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Inbraak in schuur op eiland
3 Hengeldieven betrapt!
Aalsmeer - Om vijf uur in de och-
tend van maandag 5 mei heeft de po-
litie drie jongeren aangehouden, die 
ingebroken hadden in een schuur op 
een eiland in de Westeinderplassen. 
De jongens van 15, 16 en 19 jaar uit 
Hazerswoude, Rijsenhout en Ouder-
kerk hadden een waterfiets geleend 
om naar zeggen te gaan nachtvis-
sen. In de vroege ochtend zag de ei-
genaar van de waterfiets de drie te-
rug komen met bij zich een groot aan-

tal hengels. De man wist dat een be-
kende van hem uit Rijsenhout onlangs 
aangifte had gedaan van diefstal van 
hengels uit zijn schuur op een eiland. 
Hij vertrouwde het niet en alarmeerde 
de politie. Agenten waren ter plaatse 
toen de drie uit de waterfiets stapten. 
Ze zijn aangehouden en meegenomen 
voor verhoor. De hengels werden her-
kend door de rechtmatige eigenaar en 
zijn aan hem terug gegeven. De alerte 
verhuurder is hartelijk bedankt.

Diefstal in kerk
Aalsmeer - Op zaterdag 3 mei 
tussen negen en twaalf uur in 
de ochtend heeft een eenvou-
dige diefstal plaatsgevonden in 
de kerk aan de Stommeerweg. 
Een bezoekster ging bloemen 
leggen vooraan in de kerk. 
Haar tas had ze op een bank 
achter in de ruimte laten staan. 
Toen zij terug kwam, ontdekte 
de vrouw dat de rits van haar 
tas open stond. Uit de tas zijn 
haar rijbewijs, creditcard en 
bankpassen gestolen. De ge-
dupeerde dame kwam hoogst 
verbaasd aangifte doen bij de 
politie. Ze gaat al zestien jaar 
wekelijks bloemen leggen en 
laat haar tas dan achter liggen. 

Damesfiets weg
Kudelstaart - In de nacht van 
donderdag 1 op vrijdag 2 mei 
is uit een schuur in Zeemanhof 
een fiets gestolen. Het betreft 
een Giant Centro damesfiets, 
wit van kleur en het serienum-
mer eindigt op 699. De fiets is 
voorzien van een kinderzitje en 
fietstassen.

Slotverklaring     
van coalitie
Aalsmeer - Op maandag 12 mei 
aanstaande presenteert forma-
teur Ko Weststrate in een openba-
re bijeenkomst zijn eindrapportage 
en slotverklaring van de coalitieon-
derhandelingen in Aalsmeer. De bij-
eenkomst vindt plaats van 20.00 tot 
21.00 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis en is openbaar te be-
zoeken.
 

Gereedschap 
uit auto

Aalsmeer - In de avond en 
ochtend vn zondag 4 op maan-
dag 5 mei is gereedschap ge-
stolen uit een aan het begin 
van de Oosteinderweg gepar-
keerde auto. De eigenaar had 
vergeten zijn voertuig af te 
sluiten. De wagen is geheel 
doorzocht. De dieven zijn er 
vandoor gegaan me een ge-
reedschapstas met hierin on-
der andere een boormachine 
en twee zagen. De apparatuur 
is van een bekend merk en was 
nog vrij nieuw.

Schouderletsel 
na val me fiets

Kudelstaart - Op donder-
dag 1 mei rond acht uur in de 
avond heeft een eenzijdig on-
geval plaatsgevonden op de 
Bilderdammerweg. Een 42 jarie 
vrouw uit Kudelstaart was on-
gelukkig ten val gekomen met 
haar fiets. Ze is per ambulance 
naar het ziekenhuis vervoerd. 
Hier werd geconstateerd dat 
de 42 jarige haar sleutelbeen 
heeft gebroken.

Weer hennep in 
bedrijfspand

Aalsmeer - Op woensdag 30 
april is na een anonieme tip 
een hennepplantage opge-
doekt in een bedrijfspand aan 
de Oosteinderweg, hoek Ho-
ge Dijk. Agenten zijn direct ter 
plaatse gegaan en kwamen 
oog in oog te staan met zo’n 
800 net getopte hennepplan-
ten. Zo goed als zeker waren 
de telers er net vandoor met 
hun buit. De lampen en filters 
waren nog in werking. Alle ap-
paratuur is in beslag genomen 
en vernietigd. Het wijkrecher-
cheteam doet onderzoek naar 
de kwekers en de huurders van 
het pand.

Openstaande 
boetes geïnt!
Aalsmeer - Op dinsdag 29 april 
rond zes uur in de middag heeft 
een botsing plaatsgevonden op de 
Aalsmeerderweg tussen een brom-
fiets en een politiebureau. De be-
stuurder van de bromfiets, een 32 
jarige man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats, verleende geen voor-
rang. Uit gegevens bleek vervolgens 
dat de man gesignaleerd stond van-
wege openstaande boetes voor een 
totaalbedrag van 1071 euro. De 32 
jarige is gaan bellen en heeft via 
een vriend zijn schuld kunnen beta-
len. Dezelfde dinsdag, om half drie 
in de middag, is een 41 jarige man 

uit Aalsmeerderbrug aangehou-
den in de Geraniumstraat vanwege 
eveneens nog openstaande boetes. 
Hij voor een bedrag van liefst 1176 
euro’s. De man gaf te kennen de re-
kening niet te kunnen betalen. Hier-
op is zijn voertuig in beslag geno-
men. Op woensdag 30 april is nog 
een derde persoon gevraagd open-
staande boetes te betalen. De au-
tomobilist werd tot stoppen ge-
maand op de Oosteinderweg, hoek 
Pontweg. De 31 jarige zonder vas-
te woon- of verblijfplaats heeft de 
schuld van 370 euro betaald. Voor 
een vierde inning hoefden agen-
ten niet de deur uit. Afgelopen dins-
dag 6 mei kwam een inwoner uit 
Aalsmeer zijn boetes voor totaal 
zo’n 800 euro betalen in het politie-
bureau

Onderhoud banen Schiphol

Afscheid van bestuurders 
Auke en Marieke bij PvdA

Burgemeester op bezoek!
Bijeenkomst Ondernemers 
Vereniging Kudelstaart

Aalsmeer - Binnenkort is er wordt er 
weer onderhoud aan diverse banen op 
Schiphol uitgevoerd. Dit heeft gevol-
gen voor het vliegverkeer, ook boven 
Aalsmeer. De Buitenveldertbaan is tot 
en met 26 mei dicht als gevolg van on-
derhoud en renovatie van de kruising. 
Omdat de Buitenveldertbaan de enige 
baan op Schiphol in oost-west richting 
is, worden vooral de Kaagbaan en de 
kleinere Schiphol-Oostbaan in deze 
periode meer ingezet. Van 2 tot en met 
22 juli wordt vervolgens onderhoud 
aan de Kaagbaan uitgevoerd. Over-
dag, van 6.00 tot 22.30 uur, wordt dan 
in principe de Aalsmeerbaan als alter-
natief gebruikt in combinatie met de 
Zwanenburgbaan. Bij een meer ooste-
lijke of westelijke wind en bij beperk-
te zichtcondities kunnen andere baan-
combinaties worden gebruikt en kan 
bijvoorbeeld ook de Buitenveldert-
baan worden ingezet. ’s Nachts, van 
23.00 tot 6.00 uur, wordt in principe de 
Zwanenburgbaan ingezet als alterna-
tief voor de Kaagbaan.

