de
diverse horecazaken in het centrum
zijn voldoende mogelijkheden voor
een drankje en allerlei lekkernijen. Op
het Praamplein staat een draaimolen
en een kartbaantje voor de jongste
bezoekers.
Steun Kika!
Woont u in het Aalsmeer Centrum,
Zuid of in de Hornmeer? Kom dan op
de fiets en laat uw aankopen tegen
een kleine vergoeding thuisbezorgen
door Kika. De vier Kika-bakfietsers rijden de hele dag rond om aankopen
thuis of naar uw auto te brengen. U
vindt de Kika-stand op de Geraniummarkt. Alle opbrengsten zijn voor het
Kika Kinderkankerfonds.
Parkeren en bereikbaar
Voor wie met de auto komt: De Weteringstraat en Punterstraat zijn vanwege de braderie afgesloten. Het Praamplein is bereikbaar via de Uiterweg,
de Markt- en de Schoolstraat en de
Dorpsstraat. Naast het Praamplein,
het Drie Kolommenplein en een deel
van het Raadhuisplein is ook het parkeerterrein van de Rabobank de gehele dag geopend. Komt u met de
boot? Dan kunt u aanmeren aan het
Praamplein dat bereikbaar is vanaf de
Ringvaart bij Zorgcentrum Aelsmeer
of aan de Kolenhaven, achter watersportvereniging Nieuwe Meer. Wie
onder de Capanebrug (doorvaarthoogte 1.10 meter) op de Stationsweg
past, kan vanaf de Kolenhaven zelfs
doorvaren naar het Stokkeland bij het
gemeentehuis.

Bloemen voor Moederdag populair

Bl oemenveil ingen draaien
op vol l e toeren
Aalsmeer - Moeders worden op zondag 13 mei het meest verrast met een
kleurige bos bloemen of een mooie
plant. Voor Moederdag is dat namelijk
het populairste cadeau om te geven
en te krijgen. FloraHolland moet deze
week alle zeilen bijzetten om ruim anderhalf keer zoveel bloemen en planten te verwerken dan in een normale week. De bloemenveiling verwacht
130 miljoen euro om te zetten op haar
marktplaatsen in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk en Eelde. De
ruim 270 miljoen snijbloemen, 21 miljoen kamerplanten en 21 miljoen terrasplanten zijn niet alleen voor de Nederlandse moeders bestemd. Ook in
verschillende andere West-Europese
landen wordt tegelijk Moederdag gevierd. In Nederland is een duidelijke
voorkeur voor gemengde boeketten
met een diversiteit aan bloemen, geuren en kleuren. De populariteit ervan
groeit nog steeds, ook in het buitenland. De Nederlandse bloemist zorgt
er dan ook voor dat hij een uitgebreid
assortiment beschikbaar heeft. In die
gemengde bossen zitten veelal rozen,
gerbera’s, chrysanten, lelies, freesia’s
en pioenrozen. Maar ook zomerbloemen en –boeketten zijn populair met
ondermeer lisianthus, ranonkel en violieren. De meest gegeven kamerplant

is de potorchidee, al dan niet voorzien
van versiersels als strikken en linten.
Daarnaast worden potroosjes, kalanchoës en hortensiaplanten voor zowel de kamer als de tuin cadeau gedaan. Tot slot worden moeders vaak
verrast met tuin- en terrasplanten in
vele kleuren en uitvoeringen. De jasmijn, hibiscus, mandevilla en campanula zijn populair zoals ook terras- en
perkplanten dat zijn met hun grote diversiteit en bonte kleuren. Moederdag is in de ranglijst de belangrijkste
bloemendag, gevolgd door Valentijn,
Kerstmis, Internationale Vrouwendag
en Pasen. Samen met Nederland vieren meer landen op de tweede zondag
in mei Moederdag, waaronder Duitsland, België, Italië, Zwitserland en de
Verenigde Staten. Engeland, Spanje
en Portugal hebben deze dag al achter de rug terwijl de moeders in Frankrijk, Polen en Zweden nog heel even
geduld moeten hebben. De moederdagvieringen in West-Europa zijn op
de internationale marktplaatsen van
FloraHolland goed merkbaar in sterk
stijgende verkopen. De economische
situatie lijkt daarop weinig invloed te
hebben. Dit komt onder andere omdat het assortiment bloemen en planten zo groot is, dat er voor elk wat wils
is in alle prijsklassen.

Wel zijnscheck Herbal ife
bij Siphra’s Studio
Aalsmeer - Als u op zaterdag 12 mei
even binnen loopt bij damesmodezaak
Siphra’s Studio in de Zijdstraat 58 kunt
u genieten van de mooie, nieuwe voorjaarscollectie en getrakteerd worden
op een welzijnscheck krijgen. Marjonne de Niet, welzijnscoach van Herbalife, is deze dag aanwezig en geeft deze welzijnscheck cadeau. Tevens kunt
u informatie krijgen over hoe u uw gezondheid en energie kunt verbeteren,
hoe u gezond kunt afslanken en slank
kunt blijven, gezond aan kunt komen,

hoe gezond te ontbijten, lekker in je
vel te zitten, lekker slapen, fit opstaan,
geen dipjes meer overdag, minder
last van kwaaltjes, goede huidverzorging, voeding en sportvoeding. Allemaal echt de moeite waard om te weten als u gezondheid belangrijk vindt.
Alles geheel vrijblijvend. Loop gezellig
even binnen bij Siphra’s Studio en laat
u verrassen. Tevens krijgen bezoekers
een verrassing mee naar huis. Voor
meer informatie : http://marjonne.coach4everybody.nl of bel 06-52576095.
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Moederdag gedicht uit 1964
Aalsmeer - Het is inmiddels al bij
velen bekend, de Nieuwe Meerbode bestaat 125 jaar en dit jubileum
gaat onder andere gevierd worden
met de uitgave van een boek. Oude
krantenknipsels gaan een belangrijk
onderdeel worden van deze speciale uitgave. De medewerkers worden
regelmatig gebeld en gemaild door
mensen die nog in het bezit zijn van
oude kranten, kwitanties en knipsels. De Nieuwe Meerbode houdt
zich in deze nog steeds aanbevolen. Hoe meer bijdragen, hoe completer het naslagwerk kan worden.

Tot aan de oorlog in 1945 is er overigens wel enige verwarring geweest.
Er bestond een Meerbode en een
Nieuwe Meerbode.
Deze laatste is in de oorlog door
de Duitsers verboden, men wenste geen Duitse propaganda te publiceren, maar na de bevrijding direct weer nieuw leven ingeblazen
en verschijnt nu nog wekelijks met
nieuws in alle brievenbussen in de
gemeente. De Meerbode werd in
de oorlog het ‘foute’ orgaan van de
bezetters. De Nieuwe Meerbode
kende vanaf het begin van haar be-

staan een hechte band met haar lezers en adverteerders. De afgelopen
weken is een aantal maal door lezers gevraagd eens een gedicht te
plaatsen van Jan de Rijmer of De
Opmerker. Het synoniem van Piet
van der Meer, de opa van inwoonster Leny van der Meer, bekend van
haar zwemprestaties en inzet voor
zwemvereniging Oceanus. Omdat
deze Zondag moeder in het zonnetje wordt gezet, is gekozen voor een
gedicht over Moederdag. Gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode op
8 mei 1964:

Fotowedstrijd Koninginnedag

Boekenbon voor eieren gooien
Aalsmeer - De animo voor de fotowedstrijd op Koninginnedag was
groot. De Nieuwe Meerbode kreeg
heel veel leuke, mooie en grappige
foto’s opgestuurd. Met een selectie
aan foto’s is vorige week een pagina gemaakt en aan de lezers is gevraagd een winnaar aan te wijzen.
De maker van deze foto trakteert de
krant op een boekenbon van 20 euro.
Er is ook weer fanatiek gestemd. Het
eieren gooien met Dave Stokman en
dwarsfluitspeelster Madelein Korver
voerden een nek aan nek race. Uiteindelijk is elf keer gestemd op het

eieren gooien, terwijl het turven voor
de dwarsfluitspeelster met grote
oranje zonnebril stokte bij acht stemmen. Zo’n veertig keer het Wilhelmus ten gehore brengen, terwijl ze
pas acht maanden les heeft, is ook
bewonderenswaardig. Of, zoals een
stemmer verwoordde: “Ik heb haar
horen spelen. Super leuk en goed. Ik
geef mijn stem aan haar.” Met Dave
hadden de stemmers vooral medelijden. “Deze man verdient een lintje of een boekenbon om als kop van
jut meer dan 300 eieren op je te laten gooien.” En: “Wat een kanjer”, al-

Geslaagd Oranjefeest bij
Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Dorpshuis ’t Podium heeft dit jaar op Koninginnedag
voor het eerst een Oranjefeest georganiseerd en het was geslaagd.
Er was aan iedereen gedacht en
het was gezellig voor zowel kinderen als voor ouderen. Vele lokale artiesten hadden spontaan hun medewerking verleend en er waren
optredens van onder andere Linda van den Aardweg, Marco van
Duren, Chris Bosse en Cock Zwa-

nenburg. Shantykoor De Brulboeien bracht gezellige zeemansliedjes
ten gehore en DJ Bobo uit Scheveningen zorgde ervoor dat de voetjes van de vloer gingen met zijn leuke muziek. Ook gaven danseressen
Mariëlle Buskermolen en haar collega acte de présence met swingende dansnummers. De kinderen
konden zich prima vermaken op het
springkussen en clown Hoky Poky zorgde ervoor dat er flink gela-

Inloop ouderen
op 3e zondag
Aalsmeer - In verband met Moederdag vindt de Inloop op zondagmiddag
voor 65-plussers deze maand plaats
op de derde zondag van mei, te weten 20 mei. Ouderen zijn van harte
welkom van 15.00 tot 16.30 uur in de
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat
55. Voor vragen bel Ellen van Houten, ouderenpastor via 06-14144344.
Er wordt een vrijwillige bijdrage van 2
euro per persoon gevraagd.

Lunchen bij de
Oost-Inn

Jubileumcollectante Hartstichting
Kudelstaart - De opbrengst ven de collecte van de Hartstichting in Kudelstaart bedraagt dit jaar 3.337,15 euro. De Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers van harte voor hun inzet en steun. Eén van de
collectanten heeft dit jaar voor de 25e keer gecollecteerd! Namens de Hartstichting overhandigt Ans van Berkel een oorkonde en een boeket aan jubileumcollectante Anita Bruin.

Huisartsenpost telefonisch bereikbaar

Spoedpost ’s nachts gesloten
Amstelveen - In de afgelopen
maanden zijn in toenemende mate patiënten onaangekondigd in
de avond en nacht naar Spoedpost
Amstelland gekomen voor spoedeisende ziekenhuiszorg. Voor spoedeisende ziekenhuiszorg moeten
patiënten echter naar één van de
spoedeisende hulpafdelingen in de
omringende ziekenhuizen. Bij een
levensbedreigend spoedgeval dient
112 gebeld te worden.
De huisartsenpost is alleen telefonisch toegankelijk voor spoedeisende huisartsenzorg via telefoonnummer 020-4562000. In de Spoed-

post Amstelland werken de Huisartsenpost (HAP) en de Spoedeisende
Hulp (SEH) van Ziekenhuis Amstelland sinds april 2010 samen om één
loket voor spoedeisende zorgvraag
aan te bieden. In verband met de
beperkte aantallen bezoekers in de
nachtelijke uren en de beschikbare capaciteit in de regio Amsterdam,
is de Spoedeisende Hulp al sinds
de opening vanaf 22.00 uur gesloten. De Huisartsenpost is alleen geopend voor patiënten die vooraf telefonisch contact hebben opgenomen en die een afspraak hebben
gemaakt.

Aalsmeer - Op woensdag 16 mei
is er van 9.30 tot 11.30 uur inloop
en ontmoeting bij de Oost-Inn in
de Mikado aan de Catharina Amalialaan. ‘s Middags is er van 12.00
tot 13.00 uur weer gelegenheid om
samen te lunchen en van 19.30 tot
21.30 uur wordt een creatieve avond
georganiseerd. Er gaat gewerkt
worden met vilt onder deskundige
leiding. Iedereen is hartelijk welkom
bij al deze activiteiten! Voor inlichtingen: 0297-325636, 0297-345413
of www.oosterkerk.info.

dus een tweetal reacties. De foto’s
van Erika Hiemstra mochten eveneens op stemmen rekenen. De foto’s
van de gitaar spelende jongen en de
meiden tussen de spulletjes op de
vrijmarkt kregen beiden twee stemmen. Een reactie: “Ze geeft een goed
beeld wat Koninginnedag mag zijn:
Feest.” De foto van Vera en Benthe,
die na een dagje vrijmarkt hun winst
telden, van M. Noordhoek mocht rekenen op vier voorkeuren en waardering was er zeker ook voor de actiefoto op het springkussen van Corine van der Neut. Echtgenote Ingrid van ‘eierenman’ Dave heeft ook
gereageerd, maar natuurlijk is haar
stem niet meegeteld. Haar verhaal
is, naast de meeste stemmen, wel
een reden om deze ‘kanjer’ op een
boekenbon te trakteren: “Alles wat
hij die dag heeft verdiend, heeft hij
aan zijn twee dochters gegeven, zodat ze wat leuks konden kopen. Dave is na 350 eieren gestopt, omdat
zijn voorhoofd toch wel aardig begon te bloeden. Met een goed boek
op de bank, dat verdient hij wel.” Tja
Dave, de boekenbon is voor de maker of maakster van de leukste foto,
dus voor Ingrid Stokman. Maar misschien mag je mee naar Het Boekhuis in de Zijdstraat waar de boekenbon klaar ligt voor deze winnende fotografe en wellicht telt je stem
mee bij het uitzoeken naar een goed
boek! Alle deelnemers en stemmers
hartelijk dank voor alle inbreng. De
Nieuwe Meerbode kijkt terug op een
leuke en geslaagde lezersactie en is
voornemens deze zeker snel te herhalen tijdens grootschalige festiviteiten, speciale evenementen of een
bijzonder onderwerp!
chen werd en hij deelde de fraaiste ballonnenkunstwerkjes uit. Het
werd een vrolijke boel op de parkeerplaats achter het Dorpshuis.
Ook aan de innerlijke mens was
gedacht, want naast de verschillende drankjes die geschonken werden, stond de barbecue aan voor
lekkere hapjes. Dorpshuis-beheerder Cor Brussen heeft het altijd jammer gevonden dat er op Koninginnedag niet iets leuks in Kudelstaart werd georganiseerd buiten de vrijmarkt. Hier is nu iets aan
gedaan, want samen met Jan van
de Schouw en Frans van den Aardweg is dit feest tot stand gekomen.
“Al met al werd het een feest wat
echt in Kudelstaart thuishoort”, zegt
voorzitter Peter Janmaat. “Ook volgend jaar zullen wij dit weer gaan
organiseren, want op Koninginnedag moet je gezellig in je eigen
dorp kunnen blijven.” Het bestuur is
heel blij dat velen hun weg naar het
Dorpshuis op die zonnige middag
hebben weten te vinden en is zeer
dankbaar dat veel mensen hun medewerking verleend hebben aan dit
leuke Oranjefeest. De organisatie
staat open voor alle ideeën voor het
feest van volgend jaar. Dus als iemand een leuke suggestie heeft om
bijvoorbeeld voor kinderen meer te
doen te hebben, dan kan er contact
opgenomen worden met Cor Brussen van Dorpshuis ’t Podium. Gegevens zijn te vinden op: www.dorpshuis-kudelstaart.nl.
Door Ilse Zethof

Aalsmeerse kunst
in Zeewolde
Aalsmeer - De Nederlandse vakgroep keramisten organiseert een
tentoonstelling van speciaal ontwikkeld werk van keramisten en keramische kunstenaars rond het thema
Ondersteboven in paviljoen De Verbeelding in Zeewolde. De opening
is Zaterdag 12 mei om 16.00 uur
en wordt verricht door Jaap Lodder, gedeputeerde voor cultuur van
de provincie Flevoland. Uit de geselecteerde keramisten, waaronder de
Aalsmeerse keramiste Anneke Harting, worden twee prijswinnaars gekozen die in de ogen van de jury het
meest interessante werk hebben ingeleverd. Daarnaast is er een prijs
voor jong talend. De prijswinnaars
worden tijdens de opening bekend gemaakt. De expositie duurt
tot en met 16 juni en is geopend op
woensdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: www.nvk-keramiek.nl.

Zonnebloemvrijwilligers
starten lotenverkoop
Aalsmeer - Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling Aalsmeer maken zich
op voor de Nationale Zonnebloemloterij 2012. Op 12 mei worden de loten
à 2 euro op de geraniummarkt verkocht. De opbrengst komt ten goede
aan de Zonnebloemactiviteiten voor
zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. De loterij is een
belangrijke inkomstenbron voor de
Zonnebloem, om ook in de toekomst
aan de toenemende vraag naar huisbezoek, dagactiviteiten en aangepaste vakanties voor de doelgroep te
voldoen. Wie een lot koopt, helpt het
landelijke Zonnebloemwerk mogelijk
te maken, maar ondersteunt ook de
activiteiten die wij lokaal verzorgen.
Voor meer informatie over het plaatselijke Zonnebloemwerk in Aalsmeer
kan contact opgenomen worden met
de dames T. Zelen, via telefoonnummer 0297-341739 of L. Rondema via

telefoonnummer 0297-322670. De
trekking vindt plaats op 22 oktober.
In de prijzenpot zitten 5.020 geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van
15.000 euro. Zonnebloemloten à 2
euro zijn te koop via vrijwilligers of te
bestellen op www.zonnebloem.nl. De
Zonnebloem telt ruim 40.000 vrijwilligers, verdeeld over ongeveer 1.400
afdelingen. Zij bieden een sociaal
netwerk aan zieken, gehandicapten
en hulpbehoevende ouderen, voor
wie eenzaamheid dreigt. Jaarlijks
leggen de vrijwilligers 1,3 miljoen
huisbezoeken af bij 71.000 mensen.
Daarnaast maken jaarlijks meer dan
142.000 mensen met een fysieke beperking gebruik van het gedifferentieerde activiteitenpakket van de
Zonnebloem. Ook gaan elk jaar zo’n
8.000 (zwaar) hulpbehoevende mensen met de Zonnebloem op vakantie.

Harmonie op Geraniummarkt

Dagje uit met Allen Weerbaar

Aalsmeer - Zaterdag 12 mei
speelt Aalsmeers Harmonie op
de Geraniummarkt op het Raadhuisplein.
Tijdens dit bloemrijke evenement geeft de harmonie
een vrolijk buitenconcert. Net
als voorgaande jaren heeft
Aalsmeers Harmonie een plekje
bij de stand van Marcel Spaargaren. Het programma van het
concertje bestaat uit vrolijke,
lichte muziek. Er zullen veel be-

Aalsmeer - Ter afsluiting van het
seizoen zijn leden van buurtvereniging Allen Weerbaar op vrijdag 27
april een dagje uit geweest. Het was
een zonnige dag. De tocht leidde
naar Noord-Holland. Via verschillende bollenvelden arriveerde de groep
in Nieuwe Niedorp, waar een partyboot klaar lag. Er is anderhalf uur gevaren naar Kolhorn en terug en tijdens de tocht genoten de leden van
koffie met heerlijk gebak en muziek.
De lunch werd gebruikt in het dorpje ’t Veld en in de middag bezocht de
groep een melkveebedrijf. Hier werd

kende nummers klinken, waaronder Eviva Espana, Geef mij
maar Amsterdam en Hollandse hits van Jan Smit, Nick en Simon, Gerard Joling en Marco
Borsato.
Het concert is van 13.00 tot
14.00 uur en iedereen is van
harte welkom om te komen luisteren en mee te zingen. Voor
meer informatie over de harmonie en haar activiteiten: www.
aalsmeersharmonie.nl.

een rondleiding gegeven. In het zonnetje buiten werd na afloop wat gedronken waarna de tocht weer vervolgt werd langs prachtige bollenvelden. Het was een kleurencombinatie van velden met tulpen, hyacinten,
narcissen en blauwe druifjes. Om
half 6 werden de leden verwacht in
Stompetoren, waar een borreltje, een
hapje en een diner klaar stond. Na
een prachtige, gezellige dag ging de
groep weer huiswaarts richting opstappunt de Bloemhof. In september
beginnen de kaartavonden bij Allen
Weerbaar weer.