Veegprogramma Polderbaan 
Tot en met 1 juni wordt op 14 dagen 

(niet opeenvolgend) circa 4 uur ge-
veegd op de Polderbaan. Het vegen 
start in de meeste gevallen om 18.00 
en duurt tot 22.00 uur. Het deels niet 
beschikbaar zijn van de Polderbaan 
leidt bij noordenwind in de start-
piek (van circa 20.00 tot 22.00) tot ex-
tra gebruik van de Buitenveldertbaan 
voor starts richting het oosten en het 
zuiden. In de landingspiek (van on-
geveer 18.00 tot 20.00) kan dit lei-
den tot extra inzet van de Buitenvel-
dertbaan als tweede landingsbaan 
naast de Zwanenburgbaan. Voor vra-
gen en/of klachten kunnen inwoners 
terecht bij het Bewoners Aanspreek-
punt Schiphol (BAS). Dit is het infor-
matie- en klachtencentrum waar om-
wonenden terecht kunnen met al hun 
vragen, bijvoorbeeld over het baange-
bruik, en klachten over het vliegver-
keer op Schiphol. BAS is bereikbaar 
via telefoonnummer 020-6015555 en 
is dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur ge-
opend, ook in het weekend. Voor meer 
informatie kan op www.bezoekbas.nl 
gekeken worden. Ook is op de pagina 
www.aalsmeer.nl/Schiphol meer infor-
matie vinden.

Aalsmeer - Op 30 april, één dag 
voor de dag van de arbeid, heeft de 
PvdA afdeling Aalsmeer afscheid 
genomen van de bestuurders Auke 
Ham en Marieke van Duijn. Het af-
scheid vond plaats in de Oude Vei-
ling en is goed bezocht. Auke Ham 
verwelkomde iedereen en in het bij-
zonder Janny Oosterloo, die juist de 
week ervoor een Koninklijke Onder-
scheiding had ontvangen van de 
burgemeester voor al haar vrijwilli-
gerswerk bij onder andere de PvdA. 
Vervolgens kregen de leden de ge-
legenheid om hun impressie en er-
varing over de campagne van de af-
gelopen gemeenteraadsverkiezin-
gen naar voren te brengen. Over 
het algemeen was men zeer posi-

tief over de verkiezingscampagne. 
Veel enthousiasme van een gewel-
dig team. Jammer dat zich dat niet 
heeft vertaald in een groter aantal 
zetels. Maar dit onderdeel is al uit-
gebreid besproken in PACT verband 
tijdens een bijeenkomst op 5 april. 
Hierna werden de twee bestuur-
ders officieel bedankt voor hun in-
zet met een boek dat, hoe kan het 
anders, over de politiek gaat en met 
een mooie bos bloemen. Ook de le-
den van de kandidatenlijst hebben 
een boeket bloemen aangereikt ge-
kregen. De punten die daarna aan 
de orde kwamen was het aanvullen 
van de twee vrijgekomen plaatsen 
in het bestuur en de Europese Ver-
kiezingen op 22 mei.

Kudelstaart - Woensdagavond 
14 mei komt burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder kennismaken met On-
dernemers Vereniging Kudelstaart. 
Ze komt vertellen over haar eerste 
jaar in Aalsmeer als burgemeester 
en staat open voor vragen en idee-
en. Later op de avond komt ook de 
voorzitter van de jubilerende Dorps-
raad, Robert Uytenbogaard, een uit-

eenzetting geven overe de activi-
teiten van de jubilerende raad. De-
ze boeiende avond wordt afgeslo-
ten met een optreden van zanger en 
entertainer Rick van der Kroon. De 
avond begint om 20.30 uur en vindt 
plaats in dorpshuis Het Podium aan 
de Kudelstaartseweg. Voor meer in-
formatie kan gebeld worden naar 
Rob Raggers, tel. 360911.

Briljanten huwelijk
Ina en Leen Kroes 65 jaar een paar 
Aalsmeer - Al 65 jaar delen ze lief 
en leed, Ina Reuzenaar en Leen 
Kroes. Op 4 mei in 1949 gaven zij 
elkaar het jawoord in het gemeen-
tehuis (nu Oude Raadhuis) in de 
Dorpsstraat om daarna gezellig te 
gaan feesten in het nabijgelegen 
Irene. Het was de dag van de do-
denherdenking, dus ook de feest-
gangers hebben destijds om acht 
uur twee minuten stilte gehou-
den. Op een woensdagmiddag zijn 
Ina en Leen getrouwd. Het moment 
dat de winkel, de slagerij van vader 
Kroes, dicht was. Niet verwonderlijk 
misschien dat niet alleen Leen de-
ze dag in het huwelijksbootje stap-
te, maar ook zijn broer Joop. Heel 
luxe voor die tijd, zo net na de oor-
log, was dat het kersverse echtpaar 
direct een woning kon betrekken. 
Vader Kroes had in de Ophelialaan 
een dubbelwoonhuis laten bouwen. 
“Gloednieuw, ze waren jaloers op 
ons”, vertelt Ina, die van oorsprong 

uit Alkmaar komt. Echtgenoot Leen 
heeft zij leren kennen in de oorlog 
via een tante in de Haarlemmer-
meer, waar zij regelmatig logeerde. 
“Leen was een vriend van mijn neef.” 
Ina, bijna 90 jaar, woont nog steeds 
in hetzelfde huis. Leen, bijna 93 jaar, 
helaas niet meer. Hij is aan een kant 
verlamd en heeft verzorging nodig. 
Sinds enkele jaren woon hij, overi-
gens met plezier, in Bornholm. Drie 
keer per week stapt Ina in de regio-
taxi en komt naar hem toe. “Ze heb-
ben het nog heel fijn met elkaar”, 
vertellen de kinderen Ed en Lydia. 
Spelletjes spelen een belangrijke rol 
in het leven van beide echtelieden 
en de familie. Samen klaverjassen 
en rummicuppen Ina en Leen veel. 
Ook uiteraard met de bewoners van 
het ouderentehuis. Volgens de fami-
lie speelt Leen overigens vals bij het 
rummicuppen. “Hij gaat teveel voor 
z’n beurt en hij kan niet tegen z’n 
verlies.” Leen was vroeger lid van 

Het briljanten paar Ina Reuzenaar en Leen Kroes temidden van burgemeester 
Jobke Vonk-Vedder, dochter Lydia en zoon Ed.

Respectvolle herdenkingen
Aalsmeer - Bij de gedenksteen in 
het gemeentehuis, de monumenten 
Hell’s Fury in Oosteinde en de Pro-
peller in Kudelstaart zijn afgelopen 
zondag 4 mei nationale herdenkin-
gen gehouden. 

De bijeenkomsten ter herden-
king van de gevallenen in de Twee-
de Wereldoorlog zijn goed be-
zocht door inwoners van alle leeftij-
den, maar belangrijker zijn respect-
vol verlopen. Bij het gemeentehuis 
werd de muziek verzorgd door Flo-

ra, aan de herdenking in Oosteinde 
verleenden Sursum Corda en man-
nenkoor Con Amore medewerking 
en bij de Propeller in Kudelstaart 
liet Aalsmeers Harmonie van zich 
horen. Bij zowel het gemeentehuis 
als bij de Propeller droegen enke-
le leerlingen van de basisscholen 
de Brug, de Zuidooster en OBS Ku-
delstaart gedichten voor naar aan-
leiding van het thema ‘Vrijheid’. Een 
daarvan is van Zuzia en heet ‘Hoe 
zou het zijn?’: Hoe zou het zijn ge-
weest, als er geen Tweede Wereld-

oorlog was. Hoe zou het zijn als je 
dan een Joods kindje was. Veel rust 
en geen geweld, geen fysieke pijn, 
dat zou nou echt heel fijn zijn. En 
wie zou Adolf Hitler dan zijn? Mis-
schien wel een kunstenaar. 10 Mei 
was het begin van verdriet en pijn, 
legers en pistolen hoorden er nou 
eenmaal bij. Na 5 jaar gevecht en 
verzet was het klaar, weg met al dat 
gehuil en de pijn. Na de voordrach-
ten volgden toespraken van burge-
meester Jobke Vonk-Vedder bij het 
gemeentehuis en van de raadsleden 
Job Kluis en Dirk Stoker in Oostein-
de en Richard Buskermolen in Ku-
delstaart. Na de twee minuten stil-
te, het was opvallend stil, zelfs geen 
vliegtuig in de lucht, werd het eerste 
couplet van het Wilhelmus door de 
muziekverenigingen gespeeld. De 
herdenkingen werden besloten met 
kransleggingen. De kransen bij het 
gemeentehuis werden aangegeven 
door scouts van Wiol & Willem Ba-
rendsz en zijn gelegd door burge-
meester Vonk en nestor van de ge-
meenteraad Rene Martijn, namens 
de senioren door Elly Offerman en 
Janny Oosterloo en door twee leer-
lingen. Daarna werd aan alle aan-
wezigen de gelegenheid gegeven 
om bloemen te leggen bij de monu-
menten voor de gesneuvelden. 

Foto’s: Jacqueline Kristelijn 
en Kick Spaargaren

klaverjasclub Onder Ons en brid-
gevereniging Strijd en Vriendschap 
en is bij beide clubs kampioen ge-
weest. Als jongen was hij heel spor-
tief, hij voetbalde onder andere bij 
VVA, nu leest hij graag en schuift 
graag aan bij alle spelletjes en acti-
viteiten. “Ook sjoelen”, zegt hij. 
De twee broers van Leen zijn net als 
hun opa en vader het slagersvak in-
gegaan. Leen niet. Hij deed de Mu-
lo, de handelsavondschool en ging 
werken in de administratie en boek-
houding bij achtereenvolgens Ge-
meentewerken, de Hollandsche 
bank en de KLM. Ina was trouwens 
vroeger ook heel sportief en zat op 
gymmen bij Olympia (nu SV Om-
nia). Samen kreeg het stel zoon Ed 
en dochter Lydia en inmiddels zijn 
ze de trotse (over)grootouders van 
zes kleinkinderen en twee achter-
kleinkinderen. Vooral Ina is een gro-
te fan van de Van der Valk restau-
rants. Hier met familie gaan eten is 
wat moeilijker, maar het 65 jaar ge-
trouwde paar heeft wel met fami-
lie en een groepje vrienden kun-
nen genieten van de kookkunsten 
van Van der Valk. Een cateringte-
am van het A4-restaurant (de fa-
voriet van de hele familie) is afge-
lopen zaterdag 3 mei ‘gewoon’ naar 
het zorgcentrum gekomen en heeft 
hen getrakteerd op een ‘ouderwets’ 
lekker Van der Valk diner. Een leuke 
traktatie vonden Ina en Leen ove-
rigens ook het cadeau wat burge-
meester Jobke Vonk-Vedder naast 
een prachtig boeket bloemen mee-
nam op donderdag 1 mei. De kopie 
van de trouwakte viel in de smaak 
en is uitgebreid besproken. Naast 
de felicitaties van het gemeentebe-
stuur, hebben Ina en Leen ook een 
gelukwens ontvangen van hare ma-
jesteit de Koning en bij deze, minder 
sjiek maar gemeend, van de Nieu-
we Meerbode. Gefeliciteerd met dit 
briljanten huwelijk!
Door Jacqueline Kristelijn
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Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout – In het gebouw van 
voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje wordt op zondag 
11 mei voor de laatste keer dit sei-
zoen weer een vogelbeurs gehou-
den. 

Ook nu zijn er weer enkele han-
delaren aanwezig met verschillen-
de soorten vogels, waaronder ka-
naries, tropische vogels en kleine 

en grote parkietsoorten. Ook le-
den bieden hun eigen gekweek-
te vogels te koop aan en u kunt 
bij hen voor eventuele vragen te-
recht. Ook voer- en vogelbeno-
digdheden zullen verkrijgbaar zijn. 
Belangstellenden zijn welkom tus-
sen 9.30 en 13.30 uur, de entree 
bedraagt 50 eurocent. De volgen-
de beurs van de Rijsenvogel is in 
september. 

Laatste weekend theaterseizoen
U2NL en Moederdagconcert 
met LA The Voices in Crown
Aalsmeer - Het is alweer het laatste 
weekend van het theaterseizoen voor 
het Crown Theater Aalsmeer. Er is voor 
elk wat wils. Vrijdag 9 mei staat U2NL 
op de planken. Europa’s meest suc-
cesvolle coverband, van de wereldbe-
kende popgroep U2, bestaat uit vier 
fantastische muzikanten die gek zijn 
van muziek. En die muziek maken zij 
het liefst voor volle zalen met mensen 
die uit hun dak gaan. Daarom maakt 
U2NL van elke show een feest. Ze zijn 
al ruim tien jaar bezig en maken naast 
U2 covers, die ze overigens op hun ei-
gen manier vertolken, ook zelf num-
mers. Heb je zin in honderd procent 
rock ’n roll op de bühne? Koop dan 
nu een kaartje voor de sprintprijs van 
21,50 euro (waarbij geldt op is op) Een 
regulier kaartje kost slechts 25 euro. 
Aanvang is 20.00 uur.

Mariska van Kolck
Dan staat vervolgens zondagmiddag 
een show van een heel andere orde 
geprogrammeerd: Mariska van Kolck 
zal om 15.00 uur een prachtige Moe-
derdagvoorstelling verzorgen in the 
Club ‘exclusief bij ‘Bob & Gon’. In het 
knusse theater zingt Mariska beroem-
de musical- en fi lmhits, nummers van 
de Carpenters en lekkere Nederland-
se liedjes van haar CD ‘Wat een ge-
luk’ onder muzikale begeleiding van 
allround pianist Bernd van den Bos. 
Een nostalgisch concert om niet te 
missen! Een kaart voor deze voorstel-
ling, speciaal voor moeder, is al te ver-
krijgen vanaf vijftien euro. Er kan te-
vens voor een High Wine arrangement 
worden gekozen voor een extra fees-
telijk tintje.

Uniek concert 
De laatste keuze die gemaakt kan 
worden voor het laatste weekend 
van het theaterseizoen is het speci-
ale Moederdagconcert ‘Lieve Mama’ 
van Los Angeles–The Voices. Speciaal 
voor Moederdag treden de vier heren 
op met een live orkest. In een kort te-
lefonisch interview met misschien wel 
de meest opvallende zanger van de 
groep (namelijk die met de lange zil-
veren lokken) vertelt Peter Strykes het 
volgende: “We komen met ons eigen 
repertoire, maar vullen deze aan met 
een aantal echte ‘mama-liedjes’, zo 

vertolken we onder andere een num-
mer van Il Divo, maar de rest blijft een 
verrassing.” Op de vraag voor welke 
leeftijden het concert geschikt is zegt 
Peter lachend: “Nou onze jongste fan 
is vijf jaar oud en de oudste vierenne-
gentig, dus het is met recht voor al-
le leeftijden toegankelijk.” Mogen de 
bezoekers na de voorstelling nog met 
jullie op de foto? “Ja, wij mengen ons 
absoluut in het publiek en nemen echt 
de tijd voor onze fans. Dat foto’s ne-
men duurt soms wel een uur, maar 
dat maakt ons niet uit. Er wordt tevens 
merchandise verkocht na afl oop.” De 
laatste vraag die we Peter stellen is 
waarom mensen naar dit unieke con-
cert toe moeten komen. Hij antwoordt 
als volgt: “Omdat alle moeders in Ne-
derland het verdienen om eens fl ink 
in het zonnetje gezet te worden. Het 
wordt echt een heel speciaal en uniek 
Moederdagconcert.” De mannen van 
de zanggroep, die verder bestaat uit 
Remko Harms, Richy Brown en Roy 
van den Akker, laat menig vrouwen-
hart sneller kloppen met hun zang-
stemmen en individuele kwaliteiten. 
Ze staan samen garant voor kippen-
vel en emotie in muziek. Van pop tot 
klassiek. Nummers vol power, pas-
sie, muzikaliteit en sublieme teksten. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dat kan. 
Op zondag 11 mei om 19.30 uur staat 
LA the Voices in de grote zaal. Toe-
gangsprijzen en arrangementen voor 
alle voorstellingen zijn te vinden op de 
website van het Crown Theater www.
crowntheateraalsmeer.nl. Kaarten zijn 
ook een uur voor aanvang van iedere 
voorstelling te verkrijgen aan de kassa 
van het theater aan de Van Cleeffkade 
15 of reserveer telefonisch via See Tic-
kets 0900-1353.