2e katern
Loekie Brommer-Lucassen terug als leidinggevende

Zaterdag start Oosterbad nieuw
seizoen met feestelijke opening
Aalsmeer - Het Oosterbad aan de
Mr. Jac. Takkade opent aanstaande zaterdag 12 mei weer haar deuren voor het komende zwemseizoen. Het natuurzwembad zal open
blijven tot en met 1 september. Om
twee uur wordt de opening feestelijk gevierd met onder andere een
ballonnenwedstrijd en gratis rondvaarten met de Alupra vanaf half
drie. Aalsmeerse zwemster Lenie
van der Meer opent het bad voor
het komende seizoen. Bekend ‘Oosterbad-gezicht’ Loekie BrommerLucassen komt dit seizoen ook weer
terug, maar dit keer als leidinggevende. Loekie is hier als ware opgegroeid, want haar ouders, de heer
en mevrouw Lucassen, runden het
Oosterbad vanaf 1974. Tijdens de
zomermaanden woonde het gezin
in de bedrijfswoning op het terrein
en als tienjarig meisje hielp Loekie
al mee met van alles en nog wat. Zo
draaide ze kassadiensten en hielp
bij spelletjes voor de kinderen. Alle zomers was ze er te vinden en ze
had er veel vriendjes en vriendinnetjes. Na een cursus gevolgd te hebben bij de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond) mocht ze
op haar vijftiende al zwemles gaan
geven en toezicht houden. Helaas
overleden haar beide ouders op jonge leeftijd en toen ze in 1996 een
tweeling kreeg, stopte ze met haar
werk bij het Oosterbad. Maar toen
haar dochters Denise en Natasha
op vierjarige leeftijd zwemlessen

gingen volgen, bood ze toch haar
hulp weer aan. Naast haar werk als
bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand (babs), kwam ze weer terug op haar vertrouwde stekkie aan
de Mr. Jac. Takkade. “Ik was tenslotte volledig bevoegd om te helpen en
vond dat ik mijn hulp moest aanbieden”, vertelt Loekie. “In die tijd
hielp ik Ilse Harting, die er de leiding had.” Het bloed kruipt echter
waar het niet gaan kan, want Loekie heeft besloten om na jaren weer
terug te keren ‘op het oude nest’.
“Van verschillende kanten kreeg ik
de vraag of ik terug wilde komen
en ik ga met veel plezier deze uitdaging aan”, zegt de enthousiaste
Loekie. Ze heeft een leuk en ervaren
team weten te formeren, waaronder
Marleen de Niet, Dennis Spittler en
Sjoerd Heijnen. Ze wordt ook bijgestaan door haar eigen dochters, die
bij zullen springen waar nodig. “De
geschiedenis herhaalt zich dus voor
mij”, vertelt ze blij.
Loekie heeft er zin in en zit vol met
leuke ideeën. “Voor het eerst organiseren we nu ook ‘zwemfit voor
volwassenen’. Het is een soort aquajoggen, waarbij veel aan de conditie gewerkt zal gaan worden.” Ook
worden er afspraken gemaakt met
scholen en groepen om te komen
zwemmen op een ochtend. “En natuurlijk gaan we het zwembad weer
verhuren voor feesten en partijen. Er
zijn veel mogelijkheden, van gezelli-

Halve finale op 19 mei in Callantsoog

Daniëlle Bubberman kandidate
verkiezing Miss Noord-Holland
Aalsmeer - De 18-jarige Kudelstaartse Daniëlle Bubberman
neemt deel aan de verkiezing Miss
Noord-Holland 2012. Tijdens een
castingdag, die eind maart werd
georganiseerd in Heerhugowaard,
werd zij verkozen tot één van de 24
halve finalistes. Op 19 mei vindt de
halve finale plaats in partycentrum
Brekers in Callantsoog. Zelf was ze
eigenlijk niet op het idee gekomen
om zich in te schrijven, maar een
goede vriendin hoorde van de verkiezing en stelde Daniëlle voor om
zich aan te melden. Zo gezegd, zo
gedaan: Daniëlle stuurde een paar
foto’s, werd geselecteerd voor de
castingdag en plaatste zich voor de
halve finale. De eerste halve finale,
waarin twaalf halve finalistes in actie kwamen, werd op 5 mei gehouden in Schagen. Hier werden de
eerste zes missen gekozen voor de
finale Miss Noord-Holland 2012. Op
19 mei vindt de tweede halve finale plaats met de andere twaalf halve finalistes, waaronder Daniëlle.
Ook hier worden zes missen geselecteerd voor de finale. Uiteindelijk
blijven er twaalf missen over die op
3 juni in Heerhugowaard gaan strijden om de titel Miss Noord-Holland
2012. De Miss verkiezing houdt overigens veel meer in dan één avond
glitter en glamour op de catwalk. Zo
hebben de missen al met elkaar een
bootcamp gedaan op het strand in
Callantsoog, deed een aantal van
hen mee aan een videoclip van een
bekende Nederlandse zanger, lopen zij modeshows en openen de
missen op 18 mei de kaasmarkt in
Alkmaar. De missen die op 19 mei
hun halve finale hebben, waren op
5 mei ook aanwezig om hun collega-missen aan te moedigen. “Tot
nu toe vind ik het heel erg leuk allemaal”, aldus Daniëlle. “We worden
heel goed gecoached en begeleid
en met de missen onderling is het
erg gezellig. Er ontstaan zelfs heuse vriendschappen! We gunnen elkaar allemaal een plek in de finale.” Hoe ze haar eigen kansen inschat? “Tja, moeilijk te zeggen. Alle missen zijn op hun eigen manier
mooi en uniek. Ik heb echt geen
idee! Maar natuurlijk hoop ik dat

het me gaat lukken om in de finale te komen!” Daar kun je haar overigens bij helpen door Win Miss Danielle naar 1008 te sms’en. De halve
finaliste met de meeste sms-stemmen stroomt rechtstreeks door naar
de finale, evenals de miss die op de
avond zelf de meeste stemmen van
het publiek krijgt. De overige vier finalistes worden gekozen door de
jury. Daniëlle: “Super spannend,
dus! Helemaal als je bedenkt dat de
Miss Noord-Holland die tijdens de
finale wordt gekozen,onze provincie gaat vertegenwoordigen tijdens
de Miss-Nederland verkiezing.” Ze
beseft echter goed dat het na deze halve finale ook kan ophouden.
“Dat zou natuurlijk heel jammer zijn,
maar ook dan ben ik blij dat ik heb
meegedaan!” De bootcamp, de videoclip en de leuke contacten met
de andere missen, ze had het voor
geen goud willen missen. De komende weken gaat Daniëlle zich,
tussen de repetities, trainingen en
voorstellingen die zij als acrobate
doet, voorbereiden op de halve finale van 19 mei. Wil je zelf bij het evenement aanwezig zijn? Er zijn nog
kaarten beschikbaar! Kaarten voor
de Miss verkiezing inclusief afterparty kosten 7,50 euro en zijn te bestellen via de site www.missnoordholland.nl Hier is tevens meer informatie te vinden over de verkiezing
en de deelnemende missen.

ge familiebarbecues tot aan bruiloften.” Maar de grootste groep klanten zijn toch wel de vrijzwemmers
en de kinderen die zwemles gaan
nemen. Er wordt op traditionele wijze zwemles gegeven, met het lintjesbeloningssysteem. De kinderen worden eerst watervrij gemaakt
in het ondiepe bad, waarbij ze vertrouwd raken met het water door
spelletjes etc. In dit eerste bad leren ze de been- en armslag en het
drijven. Vervolgens gaan ze met de
zweminstructeur naar het diepere
zwembad. Bijzonder is dat de kinderen vier keer per week zwemles volgen voor het behalen van
het A-diploma. Als ze verder gaan
voor het B-diploma komen ze drie
keer per week zwemmen en voor
het C-diploma wordt twee keer per
week geoefend. “Een intensief systeem wat door het regelmatig oefenen vruchten afwerpt.” Maandag
4 juni beginnen alle zwemlessen en
op 1 september is het afzwemmen.
Naast de zwemlessen worden er
komend zwemseizoen allerlei leuke activiteiten georganiseerd, zoals een waterpolotoernooi, de nationale zwemvierdaagse, een biathlon,
een zwemwedstrijd met familie-estafette, een educatieve middag met

onder andere duikteams, een kinderspelletjesmiddag en midzomernachtzwemmen met optredens van
Kees Markman.
Dit unieke natuurbad, waarvan er
slechts nog enkelen in Nederland
zijn, opent dit jaar voor de 84e keer
haar deuren. In 1928 is het bad opgericht door een aantal betrokken
ouders, waarvan een kind was verdronken. Het water in de baden is
van A-kwaliteit, wat komt door het
achterliggende natuurgebied. Zelfs
als er blauwalg in de Westeinderplassen geconstateerd is, kan er in
het schone water van het Oosterbad
nog gezwommen worden. Het water
is niet verwarmd, wat voor sommigen misschien wat wennen is. “Veel
kinderen die door weer en wind
in ons bad hebben leren zwemmen, zijn afgehard voor de winter
en zijn minder verkouden en ziek.”
Het Oosterbad is een vereniging van
zo’n achthonderd leden dat zichzelf
zonder subsidie moet bekostigen.
Iedereen is welkom om lid te worden en een abonnement te kopen,
maar ook losse entreekaartjes zijn
te koop, die voor leden goedkoper
zijn. Ook knipkaarten voor tien keer
zwemmen zijn te koop. Het bad is
iedere middag open van 13.00 tot
17.00 uur. En bij mooi weer zijn er
ook avondopeningen van 19.00 tot
20.30 uur. Bij tropische temperaturen worden de openingstijden uitgebreid, wat dagelijks op de website wordt gepubliceerd: www.hetoosterbad.nl.
Door Ilse Zethof

Verkoop Garfield verzameling

Help de Zwerfkat houdt
zaterdag een open dag
Uithoorn – Dierenliefhebbers, en
in het bijzonder kattenliefhebbers,
pak je agenda en blokker zaterdag
12 mei. Stichting Help de Zwerfkat houdt dan haar jaarlijkse open
dag. Een dag waarop de deuren
opengaan en er een kijkje kan worden genomen hoe de 65 katten wonen. Wat de open dag dit jaar speciaal maakt, is de verkoop van een
Garfield-verzameling. Een donateur
heeft de verzameling aan de stichting cadeau gedaan. De stichting
wordt al 26 jaar gerund door Els en
Annemieke Verkerk. Els is 26 jaar geleden begonnen op de Straatsburgflat en woont nu alweer 24 jaar op
de Thamerweg in Uithoorn. De katten, die bij de stichting komen, zijn
veelal verwaarloosd en mishandeld.
De stichting is hun laatste tehuis.
“Een groot aantal katten is behalve
schuw voor mensen ook niet zindelijk”, legt Els Verkerk uit. “Een voorbeeld daarvan vormt de kleine Emilie. Zij kwam als kitten bij ons. Dit is
heel uitzonderlijk, want wij nemen
nooit kittens in de groep op. Het zijn
veelal oude zwerfkatten of katten
met een medische achtergrond uit
een asiel. Emilie is een geval apart.
Haar staart is na een mishandeling
gebroken door een stel kinderen. De
breuk zat bovenin en de dierenarts
kon niks anders doen dan de staart
amputeren. Het gevolg is dat Emilie
de rest van haar leven incontinent is.
Zij laat haar poep overal op het terrein achter. Voor juist dit soort moei-

lijk plaatsbare katten is de stichting
bedoeld.” Op de open dag valt er
veel te beleven. Iedereen is welkom
tussen 12.00 en 17.00 uur. Naast het
knuffelen met de katten die dat wel
toelaten, staat er een kraam met een
prachtige Garfield-verzameling. “De
verzameling is ons cadeau gedaan
door een donateur”, vertelt Verkerk.
“Deze mogen wij verkopen en de
opbrengst gaat in zijn geheel naar
de stichting. Dus Garfield-verzamelaars, kom kijken of er nog iets bijzit wat in je verzameling ontbreekt.”
Behalve Garfield-spullen staan er
kramen met leuke hebbedingetjes. Uiteraard hebben de artikelen
een link met katten. Verder staat er
nog een kraam met proefverpakkingen van kattenvoer en een kraam
met voorlichting over de stichting.
Ook kunnen bezoekers zich opgeven als adoptieouder of om vrijwilliger te worden. Voor meer informatie
over de stichting Help de Zwerfkat
kan contact worden opgenomen via
de telefoonnummers 0297-566285
of 06-12725071 of stuur een e-mail
naar mail@helpdezwerfkat.nl. Ook
kan er een kijkje worden genomen
op onze website www.helpdezwerfkat.nl. Stichting Help de Zwerfkat is
gevestigd op de Thamerweg 61 in
Uithoorn. Wie niet in de gelegenheid
is de open dag te bezoeken, maar de
stichting toch een warm hart toedraagt, kan dit doen op de volgende rekeningnummers: ING Bank:
72.33.223 of Rabobank: 36.35.67.593.

N201 verhuurt oefenruimte
voor bands en muzikanten
Aalsmeer - N201 beschikt over een
mooie oefenruimte voor bands en
muzikanten. Wie op zoek is naar een
oefenruimte met alles er op en er
aan, is welkom om te komen repeteren in het centrum aan de Zwarteweg. De oefenruimte is gelegen
op de bovenverdieping en is van alle
gemakken voorzien. Zo is de ruimte van binnen bekleed met akoestische geluidsisolatie, zodat het geluid
niet galmt en zuiver klinkt. Er is een
vrijwel complete backline en een
zanginstallatie aanwezig, die door
alle bands gebruikt mag worden.
Het is bovendien een ruime oefenruimte met verwarming en ventilatie. Voor muzikanten die spullen willen opslaan in de oefenruimte is ook
een mogelijkheid gecreëerd. Voor

beschikbaarheid en details over de
aanwezige apparatuur kan contact
opgenomen worden met de N201
via de mail: info@n201.nl. Er is nog
wat ruimte in het rooster beschikbaar. Meer informatie over prijzen en
beschikbaarheid is te vinden op de
website: www.n201.nl/Oefenruimte.

Nationale Molendag
dit weekend
Aalsmeer - Op zaterdag 12 en zondag 13 mei is de Nationale Molendag. Op deze dag openen ruim
900 molens door heel Nederland
hun deuren voor het publiek. Ook
in Noord-Holland gaan dit jaar vele molens open die u al fietsend en
wandelend kunt ontdekken dankzij
vele routes en een mobiele app. In
Noord-Holland openen in het weekend 110 molens hun deuren. Enkele molenaars organiseren extra activiteiten op en rond hun molen.
Door de hele provincie worden op
meerdere molens pannenkoeken
of brood gebakken.Ter gelegenheid

van de veertigste Nationale Molendag lanceert vereniging De Hollandsche Molen op 9 mei een mobiele
app. Met deze app kunt u de molens in uw omgeving vinden, informatie over molens lezen en wandelroutes naar de verschillende molens
uitstippelen. Daarnaast ondersteunt
de Fietsersbond dit jaar de Nationale Molendag. Zij heeft in haar routeplanner voor fietsers de molens
opgenomen, zodat u een prachtige
molenroute door uw woonomgeving
kunt voorbereiden. Kijk op www.
molendagen.nl welke molens in uw
buurt open zijn!

Maatkaarten in
het Dorpshuis

Vogelbeurs in
Rijsenhout

Kudelstaart - De Supporters Vereniging Kudelstaart organiseert vrijdagavond 11 mei een klaverjasavond
voor kaarters die graag weer een
avond willen kaarten met een vaste
maat, bijvoorbeeld met vrouw, vriend,
collega of buurman. Voor deze speciale avond is er dan ook een speciaal prijzenpakket ingekocht. Te winnen zijn een marsenprijs, een hoogste en laatste tafelprijs, een poedelprijs en natuurlijk vijf dubbele winnaarsprijzen. Ook de altijd gehouden
verloting met veel mooie prijzen, onder andere een heerlijke fles drank,
diverse vleesprijzen en planten, ontbreekt deze avond niet. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro per persoon.
Het maatkaarten begint om 20.00
uur in het Dorpshuis Kudelstaart.

Rijsenhout - Op zondag 13 mei
houdt vogelvereniging De Rijsenvogel weer een gezellige beurs. Op
deze beurs kunnen bezoekers terecht voor informatie over het houden van vogels. Ook worden door
de leden gekweekte vogels te koop
aangeboden.
Tevens zijn enkele handelaren met
een keur aan verschillende vogels
aanwezig en er worden vogelvoer
en vogelbenodigdheden verkocht.
De vogelbeurs wordt gehouden in
het gebouw van voetbalvereniging
S.C.W. aan het Konnetlaantje van
9.30 tot 13.30 uur.
De entree is 50 eurocent. Voor verdere informatie kan gekeken worden op www.derijsenvogel.com.

Burgemeester Pieter Litjens ging vorig jaar voor een recordbedrag onder de hamer. Daar was hij zeer over te spreken. Zal zijn optreden in 2012 meer opbrengen?

Zaterdagavond in Dorpshuis:

Spanning en gezelligheid
op Kudelstaartse veiling
Kudelstaart – Zaterdag 12 mei
vindt de twaalfde editie van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart
plaats. Het wordt een spannende avond omdat de elf voorgaande veilingen bij elkaar 188.000 euro bijeen brachten en zaterdagavond de grens van 200.000 kan
worden doorbroken. Het wordt echter sowieso een erg gezellige avond
die om 20.00 uur begint. De veiling is traditiegetrouw de plek waar
heel Kudelstaart elkaar ontmoet. Je
wordt er als Kudelstaarter gemist
als je er niet bij bent!
Beelden bij kavels
Veilingmeesters Gert Ubink en Dick
Venema krijgen zaterdagavond 311
kavels onder de hamer. Wie zich nog
wil voorbereiden op aan te schaffen
producten of diensten kan de kavellijst 2012 raadplegen op de website
www.kudelstaart.com/kvk. Nieuw is
dit jaar dat bij bijzondere kavels een
toelichtende afbeelding via een beamer wordt vertoond. Maar bij enkele kavels is dat niet echt nodig. Zo
kan er worden geboden (kavel 225)
op het inhuren van burgemeester Pieter Litjens die in Kudelstaart
woont, maar ook op een optreden
van de Kudelstaartse zanger Rick
van der Kroon (kavel 266). Hij verzorgt een kort optreden tijdens veiling waarna de prijs voor zijn optreden wel omhoog zal gaan. Er kunnen nog meer mensen ingehuurd
worden, zoals het Shantykoor ‘De
Brulboeien’ met een optreden (302)
of Sint Nicolaas en Zwarte Piet komen zelfs twee keer daarvoor over
uit Spanje (kavels 51 en 96). Opvallend is het grote aantal kavels dat
wordt aangeboden door instellingen
op het gebied van gezondheid. Van
een dagpas voor Health City, een
gezinskaart voor zwembad de Waterlelie, een maand sporten en ontspannen in De Amstelhof, een dagcursus zeilen of tien lessen van Zeilschool Aalsmeer, tot tien lessen van
een sport naar keuze bij sv Omnia.

En niet te vergeten: een fitnesskaart
voor twaalf keer fysiotherapie. Maar
ook wellness en schoonheid komen zaterdagavond langs. Slenderen, een reinigende behandeling of
een nagelbehandeling bij Slender
You Beauty World, een knipbeurt bij
Kapper Sander of zelfs een metamorforse bij Petra’s Hairstudio.
Te land en te water
Tot de diensten die gewoonlijk erg
in trek zijn, horen een oldtimerrit voor twee personen of een rit op
een Solex, eveneens voor z’n tweetjes. Een APK-keuring, of een reparatiebon voor autoschade, dan wel
een binnen- en buitenbehandeling
van uw auto: het komt allemaal ‘onder de hamer’. De Westeinder lonkt
zaterdagavond wel zes keer: van
een sloepentocht met picknick, via
vier uur varen, een middag varen
met vier personen, een boottocht,
een dag varen tot een dagboottocht.
Klappers te land zijn verder: een
driedaags arrangement in Antwerpen dat wordt aangeboden door
Sunpoint Travel. Maar ook kan een
weekend gebruik worden gemaakt
van een prachtig huis (van de familie Alewijnse) in Zeeland. Voor
een nacht in een hotel biedt Arlette
van der Meer Reisbureau een voucher aan. De veiling van zaterdagavond duurt tot in de kleine uurtjes
van zondag: Moederdag! Alleen al
om die reden worden vijftig bossen
rozen ‘onder de hamer’ gebracht.
Daarmee kun je nog ’s thuiskomen!
Verder zijn er nog 25 samengestelde boeketten, 16 orchideeën, bossen chrysanten, lelies, begonia’s,
bromelia’s, vriesea’s, (perk)planten,
buxussen en een prachtige cactus
en Kentia-palm. Tot zaterdagavond!
De opbrengsten van de veiling komen ten goede aan verenigingen,
clubs en stichtingen uit Kudelstaart
die voor een goed onderbouwd doel
(of jubileum) in aanmerking willen
komen voor een bijdrage in 2012.
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Parkeerplaatsen
in Spoorlaan

ingezonden

Aalsmeer - Op 24 januari hebben
burgemeester en wethouders het
voornemen geuit om de procedure
ten behoeve van een omgevingsvergunning op te starten voor het
aanleggen van 28 parkeerplaatsen
in de Spoorlaan. Daarnaast hebben
de bestuurders de gemeenteraad
gevraagd een ontwerpverklaring
van geen bedenkingen (vvgb) af te
geven voor het plan. De gemeenteraad heeft bij besluit van 16 februari een ontwerpverklaring afgege-