Door Miranda Gommans

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Zaterdagmiddag offi ciële opening
Nederlandse Kring van Tekenaars 
zes weken in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - “Ik teken om de wer-
kelijkheid te onderzoeken, te be-
leven, te doorvoelen en als in een 
soort dagboek vast te leggen”, zegt 
Rob Polak, één van de dertig leden 
van de Nederlandse Kring van Teke-
naars. De Kring werd in 1947 in Am-
sterdam opgericht als forum voor 
beeldende kunstenaars die het te-
kenen als autonome kunst en als 
zelfstandig uitdrukkingsmiddel 
praktiseren. Al meer dan vijfhon-
derd jaar ligt de beheersing van de 
tekenkunst ten grondslag aan het 
werk van grote meesters. De le-
den van de Kring anno nu worden 
verenigd door een universeel ge-
voel dat tekenen de basis is van alle 
kunstenaars, in de meest uiteenlo-
pende richtingen. Vanaf aanstaande 
donderdag 8 mei is de Nederland-

se Kring van Tekenaars neergestre-
ken in het Oude Raadhuis met een 
spraakmakende expositie van uit-
sluitend tekeningen. Twaalf van de 
dertig leden van de Kring stellen 
hun meest betekenisvolle kunst-
werken tentoon. De werkgroep voor 
beeldende kunst van de Stichting 
voor Kunst en Cultuur is bijzonder 
trots om kunstminnend Aalsmeer 
deze prachtige expositie te mogen 
tonen in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9. Een kijkje gaan ne-
men kan tot en met zondag 22 juni 
iedere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. De expo-
sitie wordt aanstaande zaterdag 10 
mei om 14.00 uur offi cieel geopend 
door de voorzitster Wilma Laarakker 
van de Kring. Belangstellenden zijn 
van harte welkom.

Homeopathie bij acute klachten
Aalsmeer - Tijdens de cursus ‘Home-
opathie bij acute klachten’ leren deel-
nemers om te werken met 37 home-
opathische geneesmiddelen. Na het 
volgen van de cursus zijn zij zelf in 
staat om bij de meeste acute klachten 
direct een homeopathisch geneesmid-
del in te zetten. 

Door het gebruik van deze genees-
middelen is het vaak niet meer nodig 
om pijnstillers, medicijnen of antibioti-
ca te gebruiken. Bij acute klachten zal 
een goed gekozen homeopathisch ge-
neesmiddel snel werken, soms al na 10 

minuten. Tijdens de cursus wordt on-
der andere aandacht besteed aan de 
behandeling van kneuzingen, verbran-
ding, beten, hoesten, verwonding, oor-
ontsteking, blaasontsteking, spugen, 
diarree, reisziekte, griep en koorts. De 
cursus bestaat uit de woensdagavon-
den 21 en 28 mei en 11 juni van 20.00 
tot 22.00 uur en wordt gegeven in de 
praktijk van Catinka, met het oog op 
gezondheid in de Wilgenlaan 14. De 
kosten zijn 60 euro inclusief de sylla-
bus en een kopje thee. Graag van te 
voren inschrijven via 0297-363848 of 
info@catinka.nl. 

Aalsmeer - Wekelijks worden activiteiten voor senioren in deze rubriek weer-
gegeven. Weet wel: vol is vol.

Restaurants
Als u een senior bent, dan bent u welkom om te komen eten in één van de se-
niorenrestaurants:
Wijkpunt Voor Elkaer, Nobelhof 1, Kudelstaart, tel: 0297- 82097, op weekdagen 
van 12.00 tot 14.00 uur en op zondag van 14.00 tot 16.00 uur.
Zorgcentrum Aelsmeer aan Molenpad 2, tel: 0297-326050, op weekdagen van 
12.00 uur tot 13.00 uur en op dinsdag en donderdag om 17.30 uur.

Het eten van deze week
Donderdag  8 mei:  Kipfi let of roomschnitzel met o.a. broccoli, Romanobonen.
Vrijdag 9 mei:  Bami Goreng of hamburger met o.a. specieboontjes en 
  aardappelen
Maandag  11 mei:  Kip-champignonschnitzel of runderriblap met o.a. salade, 
  risotto of bloemkool
Dinsdag  12 mei:  Kalkoenreepjes of rundervink met o.a. gemengde 
  groenten  of postelein
Woensdag  13 mei:  Kippenpoot of varkensragout met o.a. appelmoes of 
  snijbonen
Donderdag  14 mei: Speklapje of hamlapje met o.a. spitskool of Franse 
  boontjes

Een driegangen maaltijd kost 8,50 euro. Als u een dag van te voren belt, dan 
wordt er zeker op u gerekend.

Thuiszorg? Lidmaatschap niet nodig
De gedachte leeft nog bij velen dat men lid van een organisatie moet zijn 
om van die organisatie thuiszorg te kunnen ontvangen. Dit stamt nog uit de 
tijd van de kruisverenigingen. Voor de feitelijke zorgverlening is een lidmaat-
schap echt niet nodig. Van Thuiszorg Aalsmeer, onderdeel van Zorgcentrum 
Aelsmeer, kunt u zonder lidmaatschap zorg ontvangen. Het enige dat nodig is, 
is een zorgindicatie of toewijzing, die is afgegeven door het Centrum Indica-
tie Zorg of door de gemeente. Heeft u thuiszorg nodig , maar weet u niet hoe 
dit aan te vragen, neem dan contact op met zorgconsulent Yvon Molenkamp. 
Zij zal u advies geven over hoe te handelen. Zij is bereikbaar op 0297-820966.

Palingvisser in Voor Elkaer
Op 27 mei komt in het wijkpunt Voor Elkaer palingvisser Theo Rekelhof, een 
begrip in Kudelstaart en omgeving, op bezoek. Hij is bekend om zijn overheer-
lijke gerookte paling en komt vertellen over het palingvissen. De deuren gaan 
open om 19.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur is deze gezellige avond over de 
palingvisserij, die ondersteund wordt met beeldmateriaal. De kosten voor de-
ze avond bedragen 5 euro inclusief een kopje koffi e of thee of een drankje en 
in de pauze en natuurlijk een toastje met paling!
Wilt u deze gezellige avond bijwonen? Dan kunt u zich inschrijven (vóór 20 
mei) bij één van de gastvrouwen op het Nobelhof 1 of bel met 0297-820979. 

Activiteiten
Voor Elkaer te Kudelstaart 
Dinsdagmiddag is er handwerken vanaf 14.30 uur. Op woensdagmiddag spel-
letjes, kaarten, etc. vanaf 14.30 uur en donderdagmiddag van 14.30 tot 15.15 
uur Bewegen Voor Ouderen.
Grote Zaal Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag bent u welkom om 10.00 uur voor een kopje koffi e. Donderdag 8 mei 
vanaf 13.45 uur klaverjassen en rummikub.

Nieuws Zorgcentrum 
Aelsmeer en Thuiszorg 

en omgeving

Advertentie

Diversiteit aan onderwerpen 
deze week op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer zendt 
iedere week vele interessante radio-
programma’s uit. Ook de komende 
week is het weer de moeite waard 
af te stemmen op de lokale omroep 
van Aalsmeer. Zo zal op maandag 
12 mei Jasper de Vreugt het hemd 
van het lijf worden gevraagd in de 
talkshow ‘Door de Mangel’. Jasper 
woont sinds kort in Aalsmeer en is 
commercieel directeur bij Mall-Con-
nect, een bedrijf dat zich bezig houdt 
met reclame maken via mobiele te-
lefonie. In het wekelijkse muziek-
programma ‘de Top 10 van…’ is het 
Wim Appelman die zijn tien favoriete 
nummers zal laten horen. Appelman 
is arbeidsbemiddelaar en adviseur 
bij Agriwerker, een vacaturesite voor 
agrarische medewerkers, vakmen-
sen en zzp'ers. De Aalsmeerse cul-
tuur komt altijd uitgebreid aan bod 

in het Cultureel Magazine op zater-
dag om 13.00 uur, zoals deze week 
onder andere Philip Paar over zijn 
‘Tour de Toon’ zondag in De Oude 
Veiling. Tevens is Miranda Gommans 
te gast. Zij vertelt over haar deelna-
me aan de actie ‘Free a girl’. En mo-
gelijk schuiven er nog wat heren 
aan van de Junior Pramenrace. Hier-
naast uiteraard nog tal van andere 
Aalsmeerse culturele wetenswaar-
digheden. Luisteraars kunnen ook 
live vragen stellen aan de gasten via 
telefoonnummer 0297-325858 of via 
de mail: studio@radioaalsmeer.nl. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren op 
105.9 FM en de kabel op 99.0 FM. 
Uitzending gemist ? Ieder program-
ma is na te luisteren via de websi-
te van de lokale omroep. Het bezoe-
kadres is Van Cleefkade 15, in de 
Crown Business Studio’s.

Voorpremière documentaire 
serie over kinderprostitutie 
Aalsmeer - Vanavond donderdag 
8 mei vindt de voorpremière plaats 
van de documentaire ‘Seks voor 
5 euro’. Yolanthe Sneijder-Cabau 
maakte deze documentaire over 
kinderprostitutie in Brazilië samen 
met regisseur Margit Balogh. Sne-
ijder is mede-oprichter van ‘Free a 
Girl’ die mensenhandel en gedwon-
gen prostitutie van minderjarige 
meisjes onder de aandacht brengt. 
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
leidt de documentaire in. De docu-
mentaire wordt vertoond van 16.00 
tot 16.45 uur in restaurant Welkom 

Thuis aan de Stommeerweg en gaat 
vooraf aan de maandelijkse net-
werkborrel voor ondernemers uit 
de regio. Organisator Ingrid Claa-
sen van BorrelAalsmeer is vrijwilli-
ger voor ‘Free a Girl’. Er wordt in mei 
tevens deelgenomen aan de ‘Lock 
me up’ actie van ‘Free a girl’. Van 20 
tot 24 mei staan er twee hokjes van 
1 bij 2 meter in het restaurant waar 
mensen worden opgesloten en zo-
veel mogelijk geld ophalen voor 
‘Free a girl’. Ook wordt een veiling 
gehouden. Opbrengst is voor stich-
ting ‘Free a girl’. 

Bingo tijdens 
PCOB-middag 
Aalsmeer - Op donderdag 15 mei 
wordt er weer een PCOB-ledenmid-
dag georganiseerd. Bent u benieuwd 
wat voor activiteiten er het afgelopen 
jaar zijn geweest of wilt u nog eens 
nagenieten van de uitjes? Komt u 

dan naar deze ledenmiddag, waar de 
jaarverslagen gepresenteerd wor-
den en er teruggeblikt wordt op wat 
het afgelopen jaar is gedaan. Na de 
pauze staat een gezellige bingo op 
het programma, waarbij leuke prijs-
jes te winnen zijn. Het bestuur van 
de PCOB hoopt vele belangstellen-
den te ontmoeten vanaf 14.30 uur in 
de grote zaal van het zorgcentrum 
Aelsmeer aan het Molenpad 2.

Chinese gerechten op menu 
tijdens Open Hof Keuken

Enquête ANBO over de zorg
Aalsmeer - Het komende jaar gaat 
er veel veranderen in de langduri-
ge zorg. De overheid wil dat ieder-
een steeds meer zaken op zorgge-
bied zelf gaat regelen. Deels is dat 
omdat er met elkaar steeds meer 
geld besteed wordt aan zorg en 
dat kan niet zo doorgaan. Daar-
naast sluit het ook aan bij de trend 
van deze tijd dat mensen graag 
dingen zelf willen en kunnen rege-
len. Ouderenbonden zoals de AN-
BO houden de vinger aan de pols 
om tijdig aan de bel te trekken als 
zaken niet zo lopen als bedoeld 
was door de overheid. Ouderen-
bond ANBO heeft over de hervor-
mingen in de langdurige zorg een 
meldpunt ingesteld en roept men-
sen op om zowel de negatieve als 
positieve zaken te rapporteren op 
de website www.dezorgonzezorg.
nl. Iedere maand wordt alles sa-
mengevat en aangeboden aan het 
ministerie van Volksgezondheid. 
Maar hoe goed weten mensen de 
weg die nog niet in het zorgcircuit 
zitten en ineens hulp nodig heb-
ben? Weet u direct welke instan-
tie of persoon u moet benaderen 
als u het niet meer alleen redt? 
Komt u direct met uw vraag op 
de juiste plaats of moet u een wa-
re zoektocht ondernemen? ANBO 

Aalsmeer zou daar graag inzicht in 
krijgen en heeft daarom een klei-
ne enquete gemaakt. Zaterdag 10 
mei worden alle bezoekers van de 
geraniummarkt en de braderie de 
mogelijkheid gegeven om de en-
quête in te vullen bij de kraam van 
de ANBO die is te vinden aan het 
begin van de Zijdstraat. De resul-
taten zullen verwerkt worden en 
vervolgens aangeboden aan het 
gemeentebestuur zodat zij er hun 
voordeel mee kunnen doen om het 
zorgbeleid in Aalsmeer zo goed 
mogelijk vorm te geven. Dus, kom 
naar de ANBO-kraam en vul de 
enquête in!

Presentatie Wmo-wet
Mocht u geïnteresseerd zijn en 
meer willen weten over de nieuwe 
Wmo-wet die per 1 januari 2015 
in zal gaan, dan wordt u van har-
te uitgenodigd om op maandag 
12 mei, samen met de Klankbord-
groep belangenbehartiging van de 
ANBO, een presentatie over de 
nieuwe Wmo-wet te komen beluis-
teren. Deze presentatie wordt ge-
geven in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3 en begint om 
10.00 uur. Voor vragen of opmer-
kingen, mail naar: secretariaat@
anbo-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op vrijdag 16 mei om 
18.00 uur wordt er weer een maal-
tijd geserveerd in het Baken in de 
Sportlaan 86. Op het menu staan 
Chinese gerechten. De kosten be-
dragen 4.50 euro per persoon. 
Vanaf 17.45 is de deur open en de 
maaltijd eindigt om ongeveer 20.00 
uur. 

De Open Hof Keuken is voor ie-
dereen toegankelijk. Doel is elkaar 
ontmoeten. Aanmelden kan via het 
emailadres diaconie@pgaalsmeer.
nl of telefonisch via het nummer 
van de diaconie 06-41700923 tot 
donderdag 15 mei. Iedereen is van 
harte welkom.