Gemeente maakt KCA vleugellam
Aalsmeer - De gemeente heeft de
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
laten weten vanaf 2013 nog maar
5000 euro per kunststroming aan
subsidie te verstrekken. Met dit geld
mag de stichting de museumhuur of
zijn professionele arbeidskracht niet
betalen. Dus het museum ‘Het Oude Raadhuis’, het enige mooie historische pand in het centrum, waar al
tientallen jaren Aalsmeerders gratis kunnen genieten van verrassende exposities, gaat hierdoor verloren. De gemeente maakt door deze extravagante korting niet alleen KCA vleugellam, maar pleegt
ook contractbreuk en dat is een
daad van onbehoorlijk bestuur. Zoals iedere middelgrote gemeente
had Aalsmeer tot eind vorige eeuw
een beleidsambtenaar om te zorgen dat de inwoners konden genieten van wat kunst en cultuur. Rond
die tijd werd er een stichting voor
Kunst en Cultuur opgericht en de
gemeente droeg haar taken, inclusief haar beleidsmedewerkster over
aan de stichting. Het Oude Raadhuis, een mooi monumentaal gebouw in de Dorpsstraat, kon worden gebruikt als actief middelpunt
en als kunstmuseum, vrij toegankelijk voor alle Aalsmeerders. Jaarlijks
worden hier een tiental zeer verrassende en succesvolle exposities georganiseerd en maken vele schoolkinderen kennis met kunst. Hun kinderkunstwerken worden vervolgens
geëxposeerd op de Kinderkunstzolder. Daarnaast organiseert de stichting klassieke zondagconcerten in
de Oud Katholieke kerk, jazzconcerten en cabaretvoorstellingen in
Bachus en ook een drukbezochte kunstroute en openlucht toneelvoorstellingen en gedichtenwedstrijden. KCA wordt voor 99% succesvol gerund door vrijwilligers. Zo
kon ook de financiering uit de publieke middelen door de jaren heen,
zeer beperkt blijven. Bij de overdracht van de kunst en de culturele
taken verplichtte de gemeente zich
contractueel, via jaarlijkse subsidieverlening, het gebruik van Het oude Raadhuis en het salaris van de
overgenomen ambtenaar te waarborgen. Een helder verhaal en goed
geregeld zou je zeggen, maar enkele jaren geleden verhoogde de gemeente plotseling de huur van het
oude raadhuis van 1.700 euro naar
17.100 euro per jaar. Veel leuke dingen vielen hierdoor weg waaronder
de grote jaarlijkse openlucht toneeluitvoeringen.
Gemeentelijke bezuinigingen
Twee jaar geleden kondigde de gemeente plotseling een nieuwe bezuinigingsronde aan. KCA zou
27.800 euro vanaf 2013 worden gekort. Maar uit de nu uitgebrachte
gemeentelijke financiële verjaarsnota blijkt dat de KCA 67% van haar
subsidie per 1 januari 2013 moet inleveren. Er blijft plotseling nog maar
30.000 euro over en dit bedrag, zo
dicteert de gemeente in een recentelijk schrijven, moet gelijkelijk worden verdeeld over de zes kunst- en
cultuurstromingen, te weten kunstexposities en kunstonderwijs, architectuur, uitvoeringen van klassieke muziek voor volwassenen, jazzmuziek en gedicht- en toneelkunst,
dus elk heeft maar 5.000 euro per
jaar te besteden. Voor de organisatie van bijvoorbeeld de elf kunstexposities en de kunstroute is dit volstrekt onvoldoende. Waar de stichting de 25.000 euro huur en onkosten van het museum en de salariskosten van haar professionele kracht 1 januari 2013 van moet
betalen blijft volstrekt onduidelijk. 21 Professionele uren per week

zijn niet zomaar te vervangen door
goedwillende vrijwilligers. De plotseling ontbrekende 65.000 euro per
jaar moet KCA maar bij private partijen gaan zoeken, zegt de gemeente. Alsof het bedrijfsleven in de huidige crisistijd dit soort grote sponsorbedragen ten behoeve van kunst
en cultuur zou kunnen missen. Als
je samenwerking of sponsorgelden
vraagt, moet je ook wat kunnen bieden en met die 5.000 euro per jaar
per kunststroming heeft KCA net
niets te bieden. Uit de wandelgangen blijkt dat de gemeente vindt dat
KCA een samenwerkingsvorm, er
wordt zelfs gesproken van een fusie, met de directie van de muziekschool De Hint zou moeten vinden,
om zo de huur te kunnen delen van
het Oude Raadhuis. Een fusie alleen
om de gemeentelijke huur van het
museum te kunnen delen biedt KCA
dus geen soelaas. Geld voor de gedeelde huur is er overigens ook niet
en wat heeft het voor zin om er te
zitten als we geen KCA-medewerkster meer hebben om het werk te
doen en geen expositieruimte. Overigens doet de huidige KCA-expositiecoördinatrice, de destijds overgenomen ambtenaar van de gemeente, dit werk al 30 jaar. Haar gedrevenheid, haar exposities en kunstlessen worden in brede kring bijzonder gewaardeerd. Door de subsidie in te trekken, waarvan KCA
haar salaris moet betalen, pleegt
de gemeente contractbreuk en dit
is aan te merken als een onrechtmatige daad. In het dorp is inmiddels bekend dat het gemeentebestuur, zoals ik het heb horen vertellen: voor elke scheet die ze moet laten een ploeg zogenaamde externe deskundigen uit Amsterdam inhuurt tegen een salaris van gemiddeld 100 euro per uur. En niet voor
enkele uren, maar voor dagen per
week en maanden lang. Voor wat de
gemeente dit jaar al kwijt is aan die
dure ingehuurde experts had KCA
zijn subsidie nog jaren kunnen behouden.
Gemeentelijke dwaling
Het bestuur van KCA heeft zich tot
nu toe coöperatief opgesteld en
denkt gedreven mee aan structurele oplossingen. Het laatste schrijven van de gemeente doet echter de
deur dicht. 90 Vrijwilligers opzadelen met de financiering van een actief gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid is teveel gevraagd. Zij deden
de uitvoering al vrijwillig dus gratis. Het gebouw exploiteren is ook
niet ongebreideld mogelijk want
de stichting kan geen oneigenlijke
concurrentie vormen voor het overige Aalsmeerse bedrijfsleven. Het
gebouw ook gaan gebruiken als
trouwlocatie zou kunnen en mooi
zijn maar vereist grote bouwkundige aanpassingen. Er zijn nog veel
meer mogelijkheden maar die vereisen tijd en inzet. Door de nu aangekondigde extravagante korting
kan KCA dit niet meer uitwerken en
maakt het de stichting grotendeels
vleugellam. Een Aalsmeer onwaardig gemeentelijk initiatief dus. Wie
start straks zo’n vrijwilligersorganisatie weer op? Wie behoudt zo’n
schitterend historisch gebouw in
het centrum levend en toegankelijk
voor alle Aalsmeerders? Alles wat je
afbreekt bouw je niet zomaar weer
op. Omdat we het commentaar op
dit soort gemeentelijke dwalingen
van Coq Scheltens door haar overlijden moeten missen, ben ik maar
eens op persoonlijke titel in de pen
geklommen.
Hilde Boerdam (Marktstraat 5,
h.boerdam@caiway.nl).

ingezonden
Met of zonder Alders Akkoord
Ben naar de bijeenkomst geweest
in Crown; Praat mee over vliegverkeer Schiphol. Moet zeggen, het
was meer de avond van Wouke van
Scherrenburg. De boodschap van
Alders was: Het experiment Nieuwe Normen – en Handhavingstelsel is voorlopig in het voordeel van
Aalsmeer tot dat de preferente
Kaag- en Polderbaan vol zijn in de
piekuren. Zijn deze banen vol, dan
komt in rap tempo de groei terecht
bij de niet preferente banen, de
Aalsmeer- en de Zwanenburgbaan.
Volgens mij zou de oplossing zijn de
piekuren iets te spreiden (bredere blokken) waardoor de preferente
banen minder snel vol zijn. Met betrekking tot de groei. In 1996 werd
er een grens gesteld aan Schiphol,
juridisch vastgelegd in een P.K.B.
Hierin staat: “Het kabinet gaat uit
van een ontwikkeling van Schiphol
in de richting van 40 miljoen luchtpassagiers.” De ontwikkeling ligt
juist boven de ondergrens van de

ontwikkeling van een Main Port. De
grens van 40 miljoen is ruimschoots
overschreden. Aantal passagiers in
2011 is 49 miljoen. In Het Alders akkoord mag Schiphol tot 2020 groeien tot 510.000 vliegbewegingen,
dat zijn ruim 8 miljoen extra passagiers. Opgeteld 49 en 8 miljoen
is maximaal zo’n 57 miljoen passagiers in 2020. Wat lees ik in een landelijk dagblad: Schiphol is van plan
de komende jaren twee miljard euro te steken in groei, opdat het aantal passagiers kan toenemen van 50
miljoen naar 70 miljoen. Ik denk, dat
het nog steeds zo is: Als Schiphol
dreigt de milieugrenzen te bereiken,
worden de grenzen verruimd, met of
zonder Alders Akkoord.
Jan Tas,
Uiterweg 131,
1431AD Aalsmeer.
Tel. 320484.
tasfamilie@kpnplanet.nl

Sloop in Zijdstraat van start
Aalsmeer - De hekken waren reeds
om de te slopen woningen in de
Zijdstraat gezet, her en der was er
aan de achterzijde van de bebouwing al groen verwijderd en schuurtjes met de grond gelijk gemaakt.
Het was het teken dat ruimte gemaakt ging worden om plaats te
maken voor nieuwbouw. Best een
troosteloos gezicht, maar eigenlijk niet te vermijden. Donderdag 3
mei is daadwerkelijk aangevangen
met de sloop. De ‘happer’ ging gretig te werk. Reeds twee pandjes zijn

van Aalsmeerse grond verdwenen.
De rest volgt de komende periode
gestaag. Op woensdag 16 mei gaat
de eerste, officiële paal de grond in
voor de nieuwbouw, die ongeveer
anderhalf jaar in beslag gaat nemen. Gestart wordt met de bouw
van de parkeergarage onder de appartementen. Het is overigens wel
te hopen dat de ‘bouwput’ voor de
winkelstraat afgezet wordt met een
schutting of doeken. Het zou het lint
van het totale winkelbestand versterken!

Motor van boot
gestolen

Aalsmeer - Tussen woensdag 2 en
vrijdag 4 mei is een buitenboordmotor gestolen vanaf een aan de Uiterweg afgemeerde boot. De motor van
het merk Mercury heeft er slechts
drie vaaruren opzitten. De kortstaart
van 5 pk, type F5M, is voorzien van
serienummer OR412370. De buitenboordmotor zat goed vergrendeld
aan de boot. De eigenaren vermoeden dat de diefstal vanaf het water
is gepleegd.

Geen rijbewijs,
teveel alcohol

Aalsmeer - Op de Stommeerkade
is op zaterdag 28 april rond negen
uur in de avond een 44 jarige automobilist uit Nieuwveen aangehouden. De bestuurder bleek te diep in
het alcoholglaasje gekeken te hebben. Bijna drie keer zoveel dan wettelijk toegestaan. De Nieuwvener
bleek bovendien niet in het bezit te
zijn van een geldig rijbewijs en zijn
auto was niet verzekerd. De 44 jarige heeft een rijverbod van zeven uur
gekregen.

Onwel aan Dreef

Doeken aan bouwhekken
project Mijnsheerlyckheid
Kudelstaart - Op 16 mei om 11.30
uur zal Wethouder Ad Verburg samen met kinderen van de PCBS De
Graankorrel de doeken onthullen
die de kinderen voor aan de bouwhekken van het project Mijnsheerlyckheid in Kudelstaart hebben gemaakt. De onthulling van acht van
de twintig doeken zal plaatsvinden
op het schoolplein van de Graankorrel in de Schweitzerstraat 136.
Kinderen van groep 1 tot en met 8
en mevrouw Broerse, de directeur
van de school, zullen hierbij aanwezig zijn. Kudelstaart krijgt een
nieuw dorpshart. De gemeente en
de CV Mijnsheerlyckheid, bestaande uit BAM Woningbouw Amsterdam en Habion, hebben een realisatieovereenkomst gesloten. Het plein,
dat niet alleen het hart van dit project, maar ook het centrum van Kudelstaart wordt, krijgt een aantrekkelijk uitstraling. De speciale inrich-

ting van de openbare ruimte zorgt
ervoor dat dit niet alleen een prettige verblijfsruimte wordt, maar dat
het plein vanuit de woningen ook
een mooi uitzicht biedt. In het project komen 36 koop- en 93 huurwoningen. Differentiatie en betaalbaarheid zijn belangrijke factoren.
In blok C hebben mensen kunnen
aangeven wat voor een woning ze
wensen: een appartement van 50,
van 74 of 110 vierkante meter. De
exacte invulling van blok C is afhankelijk van de vraag vanuit de markt.
De koopwoningen worden met een
vanaf prijs van 149.500 euro, inclusief parkeerplaats zeer betaalbaar.
Hiermee worden de woningen ook
bereikbaar voor starters op de woningmarkt. Op woensdag 28 maart
is de bouw project Mijnsheerlyckheid gestart door BAM Woningbouw uit Amsterdam. De bouw zal
naar verwachting twee jaar duren.

Aalsmeer - Op maandag 7 mei
rond kwart over negen in de avond
is hulp ingeroepen van de politie en
de medewerkers van de ambulance voor een onwel geworden vrouw
uit Rijsenhout. Bij het zwembad aan
de Dreef was de 45 jarige vrouw
niet lekker geworden. Na een insult
knapte zij weer snel op. De rit naar
het ziekenhuis hoefde niet gemaakt
te worden.

Radio uit auto
Kudelstaart – In de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 mei is ingebroken in een op de Bilderdammerweg geparkeerde auto. Het portierslot aan de rechterzijde van de Toyota is geforceerd. Uit de wagen is
de radiocd-speler gestolen. Ook is
de dief er vandoor gegaan met een
airbag.

Damesfiets gestolen
Kudelstaart – Op woensdag 2 mei
is tussen half vijf en half twaalf in
de avond een fiets gestolen vanuit de Schweitzerstraat, ter hoogte
van de school. Het betreft een Giant Freetime damesfiets, grijs van
kleur en met registratienummer
GD578602.

ven, welke als definitief wordt aangemerkt indien er geen zienswijzen
worden ingediend tegen het plan.
Nu geen bezwaren zijn ingediend
tegen het plan kan de procedure
als definitief worden aangemerkt.
Hierdoor kan nu opdracht gegeven
om te starten met de aanleg van 28
extra parkeerplaatsen nabij de winkels in de Ophelialaan. Binnenkort
starten de werkzaamheden.

Laptop uit huis

Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 1 op woensdag 2 mei is ingebroken in een woning aan de Hornweg. Door een bovenlicht te forceren, hebben de dieven zich toegang
tot het pand verschaft. De inbrekers
wilden er vandoor gaan met twee
laptops. Een is later op een andere plaats in huis terug gevonden. De
recherche heeft de inbraak in onderzoek.

Inbraak in woning
Aalsmeerderweg

Aalsmeer - Op woensdag 2 mei
is tussen kwart voor acht en kwart
voor twaalf in de avond ingebroken
in een woning aan de Aalsmeerderweg. Het slot van de achterdeur is
door de dieven open gebroken. Alle ruimtes in het huis zijn doorzocht.
Ook zijn laden en kasten open gemaakt. Vooralsnog missen de bewoners een laptop.

Bijbootje weg
uit box

Aalsmeer - Tussen woensdag 2 en
vrijdag 4 mei is vanaf een jachthaven aan de Uiterweg een bijbootje gestolen. De rubberboot is grijs
van kleur en van het merk Baut, type 300.
De boot is nog geen twee jaar oud
en was voorzien van een buitenboordmotor van het merk Suzuki
DF5-SK10. Serienummer is 00502F011421. Het bijbootje lag in een box
naast de andere boot van de eigenaars. Ook is een brandstoftank gestolen.

Handschoenen
en bril weg

Aalsmeer - In de nacht van zondag
6 op maandag 7 mei is ingebroken
in een op de Werven geparkeerde
auto. De Mazda is door de dieven
uitgebreid doorzocht. Gestolen zijn
een bril en een paar handschoenen.

Auto niet gekeurd
en teveel alcohol

Aalsmeer - Op zaterdag 5 mei om
kwart voor vier in de nacht is op de
Legmeerdijk een 23 jarige automobilist door de politie tot stoppen gemaand.
De auto bleek niet gekeurd te zijn.
Tijdens de controle werd alcohol
geroken en de bestuurder is verzocht te blazen. Hij blies 280 Ugl. Er
is voor beide overtredingen procesverbaal opgemaakt.
De 23 jarige kon zijn weg vervolgen
dankzij zijn passagier, die achter het
stuur mocht en kon plaatsnemen.

Werken aan fietstunnel
onder Nieuwemeerdijk
Streek - Vanaf begin mei sluit de
provincie Noord-Holland de fietstunnel onder de Nieuwemeerdijk
in de Haarlemmermeer geheel af
voor (brom)fietsverkeer. De afsluiting is noodzakelijk vanwege werkzaamheden aan deze fietstunnel. De
werkzaamheden duren tot en met
oktober dit jaar. Voor al het (brom)
fietsverkeer geldt in die periode een
alternatieve route. Het autoverkeer
moet rekening houden met enige
vertraging. Vanwege de werkzaamheden voor het project ‘Aansluiting
A9’ wordt in het najaar van 2012 de
indeling van de rijstroken voor autoverkeer op de Nieuwemeerdijk aangepast. Om dit te kunnen realiseren,
wordt de huidige fietstunnel verlengd. Tijdens deze werkzaamheden is geen (brom)fietsverkeer door
de tunnel mogelijk. In de huidige situatie kruist het (brom)fietsverkeer
de Nieuwemeerdijk via de fietstunnel. Tijdens de werkzaamheden gaat
het (brom)fiets-verkeer echter gebruik maken van een fietsoversteek,
waardoor zij het autoverkeer kruisen. De fietsoversteek komt zo’n 100
meter ten noorden van de huidige
fietstunnel te liggen en wordt duidelijk aangegeven met bebording.
Extra veiligheidsmaatregelen
Om het (brom)fietsverkeer een vei-

lige oversteek te kunnen bieden,
wordt de nieuwe oversteek geregeld met verkeerslichten met aftelmechanisme. Daarnaast is het tijdelijke fietspad duidelijk en permanent verlicht, zodat het autoverkeer
eventuele (brom)fietsers aan kan
zien komen. Tot slot zullen er tijdens
de eerste periode in de spitsuren
verkeersregelaars aanwezig zijn.
Voor het autoverkeer wordt aan beide zijden een snelheidsbeperkende
drempel gerealiseerd. Het autoverkeer zal enige vertraging ondervinden van de tijdelijke fietsoversteek.
Dit wordt veroorzaakt door de verkeerslichten die de oversteek van de
(brom)fietsers mogelijk maakt.
Economische kracht
De provincie Noord-Holland realiseert de vernieuwing van de N201
in het gebied tussen Hoofddorp en
Amstelhoek. De aansluiting op de
A9 en de werkzaamheden voor de
verlenging van de fietstunnel onder de Nieuwemeerdijk maken onderdeel uit van de nieuwe N201. De
nieuwe N201 verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en levert
een bijdrage aan het versterken van
de economische kracht van de regio. Eind 2012 moet de nieuwe weg
klaar zijn.

Meer glasbakken op Plein?
Aalsmeer - Wekelijks maakt De
Meerlanden een rondje langs alle
glasbakken in de gemeente om deze te legen. Inwoners van Aalsmeer
blijken echt goed afval te scheiden, want regelmatig puilen zowel
de glasbakken als de plasticcontainers uit en zit er voor de ‘brengers’
niets anders op dat de spullen rond
de bergparkjes te zetten.
Terug mee naar huis nemen, is natuurlijk beter, maar waarschijnlijk is de ergernis van een rit voor
niets te groot. Afgelopen dinsdag
8 mei is weer flink geruimd ergens

in een huishouden of in een bedrijf.
De glasbakken op het Praamplein
waren overvol en om toch ‘schoon
schip’ te hebben, zijn de flessen die
er niet meer in pasten naast de glasbakken gezet.
Hier balen de medewerkers van De
Meerlanden overigens stevig van.
Flesje voor flesje moeten zijn hierdoor oprapen. Misschien toch in
overweging nemen: Een derde glascontainer plaatsen op het Praamplein.
Twee is, zo lijkt, regelmatig te weinig. Vaker legen is natuurlijk ook
een optie!
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Nieuw bestemmingsplan voor
woonwij k Nieuw-Oosteinde

Speelweide in bos nieuwe locatie

Aalsmeer - Dinsdag 8 mei hebben
burgemeester en wethouders besloten te starten met de actualisering van de bestemmingsplannen
voor de woonwijk Nieuw-Oosteinde.
Hiermee wordt ook dit deel van de
gemeente meegenomen in de doelstelling van het College om vóór 1
juli 2013 alle verouderde bestemmingsplannen te herzien. Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Gestaag wordt er gewerkt aan het actualiseren van alle bestemmingsplannen in de gemeente. Voor het
bestemmingsplan Nieuw-Oosteinde geldt in tegenstelling tot sommige andere gebieden dat er eigenlijk niet veel verandert in de bestemmingsplannen. Ze worden alleen up to date gemaakt en moeten
beter aansluiten bij geactualiseerde
bouwregelgeving.
We starten binnenkort met de uitvoering van alle onderzoeken die
nodig zijn voor de herziening van
het bestemmingsplan. Het concept bestemmingsplan wordt waarschijnlijk in het laatste kwartaal van
2012 vrijgegeven voor inspraak. Uiteraard wordt iedereen daarover te
zijner tijd geïnformeerd.” Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan komt globaal overeen
met de bebouwing van de woonkern Nieuw-Oosteinde. In de afgelopen periode heeft het accent voor
dit gebied vooral gelegen op ontwikkeling en uitbreiding. Het nieuwe bestemmingsplan is hoofdzakelijk gericht op het behoud van de
kwaliteit van de leefomgeving.

Aalsmeer - Op 1 mei is het zwemseizoen 2012 van start gegaan! Dit
jaar is de publieksinformatie uitgebreid dankzij nieuwe informatieborden. Noord-Holland is de eerste
provincie in Nederland waar vrijwel
alle 121 zwemplekken al zijn voorzien van zo’n nieuw bord. Drie nieuwe plekken zijn toegevoegd aan de
lijst van officiële zwemlocaties. Gedeputeerde Joke Geldhof: “We zijn
klaar voor het nieuwe zwemseizoen! Volgens de nieuwe Europese wetgeving moeten op alle officiële zwemplekken publieksinformatieborden staan die voldoen aan
de zwemwaterrichtlijn. Dat betekent
een bord nabij de zwemplek met
daarop onder andere een kaartje,
aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden.
Het geven van adequate publieksinformatie is een verantwoordelijkheid
van de provincies. Noord-Holland
heeft als eerste provincie in Nederland bijna alle 300 nieuwe publieksinformatieborden geplaatst.“ NoordHolland heeft er ook drie nieuwe locaties bij: De Molenplas in Haarlem,
Pieterman in Edam en Volendam en
de grote Speelweide in het Amsterdamse Bos.

Conserverend plan
Voor de herziening van de huidige
bestemmingsplannen is een projectplan Nieuw-Oosteinde opgesteld. Het projectplan (waarin beschreven is hoe de herziening van
het bestemmingsplan wordt aangepakt) is in te zien via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl onder bestemmingsplannen of bij de
centrale balie op het gemeentehuis.
Voor dit gebied staan geen wezenlijke beleidswijzigingen op de rol. Het
ruimtelijke beleid geeft geen aanleiding tot het toelaten van nieuwe bestemmingen of het ingrijpend wijzigen van bestaande bestemmingen.
Het uitgangspunt is de bestaande
situatie vast te leggen en een heldere en eenduidige regeling te treffen voor het beheer van de ruimtelijke inrichting en de bebouwing voor
de komende tien jaar. Binnen de bestaande bestemmingen kunnen wel
op nuances verschillen optreden in
toegestane bouwhoogtes, erfbebouwingsregelingen of gebruiksbepalingen. De planning gaat er van
uit dat het nieuwe bestemmingsplan
in het voorjaar van 2013 wordt vastgesteld. Het komende half jaar is
gereserveerd voor de nauwkeurige
inventarisatie van het plangebied.
Eind 2012 wordt het zogenaamde
voorontwerp bestemmingsplan ter
inzage gelegd. Dan krijgen bewoners en belanghebbenden de gelegenheid om hun mening te geven
over het plan. In die periode wordt
er ook een informatieavond voor bewoners georganiseerd.