Aalsmeer - In het tweede weekend 
van mei worden ieder jaar de Nati-
onale Molendagen gehouden. Heel 
veel molens zijn dan draaiend te 
zien en gratis te bezoeken. Op mo-
lens.nl is te zien welke molens dan 
open zijn. In Aalsmeer zijn dat ko-
renmolen De Leeuw in de Zijdstraat 
en de poldermolen van de Stom-
meerpolder aan de Molenvliet. De 
Leeuw is zowel zaterdag 10 als zon-
dag 11 mei open van 10.00 tot 16.00 
uur. De Stommeermolen is alleen 
zaterdag open van 9.00 tot 18.00 
uur. Het toeval wil dat beide molens 
ooit eens zijn verplaatst. 

De huidige molen van de Stom-
meerpolder werd in 1742 gebouwd 
aan de Drecht, nabij Bilderdam, voor 
het bemalen van de Vriesekoopse-
polder. De oorspronkelijke Stom-
meermolen werd in 1650 gebouwd 
bij de kruising van de Geijlwijcker-
vaart met de Geijlwijckerweg, voor 
het droogmalen en drooghouden 
van het Stommeer. Na de bedij-
king werd het binnen de polder ge-
legen deel van de Geijlwijckervaart 

benut als hoofdtocht van de pol-
der. De molen werd op 4 december 
1919, onder het malen, door de blik-
sem getroffen en ging brandend ten 
onder. De molen van de Vriesekoop-
sepolder kon toen worden gekocht. 
Door molenmaker Boot van Oude 
Wetering werd deze gedemonteerd 
en met de praam naar Aalsmeer 
gebracht en op de oude fundering 
weer opgebouwd. Omdat graan veel 
langer te bewaren is dan meel, wer-
den korenmolens nooit gebouwd 
waar het graan werd verbouwd, 
maar daar waar de afnemers van 
het meel zaten. Iedere plaats van 
enig belang had daarom vroeger 
een korenmolen. Molen De Leeuw 
werd oorspronkelijk als grondzeiler 
gebouwd, op de plaats van het hui-
dige gemeentehuis. Door huizen en 
bomen kreeg de molen daar steeds 
meer last van windbelemmering. 
In 1863 werd hij daarom verplaatst 
naar de Zijdstraat waar hij op een 
hoge onderbouw werd gezet. De 
onderbouw werd zo hoog genomen 
dat de wieken (in die tijd) over de 
daken van de huizen de ongestoor-
de wind konden vangen.

De Leeuw en Stommeermolen open

Molendagen dit weekend 

Solex toerrit vanuit Kudelstaart
Kudelstaart - De Solexvrienden 
Kudelstaart en De Kwakel hebben 
weer een mooie toerrit uitgezet voor 
iedereen die gezellig is. Op zaterdag 
17 mei gaat het weer gebeuren. Alle 
remmen gaan los, de benzinetank-
jes zijn vol en, onder begeleiding 
van de gidsen Jan en Frans, gaat er 
weer zo’n 70 kilometer in de regio 
rond getoerd worden. Het belooft 
een prachtige rit door een fraaie 
omgeving te worden. Om 09.30 uur 
staat bij Joop en Ria van Leeuwen 

aan de Kudelstaartseweg 165 de 
koffi e met koek klaar. De tocht start 
om 10.30 uur. Onderweg is er een 
gezellige lunch en in de loop van 
de middag zal de groep waarschijn-
lijk wel weer terugkomen. En dan is 
er natuurlijk de alom bekende na-
zit. De rit is bedoeld voor solexen of 
andere door mengsmering gestook-
te machines op minimaal twee wie-
len. Voor meer informatie, kan ge-
beld worden met Frans via nummer 
06-22808708.
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Openingsfeest in 3D zaterdag
Kudelstaart - Face2reality is nieuw 
en nu gevestigd in Kudelstaart en 
dat gaat gevierd worden! Aanstaan-
de zaterdag 10 mei zijn belangstel-
lenden welkom tijdens een groot-
se opening van 11.00 tot 16.00 uur. 
Adres is Mijnsherenweg 33. Face-
2reality maakt met de nieuwste 3D-
technologie een borstbeeld van uw 
geliefde, familie, kinderen, zakenre-
laties en huisdieren. 
Tijdens de opening kunnen diverse 
3D-geprinte kunstwerken bewon-
derd worden. Ook laat eigenaresse 
Paulien Beumer zien hoe een 3D-fo-
toscan gemaakt wordt en hoe deze 

geprint wordt. Het maken van foto-
tot-beeld zit vanaf nu samen in één 
gebouw. Face2reality en het print-
bedrijf Cad2reality bieden u de mo-
gelijkheid tot het versterken van een 
tastbaar bezit met deze persoonlijke 
beelden. En, niet te vergeten: 

Ook beelden van huisdieren. Alles 
wat u over 3D printen, scannen of 
beelden wilt weten kunt u hier zien 
en/of vragen. U/jij komt toch ook 
zaterdag? Kijk voor meer informatie 
alvast op www.face2realilty.nl. 

Dorpsraad Kudelstaart viert 
jubileum met bloemen
Kudelstaart - In 2014 bestaat de 
Dorpsraad Kudelstaart 50 jaar. Dit 
heugelijke feit wil het bestuur niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Be-
sloten is om dit niet te vieren met 
een groots feest of borrel voor geno-
digden, maar met een traktatie voor 
alle bewoners van Kudelstaart. On-
der het motto ‘zeg het met bloemen’ 
wordt het Winkelcentrum opgeluis-
terd met hangingbaskets. Dit wordt 
hét cadeau voor de Kudelstaarters. 
Het doel is om minimaal 20 han-
gingbaskets aan te schaffen en op 
te laten hangen in en rond het win-
kelcentrum. De Dorpsraad zal hier-
van een aantal voor haar rekening 
nemen, maar er worden nog enke-

le sponsors gezocht die mee wil-
len helpen om het centrum van Ku-
delstaart op te fleuren. Een han-
gingbasket kost 145 euro en wordt 
van half mei tot half oktober opge-
hangen basis van een lease con-
tract. Doet u ook mee doen om Ku-
delstaart op te vrolijken? Stuur een 
e-mail naar dorpsraadkudelstaart@
hotmail.com. De hangingbaskets 
worden feestelijk in gebruik geno-
men op zaterdag 17 mei om 14.00 
uur op het Ad Verschueren Plein.

Datum wijziging: De jaarvergade-
ring van de Dorpsraad wordt niet 
gehouden op 14 mei, maar op dins-
dag 10 juni in het Dorpshuis.

Voedselbank Aalsmeer zaterdag 
actief op twee locaties
Aalsmeer - De Voedselbank 
Aalsmeer (VBA) houdt zaterdag 10 
mei van 9.00 tot 17.00 uur een voed-
selinzameling bij de Albert Heijn 
aan het Poldermeesterplein. Maar 
ook tijdens de Geraniummarkt en 
braderie in de Zijdstraat zal de VBA 
vertegenwoordigd zijn, door in een 
gezellige kraam diverse gedoneer-
de, veelal splinternieuwe non-food 
artikelen te koop aan te bieden voor 
hele zachte prijsjes. De opbrengst 
daarvan gaat uiteraard geheel naar 
het goede doel. De Voedselbank 
Aalsmeer is inmiddels alweer an-
derhalf jaar actief en is één van mo-
menteel 146 plaatselijke voedsel-
banken welke zijn aangesloten bij 
de overkoepelende landelijke or-
ganisatie Voedselbank Nederland; 
hun aantal groeit helaas gestadig. 
Ook het aantal huishoudens welke 
zijn aangewezen op voedselbanken 
neemt zowel landelijk maar ook in 
de eigen gemeente nog steeds toe. 
Op dit moment wordt er in Aalsmeer 
en Kudelstaart door 136 personen 
(verdeeld over 43 gezinnen) weke-
lijks gebruik gemaakt van de zeer 
noodzakelijke hulp. Ondanks de 
strenge regelgeving zijn er wekelijks 
nieuwe aanmeldingen van mensen 

die soms door domme pech in bij-
zonder vervelende situaties terecht 
zijn gekomen. Gelukkig stromen er 
ook regelmatig cliënten uit, die na 
een moeilijke periode in hun leven 
weer klaar zijn om op eigen kracht 
verder te gaan. 

Onder het motto ‘verdelen wat over-
blijft’ zoekt en vindt de Voedsel-
bank Aalsmeer soms ook medewer-
king van de plaatselijke midden-
stand of van bijvoorbeeld particulie-
ren met een eigen groentetuin. De 
opbrengst daarvan is echter helaas 
niet voldoende of te onregelmatig 
en daarom worden enkele malen 
per jaar winkelacties georganiseerd, 
zoals komende zaterdag bij AH-Pol-
dermeesterplein. Van de ingezamel-
de boodschappen worden vervol-
gens elke week zeer verantwoorde 
basispakketten samengesteld, wel-
ke op de dag van uitgifte aangevuld 
worden met verse groenten, fruit en 
brood. Hulp is en blijft altijd welkom 
en komt nooit te laat voor de Voed-
selbank Aalsmeer. Heeft u een leuk 
idee of initiatief wat u met de VBA 
wilt delen of wilt u graag zelf vrijwil-
liger worden, neem dan contact op 
via info@voedselbankaalsmeer.nl.

Nog een nieuw lid voor de 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Kon twee weken ge-
leden al gemeld worden dat Jamin 
Aalsmeer lid van de vereniging van 
Bloemenzegelwinkeliers is gewor-
den, vanaf deze week komt ook Vo-
lendammer vishandel Veerman de 
vereniging versterken. De Volendam-
mer Vishandel is al sinds 37 jaar ge-
vestigd aan de Ophelialaan. Vader 
Veerman heeft de zaak hier opgestart 
en zijn beide zonen, Mark en André 
Veerman, runnen nu met enthousias-
me de winkel. Een winkel met heer-
lijke producten, zoals dagverse vis, 
visschotels, belegde broodjes, war-
me gebakken vis en natuurlijk elke 
dag verse haring! Vanaf nu kunt u 
dus voor bloemenzegels ook bij deze 
‘smakelijke’ winkelier terecht.

Nieuw: Gezond Gewicht Club
Aalsmeer - Wilt u graag leren hoe 
u door middel van een gezonde le-
vensstijl en gezonde voeding uw op-
timale gewicht kunt bereiken voor u 
zelf en/of voor uw kinderen? Deze 
methode werkt zowel om af te val-
len, als om aan te komen als uw ge-
wicht te laag is. Ook als u wel wat 
ondersteuning kunt gebruiken om 
deze kennis toe te passen voor uzelf 
en/of uw gezin bent u welkom bij 
de Gezond Gewicht Club. Kom voor 
meer informatie naar de gratis in-
troductieavond van de Gezond Ge-
wicht Club op maandag 19 mei van 
20.00 tot 22.00 uur. Tijdens deze 
avond krijgt u uitleg over de belang-
rijkste stappen die nodig zijn om uw 
gezonde gewicht te bereiken en op 
welke manier de Gezond Gewicht 
Clubavonden u hierbij kunnen on-
dersteunen. Catinka Rabbers- Dek-
ker merkt regelmatig in haar prak-
tijk dat mensen het lastig vinden om 
de nieuwste inzichten voor een ge-
zonde natuurlijke voeding in hun 
dagelijks leven te integreren. Het 
gaat dan vooral om het terugdrin-
gen van de koolhydraten uit granen 
en het introduceren van gezonde ei-
witten en vetten. Hieruit is het idee 
ontstaan voor de oprichting van de 
Gezond Gewicht Club. Zij heeft een 
enthousiast medeoprichtster gevon-
den in Linda van Veen-Kooij. Lin-
da heeft veel ervaring met maken 
van gezonde recepten en is tevens 
coach. De beide dames hebben sa-
men voldoende kennis en inspire-
rende ideeën om u goed op weg 
te kunnen helpen naar een gezon-
de levensstijl. Aangezien niet ieder-

een goed op alle gezonde voedings-
middelen reageert, wordt er gebruik 
gemaakt van een spiertestmethode 
om te bepalen welke voedingsmid-
delen uw lichaam wel of niet goed 
verdraagt. Ook krijgt u hulp bij het 
aanpassen van recepten aan uw 
persoonlijk voedingsadvies. “Als het 
lukt om uw leefgewoontes aan te 
passen aan deze inzichten, dan zal 
hierdoor uw lichaamsgewicht op-
timaliseren en uw immuunsysteem 
beter gaan werken waardoor het ri-
sico op kanker afneemt. Tevens zal 
uw hormoonbalans zich herstellen 
en ouderdomsdiabetes voorkomen 
worden of weer verdwijnen. Ook uw 
concentratie en geheugen zullen 
verbeteren en u zult zich fitter voe-
len. Het is heel bijzonder om dit te 
mogen ervaren”, zo vertelt Catinka. 
Linda en Catinka vinden het belang-
rijk dat zoveel mogelijk mensen le-
ren wat de nieuwste gezondheidsin-
zichten zijn en mensen die wat hulp 
kunnen gebruiken willen ze graag 
ondersteunen en coachen. 

Wilt u ook leren hoe u deze inzich-
ten in de praktijk kunt brengen en 
welke lekkere dingen u voor uzelf 
en/of voor uw gezin kunt berei-
den die ook nog eens heel gezond 
zijn? Kom dan naar de gratis intro-
ductieavond op maandag 19 mei. 
De avond worden gehouden in de 
praktijk van Catinka aan de Wilgen-
laan 14. U kunt zich aan melden via 
info@gezondgewichtclub.nl of via 
06-19420141. Voor meer informatie 
kan gekeken worden op www.ge-
zondgewichtclub.nl. 

Unieke tassen en toilettassen
Voor moeders, van moeders
Aalsmeer - Rahmatia uit Indonesië 
leefde jarenlang in een isolement, 
ver van haar familie, omdat ze lepra 
had gehad. Met hulp van de Lepra-
stichting kon ze naaimachines ko-
pen en een naaiatelier inrichten. Ze 
is nu economisch zelfstandig, maar 
niet alleen dat: ze voelt zich weer 
mooi en zelfverzekerd. Samen met 
andere vrouwen uit leprawijk Jon-
gaya in Makassar, Indonesië, maakt 
Rahmatia vrolijke tassen van gere-
cycled plastic. Van de opbrengst ko-
pen ze gezonde voeding voor hun 
gezin en kunnen de kinderen naar 
school. Elke tas is uniek! De Lepras-
tichting wil dat lepra niet langer le-
vens verwoest en zorgt voor vroeg-
tijdige opsporing, om handicaps te 
voorkomen. Voor genezing om de 
keten van besmetting te doorbre-
ken. En voor medische, sociale en 
(soms) economische revalidatie. 
Zodat ex-patiënten gewoon weer 

kunnen deelnemen aan de maat-
schappij. Dat doen zij altijd samen 
met lokale organisaties en overhe-
den dankzij de steun van vele do-
nateurs, partners en sponsoren. De 
tassen en toilettassen van Rahma-
tia verkrijgbaar in de Wereldwinkel 
Aalsmeer in de Zijdstraat.