Nieuw-Oosteinde krijgt een nieuw bestemmingsplan.

Zwemseizoen van start!

Overhandiging door wethouder Verburg

Vlaggen geschonken voor
het Poldermeesterplein

Aalsmeer - Op woensdag 2 mei
heeft Wethouder Ad Verburg twee
Aalsmeerse vlaggen overhandigd
aan Henk Siecker, voorzitter van de
bewonerscommissie Poldermeesterplein, in Aalsmeer Oost. Wethouder Verburg: “Het is fantastisch dat
de kracht van de samenleving bij
deze gemeenschap zo sterk naar
voren komt. Deze mensen onderhouden het complex zo goed als helemaal zelf. De gemeente wil graag
een bijdrage leven door deze vlaggen te schenken.” Sinds twee jaar
is een nieuw complex op de Poldermeesterplein. Naast een aantal winkels, zijn er ook 90 woningen voor
55-plussers gerealiseerd. De meeste bewoners hebben de tweede wereldoorlog bewust meegemaakt en
vonden het fijn als er een vlaggen-

mast kwam om tijdens officiële momenten als Koninginnedag, 4 en 5
mei de vlag te hijsen. Eigen Haard
zorgde voor de vlaggenmast en de
gemeente schonk twee Aalsmeerse vlaggen, om de rest van het jaar
een mooie vlag in de mast te hebben. De bewoners van de seniorenwoningen doen er alles aan om het
nieuwbouwpand in goede staat te
houden. De galerijen zijn strak aangeveegd en velen hebben letterlijk
de bloemetjes buiten gezet. Daarnaast hangen in de hallen en gangen verschillende foto’s en schilderijen. Ook hier hebben de bewoners zelf voor gezorgd. Ad Verburg:
“Het is indrukwekkend hoe mensen
hier met elkaar omgaan. Ze zorgen
er samen voor dat alles er geweldig
uit ziet.”

Koptelefoons en smartphones geliefd

Aanhoudingen na straatroof

Wethouder Eurich: “We houden
maatregel van Schiphol tegoed”
Aalsmeer - Hans Alders was 25
april in Aalsmeer op uitnodiging
van wethouder Ulla Eurich die mede
namens haar collega’s Jan Willem
Groot (Amstelveen) en Jeroen Verheijen (Uithoorn) als gastvrouw optrad. Ook de Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL) was gevraagd
om voor het oog van ruim tweehonderdvijftig kritische inwoners hun
verhaal te doen over baangebruik
en vliegroutes.
In haar openingsspeech gaf Eurich
aan het belangrijk te vinden dat ‘buren’ de bereidheid moeten hebben
om naar elkaar te luisteren en begrip moeten hebben voor elkaar’s
situatie. “Het leven nabij een luchthaven van het formaat van Schiphol”, zo zei Eurich, “brengt veel
goeds voor de Nederlandse economie, maar heeft voor de inwoners
hier ook een keerzijde. De geluidsoverlast beinvloedt ons dagelijks leven en verstoort onze nachtrust.” In
2008 werd het zogenaamde Aldersakkoord gesloten en door de Tweede Kamer overgenomen. Schiphol
moest kunnen groeien naar 510.000
vliegbewegingen per jaar onder de
voorwaarde dat met hinderbeperkende maatregelen de leefomgeving van het gebied rond Schiphol moet worden beschermd. Op
dit moment zijn er rond de 380.000
starts en landingen op Schiphol.
Een nieuw geluidsstelsel, het zogenaamde Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) werd vervolgens uitgewerkt. Centraal hierin
staat het zogenaamd geluidsprefentiele baangebruik, waarbij zo mogelijk de minst overlastgevende banen
(Polderbaan en Kaagbaan) worden
ingezet.
Absurde regel van de baan
Als het aantal starts of landingen op
piekmomenten te groot wordt, of als
het weer dat nodig maakt (bijvoorbeeld zuiderwind) of als de Kaagbaan voor onderhoud uit de running is, dan wordt de Aalsmeerbaan ingezet. Op 1 november 2010
ging een tweejarig experiment met
dit nieuwe geluidsstelsel van start.
Voor de gemeente Aalsmeer heeft
dit stelsel een goede kant: de zoge-

naamde ‘stuurmaatregel’ is van de
baan. In het oude stelsel werd automatisch naar de Aalsmeerbaan
uitgeweken als de geluidsnorm van
of naar de Kaagbaan overschreden
dreigde te worden. Daarmee voorkwam Schiphol hoge boetes, maar
werden meer mensen de dupe van
vliegtuiglawaai.
Die absurde maatregel is nu gelukkig van de baan. Maar de gemeente
Aalsmeer ziet nog niet dat er maatregelen worden bedacht die ook
voor haar inwoners lokaal soelaas
bieden tegen de stijgende geluidsoverlast. De avond was veel te kort
om de vele vragen, zorgen en klachten van de aanwezigen te behandelen. Mensen konden hun resterende vragen op een kaartje zetten en
een hele stapel vragenlijsten werd
overhandigd aan de directeur van
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
(BAS). Hij zal zorgen voor beantwoording. De antwoorden worden
later op verschillende websites gepubliceerd.
Over een jaar weer uitgenodigd
Van de avond verschijnt ook een
verslag dat over ongeveer twee weken na te lezen is op www.aalsmeer.
nl/Schiphol. Na afloop bedankte wethouder Eurich mede namens
haar collega’s de inleiders voor hun
bereidheid om aan inwoners van
Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen
uit te leggen wat zij wel en niet kunnen verwachten. Zij voegde hieraan
toe dat de gemeenten zich hard zullen blijven maken voor het nakomen
van afspraken. Eurich: “Het is goed
dat Hans Alders een bezoek heeft
gebracht aan Aalsmeer zodat bezorgde inwoners uitleg kregen, hun
vragen konden stellen en hun zorgen tot uitdrukking konden brengen. Ik heb de heren nogmaals uitgenodigd voor over een jaar, zodat
zij ook de eindconclusies van het
tweejarige experiment kunnen toelichten en opnieuw met Aalsmeerders in discussie kunnen gaan. En
natuurlijk heb ik de heer Alders
eraan herinnerd dat ook Aalsmeer
in het Aldersakkoord hinderbeperkende maatregelen zijn beloofd. Die
hebben we dus nog tegoed.”

Amstelveen - Drie minderjarige
verdachten zijn zaterdag 28 april op
heterdaad aangehouden op verdenking van straatroof van een koptelefoon van het merk Beats by Dr. Dre.
Twee jongens stapten zaterdagavond 28 april rond half zeven uit de
metro op station Sportlaan in Amstelveen. Ze merkten dat drie andere jongens hen volgden. Bij het fietsenrek op de Beneluxbaan aan de
overkant van het station, werd het
tweetal ingesloten en werd de koptelefoon van het merk Beats by Dr.
Dre van het hoofd van een van de
jongens gerukt. De drie verdachten renden weg in de richting van
de Alpen Rondweg. De beroofde
jongen heeft direct de politie gebeld. Meerdere agenten die in de
buurt waren, zijn achter het drietal
aangegaan. Een 13-jarige verdachte is aangehouden op de Laan van
Langerhuize, een 15-jarige jongeman is aangehouden op de Groenelaan. Een 13-jarige jongen had
zich op de Groenelaan in de bosjes
verstopt. Nadat een politiehond hem

Nieuwe locaties gezocht
Elk jaar voert de provincie zwemplekken af van de lijst met officiële
locaties omdat er bijvoorbeeld weinig wordt gezwommen of doordat
de waterkwaliteit langere periode
slecht is. De provincie zoekt steeds
nieuwe locaties zodat de inwoners
van Noord-Holland kunnen zwemmen bij een officiële zwemlocatie
die ligt op maximaal 10 kilometer
fietsafstand. Om gemeenten te stimuleren een officiële zwemlocatie
te realiseren heeft de provincie een
tijdelijke subsidieregeling opengesteld waarmee financieel wordt bijgedragen aan de opstartkosten die
gemaakt moeten worden. Kijk voor
meer informatie op www.noord-holland.nl

Gedeputeerde Joke Geldhof bij nieuw informatiebord.

had opgespoord, is ook hij aangehouden. De koptelefoon is nog niet
teruggevonden. De drie minderjarige verdachten zijn door de rechter
commissaris in bewaring gesteld en
geschorst in afwachting van de behandeling van hun strafzaak.
Waarschuwing
Koptelefoons zijn, net als smartphones, geliefd bij straatrovers. De politie waarschuwt eigenaren van kostbare koptelefoons om alert te blijven op verdachte omstandigheden.
“Aangiften wijzen uit dat jongeren
vaak in de gaten hadden dat ze werden gevolgd”, stelt de politie. “Dus
heb je door dat je gevolgd wordt,
zoek dan de mensen op. Blijf niet alleen lopen.” Mensen kunnen smartphones voorzien van een beveiligingsapplicatie. Bij verlies of diefstal
is het dan eenvoudig om de gps-locatie van het apparaat op te zoeken
via internet. Bovendien is het mogelijk om een smartphone via zo’n applicatie te blokkeren of de gegevens
op de simkaart te wissen.

Wie verdient eeuwige roem?

Finale popprij s Amstelland
Amstelveen - Op vrijdag 11 mei
vindt de finale van de popprijs Amstelland 2012 plaats in P60. Vijftien bands hebben afgelopen weken alles gegeven voor een plek
in de finale. De juryleden hebben
de vijf beste bands uit deze competitie gekozen en deze komen elkaar in de finale tegen. Zij strijden om het prijzenpakket bestaande uit prijzen, waaronder een showcase in P60, een opnamedag in studio Peggy51 en natuurlijk eeuwige
roem. Dit jaar organiseert P60 in samenwerking met stichting Cardanus weer de popprijs van Amstelland. Lokale bands krijgen hierbij de kans zich te presenteren aan
het publiek, podium ervaring op te
doen en een van de prijzen te winnen. Na de drie spannende voorrondes in P60 Amstelveen, de N201

Controles
Tussen 1 mei en 1 oktober controleren de waterschappen en Rijkswaterstaat minimaal om de week de
waterkwaliteit op de officiële zwemlocaties. De provincie Noord-Holland houdt toezicht op de hygiëne en veiligheid van de zwemlocaties, en geeft een waarschuwing,
negatief zwemadvies of zwemverbod af als de waterkwaliteitsmetingen daar aanleiding toe geven.
Tijdens de waterkwaliteitscontro-

les wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het oppervlaktewater. Tijdens het zwemseizoen wordt de landelijke website
zwemwater.nl gelanceerd. Zwemwater.nl geeft straks een overzicht
van de waterkwaliteit in heel Nederland. Directe aanleiding voor het
maken van de landelijke site is dat
de EU een landelijke database met
milieugegevens over waterkwaliteit
verplicht stelt. Tot het zover is kan
iedereen dagelijks de actuele informatie vinden op www.noord-holland.nl. Ook de zwemwatertelefoon
(0800-9986734) biedt gratis actuele
informatie over de kwaliteit van het
zwemwater. De folder ‘Veilig Zwemmen 2012’ is vanaf heden gratis verkrijgbaar bij onder andere de plaatselijke VVV en gemeentehuizen. Op
NOS Teletekst staan de zwemwaterberichten op pagina 725.

Aalsmeer en de Mix Uithoorn is het
op 11 mei tijd voor de grote finale.
De voorrondes waren nagelbijtend
spannend en de jury had vaak moeite om te kiezen. Uiteindelijk is er een
selectie gemaakt van vijf uit de vijftien bands die doorstormen naar
de finale. De volgende bands maken kans op de Amstelland popprijs
2012: Van Hoek, Daydreamer, Ossi &
3man, Whitley & the hot males en
20”Crash. Deze vijf totaal verschillende lokale bands vol talent gaan
met elkaar de strijd aan op 11 mei
in P60 Amstelveen. De grote vraag
blijft natuurlijk: wie gaat er met de
prijzen en eeuwige roem naar huis?
Kaarten zijn in de voorverkoop 5 euro en te koop bij de bands, via P60
en online, tevens op de avond zelf
aan de deur van P60 voor 7 euro. De
zaal gaat open om 20.00 uur.

Week van de Amateur Kunst

Noodmaatregelen minister
voor aanvraag reisdocumenten
Aalsmeer - Er is momenteel een
groot aantal aanvragen van reisdocumenten. Dit heeft alles te maken
met het feit dat de geldigheid van
kinderbijschrijvingen in paspoorten van hun ouders per 26 juni 2012
vervalt. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom enkele noodmaatregelen moeten nemen.
Dit omdat de levertijd van de reisdocumenten door het grote aantal
aanvragen sterk oploopt. Voor een
bijgeschreven kind jonger dan 13
jaar en 8 maanden, dat bijgeschreven staat in een paspoort van zijn/
haar ouders waarvan de geldigheid

op of na 1 juli 2012 vervalt, is het
niet meer toegestaan een spoedaanvraag te doen. Een aanvraag
voor een reisdocument wordt niet in
behandeling genomen als het huidige document nog geldig is op of
na 1 september 2012. Als de aanvrager echter kan aantonen dat de
reis gaat naar een land waarvoor
geldt dat het paspoort of de identiteitskaart bij aankomst of vertrek
een minimumperiode geldig moet
zijn, dan kan de aanvraag wel in behandeling worden genomen worden. Voor verdere informatie www.
aalsmeer.nl of bel 0297-387575.

Bouwplan kinderdagverblij f
aan de Van Cleeffkade
Aalsmeer - Burgemeester en Wethouders gaan de gemeenteraad
voorstellen om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor het realiseren van een
kinderdagverblijf met bijbehorende
buitenruimte en parkeerterrein aan
de Van Cleeffkade 15 te Aalsmeer.
Als de ontwerp-verklaring kan worden afgegeven zal de raad worden
voorgelegd de projectafwijkingsprocedure op te starten met het ter in-

zage leggen van de ontwerp-verklaring en het bouwplan voor het realiseren van een kinderdagverblijf. Het
college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van het verblijf met bijbehorende buitenruimte en parkeerterrein
positief benaderd. Als de gemeenteraad accoord gaat worden zowel
ontwerp-verklaring als het bouwplan daarna ter inzage gelegd.

Werkschuit zoekt kunst
360 Euro vandalismeschade
voor expositie in etalages
Aalsmeer - Van 2 tot en met 9 juni vindt wederom door heel Nederland de Week van de Amateur Kunst
(WAK) plaats. Er wordt zowel landelijk als lokaal veel publiciteit aan gegeven en het wordt met allerlei activiteiten voor en door kunstbeoefenaars uitgevoerd. De Werkschuit
Aalsmeer wil ook hier actief aan
meedoen. Net als vorig jaar, waar
veel winkelend publiek erg verrast
door was, wil de stichting inwoners weer de gelegenheid geven om
vanaf zaterdag 2 juni een hele week
lang kunstwerken tentoon te stellen in de etalages van verschillen-

de winkels in de Zijdstraat. De bedoeling is dat men één of meerdere werkstukken zaterdagmorgen 2
juni om ongeveer 9.30uur zelf naar
de Zijdstraat komt brengen. Diegenen die hun schilderijen, keramiek, bronzen en stenen beelden
en mozaïek tijdelijk willen afstaan
kunnen dat doorgeven via werkschuitaalsmeer@live.nl. Deelnemers
worden verzocht voor 15 mei te reageren in verband met planning.
Ook kan het bestuur van de Werkschuit aan de diverse winkeliers alvast doorgeven wat en hoeveel werk
te bezichtigen is.

Aalsmeer - In april is voor 360 euro vernield of beschadigd in de gemeente. Een verkeersbord en een
boom zijn vernield. Er hebben deze
maand geen vernielingen aan openbare gebouwen of verlichting plaats
gevonden. De kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals gebouwen, openbare verlichting of straatmeubilair,
komen voor rekening van de gemeente. En dus voor rekening van
de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Om inwoners bewust te
maken van de kosten van reparatie en schoonmaak, publiceert de
gemeente Aalsmeer deze sinds juli 2011 iedere maand op de websi-

te van de gemeente (www.aalsmeer.
nl). Bovendien worden elke drie
maanden de kwartaalcijfers bekend
gemaakt via de vandalismemeter.
Meld vernielingen
De gemeente hoopt dat Aalsmeerders zelf vaker optreden tegen vandalisme. Bijvoorbeeld door er met
hun kinderen over te praten of melding te doen van vernielingen. Een
melding vergroot namelijk de pakkans van de daders. Ziet u een vernieling gebeuren, bel dan 112. Ziet
u de gevolgen van vandalisme, bel
dan 0900–8844 of geef uw melding
door aan de Servicelijn van de gemeente via 0297–387575.
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BSO De Dolfijn naar hotel
Aalsmeer - BSO Solidoe De Dolfijn (voorheen Kinderhof De Dolfijn) is op vrijdag 4 mei (tijdens de
meivakantie was het thema beroepen) gaan kijken bij Het Wapen van
Aalsmeer! In het hotel kregen de
kinderen van eigenaar Mellanie Arkesteijn een rondleiding door het
hele hotel.
Ze hebben de prachtige kamers gezien (zelfs even op het bed gelegen)

Kom jij deze zomer naar
de Kindervakantieweek?

de grote koeling, de linnenkamer
met de vele wasmachines op een
rij, de ontbijtzaal en ook de kelder,
de zolder en de keuken mochten
de kinderen bekijken. De kok stond
klaar met een grote pan met frietjes, frikadellen en voor de kinderen
die geen varkensvlees mochten had
Mellanie gedacht aan kipnuggets.
Gezellig met alle kinderen aan een
lange tafel en heerlijk genieten van
de limonade en de frietjes.

Voetbal tweede klasse

JAU D2 voorjaarskampioen!

Postzegelveiling bij Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 11 mei
wordt de laatste bijeenkomst voor
de zomervakantie van de jeugdclub
De Zegelkids gehouden. De bijeenkomst wordt gehouden in Het Parochiehuis in de Gerberastraat 6 en is
van 19.00 tot 20.30 uur. De ingang
is achterom.
Deze avond wordt een postzegelveiling gehouden. Nu kunnen de verzamelde punten gebruikt worden
om op de veiling postzegels te kopen. Het kost dus niets, alleen maar
verdiende punten. De veilinglijst is
ook op de website van de vereniging te zien. Als er nog tijd over is,
mogen de verzamelaars weer verder zoeken in de boeken en dozen
naar zegels van Afrikaanse landen.
Die opdracht is best moeilijk. Pret
maken met postzegels, maar je leert

er ook wat van. Nieuwsgierig? Kom
gerust kijken of je het leuk vindt. Je
ouders mogen ook meekomen.

Aalsmeer - Vorige week zaterdag
28 april wachtte de JAU D2 een belangrijke wedstrijd. Bij winst op Ouderkerk D2 zou dit team van Jong
Aalsmeer United kampioen worden in de tweede klasse. Als leeuwen gingen de spelers in de eerste
helft de strijd aan. Het team mocht
rekenen op enthousiaste aanmoediging van een flink aantal supporters, waar onder ook medespelers
van de overige D elftallen. De weergoden trachten in eerste instantie
nog de jongens uit hun spel te halen, maar ondanks de regen wist de
D2 met maar liefst 3 doelpunten de
eerste helft af te sluiten. In de pauze heerste er al een voorzichtige jubelstemming, maar ook het besef
dat het nog niet gelopen was. Ge-

concentreerd werd gestart aan de
tweede helft. JAU D2 wist er 4 – 0
van te maken, de strijd is gestreden.
Na het laatste fluitsignaal stond een
score van 4-1 op het bord. Een samenspel van ontlading, blijdschap
en trots zorgden er voor dat de jongens een welverdiend feestje vierden op het veld. Nadat het festijn
nog even dunnetjes werd over gedaan in de kleedkamer, werden de
helden onthaald in de kantine met
natuurlijk fris en friet en een heuse beker voor iedereen. Een terechte kampioen dus en een groot compliment aan de spelers alsmede een
groot woord van dank aan de technische staf die de D2 steeds beter
heeft laten voetballen. Aalsmeer is
weer een kampioensteam rijker!

lijke blunder werd Den Dunnen fataal. Cheryl had, zo bleek achteraf,
toen aan remise genoeg voor de titel. Maaike Keetman kon bij winst in
de laatste ronde op Timardi Verhoeff
nog gelijk komen met Cheryl Looijer, maar dat zou er nooit ingezeten
hebben. Het meisje met de hoogste
elo van de deelneemsters vocht in
plaats daarvan voor remise, dat lukte ook en eindigde zo met 6 uit 9 op
de gedeelde tweede plaats.
Cheryl speelt met haar broer Dave
bij schaakvereniging AAS en beiden
worden getraind door Ben de Leur
(AAS) Voor Dave ging het toernooi
wat uit als een nachtkaars en werd
de doelstelling, bij de eerste 10, niet
gehaald. Desondanks een redelijk
resultaat in een zo sterk veld. Sommige jeugdigen spelen namelijk al
landelijke competitie!

Wereldrecord touwtje
springen op Wegwijzer
Aalsmeer - Op 26 april deed De
Wegwijzer, samen met heel veel
scholen in Noord-Holland en
Utrecht, mee aan Samen springen
naar een Wereldrecord!
Om 11.30 uur werd een aanval gedaan op het huidige record van
71.000 mensen die tegelijk touwtjespringen. In Nederland was het
doel met minimaal 80.000 kinderen
tegelijk te springen. De recordpo-

ne vergoeding van 20 euro per kind
gevraagd. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van Stichting de Binding
onder vermelding van het inschrijfnummer. Dit nummer ontvangt u
nadat u een bevestigingsmail heeft
ontvangen van de inschrijving van
uw kind. De inschrijving is pas compleet als de 20 euro is overgemaakt.
Ook hiervan ontvangt u bericht. De
nieuwe locatie is vorig jaar goed bevallen, dus ook dit jaar zal de Kindervakantieweek plaatsvinden bij de
Atletiek Vereniging Aalsmeer (AVA)
in de Sportlaan 43a. Heeft u vragen
over de Kindervakantieweek of wilt
u meer informatie? Dan kan gemaild
worden naar kindervakantieweek@
debinding.nl of bel met Tessa Westerhof via 06-14929662. De Kindervakantieweek wordt georganiseerd
vanuit Stichting de Binding, jeugden jongerenwerk Aalsmeer en Kudelstaart.
Vrijwilligers gezocht
De organisatie zoekt voor dit jaar enthousiaste vrijwilligers die een week
lang willen helpen om meer dan 120
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 e-mail adres of bel bovengenoemd telefoonnummer voor
meer informatie.

Voetbal jeugd

Willen jij of je ouders meer informatie, dan kunnen zij contact opnemen met Ellie via 361819 of Saskia
via 569660 of een kijkje nemen op
de website: www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.

JAU E6 verdiend kampioen!
Aalsmeer - Zaterdag 5 mei was een
belangrijke dag voor de jongens van
de E6 van Jong Aalsmeer United. Als
zij de wedstrijd uit tegen UNO vv E3
zouden winnen, was het kampioenschap in de 4e klasse binnen! Dat
zorgde wel voor gezonde spanning,
zowel in de kleedkamer als langs de
lijn bij alle toeschouwers, maar op
het veld gingen de jongens er goed
mee om. Het stond dan ook gauw
0-1. Hoewel UNO goed tegenstand

bood en op 1-1 kwam, wist de E6 de
winst naar Aalsmeer te halen door
nog twee keer te scoren, 1-3!
Door de enorme inzet van alle jongens tijdens alle wedstrijden, maar
zeker ook bij de trainingen is dit
kampioenschap dik verdiend. Met
nog één competitiewedstrijd te
gaan en de diverse toernooien zal
het seizoen worden afgesloten met
een gezellige barbecue!

Van links naar rechts: Ryan Chandi, Lars Engel, Maxim Krymchansky, Wessel
Heil, Jasper van Kempen, Tim Kuiper, Wiggert Vos, Lucas Onclin, Nick Fetter
en Joeri de Voogd. Op de achtergrond coaches Arjen Vos en Michel Onclin.

Cheryl schaakkampioen!
Aalsmeer - Cheryl Looijer is in het
Nova College schaakkampioen van
Nederland bij de Meisjes-C geworden. Daar zag het gedurende het
grootste deel van het toernooi niet
naar uit. Lola den Dunnen begon
verrassend met 5 uit 5 en leek regelrecht op de titel af te steven, mede omdat ze toen al een zwaar programma had afgewerkt. In de zesde ronde begon de motor echter te
haperen bij Lola den Dunnen. Een
nederlaag en twee remises volgden
waardoor Looijer, die in de tweede ronde van Den Dunnen verloren
had, haar wist te achterhalen. Niettemin begon Den Dunnen als favoriet aan de laatste ronde, omdat ze
aan de onderaan staande Franciska Holan werd gekoppeld die op dat
moment nog geen partij had gewonnen. Een volgens de kenners vrese-

Aalsmeer - De Kindervakantieweek
(KVW), georganiseerd door Stichting de Binding, is voor veel mensen
in Aalsmeer een begrip. Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 augustus komen meer dan 120 kinderen
bij elkaar om een geweldige week
te beleven! Elk jaar is er een nieuw
thema voor deze week. Vorig jaar
was dat bijvoorbeeld: ‘het mysterie
van de gouden roos’. Het thema voor
dit jaar blijft vooralsnog een verrassing. 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
tot 16.00 uur. Ruim 35 vrijwilligers
begeleiden de kinderen de gehele week bij de activiteiten. De KVW
is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar afkomstig uit Aalsmeer en Kudelstaart. De
inschrijvingen starten op 15 mei om
09.00 uur. Pas vanaf deze datum
worden de inschrijvingen geaccepteerd. Om een kind op te geven, kan
een mail gestuurd worden naar kindervakantieweek@debinding.nl met
daarin de voor- en achternaam van
het kind, geboortedatum, volledig
adres en telefoonnummer waarop
ouders/verzorgers bereikbaar zijn.
Voor de hele week wordt een klei-

Kinderkoor uit Oeganda
bezoekt de Jozefschool
Aalsmeer - Donderdag 26 april bezocht het kinderkoor Namugongo
uit Oeganda de Jozefschool. De hele school is een week lang druk bezig geweest om zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor het kinderdorp.
Alle groepen van de Jozefschool
verzamelden een week lang alle statiegeldbonnetjes van de lokale supermarkten en na een week is
er een bedrag van 550 euro verzameld. De tussenschoolse opvang
van de Jozefschool heeft ook nog
eens 100 euro gedoneerd aan deze actie, waardoor het totaal op 650

euro kwam. Het optreden van het
koor in de gymzaal was indrukwekkend en de hele school genoot een
half uur lang van de vrolijke liedjes
van het koor.
Bongo workshop groep 6
De groepen 6 van de Jozefschool
zijn daarnaast de afgelopen vijf weken druk bezig geweest met een
lessenserie rondom deze kinderen
uit Afrika. Afgelopen donderdag
konden ze dan eindelijk de door
hun gemaakte werkstukken geven
aan de kinderen van het koor tijdens
een bongoworkshop.

Kinderkoor Namugongo treedt op voor de Jozefschool

Met Binding naar Volendam
Aalsmeer - Het was vorige week
meivakantie en dus tijd voor een uitje! Vanuit de Binding is een groep
van tien meiden naar Volendam gegaan. De mooie plaats aan het IJsselmeer met z’n sfeervolle straatjes
en steegjes en heerlijke eettentjes
is bewonderd door de meiden. Na-

ging werd georganiseerd in het kader van de Nationale Sportweek. Via
de radio werd het startschot gegeven voor tien minuten lang touwtje
springen. Helaas hebben er uiteindelijk te weinig kinderen deelgenomen om een wereldrecord te vestigen, maar met 64.785 deelnemers is
er wel een Nederlands en Europees
record gevestigd. En de leerlingen
van de Wegwijzer hebben een leuke
en sportieve activiteit meegemaakt.

Meisjes E1 JAU kampioen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
zijn de meisjes van Jong Aalsmeer
United E1 kampioen eerste klasse geworden. Na een 4-0 overwinning tegen Geuzen-Middenmeer E1
zijn de meisjes overtuigend als eerste geëindigd! Het team zou overigens aan een gelijk spel voldoende
hebben gehad. Met nog één wed-

strijd te spelen voor het einde van
de competitie, zijn de meisjes niet
meer in te halen door de concurrent. Grote klasse van Sam, Kim,
Jasmijn, Joy, Tess, Aïsha, Sari, Hanne, Laura en Floortje.
Uiteraard ook de felicitaties voor
hun geweldige coach Dave Jongkind.

tuurlijk zijn de meiden ook met zijn
allen in klederdracht op de foto gegaan! Dit was echt hilarisch en gezellig en het resultaat mag er zijn.
Het was een dag om nog een keer
over te doen, maar dan weer in een
ander deel van het land en misschien wel met ook jou er bij!
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Oostkroost op ontdekkingsreis

RKDES E6 voorjaarskampioen
na spannende wedstrijd
Kudelstaart – Zaterdag 5 mei
stond de wedstrijd tegen het Amstelveense NFC/Brommer E4 op
het programma. Dit zou de kampioenswedstrijd worden, want officieel kampioen was RKDES E6 al een
week daarvoor. Toen speelde RKDES E6 zelf niet vanwege afgelasting, maar concurrent Geuzen Middenmeer had verloren en daardoor
waren de Kudelstaarters niet meer
in te halen. Kampioen worden terwijl je thuis zit dus. Het eerste doelpunt voor Kudelstaart maakte Jesper tegen Amstelveen in de derde minuut. Toen kwam NFC langszij en stond het in de zestiende minuut ineens 2-1.Met deze stand
gingen de ploegen de rust in. In
de tweede helft scoorde Jesse al
in de tweede minuut de gelijkmaker, 2-2. NFC strafte dit vervolgens
weer af door direct een minuut later te scoren en het was 3-2. Weer
stond de kampioenskandidaat achter. RKDES moest druk uitoefenen
op NFC en de nodige risico’s nemen. Dit pakte goed uit in de achtste minuut. Het was weer Jesper die
scoorde, dit keer met een afstandsschot met zijn linker in de linker
hoek, 3-3. In de 17e minuut kreeg
RKDES een vrije trap, nadat Roman
in het doelgebied onderuit werd gehaald. Waar normaal een penalty op

Aalsmeer - Wat wil je later worden
als je groot bent? De kinderen van
Oostkroost zijn op ontdekkingsreis
gegaan. In de meivakantie hebben ze aan de hand van het thema beroepen heel veel leuke activiteiten gedaan. De bakkertjes van
Oostkroost zijn aan de slag gegaan
met het bakken van lekkernijen
als broodjes, koekjes en kaasstengels. Als echte kunstenaars zijn ze
bij de geitenboerderij in het Amsterdamse bos geweest en hebben hier veel mooie en bijzondere
kunstwerken gemaakt. En er is een
speciale gast op bezoek geweest.
De wijkagent van Aalsmeer-Oost

zijn plaats zou zijn, werd het dus een
vrije trap. Roman nam de vrije trap
zelf en scoorde in de rechterbovenhoek, 3-4. Het was Jeroen die aan
alle Amstelveense illusies een einde
maakte. In de 23ste minuut scoorde
hij met een mooi schot, de 3-5 binnen en de overwinning was een feit.
Weer 3 punten toegevoegd aan het
totaal van 25 uit 9 wedstrijden. Een
moeizame, maar wel weer verdiende overwinning! Wat nog rest is de
thuiswedstrijd tegen SDZ.
In Kudelstaart aangekomen moesten de jongens verzamelen in de
gang voor de RKDES kantine. Vervolgens werd ‘We are the Champions’ gedraaid en werd de E6 onder
luid applaus van het aanwezige publiek binnen gehaald! De mannen
kregen vervolgens een patatje en
AA-drink. Na een praatje van Gerard van Schaik werden de jongens
één voor één naar voren geroepen
voor de uitreiking van de bekers. En
alsof dat nog niet genoeg was, hadden alle ouders stiekem geld ingezameld en kregen alle jongens nog
een Bart Smit waardebon en de
coach een fles van zijn favoriete limonade. Als toetje had de vader van
Jay alle kinderen en de coach voorzien van een prachtige bos bloemen.

Groep 8 OBS Samen Een
op kamp op Texel
Aalsmeer - Groep 8 van basisschool Samen Een is terug van hun
vierdaags kamp op Texel. Helemaal
vrolijk van de heerlijke dagen die ze
hebben beleefd, stapte de groep uit
de bus afgelopen vrijdag 27 april.
Het was een week vol met Texelse activiteiten en spannende spellen in het bos. Ze hebben alles op
het eiland gefietst, ook al vonden
ze het wel eens zwaar. Want de hele week is er veel wind geweest. Tijdens de fietsspeurtocht op donderdag was er zelfs windkracht 7! Gelukkig werd de tocht regelmatig onderbroken met vragen over het eiland, of een stop met versnapering of een picknick met een lekkere pannenkoek. Het was ook lekker
uitwaaien met hun vaart op de garnalenboot. Er is onderweg veel verteld aan de kinderen over het vangen van deze lekkernij. Die de kinderen ook allemaal mochten proe-

ven! Het Juttersmuseum werd bezocht en de groep is ook een middag naar het zwembad geweest. In
de avond werd een spannend spel
gedaan in het nabij gelegen bos, en
ook een keer een speurtocht toen
het allang donker was. Als dan ook
nog hier en daar een spook of griezel je liet schrikken, dan is dat een
enorm avontuur! Afgesloten werd
met een bonte avond, waarbij iedereen zich had verkleed. Ook de
leiding zag er bijzonder uit deze
avond! De laatste dag werd na het
inpakken nog een bezoek gebracht
aan het plaatsje Den Burg. Voor het
kopen van souvenirs. En weer verder werd gefietst naar de pont, die
terugging naar Den Helder.
Waar de bus op hun stond te wachten. Het is een superweek geweest,
een kamp om niet te vergeten voor
de kinderen uit groep 8!

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

gen gedaan. Uiteraard ontbrak ook
de estafette niet in deze trainingen.
De jongste leerlingen (groep 3, 4 en
5) trainden in een aparte groep op
deze dagen. De kinderen uit groep
5,6 en 7 trainden in de eigen groep
van de vereniging mee, maar kregen wel wat extra aandacht. De atletiekvereniging hoopt dat de leerlingen zo enthousiast zijn, dat ze
besluiten vaker mee te komen trainen! Andere geïnteresseerden zijn
natuurlijk ook van harte welkom
om een aantal keer mee te trainen!
De atletiekbaan is te vinden in de
Sportlaan.

Glow golfen met Binding
Aalsmeer - Afgelopen week was
het meivakantie en voor de thuisblijvers had de Binding gezellige activiteiten gepland. Op woensdagmiddag 2 mei stond glow golfen op het
programma! Bij binnenkomst werden er groepjes gemaakt.
Elk groepje kreeg een korte uitleg
en de benodigde spullen. Daarna
gingen de tieners groep voor groep
de baan op. Iedereen was onder de
indruk van alle kleurtjes en de verlichte banen. Het was even wennen
hoe dit spelletje in z’n werk ging,

Zondag feestelijke opening

Miniportworld, nieuwe
attractie in het Bos
Amstelland - Aanstaande zondag
13 mei wordt tijdens de lancering
van het zomerseizoen in het Amsterdamse Bos de allernieuwste attractie, miniportworld, officieel geopend door de Amsterdamse wethouder Freek Ossel om 13.45 uur.
Op deze feestelijke dag kan iedereen tegen 50 procent korting kennis maken met de zeer aantrekkelijke elektrische miniatuur schepen
van miniportworld en genieten van
limonade en chipjes op het drijvende terras. Bij miniportworld zijn kinderen zelf de kapitein van hun eigen
schip. De vloot bestaat uit vijf verschillende elektrische bootjes waarin 4 personen kunnen varen. Zo is er
bijvoorbeeld een politie- en brandweerboot, maar ook een cruise
schip en reddingsboot. Samen met
een paar matrozen (papa, mama,
vriendje of broertje en zusje) bestu-

ren de kapiteins zelf hun schip op de
Grote Vijver of volgen een parcours
met behulp van het kompas. Daarna
ontvangen ze een echt kapiteinsdiploma. Bovendien steunt miniportworld stichting Make-a-Wish. Deze stichting vervult speciale wensen
van ernstig zieke kinderen waarvoor
lekker buiten spelen niet zo vanzelfsprekend is. Op 13 mei kan daarom
elke kapitein een speciale ‘wens’
uit het water vissen (gemaakt door
kinderen van de Michiel de Ruyter school) en deze worden op het
grote Wensbord bevestigd. Voor elke wens zal miniportworld 2,50 euro doneren aan stichting Make-aWish. Miniportworld Amsterdam
is elk weekend geopend van 11.00
tot 18.00 uur en doordeweeks op de
woensdag- en vrijdagmiddag. Meer
informatie is te vinden op de website www.miniportworld.com.

maar al snel hadden de tieners het
door en werd er fanatiek gegolfd om
de beste te zijn. Er waren moeilijke
en makkelijke banen, maar het was
vooral heel gezellig! De ene groep
was binnen een uur al klaar en een
andere groep pas na ruim anderhalf uur. Ze namen er echt de tijd
voor. Daarna mochten de tieners,
die klaar waren, de Timefreak in en
mochten ze ook nog met de glowbal
blaster. Het was een supermiddag.
Voor meer informatie over stichting
de Binding en alle activiteiten: www.
debinding.nl.

‘Sol de Mol’ op Moederdag in
Amstelveens poppentheater
Amstelveen - Iedere avond, na veel
graven, droomt Sol over Molluardi,
dé beroemde zangmol. Zo’n mol wil
hij ook zijn. Plots hoort hij luid gebons van buiten. Er wordt een circustent gebouwd. Dáár wil Sol zingen, ín de spotlights. Gaston de
clown helpt hem, maar zal Sol het
ook durven als de anderen kijken?
Het verhaal vertelt over herkenbare
thema’s, zoals durven, vriendschap
en bijzonder willen zijn! Een muzikale voorstelling waarin poëtische
beelden en circusacts elkaar afwisselen. Zondag 13 mei te zien in het
Amstelveens Poppentheater en geschikt voor iedereen vanaf 3 jaar.
Speciaal op deze Moederdag biedt
Sol alle Moeders een drankje aan!

heeft veel verteld over zijn beroep.
De kinderen vonden het erg spannend en hebben allemaal kunnen
ervaren hoe het is om in een echte politiebus te zitten. De sirene
mocht zelfs even aan! Als afsluiting
van de vakantie is een beautydag
gehouden. Hier konden de kinderen zich opmaken, nagels lakken,
schminken, tattoos zetten en in het
laboratorium werd door de kinderen zelf haargel gemaakt en explosies veroorzaakt. Het was weer
een geslaagde week, de meivakantie is voorbij gevlogen! De kinderen
van Oostkroost kijken al uit naar de
pinkstervakantie.

Plataan wordt krokodil
Aalsmeer - Een deel van een pas omgehakte plataan die op het Weteringplantsoen stond, heeft een nieuwe bestemming gekregen. Boswachter Wout
te Boekhorst heeft van de stam een prachtige krokodil gemaakt voor de nieuwe zandwaterhoek op de kinderboerderij. Een knap staaltje van figuurzagen
met de kettingzaag, dat een verrijking is voor Boerenvreugd in de Hornmeer.

Aanvang 14.30 uur. Toegangsprijs
8,50 euro. Reserveren kan op vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Naar brandweer in vakantie!
Aalsmeer - De kinderen van Solidoe BSO Sam Sam (voorheen Kinderhof)
zijn in het teken van ‘beroepen’ in de meivakantie bij de brandweer geweest.
De kinderen hebben een rondje in de brandweerauto gereden, vuurtje geblust
en ook mochten ze een kijkje nemen in de ambulance.Het was een heel gezellig en leerzaam uitje!

pagina 32

Nieuwe Meerbode - 10 mei 2012

Voetbal Dr. Fadrhonctoernooi

Wedstrijden Veldvoetbal

Mandy de Boer met West
1 Nederlands kampioen
Kudelstaart - Vorige week dinsdag 1 en woensdag 2 mei stond
het prestigieuze Dr. Fadrhonctoernooi op het programma. Dit is een
voetbaltoernooi waar alle 6 de districten van de KNVB aan deelnemen
en waarin wordt gestreden om het
kampioenschap van Nederland. Het
betreft hier spelers en speelsters in
de leeftijdsklasse jongens onder 14
en meisjes onder 14 jaar. Dat het
hier om de allerbesten van Nederland gaat blijkt wel als je de spelersnamen met bijbehorende clubs
in het programmaboekje leest. Van
de 18 spelers uit het district West 1
komen er bijvoorbeeld 8 van Ajax, 9
van AZ en 1 van Volendam. Bij de
meiden was de diversiteit van clubs
natuurlijk veel groter waarbij wel
opviel dat FC Twente bij district Oost
de hofleverancier was. Dit jaar was
de organisatie in handen van datzelfde district Oost en was voetbalclub WHC uit Wezep de gastheer
van het toernooi. Dinsdag om 8 uur
’s morgens moesten de spelers en
speelsters van het district West 1
zich verzamelen op hun thuishonk,
sportpark Riekerhaven in Amsterdam. Zo ook Mandy, die voetbalt
in de C1 van RKDES en die dit seizoen deel uit maakt van het meisjesteam. De meiden van West 1 moesten beginnen tegen Zuid 1. De start
van West 1 was uitstekend, want al
na enkele minuten mocht Mandy de
1-0 binnen schieten. Bij de rust was
de stand zelfs al op 3-0 gekomen en
ook in de tweede helft bleef West 1
gas geven. Mandy, die dit toernooi
met rugnummer 11 als linksbuiten speelde, kon via 2 mooie doelpunten de eindstand op 5-0 bepalen en mocht zich de uitblinker van
deze eerste wedstrijd noemen. Maar
liefst 3 goals en 1 assist is natuurlijk een fantastisch begin. De tweede wedstrijd was district Noord de
tegenstander. Deze wedstrijd werd
op het hoofdveld gespeeld voor
een volle tribune. West 1 kwam op
een 1-0 voorsprong, maar Noord is
een fysiek sterk team en kwam vlak
voor rust op gelijke hoogte, 1-1. In
de tweede helft werd West 1 sterker
en voerde de druk op. Uiteindelijk
moest een penalty de winst brengen, na een handsbal in het strafschopgebied van Noord. Deze werd
keurig ingeschoten en zo kwam
de eindstand op 2-1. De volgende dag moest West 1 starten tegen
het thuis spelende district Oost. Ook

nu stond er weer veel publiek langs
de lijn. West 1 begon voortvarend
en leidde bij de rust met 2-0. In de
tweede helft werd er nogmaals gescoord zo werd deze wedstrijd uiteindelijk met 3-0 gewonnen. In de
vierde wedstrijd was Zuid 2 de tegenstander. Dit team begon fel en
zette de verdediging van West 1 gelijk onder druk. Dit waren de meiden niet gewend en zo kwamen ze
achterin een paar keer in de problemen. Halverwege de eerste helft
kwam Zuid 2 verdient op een 1-0
voorsprong. Kort daarna kwam West
1 op gelijke hoogte door een doelpunt van Mandy. Ze schoot de bal
met haar linkerbeen beheerst langs
de keeper, 1-1. Zuid 2 bleef aandringen en kwam vlak voor rust via een
penalty weer op voorsprong, 2-1. In
de tweede helft kon Zuid 2 via een
tweede, wat makkelijk gegeven, penalty uitlopen naar een 3-1 voorsprong. West 1 ging vervolgens op
zoek naar de aansluitingstreffer,
maar die viel helaas te laat waardoor
de eindstand op een 3-2 verlies uit
kwam. In de laatste wedstrijd tegen
West 2 moest er gewonnen worden om nog in aanmerking te komen voor de eerste plaats. Er stond
weer veel publiek, scouts en KNVB
mensen langs de lijn toen het duel begon. In de voorbereiding hadden beide teams al twee keer tegen
elkaar gespeeld en had West 1 allebei de keren gewonnen. Nu waren
ze goed aan elkaar gewaagd en er
kwamen over en weer kansen. Bij de
rust stond het nog steeds 0-0. In de
tweede helft werd het steeds spannender en de beide supporterskampen begonnen steeds feller aan te
moedigen. Het ging tenslotte toch
om het kampioenschap van Nederland. Diep in de tweede helft wist
West 1 via zijn sterke spits op voorsprong te komen. Na een zenuwslopend laatste gedeelte van de wedstrijd, waar de keeper van West 1
nog twee keer redding moest brengen, sleepten de meiden uiteindelijk een zwaar bevochten 1-0 overwinning uit het vuur. Bij het laatste
fluitsignaal ging iedereen helemaal
uit zijn dak met het zojuist behaalde kampioenschap van Nederland.
Hierna volgde onder grote publieke belangstelling de huldiging op
het hoofdveld. Op een groot podium
midden op het veld kregen de spelers en speelsters van West 1 de medailles en de bekers uitgereikt.

Zaterdag 12 mei

AALSMEER

Kudelstaart - Het was zondag 6
mei feest bij RKDES. Het tweede elftal werd door een dik verdiende 2-0
overwinning op Limmen 3 kampioen.
Een heel knappe prestatie van het
jonge team van de trainers Jan Prevoo en Koos Abrahamy. Bijna allemaal door RKDES zelf opgeleide spelers hebben dit seizoen bereikt waar
eigenlijk niemand op had durven hopen: directe promotie naar de reserve eerste klasse. Het bleef lang spannend in de competitie van het tweede, met Hoofddorp, Abcoude en Legmeervogels als grote concurrenten.
Hoofddorp en Abcoude vielen de afgelopen maanden af als kampioenskandidaten. Nadat een paar weken
geleden van de overgebleven concurrent Legmeervogels was gewonnen, was het een kwestie van de laatste wedstrijden winnen. En dat heeft
RKDES 2 knap gedaan. Met bloemen,
champagne en mooie kampioensshirts werd het kampioenschap direct
na de wedstrijd gevierd. Na de wedstrijd is het hele tweede team bij RKDES 1 gaan kijken bij de uitwedstrijd
tegen Sporting Martinus. Enkele spelers van het tweede mochten daarbij
nog invallen. De middag verliep voor

RKDES 1 wonderbaarlijk goed. Zelf
een knappe 1-3 overwinning en een
gelijkspel van de grote concurrent
AGB. Hierdoor heeft RKDES 1 nu één
punt voorsprong op AGB met nog één
wedstrijd te gaan: de thuiswedstrijd
op 13 mei tegen DSS. Na de wedstrijd
tegen Sporting Martinus verzamelden
alle RKDES-ers zich weer in de thuiskantine. Daar bleef het nog lang erg
gezellig. Voorzitter Kuipers en trainers Jan Prevoo en Hajo Hendriks
deden een woordje waarin werd benadrukt dat de sfeer, samenwerking
en het teamgevoel bij de selectie dit
jaar hebben geleid tot deze successen. De laatste reguliere competitiewedstrijd speelt RKDES 1 aanstaande zondag om 14.00 uur thuis aan de
Wim Kandreef tegen DSS. Dat belooft
een spannende happening te worden.
RKDES moet winnen om zeker te zijn
van het kampioenschap. U bent allen van harte welkom om het jeugdige team van RKDES 1 te komen ondersteunen. Voor de kinderen zal er
een springkussen worden opgesteld.
En er zijn natuurlijk diverse speeltoestellen aanwezig. DJ Kees Markman
zal voor de muziek zorgen na de wedstrijd. Foto: Jaap Maars

14.30 u
14.00 u
14.00 u

Dames
Zuidvogels DA.1 - Aalsmeer DA.1

14.30 u

Junioren
Victoria A2 - SCW A2
SCW C1 – DSS C1

15.30 u
13.00 u

12.30 u
14.30 u

SDZ D1 - J.A.United D1
AMVJ D1 - J.A.United D3
J.A.United D4 – Velsen D5
J.A.United E7 – CTO’70 E3
Abcoude F2 - J.A.United F3

13.30 u
12.00 u
11.15 u
11.00 u
9.30 u

Meisjes
SVIJ MB.1 - J.A.United MB.1
12.00 u
Spaarnwoude MD.1 - J.A.United MD.112.00 u
Pancratius ME.1 - J.A.United ME.1 10.15 u
De Meer MC.2 - J.A.United ME.2 10.30 u

SCW E1 – Nieuw West E2
SCW E4 – Buitenveldert E10
SCW F1 – DWS F2
Ouderkerk F5 - SCW F2
NFC/Brommer F4 - SCW F3
SCW F4 – Legm.vogels F14
VVA/Spartaan F6 - SCW F5M
Meisjes
SCW MC.1 – Buitenveldert MC.3
SCW MD.1 – RKDES MD.1

Pupillen
VVA/Spartaan F1 - RKDES F2
9.00 u
TABA F6 - RKDES F6
9.00 u
RKDES F8 – JOS/Watergr.meer F4 9.30 u
RKDES F9 – De Meer F5
11.00 u

9.30 u

9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u

11.30 u
9.00 u

Zondag 13 mei
R.K.A.V.
Ouderkerk 1 - RKAV 1

R.K.D.E.S

Meisjes
RKDES MC.1 – DSS MC.4

Pupillen

14.00 u

R.K.D.E.S
RKDES 1 – DSS 1

14.00 u

Junioren
RKDES A2 – Buitenboys A2
Diemen C8 - RKDES C3

12.00 u
9.00 u

Foto: Jaap Maars

Zaalvoetbalcompetitie

Fico 7 groots kampioen!

dere een kilo kaas, nootjes en een fles
wijn in. Ook de winnaars van de 2x2
pools: Hugo en Bas, Jasper en Remon
en Ron en Caroline gingen met zo’n
prachtig prijzenpakket naar huis. Alle
enthousiaste deelnemers werden bedankt met een klein aandenken. Dit
keer werd iedereen voorzien van een
lekker luchtje en zeepje. Voor meer
informatie over het maandtoernooi of
over The Beach, kijk op www.beach.nl.

Jeugd clubkampioenschappen
dubbel tennis bij All Out

Feij met 2467 punten. In de D klasse op de eerste plaats Theo van Leijden met een persoonlijk record van
1229 punten en totaal 2435 punten,
op twee Dirk Mol met 2332 punten
en op drie Nico Verhaar met 2313
punten. In de E klasse was Willem
Joren de sterkste met 2330 punten
en volgde Mirjam van den Berg op
twee met 2268 punten en op drie
Jan Geleijn Dzn met 2193 punten.
De F-klasse was voor Marry Bax met
1854 punten. De twee nieuwe leden hadden ook weer een persoonlijk record. Cock van der Vlugt 1293
punten en Mariëtte van der Vlugt
scoorde 1285 punten. Dan rest nu
alleen nog de afsluiting van het seizoen op 19 mei. Dan gaan de leden
van Sjoelclub Aalsmeer bingo-sjoelen en natuurlijk de kampioenen
huldigen. De avond wordt gehouden in het dorpshuis te Kudelstaart
en start om 20.00 uur.

Argon 1 - SCW 1
SCW 4 – Ouderkerk 6
SCW Vet.2 – WV-HEDW Vet.1

Pupillen

Aalsmeer - Afgelopen zondag 6
mei vond alweer het laatste maandtoernooi van dit seizoen plaats in
the Beach in Aalsmeer. Tijdens het
maandtoernooi streden 27 teams in
de categorieën 4x4 allround en 2x2
allround om prachtige prijzen. De
winnaars van de 4x4 pools zijn Lekker soepel, Bongo en Bongo brak. Deze drie teams gingen naar huis met
een prijzenpakket. Hier zat onder an-

Aalsmeer - Op 26 april heeft sjoelclub Aalsmeer haar laatste competitie van dit seizoen gehouden. In
de hoofdklasse werd Patrick Haring
eerste met een score van 2827 punten, tweede Albert Gelijn met 2753
punten. Derde Tiny Amsing met
2691 punten. In de A klasse werd
Kees Kuypers eerste met een persoonlijk record van 1420 en scoorde 2677 punten.
Op twee Jan de Leede met 2666
punten en op drie Cor Franck met
2637 punten. In de klasse B werd
Wijnand Springin’tveld eerste met
2536 punten, op twee Jan Geleijn
Czn met 2508 punten en op drie
Margriet de Vries met 2505 punten. In de C klasse was het de ongenaakbare Joke Schagen die eerste werd met 2512 punten, op de
tweede plaats met slechts 6 punten
verschil Rob Kuypers met een score van 2506 punten en op drie Bart

S.C.W
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Argon A4 - J.A.United A2
Spaarnwoude B1 - J.A.United B2

RKDES 2 is kampioen, nu
RKDES 1 nog

9.00 u

TOB 1 - Aalsmeer 1
Amstelveen 5 - Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 – Amstelveen 6

JONG AALSMEER UNITED

Lekker soepel wint laatste
Beach maandtoernooi

Laatste competitie-avond
bij Sjoelclub Aalsmeer

SCW MD.1 - RKDES MD.1

Aalsmeer - Van 1 tot en met 4 mei zijn
de dubbel jeugdclubkampioenschappen bij tennisvereniging All Out gespeeld. Er hebben 66 koppels meegedaan in de categorieën meisjes- jongens- en gemengd dubbel. Dinsdag 1
mei begon het toernooi met enorme
regen en onweer. Gelukkig konden de
wedstrijden binnen gespeeld worden,
zodat het wel door kon gaan. De laatste wedstrijden van die dag konden
wel gewoon buiten gespeeld worden.
De rest van de dagen is het droog gebleven. Voor het publiek was het soms
erg koud om te kijken. Dinsdag tot en
met donderdag zijn de poulewedstrijden gespeeld en vrijdag de halve finales en finales. Er zijn leuke en spannende partijen gespeeld en iedereen
heeft een leuk toernooi gehad. Van 9
tot 24 juni worden de enkel clubkampioenschappen gespeeld.
De prijswinnaars:
MD1:
1. Lisan Wegstapel en Martine de Wit
2. Sterre van Halm en Christy Puntman
MD2:
1. Ramona Ezink en Dyani Vleghaar
2. Eline v.d. Lagemaat en Nienke Burgers
MD3:

1. Guylaine Arendse en Maud Ofman
2. Sam Vork en Mariska Mieremet
MD4:
1. Lotte Biesenbeek en Sanne Streefkerk
2. Chamira Maas en Nicky Daalman
JD1:
1.J an Joost Eveleens en Alex Wielart
2. Sander Holtman en Olivier Hooyman
JD2:
1. Mick Goederaad en Jesse de jager
2. Maxim Wakker en Josse Broekkamp
JD3:
1. Sjors Eveleens en Wesley Maarsen
2. Philipe Scholten en Sander ter Schuure
JD4:
1. Jelle Kok en Melvin Maarse
2. Tijl Baardse en Jaap Arets
JD5:
1. Casper Wiersma en Jef v.d. Laarse (invaller voor Björn Gorter)
2. Henk Jan van Leeuwen en Tijm Wiersma
GD1:
1. Jordy Puttock en Bibi Nouwen
2. Rick v.d. Waal en Jamie Puntman
GD2:
1. Nick Buskermolen en Marlotte v.d. Waal
2. Lars Reems en Roos Pannekoek
GD3:
1. Danique Arendse en Maarten Eveleens
2. Marloes Wielart en Tim Ofman

Aalsmeer - In de zevende klasse is Fico 7 afgelopen week kampioen geworden. Het tien man tellende zaalvoetbalteam wist hier groots
beslag op te leggen. Van de totaal
22 gespeelde wedstrijden zijn er negentien gewonnen, twee gelijk gespeeld en slechts 21 verloren. Liefst
200 doelpunten hebben de heren in
de competitie gescoord, er zijn negentig tegen doelpunten gemaakt.
Fico 7 bestaat uit twee jongeren van
rond de twintig jaar en acht ouderen
tussen de 40 en 55 jaar en staat onder aanvoering van Frans van Voornveld. Trouwe leidsters van het team
zijn Anja Blom en Loes van Voornveld. De laatste wedstrijd van het
seizoen was tegen Sporting Martinus 8 en deze ‘pot’ werd met liefst
13-6 gewonnen. Reeds in de eerste minuut kwam Fico 7 op voorsprong door een doelpunt van Praeben Wolffgramm. Een minuut later
zette hij zelfs de 2-0 op het scorebord door de voorzet van vader Willem te verzilveren. In de achtste minuut maakte Robin de 3-0 en in
de negende minuut soleerde Praeben opnieuw en zette Fico 7 op een
4-0 voorsprong. Fico dacht de wedstrijd in de pocket te hebben, maar

hier leken de Amstelveners op gewacht te hebben. Binnen twintig minuten was het 4-2. In de laatste minuut van de eerste helft zette Fico alles weer recht en de rust werd ingegaan met een stand van 6-2. Overigens 1 doelpunt was een eigen
doelschot van Sporting Martinus. De
tweede helft startte met een schot
tegen de paal voor Fico. Een minuut
later wist Amstelveen wel binnen de
latten te schieten, 6-3. Aanvoerder
Frans van Voornveld nam de bal en
in combinatie met Praeben was de
‘doffer’ op het doel raak, 7-3. Daarna
volgden vrij snel achter elkaar doelpunten van Robin, opnieuw Praeben,
Carlos en Carlo: 11-3. Keeper Koen
wist vervolgens met een kampioensduik de boel uit zijn doel te houden.
Daarna schoot Frans van Voornveld
nog twee keer scherp op Amstelveens doel, wist Ruud de doelman te
passeren en zette Jesper Blom het
laatste punt voor Fico 7 op naam:
13-4. De mannen van Fico 7 roken het kampioenschap en door de
vreugde kreeg Sport Martinus nog
kans om twee keer te scoren. Eindstand 13-3, de titel was een feit.
Foto: Arjen Vos

Fico 7. Staand van links naar rechts: Frans van Voornveld, Carlo Izaks, keeper Koen Blom, Jesper Blom en wedstrijdsecretaris Jacques Fierkens. Zittend van links naar rechts: Willem Wolffgramm, Roel de Vries, Robin, Praeben
Wolffgramm en Ruud van Unen. Niet aanwezig: Ton van Breukelen en Marcel Roolker.
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Speelavond BV
Ons Genoegen

Sporten via Vita

Basketbalspeelsters gezocht
Aalsmeer - Voor het komende
basketbalseizoen zoeken de meiden van U22 van Basketbalvereniging Aalsmeer nog nieuwe speelsters! Wil je deel uitmaken van een
team, op een leuke manier sportief bezig zijn (niet die saaie sportschool) en tegelijkertijd jouw sociale contacten uitbreiden? Het team
bestaat uit een groep fanatieke meiden, maar gezelligheid tijdens en na
de training vinden zij allen ook belangrijk. Er worden meiden in de categorie 18+ gezocht, ervaring is niet
noodzakelijk maar een voorsprong
is nooit mis. Dit seizoen traint het
team op dinsdagavond van 18.30 tot
20.00 uur in de sporthal van de mid-

delbare school De Groenstrook en
op donderdagavond wordt gespeeld
in sporthal De Bloemhof van 18.15
tot 19.30 uur. De wedstrijden worden afwisselend op zondag en zaterdag gespeeld.
Het wedstrijdseizoen is weliswaar
afgelopen, maar de trainingen gaan
stug door! Weet je niet zeker of basketbal iets voor jou is? Kom gratis mee trainen tot het einde van
het seizoen! Dit loopt tot het begin
van de zomer. Op deze manier kan
je kennis maken met de sport, het
team en de trainer. Voor meer informatie kan gebeld worden naar
0297-321776 of ga naar de website
www.bvaalsmeer.nl

Aalsmeer - Steeds meer mensen blijven tot op latere leeftijd actief. Sporten is gezond en draagt bij
aan een goede gezondheid. Wie regelmatig sport, herstelt sneller na
kwaaltjes. En sporten in een groep
kan ook heel gezellig zijn. Onlangs
vond er een fittest plaats in Kudelstaart. Wellicht heeft u hieraan
deelgenomen en lijkt het u leuk om
u op te geven voor een sport- of bewegingsactiviteit. Vita organiseert
diverse sport- bewegingsactiviteiten voor ouderen in Aalsmeer en
Kudelstaart, zoals volksdansen en
meer bewegen voor ouderen. Wilt u
zich opgeven of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Vita via 0297–344094, op werkdagen
bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur

Sjoelseizoen loopt
ten einde
Aalsmeer - Donderdag 3 mei is de
laatste sjoelavond van het seizoen
gespeeld bij buurtvereniging Oostend. Iedereen kwam toch nog even
sjoelen, want het is nog steeds geen
mooi weer. Er kwamen verrassende
standen aan het einde van de avond
uit de bus. Tiny van de Maden, John
van de Koppel, Henk van de Stroom
en Rita van Zelderen gingen met
een prijsje naar huis. Zij waren overigens niet de winnaars, maar door
loting op een prijs getrakteerd. Het
nieuwe sjoelseizoen start op donderdag 6 september, weer in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat.

Zaalvoetbal

Voorlaatste
ronde ZABO

Slagvaardig sluit seizoen af
Aalsmeer - Op 26 april heeft vrouwen badmintonclub Slagvaardig het
seizoen afgesloten met een lunch.
Er is dit seizoen weer heerlijk gespeeld en de dames hebben veel
plezier mogen beleven aan het spel.
Helaas is afscheid genomen van
Karin, Lidy en Plonie. Plonie en Lidy
omdat zij zijn verhuisd en Karin omdat zij een erg druk leven heeft met

haar gezin. Er kunnen nu weer nieuwe spelers toegevoegd worden aan
de club. Vanaf 20 september spelen
de dames wekelijks op donderdag
van 10.00 tot 11.30 uur in de Proosdijhal te Kudelstaart. In de schoolvakanties hebben de dames ook vakantie. Voor opgeven of inlichtingen kan gebeld worden naar 0297326564 of 0297-321509.

Trainen met Beach Team
Aalsmeer - In het weekend van 5
en 6 mei was er veel te beleven in
The Beach. Een heel weekend lang
konden deelnemers die zich vooraf hadden aangemeld trainen met
de top spelers van Beach Team
Aalsmeer. Er werd niet alleen fysiek
getraind, na de lunch verzorgden de
spelers en trainers van BTA een theorieles om alle tactische zaken op
orde te brengen. Naast alle fysieke
en mentale inspanningen waren er
ook andere leuke side-events, onder andere een cocktail workshop,
molen schilderen, dans workshop,
prijs serveren en een Olympic quiz.
Op zaterdag 5 mei werd een barbecue geheel in Griekse stijl gehouden
en afsluitend was er een disco. Op

zondag 6 mei volgde in de ochtend
een heerlijk ontbijtje en om 12.00
uur startte voor het laatste keer het
beachvolleybal maandtoernooi van
het seizoen. Tijdens het toernooi
konden de deelnemers wat ze geoefend hadden in praktijk brengen.
Met twee verschillende categorieen, de 2x2 Allround en de 4x4 Allround, was het een spannend maar
vooral gezellig dagje geworden. Na
het toernooi volgde de prijsuitreiking maar eerst volgde nog de BTA
Challenge als kerst op het toetje.
De winnaars van de Olympic quiz
namen het op tegen twee toppers
van Beach Team Aalsmeer, Marco
Daalmeijer en Jeroen Vismans. Voor
meer informatie: www.beach.nl.

Aalsmeer - Voor de zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer
staan zaterdag 12 mei drie wedstrijden op het programma. Om 19.00
uur is de aftrap van Amsec Beveiliging tegen LEMO Gaat Los.
Om 19.45 uur begint de partij tussen
Accon-AVM en Sportcafé de Midi’s.
Om 20.30 uur staan Schijf Grondboringen en Choekie’s Hairsalon tegenover elkaar. De teams van LEMO/Piller en SC Rijsenhout zijn
vrij. Er wordt gespeeld in sporthal
de Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is van harte welkom en de toegang tot de tribunes van de sportzaal is gratis. Een week later, zaterdag 19 mei volgt de slotavond van
de ZABO.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
16 mei vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 2 mei is gewonnen door Wil ter Horst met 5731
punten, gevolgd door Annie Blauwhoff met 5590 en Nel de Koning met
5318 punten.

Dartavond in ’t
Middelpunt
Aalsmeer - Het was weer een gezellige dart avond in het Middelpunt. De spelers hadden er weer zin
in afgelopen dinsdag. Er is goed gegooid. De pijlen kwamen veel in de
dubbels .
Zo kan het gebeuren dat een spel
snel gespeeld is. Drie spelers behaalden evenveel punten. Maar
Kees de Lange kwam toch als winnaar uit de bus, gevolgd door Franklin Dolk en op drie Kees Kooyman.
De volgende dartavond is dinsdag
15 mei en begint om 20.00 uur. De
zaal van ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat gaat om 19.30 uur open.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis te
Kudelstaart. Iedereen is welkom om
te komen klaverjassen bij De Geluksvogels.
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Op 2 mei is Theo Roeleveld eerste geworden met 6190
punten, Martha Raadschelders eindigde op plaats twee met 5221 punten en Leny Uilenberg op drie met
5026 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Toon van Es met 3646
punten.

Handbalcompetitie Heren

Volgende week: bekerfinale!
Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer heeft
zich, na een jaar afwezigheid, weer
geplaatst voor de bekerfinale! De finales van de nationale Bekercompetie worden gespeeld op donderdag 17
mei, Hemelvaartsdag, in het Topsportcentrum te Almere. De damesfinale, die dit jaar gaat tussen Quintus en
Dalfsen, start om 13.30 uur, om 15.30
uur gevolgd door de herenfinale tussen FIQAS Aalsmeer en Kras/Volendam.Voorafgaand aan de bekerfinales wordt een clinic gegeven voor Cen D-jeugd door bondstrainer Edwin
Kippers en de Heren Talents. Kaarten
à 8 euro voor volwassenen en 3 euro voor jeugd tot en met 15 jaar zijn
te bestellen via www.nhv.nl of te koop
aan de zaal. Op zaterdag 5 mei werd
er met een bus en nog wat auto’s afgereisd naar het Duitse plaatsje Emsdetten net over de grens bij Enschede.
Inmiddels bekend bij vele Aalsmeerders, want de uit Aalsmeer afkomstige en voormalige FIQAS Aalsmeer
speler Jeffrey Boomhouwer speelt al
weer enige tijd als hoekspeler bij de
club uit die plaats, TV Emsdetten. Jeffrey werd zelf ook weer zeer enthousiast toen hij vernam dat er ook dit
seizoen een groep mensen wilde komen kijken. Dus zorgde hij ervoor dat
er entreekaarten klaar lagen en er
mooie shirts waren bedrukt. Zo kon
iedereen van Emsdetten vernemen
dat er wederom een groep fans speciaal voor Jeffrey in de goedgevulde

hal (1560 toeschouwers) had plaatsgenomen. Helaas voor Emsdetten
was de start van de wedstrijd niet om
over naar huis te schrijven en al snel
stonden ze met 6-0 achter. Jeffrey
kon de eerste strafworp helaas niet
op zijn naam schrijven, maar hij heeft
zijn Aalsmeerse supporters daarna
wel weer laten zien waarvoor ze gekomen waren. Met zeven fraaie doelpunten en onder andere, hoe kan het
ook anders: een mooie draaibal, wist
hij zeer zeker een stempel te drukken
op de wedstrijd. TV Emsdetten heeft
er uiteindelijk toch een gelijkspel uit
weten te slepen: eindstand 29-29. Na
afloop spraken diverse toeschouwers
niet alleen lovend over Jeffrey, maar
waren ook enthousiast over de fans
die aanwezig waren. Het werd erg gewaardeerd dat er toch maar even een
bus naar Emsdetten was komen rijden en dat de supporters van Jef hadden bijgedragen aan een goede sfeer.
Leuk om te horen; wie weet wat er
volgend seizoen weer mogelijk is. Jeffrey staat als speler op de 14e plaats
in de tweede Bundesliga. Een super
resultaat als je bedenkt hoeveel spelers er meedoen in deze liga en die
hij achter zich laat! Hij heeft alle 34
wedstrijden tot nu toe gespeeld en
151 velddoelpunten en 36 penalty’s
op zijn naam staan. Binnen zijn team
bij TV Emsdetten staat hij op de tweede plaats en hoeft hij alleen maar op
te kijken tegen Janko Bozovic.

Buitenseizoen in zwembad
De Waterlelie van start
Aalsmeer - Vanaf maandag 14
mei is het buitenbadencomplex van
zwembad De Waterlelie weer beschikbaar voor gebruik. De laatste
weken is hard gewerkt om alles in orde te krijgen. Er is een nieuwe schutting geplaatst rondom het buitenterras, er zijn tegelwerkzaamheden aan
de badranden geweest en de perrons
zijn opnieuw gestraat. Bij mooi weer
en een minimale watertemperatuur
van 18 graden is het bad geopend
van maandag tot en met vrijdag van
13.30 tot 18.00 uur, op zaterdag van
10.00 tot 14.30 uur en op zondag van
10.00 tot 14.00 uur. In het weekend
zal bij heel zonnig weer, het buiten-

bad geopend zijn tot 17.30 uur. Een
gedeelte van het buitenbadterrein
zal afgezet worden als het weer niet
mooi genoeg is om buiten te zwemmen. Zo kan het publiek, tijdens de
openingstijden van het binnenbad
binnen zwemmen en buiten recreeren. Hemelvaart en Pinksteren Tijdens deze feestdagen is het binnenbad van De Waterlelie gesloten. Als
het mooi weer is, zal het buitenbad
geopend zijn van 10.00 tot 17.30 uur.
Om op de hoogte te zijn van de actuele openingstijden van het buitenbad, kan de website geraadpleegd
worden: www.esa-aalsmeer.nl of bel
naar 0297-322022.

Stratentoernooi bij RKDES
Kudelstaart - Zondag 3 juni wordt
voor de 27e keer in de historie het
Stratentoernooi georganiseerd. Het
toernooi vindt plaats op sportpark Calslagen, het onderkomen van voetbalvereniging RKDES aan de Wim Kandreef. Het toernooi staat ook dit jaar
weer in het teken van sportiviteit en
gezelligheid. Mede daarom is de fairplaycup misschien wel de belangrijkste prijs. Op de velden van RKDES wordt om 09.30 uur afgetrapt. De

wedstrijden staan onder leiding van
de diverse scheidsrechters. Een van
de belangrijkste regels is dat er verplicht twee dames in de teams aanwezig moeten zijn. Voor de kleintjes zal
er een springkussen aanwezig zijn en
voor de muziek draagt DJ Jan Springintveld zorg. Het aanmeldingsformulier is te vinden in het clubblad van Rkdes, de Treffer, en op de website: www.
rkdes.nl. Inschrijven is mogelijk tot en
met zaterdag 19 mei, 18.00 uur.

P.V. de Telegraaf

Slecht weer voor duiven
Aalsmeer - Op donderdag 3 mei
werden bij P.V. de Telegraaf 358 duiven ingekorfd voor de wedvlucht
Morlincourt. De weersvooruitzichten waren niet best en dat kwam
wel uit ook! Op zaterdag regen in
Frankrijk en België, zodat lossen onmogelijk was. Op zondagmorgen
hetzelfde verhaal. Dus werd besloten een flink stuk terug te rijden op
zoek naar beter weer. Eindelijk bij
de grens in de plaats Meer, was er
de mogelijkheid om te lossen. Om
15.10 uur kregen de vogels de vrijheid. De snelste van het concours
was voor Gerard en Lies v.d. Bergen.
Deze duif wist ondanks alle perikelen toch een snelheid van 78 kilometer per uur te behalen.
De uitslag:
1. G. v.d. Bergen
2. C. v. Vliet
3. Comb. van Ackooy

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

J. v. Duren
A,. v.d. Wie
Comb. v. Leeuwen v. Grieken
A. Kok
J. v. Dijk
M. de Block
J. en P. Spook
D. Baars
Th. v.d. Wie
Comb. Wiersma en Zn.
J. Kluinhaar en Dr.
J. Vijfhuizen
P. v.d. Meijden
S. Vonk
J. v. Ackooy
H. Spaargaren

De tussenstand in het Ploegenklassement:
1. Bosman Kassenbouw
2765 pnt
2. A.A. Sloopwerken
2733 pnt
3. Amb.bakker v. Leeuwen 2654 pnt
4. C. v. Vliet
2500 pnt
5. Oerlemans confectie
2010 pnt

Aalsmeer - Dinsdag 15 mei houdt
buurtvereniging Ons Genoegen
de laatste speelavond van dit seizoen. Klaverjassen en rubbicuppen
staan op het programma. De koffie en thee staan vanaf 19.00 uur
klaar en zijn bij de entree inbegrepen. Iedereen gaat met een prijsje
naar huis. Vanaf 19.30 uur worden
de kaarten verdeeld in het gebouw
van Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. Het klaverjassen tijdens
de vorige speelavond is gewonnen
door Josephien Kragtwijk met 5995
punten, gevolgd door Ria Bos met
5092 punten en Nico Bekkers met
5070 punten. Bij het rummicuppen
behaalde Alie Hoving met 72 punten de hoogste eer. Op twee Nolda
Brand met 74 punten.

Zomerbridge in
Leimuiden
Leimuiden – In partycentrum Keijzer organiseert Bridge ‘86 van 14
mei tot en met 20 augustus iedere
maandagavond zomerbridgedrives.
Op 28 mei, 23 en 30 juli wordt overgeslagen. Om 19.45 uur wordt gestart. 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 27 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, omdat er voor hen een
aparte lijn is. Informatie is in te
winnen bij Truus van der Meer via
0172-508936 of via www.nbbportal.
nl/9041.

Ouderensoos BV
Oostend
Aalsmeer - Op de laatste speelmiddag van de ouderensoos van
buurtvereniging Oostend is er niet
hoog gekaart, maar gelukkig was
het wel weer een gezellige middag. Op één is de heer Dolk geëindigd met 4914 punten, op twee de
heer van de Stroom met 4817 punten en op drie de heer J. Alderden
met 4696 punten. De poedelprijs is
uitgereikt aan mevrouw Eveleens
met 4167 punten. Bij het rummicuppen ging de hoogste eer naar mevrouw Valentijn, gevolgd door mevrouw Dolk. De poedelprijs mocht
mevrouw Kuin mee naar huis nemen. De volgende speelmiddag van
de ouderensoos is in het nieuwe
seizoen op 6 september.

Tafeltennis voor
slechtzienden
Streek - Sportvereniging Veenland
start op vrijdag 11 mei met showdown in de Ronde Venen. Showdown is een snelle en dynamische
sport speciaal voor mensen met een
visuele beperking uniek en als enige in deze regio. De sport lijkt op
tafeltennis en is te vergelijken met
air hockey en wordt individueel en
geheel op gehoor gespeeld. Wilt u
kennis maken met Showdown of
heeft u vragen? Neem dan contact
op via e-mail: showdown@veenland.nl –www.veenland.nl of telefoon: 06-52636220. De eerste training is in buurtcentrum Willesstee
in de Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis
van 19.30 tot 22.00 uur. Onder deskundige begeleiding kunnen mensen kennismaken met deze fascineerden sport.

Max Tulp wint
kaartseizoen!
Aalsmeer - Het klaverjasseizoen is
weer voorbij en na veel gereken en
optellingen is de einduitslag van de
buurtvereniging Oostend als volgt: 1.
Max Tulp met 66406 punten, 2. Jan de
Nooy met 66384 punten en op 3. Gerard Presser met 66229 punten. De
marsenprijs is uitgereikt aan Hans
Dolk met 27 stuks en Franklin Dolk
mocht met 59910 punten de poedelprijs mee naar huis nemen. Er is tijdens de slotavond ook nog gekaart.
Weer wist Max Tulp te winnen met
5595 punten. Op twee Dirk Tromp met
5381 punten en op Jacques met 5310
punten. De poedel was voor Piet Valirius en de marsenprijs voor Dirk Tromp.
Het nieuwe winterseizoen van Oostend start op donderdag 13 september in het Middelpunt in de Wilhelminastraat.
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Doelpunten regen bij RKAV

Multi Triathlon Team Oceanus
klaar voor Eredivisie
Aalsmeer - Het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team uit Aalsmeer
maakt zich op voor een nieuwe
competitie in de Nederlandse triathlonsport: de Lotto Eredivisie Triathlon. In dit prestigieuze circuit nemen
de beste verenigingen en teams het in
vijf spectaculaire wedstrijden tegen elkaar op. Het Multi Triathlon Team doet
mee met een heren- en een damesteam. Zondag 13 mei is de aftrap met
een teamwedstrijd in Enschede. Terwijl de Eredivisie Voetbal net is afgelopen staat de Lotto Eredivisie Triathlon
juist op het punt om los te barsten. Deze nieuwe serie wedstrijden bestaat uit
vijf korte spectaculaire stayerwedstrijden, met daarin twee NK’s (sprint en
olympische afstand) en twee teamwedstrijden. In totaal zullen 22 herenteams en 13 damesteam met elkaar de strijd aan gaan. Het Oceanus Triathlon Team doet hier natuurlijk ook aan mee. Het team is trots met
de deelname van twee paarse teams.
Het herenteam bestaat uit de junioren
Jeffrey Reijnders en Menno Koolhaas,
oud-Olympiër Sander Berk , ex-toptriathleet Frank Heldoorn (winnaar drie
Ironmans), Martin Pet, Raymond Pet,
Henk van Laar en Pieter van der Meer.
Het damesteam wordt gevormd door
juniore Marit Plat, Annika Fangmann,
Diana Gorter, Michelle Fangmann,
Josta Hoekstra, Birgit Cals-Berk, Jen-

nifer Ooms en Zuzana Sasovova. Voor
elke wedstrijd wordt een opstelling
gemaakt van de beste vier teamleden
voor die wedstrijd. De eindklassering
zorgt voor een bepaald aantal punten
voor het team. Zondag 13 mei wordt
de Eredivisie Triathlon afgetrapt met
de Teamtriathlon van Enschede. Hierbij
wordt ’s ochtends een individuele supersprint afgewerkt (175 meter zwemmen, 7,4 kilometer fietsen en 2 kilometer lopen). ’s Middags staat er dan nog
een teamwedstrijd op het programma waarbij een sprinttriathlon (475
meter zwemmen, 19 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen) als team van
vier wordt volbracht. Dit is te vergelijken met een ploegentijdrit: dus samen
zwemmen, fietsen en lopen. Het herenteam van Oceanus bestaat in Enschede uit Jeffrey Reijnders, Menno
Koolhaas, Sander Berk en Martin Pet.
Het damesteam wordt gevormd door
Annika Fangmann, Michelle Fangmann, Marit Plat, Diana Gorter. Na de
teamwedstrijd in Enschede is op 17 juni de tweede Eredivisie race: het NK
Sprinttriathlon in Groningen. Daarna
volgen de sprint in Stein (23 juni), het
NK olympische afstand in Veenendaal
(18 augustus) en de Teamrelay Triathlon in Almere (7 september). Volg de
verrichten van de Eredivisieteams van
het Multi Triathlon Team op: www.multi-triathlon-team.nl

Teamfoto dames. Foto Walter Schellingerhout.

Zaterdag slottoernooi jongste
volleybaljeugd in Proosdijhal
Kudelstaart – Zaterdag 12 mei wordt
van 9.00 tot 16.00 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 53 teams
mee, waarvan drie van Oradi/Omnia.
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 er gestreden om prijzen. Wat het voor de kinderen nog spannender maakt. Het circulatievolleybal kent zes spelniveaus. De
teams bestaan uit vier spelers, waardoor het aantal balcontacten hoog is.
Het spel is zodanig opgebouwd, dat de
kinderen er bij ieder niveau een nieuwe volleybaltechniek bijleren. Voor de
jongsten ligt het accent op veel bewegen. Na iedere bal, die over het net gespeeld wordt, draait het team razendsnel door. Bij de hogere niveaus wordt
het samenspel belangrijk. De verstgevorderde kinderen spelen het spel hetzelfde als volwassenen. Eigenlijk hebben zij het nog wat moeilijker, want ie-

dere keer als de bal naar de tegenstander gaat, moet er minimaal een keer
samengespeeld worden. Na de meivakantie zijn de teams bij Oradi/Omnia zoveel mogelijk gaan trainen in de
samenstelling voor het volgende seizoen. Hierdoor is er voor kinderen in
de basisschoolleeftijd, die willen gaan
volleyballen, ruimte beschikbaar gekomen. De thuisbases voor hun trainingen zijn de Proosdijhal (dinsdagen donderdagmiddag) en sporthal De
Bloemhof (woensdagmiddag). Overigens heeft iedere groep 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 bovendien 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 vind je
daar mensen, die je inlichtingen kunnen geven over het volleybal bij Oradi/Omnia. Verder kan je bellen met het
Sportpunt van sportvereniging Omnia
2000 (telefoon 0297-322312) of Frits
van der Zee (0297-329682). Zij zullen
je adviseren bij welke groep je het beste kan komen. Zie verder: http://www.
svomnia.nl.

Aalsmeer fietst naar Santiago de Compestella:
“Nog zo’n 700 kilometer”
Aalsmeer - Er is bericht van de zeven fietsers die op pelgrimstocht zijn
naar Santiago de Compostella om gelden bijeen te brengen voor de stichting ALS: “Gisterenavond, gezeten op
de stoep van onze kamer, zag ik de
toppen van de Pyreneeën bedekt met
sneeuw. Het was een voorbode voor
de avonturen die we vandaag, de 11 e
etappe voor de boeg hadden. Met allerlei ideeën over heroïsche avonturen heb ik uiteindelijk de slaap weten
te vatten. Vanmorgen werd ik wakker
met het idee dat we de besneeuwde
toppen zouden beklimmen, niets was
echter waar van al mijn dromen, bij het
vertrek was het regen en de hele weg
door de Pyreneen hebben we donkere luchten en een paar spetters gehad.
Wel een gigantische klim van zo’n 22
kilometer met een top van 1057 meter. In het bergklassement is het spannend, de positie van de bolletjes trui is
een strijd tussen Huib en Piet, ze hebben nog een paar dagen om de beslissing te forceren. In het klassement van
de lekke banden wordt de positie van
Dick ernstig bedreigt door Dirk. Maar
na een bandenwissel van Dick zal deze trofee wel door Dirk in de wacht
worden gesleept. De trofee voor de

grootste aanjager wordt zonder meer
in de wacht gesleept door Klaas, die
zorgt er steeds weer voor dat Jaap in
een goede positie de bergen opkomt.
Gerard is onbetwist de leider in het
klassement van de bewegwijzering. De
vele uren van voorbereiding die hij in
de apparatuur heeft gestoken betalen
zich nu wel uit. Niet zonder de nodige
discussie natuurlijk, want zoals altijd,
hoeveel mensen, hoeveel meningen.
Verder gaat alles goed met de equipe, het fietsen moeten we zelf doen,
maar voor de rest is er een uitstekend
koppel, Nanda en Paul, die er voor zorgen dat de camper op de goede plaats
komt, dat er iedere ochtend een ontbijt
is, dat er onderweg een lunch is en dat
er in de avonden bij de etappe plaatsen weer iets te eten is voor de hongerige wolven. We begrijpen dat we
in het Aalsmeerse worden gevolgd op
de site van Aalsmeerfiets.nl het is dus
zaak dat we blijven fietsen, zeker voor
het doel ALS. We hebben nog een paar
dagen te gaan en nog zo’n 700 kilometer af te leggen. Wij houden het vol en
houden jullie op de hoogte.” Groeten
Dirk Jansen, Piet van Dongen, Gerard
Verbeek, Huub Peters, Dick Kuin, Jaap
Geleijn en Klaas Maarsen.

Oceanus wedstrijdzwemselectie
houdt trainingsweek in Kerkrade
Aalsmeer - In de mei-vakantie vond
de jaarlijkse trainingsweek plaats
van de wedstrijdzwemmers van
Oceanus. In juni zijn de Nederlandse Kampioenschappen en deze worden gehouden in een 50-meterbad.
Oceanus traint altijd in een 25-meterbad, en zodoende werd er afgereisd naar Kerkrade om vele kilometers te trainen in een ‘lang’ bad.
Hoofdtrainers Paul Zirkzee en Peter
van der Woning hadden een mooi
trainingsprogramma gemaakt. Op
zaterdag 28 april vertrok de oudste leeftijdsgroep, (12+) in totaal 22
zwemmers, voor vijf dagen naar Wijlre, waar zij verbleven in een kampeerboerderij. In het 50-meterbad
van Kerkrade werd twee keer per
dag getraind, in totaal 13 uur. Tussen
de trainingen door, werd de behendigheid getest en was er een krachtstabiliteitstraining. ‘s Avonds werd er
altijd een potje voetbal gespeeld. Koninginnedag viel midden in deze trainingsweek, en dus was er ‘s middags
een aangepast programma. Eerst
handboogschieten en fungames, na
de pauze was er indoor wandklimmen. In een klimhal van ruim 15 meter hoog, lieten de zwemmers zien
dat ze niet alleen in het water snel
kunnen zijn, maar ook goed en behendig naar boven kunnen klimmen.
Ondanks dat zwemmen een individuele sport is, is teamspirit heel belangrijk. Deze middag was daar een
mooi voorbeeld van. Voor de kookploeg was het hard werken om vier
verantwoordde maaltijden per dag
neer te zetten. Wie hard traint, moet
heel goed eten. Op woensdag 2

mei kwam met de lunch de tweede
groep aan. Dit zijn de jongste wedstrijdzwemmers van Oceanus in de
leeftijd van 8 tot 12 jaar. Gezamenlijk was er een gesponsorde barbecue-lunch, 56 monden werden in
korte tijd gevuld. Na de lunch vertrok de oudste groep, moe maar voldaan naar Aalsmeer. Voor de jonkies begon nu hun trainingsweek,
drie dagen trainen in een ‘lang’ bad.
Voor sommige was dit de eerste keer
en het was echt wennen aan de afstand. Er is uitstekend getraind door
deze groep, waarbij er ook veel aandacht aan techniek is besteed. Bij de
kampeerboerderij was er veel sport
en spel, maar ook voor creativiteit
was er ruimte. Zo werden er behendigheidspelletjes gedaan, maar werden ook de nagels in alle kleuren gelakt. Na de vrijdagochtend training
was er een leuk middagprogramma, naar de GAIA Zoo in Kerkrade.
Een prachtige dierentuin waar veel
te zien was waaronder een prachtige
roofvogelshow. Lekker picknicken,
het was een hele mooie zonnige dag,
en als toetje nog een gesponsord ijsje. De laatste avond was aangebroken en dan is het bonte avond met
als thema Holland’s Got Talent. Met
een echte jury, die vol verbazing was
over de creatieve kwaliteiten van deze zwemmers. De volgende ochtend
vertrok ook deze groep moe en voldaan weer terug naar Aalsmeer. Er
is door beide groepen heel hard getraind, een goede voorbereiding op
het NK en de kringkampioenschappen. Lees alle verhalen op: http://
oceanusaalsmeer.blogspot.com.

Voetbal zaterdag

Aalsmeer langs W.V.-H.E.D.W.
Aalsmeer - Aalsmeer heeft in zijn
laatste thuiswedstrijd in de reguliere competitie de ruim 120 toeschouwers een leuke wedstrijd voorgeschoteld. W.V.-H.E.D.W. kwam voor
de drie punten omdat het nog hoge
ogen gooide voor de derde periode.
Aalsmeer miste in deze wedstrijd vier
verdedigers, waardoor Calvin Koster
en Thomas Harte – normaal voorin te vinden – nu het verdedigingsblok vormden. Behoudens de eerste
10 minuten ging het hun goed af. In
de middenlinie werd Bart de Jong op
spelverdeler Ruben Loeve gezet. Deze kreeg de hele wedstrijd geen kans
om aanvallend iets te betekenen en
zo werd de angel uit het spel van
W.V.-H.E.D.W. gehaald. De grootste
lof oogstte middenvelder Tom Doeswijk. Deze junior liet de gehele wedstrijd zien klaar te zijn voor het grote
werk de komende wedstrijden. Sterk
aan de bal, technisch overzicht en
fysiek sterk. Hier kan Aalsmeer nog
veel plezier aan beleven. Ook de andere junior Mark Ruessink viel sterk
in en liet zien dat scoren niet moeilijk
is. Nog geen 5 minuten in het veld
scoorde hij de 2–0. Ook Salih Yildiz
liet weer de leukste dingen zien deze middag en kreeg als dank hiervoor applaus van het publiek. W.V.H.E.D.W. startte sterk. Vooral op
rechts maakte de snelle en behendige Ward Kool het in de beginfase Vincent Krabbendam erg lastig.
De ballen die hij voortrok op Joost
Hobbel waren op maat, maar de anders veel scorende spits (al 21 doelpunten) kon het net niet vinden en
schoot gelukkig voor Aalsmeer vooral in het zijnet. Al in de 6e minuut
kwam hij vrij voor doel, maar knalde
hard over. Twee kansen op rij kwamen er in de 9e minuut toen uit een
voorzet van Martijn Surie, Joost Hobbel op keeper Ray Smidt knalde. Ook
in de rebound schoot hij voor een
leeg doel naast. Aalsmeer nam het
heft in handen en liet met goed combinatiespel van achteruit opgebouwd
W.V.-H.E.D.W. niet meer in hun spel
komen. Uit een goede combinatie
met Peter Neuvel in de 20e minuut
schoot Tom Doeswijk rakelings over.
Aalsmeer had een sterke periode
de laatste 20 minuten voor de pauze. Een schot in de 31e minuut van
Peter Neuvel ging net naast. En uit
een vrije trap van Vincent Krabbendam kopte Peter Neuvel net over. De
veel scorende spits had zijn dag niet.
Hij verzette bergen werk en creëer-

de voor zichzelf en anderen kansen,
maar zijn vizier stond niet scherp. Intussen bezorgde Salih Yildiz de achterhoede van W.V.-H.E.D.W. veel
overwerk. Dan weer links en rechts
opduikend en tot op de achterlijn
mee verdedigend was hij niet te bespelen. Bas Koeslage, Justin Stam
en Jay Bissumbar moesten soms wel
aan de noodrem trekken om hem af
te stoppen. Uit een corner in de 43e
minuut van Peter Neuvel kopte Calvin Koster de verdiende 1–0 in, alvorens de goed leidende scheidsrechter Germs voor rust floot. Aalsmeer
begon sterk aan de tweede helft en
vooral het sterke optreden van Tom
Doeswijk met aanvallende impulsen hield de W.V.-H.E.D.W. defensie
onder druk. Salih Yildiz kreeg het in
de 66e minuut op zijn heupen. Drie
man passerend haalde hij de achterlijn en toen iedereen de voorzet
verwachtte schoot hij zelf keihard
in. Maar de paal stond een doelpunt in de weg. 65e minuut wissel:
Dirk Jan van der Meer voor Mitch
van Geldorp. Uit een tegenaanval
in de 68e minuut komt Feico Boonstra vrij voor Ray Smidt, maar zijn
redding voorkwam een doelpunt.
Aalsmeer kreeg in deze periode kans
op kans. Lucien Fraenk, Peter Neuvel en de opkomende Calvin Koster konden de bal er niet in krijgen.
W.V.-H.E.D.W. perste er nog van alles uit. Toen zij de laatste 10 minuten met tien man verder moesten (de
wissels opgebruikt) lieten zij ook het
hoofd hangen. 87e minuut wissel:
Mark Ruessink voor Lucien Fraenk.
Mark Ruessink liet in die paar speelminuten zien dat scoren toch niet zo
moeilijk is. Uit een pass van Vincent
Krabbendam liep hij zijn tegenstander eruit en langs doelman Joep Albers ging de bal beheerst in de lange hoek, 2–0. Omdat Castricum in
Zandvoort geen fout maakte en met
3-1 won zijn zij de terechte kampioen geworden en promoveren naar
de eerste klasse. Aalsmeer wacht
komende week op zaterdag 12 mei
nog de wedstrijd tegen T.O.B in Amsterdam. Aanvang 14.30 uur, locatie
Sportpart Melkweg, Meteorenweg
276, Amsterdam. Zaterdag 19 mei
speelt Aalsmeer thuis aan de Dreef
zijn eerste wedstrijd in de nacompetitie tegen Geinoord uit Nieuwegein
voor promotie naar de eerste klasse.
Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Aalsmeer - Vreugde en teleurstelling liggen dikwijl vlak bij elkaar, en
dat bleek zondagmiddag ook weer.
Terwijl de RKAV groep zeer blij was
met de zwaar bevochten overwinning, was er veel malheur bij de bezoekers. Want bij winst was Arsenal
dicht bij de periode titel. De bezoekers op het sportpark van RKAV
werden onthaald op een wedstrijd
met heel veel doelpunten en dat is
bij RKAV weleens anders geweest.
Velen zullen de eerste doelpunten
gemist hebben. Reeds in de tweede minuut was het alle hens aan
dek bij Arsenal, een geweldige kopkans leek de score te gaan openen,
maar het was nog maar het begin.
Een minuut later was het Eric Jansen die met een enorme schuiver
de stand op 1-0 zette. Dat was nog
niet alles, even later was het weer
Eric Jansen die zijn ploeg op een
comfortabele voorsprong van 2-0
zette. Wat een weelde. Lang heeft
RKAV hier niet van genoten. Door
persoonlijke fouten was het zeven minuten later 2-2. In een kwartier tijd vier doelpunten, een prachtig begin. Barry Springintveld was
het die RKAV weer aan een voorsprong hielp, 3-2. En amper was het
gejuich gestopt of Alexander Goes
kreeg het op zijn heupen, met fan-

tastisch kapwerk wist hij de gehele
verdediging van Arsenal in de luren
te leggen, inclusief de doelman, en
zo was de stand weer in het voordeel van RKAV. Maar als men dacht
dat de bezoekers verslagen waren,
dat had men mis. Arsenal bleef aanvallen, RKAV had het zwaar te verduren. De aanvalsdrift van de bezoekers moest en zou toch weleens
beloond worden. En dat gebeurde,
in de vijf en dertigste minuut werd
het 4-3 en een minuut voor de rust
werd het alsnog 4-4. De tweede
helft was een strijd die beide kanten op kon gaan, zowel Arsenal als
RKAV kregen de nodige kansen.
Wie nu scoorde was winnaar,daar
zag het lang naar uit. In de vijf en
zestigste minuut werd Tom Schrama geblesseerd gewisseld voor Van
Halm. Er was nog een wissel en die
kwam op het conto van Timo Peters.
Het was de laatste wedstrijd van Timo in een thuis wedstrijd. RKAV
probeerde van alles om toch de
drie punten in Aalsmeer te houden,
en dat lukte ook nog. Het was Rody Springintveld die met een sublieme goal RKAV op 5-4 zette, en deze
voorsprong werd niet meer uit handen gegeven.
Theo Nagtegaal

Zwemmen, lange baan wedstrijden

Veel medailles Oceanus Maters
Aalsmeer - Bij het Master zwemmen
zijn er twee piekwedstrijden tijdens
het zwemseizoen, dat is het Nederlands kampioenschap masters korte
baan in de maand januari en het open
Nederlands kampioenschap masters lange baan in de maand mei. Het
weekend van 4, 5 en 6 mei stonden
in het teken van lange baan zwemmen. Bij deze wedstrijd, die plaatsvond in Eindhoven, wordt niet alleen
gestreden door de allerbeste masters uit Nederland maar ook uit Bulgarije, België, Duitsland en Italië. Vrijdagmorgen 4 mei werd gestart met
de 1500m vrije slag Dames. Margreet
van der Pol, Annette de Visser en Katinka Elders traden aan op deze lange afstand. Margreet bemachtigde de
zilveren medaille. Annette en Katinka
behaalden beiden brons. Na de middag pauze was het de beurt aan Margriet Grove, zij ging zich uitleven op
de 200 vlinder. Na 3.04,41 tikte zij als
eerste aan en veroverde hiermee dus
goud. Na de vlinder kwamen Ronald
Grove en Tineke van Diggelen beide
uit op de 200 school, allebei veroverde
ze het brons. Margreet en Tineke gingen hun dag afsluiten met de 200 vrije
slag, Margreet werd met 2.44,72 keurig tweede en Tineke vlamde door het
water in een 3.33,34 werd daarmee
derde. Na de dames was het de beurt
aan Ronald. Hij zwom zijn race in
2.31,86 wat een vierde plek opleverde en een persoonlijk record. Een van
de laatste programma nummers van
deze vrijdag was de 200 rug. Hier traden Margriet en Katinka op aan. Margriet tikte als tweede aan, en Katinka
als zesde. Zaterdag 5 mei mochten de
heren 400 vrije slag de dag openen.
Arjan Bellaart en Ronald Grove kwamen uit voor Oceanus. Arjan behaalde goud, Ronald werd vierde. Na de
mannen was het de beurt aan Lau-

Jaap wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis in
Kudelstaart. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma. Er is ook
gelegenheid voor rummicubben en
hartenjagen. Op donderdag 3 mei
is het klaverjassen gewonnen door
Jaap Spaargaren met 5273 punten,
gevolgd door Marry Akse met 5171
punten en op drie is Huub Bouwmeester geëindigd met 5088 punten. Bij het jokeren behaalde Marie van der Jagt met 154 punten de
hoogste eer, op twee Jaap Weij met
182 punten Ook belangstelling voor
deze gezellige middag? Er wordt gekaart van 13.30 tot 16.30 uur. Voor
inlichtingen kan gebeld worden
naar R. Pothuizen via 0297-340776.

ra Staal, Annette , Margriet en Tineke
ook zij gingen zich vol overgave storten op de 400 vrij. Laura veroverde
het zilver, Annette behaalde de vierde plaats, Margriet bemachtigde het
zilver en Tineke werd beloond met
een bronzen medaille. Voor de pauze
stond er nog een estafette op het programma de 4 maal 100 vrije slag gemengd. Na de pauze werd begonnen
met de 4 maal 50 wisselslag estafette. Arjan, Ronald, Margriet en Annette gingen de Oceanus kleuren verdedigen in de klasse 160+, en behaalden brons. Veel tijd om te herstellen
was er niet voor Arjan, hij mocht zich
vrij snel gaan klaarmaken voor de 100
vrije slag, met een 6e plaats meer dan
tevreden. Annette en Margriet net
lekker los gezwommen tijdens de estafette gingen na de heren van start,
6e plek voor Annette en goud voor
Margriet. Ook Tineke en Anya kwamen aan de start op de 100 vrij. Tineke veroverde hier zilver. Ronald pakte vervolgens een zilveren medaille op
de 200 wissel en een gouden plak op
de 100 meter rugcrawl. Laura en Margriet eiste beide het zilver op. Zondag
6 mei begon voor de dames met de
800 vrije slag. Margreet behaalde hier
de vierde plek. Ook Laura en Annette waren super en behaalden zilver
en brons. Na de middag pauze begon Margriet aan de 50 rug wat haar
een zilveren medaille opleverde. Echt
veel tijd om bij te komen is er niet, de
400 wissel zou al snel van start gaan.
Laura bleef haar concurrente ruim
voor, evenals Margriet. Voor beide
dames een gouden medaille. Ronald
zwom zichzelf naar een keurige tweede plaats. Na de wisselslag kwam Tineke nog twee maal in actie, op de
50 vrij wat haar goud opleverde en
een prachtige vierde plaats op de 100
schoolslag. Ronald sloot het toernooi
af met de 100 meter school en pakte brons. De Oceanus giganten kwamen n a drie dagen zwemmen thuis
met thuis na zeven keer goud, zestien
zilveren en dertien bronzen medailles.

Koppelkaarten bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 11
mei is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Aanvang is 20.00 uur. Vanaf 19.30
uur staan koffie en thee klaar voor
alle spelers. Het klaverjassen op 4
mei is gewonnen door Paul Schouten met 5355 punten, gevolgd door
Dirk Tromp met 5247 punten en
Siem Burgers met 5077 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan Lia van
Bemmelen met 3775 punten. Bij het
jokeren behaalde Nel Schouten met
237 punten de hoogste eer.
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Handbalcompetitie jeugd

C4 gemotiveerd naar winst

Talk of the Town Bevrijdingsdag
Aalsmeer - Tijdens de boekuitreiking van zijn boek ‘Een vrij ernstig
geval’ vorig jaar augustus verklaarde
de schrijver Theodore van Houten dat
wat hem betreft het boek, waaraan hij
meer dan tien jaar had gewerkt, nu
wel gesloten was.
Maar niets blijkt minder waar, want
op bevrijdingsdag 2012 is er in de bovenzaal van de Oude Veiling een speciale Talk of the Town, waar Theodore
zijn geschreven tekst een eigen gezicht weet te geven door twee in het
boek voorkomende personen uit te
nodigen: Peta Gallé-Dekker (1927)
en Wampie Posno (1922). Hun verhalen blijven, na al de reeds verstreken
jaren, nog steeds de moeite waard
om naar te luisteren. “Zij mogen ook
nooit vergeten worden”, is de mening
van gespreksleider Van Houten. In het
huis van de ouders van Peta GalléDekker zaten tientallen joodse onderduikers. “Als kind wist je maar weinig,
als zij mij hadden opgepakt dan had
ik niets geweten, mijn moeder hield
alles voor zich zelf.” Wanneer Van
Houten haar herinnert aan de vroegere schooljaren, valt de naam meester Ronner. “Oh die, die gooid e altijd
met krijtjes naar je hoofd.”
Nee, dan dokter Bon en dominee
Knoppers, die komen er in de ogen
van Peta heel wat beter af. “Dat waren fantastische mensen!” Het was
niet alleen maar kommer en kwel tijdens deze jaren, want verliefd kon je
ook in de oorlog worden. “Een van de
mensen die bij ons sliep nam op een
keer zijn zoon mee. Nou ik vond hem
wel wat.” Dat bleek wederzijds en er
werd getrouwd. “Jan werd na de oorlog standwerker en ik ving het geld.”
Muziek hield leven dragelijk
Het is indrukwekkend om te horen
hoe mensen zich in de meest ellendige omstandigheden toch wisten te
handhaven. Door muziek bleef het leven dragelijk vertelde Philip Paar die
zichzelf begeleidde aan de piano. Hij
liet een aantal bekende melodieën
horen die door de gevangenen waren voorzien van nieuwe teksten. “Die
moffen verstonden toch geen Nederlands. In de kampen werd veel gezongen en muziek gemaakt”, legde hij het
groot aantal belangstellenden uit.

Fietsen met houten banden
Wampie Posno zat ondergedoken bij
Al Jongkind die in een klein huisje woonde aan de Spoorlaan 5. Een
huisje dat geschikt was voor drie personen, maar waar 14 mensen woonden, een paar honden en ook nog een
varken. Wampie kwam uit een rood
nest, was lid van de Arbeiders Jeugd
Centrale (AJC). Haar vader oefende
het vak van diamantslijper uit. Tijdens
die onderduikjaren werd er heel wat
af gediscussieerd, ook hield men een
dagboek bij er werd wol gesponnen,
en eten vergaard. Wampie ging er op
een fiets met houten banden op uit
helemaal naar Drente.
“Het was spannend, want je was natuurlijk als de dood dat je gesnapt zou
worden. De zijden spekken hadden
wij op ons lijf gebonden. Maar tijdens
de tochten werd er ook veel gelachen
hoor.” De Duitse invallen komen boven tafel. “Een van de mannen moest
zich twee uur lang verschansen op de
koekoek, hij werd gelukkig niet gevonden, ondanks dat de Duitsers het
huis hadden uitgelicht.” En ook het
ontberen van elektriciteit, de luizen
en vlooien die zij tijdens het verblijf
in de koeienstallen hadden opgelopen worden besproken. Dan verklaart
Wampie (vernoemd naar de hoofdpersoon Uit den Doolaards Wampie,
roman van een zorgeloze zomer) dat
zij nauwelijks meer over deze periode spreekt. “Ja nu, omdat het van jou
moet. Maar natuurlijk leeft de oorlog
nog wel bij mij.” Wampie Posno werd
later regisseuse bij de jeugdserie ‘De
stratenmaker op zee show’ van de
VARA.
Derde druk
Inmiddels is het boek ‘Een vrij ernstig
geval’ aan zijn derde druk toe en lijkt
het een terechte vraag of er voor de
schrijver ooit wel los te komen is van
alle vertelde verhalen en gelezen dossiers. Theodore van Houten gaf min
of meer zelf het antwoord. Hij was
blij met deze geslaagde middag. Wat
hem betreft zullen de komende Bevrijdings-Talk of the Town-gesprekken altijd in het teken blijven staan
van de Aalsmeerse oorlogstijd.
Janna van Zon

Veel talent op Kudelstaartse voetbalvelden

KNVB West 1winnaar 21ste
RKDES D-juniorentoernooi
Kudelstaart – Zondag 29 april
werd op het sportcomplex van RKDES voor de 21e keer een groot
toer¬nooi voor D-junioren gespeeld. Het jeugdbestuur van voetbalvereniging RKDES was er opnieuw in geslaagd diverse topclubs
naar Kudelstaart te halen. Ondanks
het koude begin van de dag, werd
het toch een zeer geslaagd toernooi
met uitstekende scheidsrechters en
zonder enige wanklank.
De goede organisatie, maar ook de
uitstekende accommodatie van de
Kudelstaartse vereniging zijn enkele belangrijke afwegingen voor diverse clubs om ieder jaar weer terug te komen. De deel¬name van
het selectieteam van de KNVB West
I, Argon, DWS, Jong Aalsmeer United, Rijnsburgse Boys, Roda’23 en

VVSB, maar ook de deelname van
RKDES, stonden wederom garant
voor een fantastische voetbaldag.
Het toernooi begon koud, maar mede door het hartverwarmende voetbal dat op de diverse velden te bewonderen viel, steeg de temperatuur allengs. Zo’n 120 spelers en 24
begeleiders waren de gehele dag in
touw en uiteindelijk zou het spannende toernooi meerdere malen op
doelsaldo worden beslist. Tenslotte stonden na uitermate boeiende
halve finales zeer verrassend DWS
uit Amsterdam en het selectieteam
KNVB West 1 tegenover elkaar in
de finale en won het KNVB-team de
wedstrijd en dus het toernooi. Argon behaalde de derde plaats. RKDES wist plaats zes te bemachtigen.
Jong Aalsmeer United vormde de
hekkensluiter.

Aalsmeer - Op zondag 6 mei stond
er voor de jongens C4 van FIQAS
Aalsmeer een thuiswedstrijd tegen
een sterk meisjesteam van BDC op
het programma. En iedereen kon lekker uitslapen, want die begon pas om
11.00 uur. En alle jongens waren ook
uitgeslapen, want er stonden acht
zeer gemotiveerde mannen te trappellen om aan de wedstrijd te beginnen.
FIQAS begon sterk, miste aanvallend
nog wat schotkracht en een goede
doelvrouw stond een voorsprong in de
weg. De wedstrijd golfde op en neer
en uiteindelijk wist BDC op 1–0 voorsprong te komen. Maar aanvallend
ging het nog beter lopen bij de C4 en
al snel namen ze de leiding over en
gaven deze tot de rust ook niet meer
uit handen door heel sterk verdedigend spel. Ruststand 5–4. Het was
coach Rob zijn laatste competitiewedstrijd van het seizoen en het zou voor
hem natuurlijk een mooi afscheid zijn

om deze partij winnend af te sluiten.
De tweede helft starten de mannen
dan ook zeer strijdvaardig en liepen
uit naar 12–5. Een leuk detail: de eerste zeven doelpunten werden allemaal
gescoord door jongens met een voornaam die begon met een T. Toch zag
je langzamerhand bij de mannen dat
de krachten afnamen. Daar kon de tegenstander van profiteren en terugkomen 12–7. Maar uiteindelijk sloot FIQAS Aalsmeer toch af met een (kleine) 13–11 voorsprong. Team en begeleiding hebben met z’n allen genoten
van een heerlijke wedstrijd met een
groot compliment naar de jongens die
al hun trainingsarbeid hebben omgezet in een geweldige wedstrijd. Ook
een compliment aan de trainers die in
dit seizoen deze stap voortwaarst met
de jongens hebben kunnen maken!
Nog één thuiswedstrijd voor de boeg
en dan zit het competitiegedeelte voor
dit seizoen erop.

Bacchus afgeladen vol

Geslaagde CD realeaseparty Ten Beers After
Aalsmeer - Zaterdagavond 5 mei
werd de jongste telg uit het oeuvre
van Ten Beers After, ‘Six Pack’ genaamd ten doop gehouden in cultureel café Bacchus. Bacchus was afgeladen met vrienden, bekenden en
fans van deze band, die alweer ruim
twintig jaar de Aalsmeerse muziek
scene domineert. In de van Ten Beers
After bekende up tempo stijl werden
twee stevige sets weggewerkt waarin
het publiek kon genieten van de brede muziekkeuze van deze band. Het
leuke aan Ten Beers After is de muzikale variatie waardoor de band verschillend publiek aanspreekt, maar

ook niet gauw gaat vervelen. Daarnaast zorgt de ruime ervaring van de
acht muzikanten voor een optreden
dat staat als een huis. De pauze werd
benut om het eerste exemplaar uit te
reiken aan Job Tas, de vaste geluidsman en degene die naast toetsenist
Jacko Hansen veel tijd in de productie van deze CD gestoken heeft. Na
de pauze werden de zes nummers
van de CD gespeeld, waarbij de TBA
uitvoering van Karen Young’s Hot
Shot zichmakkelijk kon meten met
het origineel. Om 0.30 uur werden de
laatsen noten gespeeld en kon de after party beginnen.