Iedere donderdag op Molenplein
Ambachtelijke bio markt 
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 15 mei start op het Mo-
lenplein in het Centrum een nieu-
we kleinschalige markt met biolo-
gische en ambachtelijke producten. 
De markt zal de hele zomer lang ie-
dere donderdag tussen 10.00 en 
18.00 uur plaatsvinden aan de voet 
van Korenmolen de Leeuw die dan 
natuurlijk ook geopend is voor het 
publiek. 
De markt wordt georganiseerd door 
Theo van der Hoek in samenwer-
king met Ondernemersfonds Meer 
Aalsmeer. Binnenkort meer infor-
matie over de markt en het aanbod 
op de website www.aalsmeercen-
trum.nl.

De Avondklok: Exclusieve feesten 
met een all-inclusive concept!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag gaf 
De Avondklok een knallend house-
feestje. Brasserie Around the Clock 
was hiervoor de perfecte locatie. De 
ruimte was omgetoverd tot een heu-
se club met sfeervolle verlichting, sta-
tafels met knabbeltjes en verse bloe-
men. De aankleding was tot in de 
puntjes verzorgd en de rookmachine 
bracht de clubsfeer er goed in. Aan de 
booth stonden om de beurt vier DJ’s te 
draaien. Als eerste was Remo aan de 
beurt. Een beginnende DJ, die Mar-
cel Pannekoek (één van de organisa-
toren van het feest) de kneepjes van 
het vak nog heeft geleerd. Vervolgens 
stond DJ Nista achter de knoppen. 
Geen onbekende in het Aalsmeer-
se. Daarna kwam Marcel Pannekoek 
als zijn alter ego ‘Meneer Marcel’, hij 
draaide lekkere techno house. En als 
klap op de vuurpijl stond er een dame 
achter de booth, die werkelijk de hele 
tent op zijn kop zette. She’s Kim, daar 
gaat men nog veel van horen! Mar-
cel is de bedenker van De Avondklok, 
maar heeft goede mensen om zich 
heen verzameld. Hij is aan het woord: 
“Samen met Arjan Bosman en Linda 
van Es van Bar & Brasserie Around 
the Clock en Ab Spaargaren van Top 
Verhuur vormen we een gouden team 
voor de organisatie van dit soort fees-
ten. We hadden meteen een klik met 
elkaar. Ikzelf kom al vijfentwintig jaar 
op housefeesten. Heb denk al meer 
dan duizend feestjes bezocht en met 
die ervaring en interesse ben ik zelf 
gaan DJ-en en feestjes gaan organi-
seren. Onder andere de houseclassics 
in de N201. Noem mij maar het crea-
tieve brein achter De Avondklok.” De 
naam is overigens ontstaan toen Mar-
cel met een vriendin een locatie zocht 
voor een besloten party. Hij vertelt 
verder: “Ik kwam met Arjan in gesprek 
en echt álles was, en is, bespreekbaar 

met hem. Aangezien hij op de veiling 
gevestigd is en de hele situatie klonk 
als een klok is het idee geboren voor 
de naam De Avondklok. De opzet is 
om houseparty’s te organiseren voor 
de achtentwintigplussers onder ons. 
Mensen die een paar keer per jaar ge-
woon uit hun dak willen gaan op goe-
de muziek in een gezellige ambiance. 
Daarbij worden er exquise hapjes ge-
serveerd, zoals zalmrolletjes, carpac-
cioamuses en luxe bittergarnituur. En 
er mag onbeperkt drank besteld wor-
den, inclusief buitenlands gedestil-
leerde mixjes. Je kunt je portemonnee 
dus thuis laten!” 

Voor herhaling vatbaar
Over het volgende Avondklokfeest-
je wordt al flink gebrainstormd door 
het enthousiaste team. Ze zijn ambi-
tieus genoeg om ook op andere lo-
caties te gaan organiseren. Het gaat 
in ieder geval ergens eind septem-
ber plaatsvinden. “Houdt hiervoor on-
ze website maar in de gaten. Hier kun 
je je ook inschrijven voor de nieuws-
brief. Afgelopen feestje kostte een en-
treekaartje vijfenveertig euro per per-
soon. Maar we zitten te denken aan 
Early bird prijzen. Op www.deavond-
klok.nl en via onze Facebookpagina 
wordt dat allemaal duidelijk. De bras-
serie was wel een fantastische locatie 
voor de eerste keer. We hadden ge-
rekend op iets meer mensen dan dat 
er waren, maar dat had met een aan-
tal factoren te maken. Het was kin-
dervakantie en ach, het is nieuw. Toch 
was de ruimte knus genoeg en had-
den de bezoekers daar absoluut geen 
last van. Sterker nog, iedereen genoot 
volop en het was echt beregezellig. Je 
moet er bij de volgende gewoon bij 
zijn. Echt, anders mis je wat hoor!” Al-
dus Meneer Marcel.
Door Miranda Gommans

Van Schaik nieuwe eigenaar 
slijterij in Dorpsstraat
Aalsmeer - Uit Montfoort komt de 
nieuwe eigenaar van de slijterij en 
wijnhandel in de Dorpsstraat. De fa-
milie W. van Schaik opent op don-
derdag 15 mei hun gelijknamige 
familiebedrijf dat overigens naast 
twee slijterijen ook een groothan-
del heeft, doet aan totale partyver-
huur, aangesloten is bij de landelijke 
Wijnkring en een eigen merk bier en 
gedistilleerd verkoopt. Wilfred van 
Schaik is, ondanks dat het ietwat 
uit de route voor hem ligt, bekend 
in Aalsmeer. Het voormalige Holland 
Huys in de Zijdstraat heeft hij een 
aantal malen geholpen met drank 
en entourage tijdens de bandjes-
avonden. Dat de slijterij van Pappot 
in de Dorpsstraat te koop stond, ont-
dekte hij op Marktplaats. “Ik kijk re-
gelmatig of er nog biertaps te koop 
aangeboden worden en toen kwam 
ik dit aanbod tegen.” Het leuke is dat 
Van Schaik’s bedrijf veel overeen-
komsten heeft met de vorige eige-
naar in Aalsmeer, Kommer Baarse. 
Vader van Schaik kwam maandag 
samen met zijn dochter een kijkje 

nemen. Met Kommer Baarse raakt 
hij direct aan de praat. Er wordt ge-
zellig gebabbeld over vroeger, de 
eerste taps, verhuur, trouwe klanten 
en ze blijken ook nog eens dezelfde 
achtergrond te hebben. Beiden heb-
ben een drankenhandel met Heine-
ken agentschap gehad. Deze agent-
schappen heeft Heineken in de ja-
rig negentig opgekocht. Traditio-
neel, maar ook honderd procent an-
no nu, dat is slijterij en wijnhandel 
W. van Schaik. Kom volgende week 
ervaren, kennis maken en dit kan 
met leuke aanbiedingen. Tip: Vraag 
naar ‘Onder de boompjes’, het eigen 
merk en zo genoemd naar de loca-
tie van de eerste winkel in Mont-
foort achter een bomenrij. In de ei-
gen woonplaats is het een hit! Ove-
rigens blijft het Aalsmeerse vaandel 
ook hoog, natuurlijk blijft onder an-
dere Poelbitter deel uit maken van 
het assortiment. Bedrijfsleider in de 
winkel in de Dorpsstraat 32 wordt 
Roy Smulders en hij krijgt hierbij 
hulp van Saskia. Alvast meer weten? 
Kijk op www.schaik-dranken.nl. 

Kommer Baarse, vader en zoon W. van Schaik, zittend Petra en bedrijfsleider 
Roy Smulders. 

Wijkoverleg Oost maandag
Aalsmeer - Aanstaande maandag 
vindt het eerstvolgend wijkoverleg 
van Aalsmeer Oost plaats. Met dit 
keer als hoofdonderwerp het ver-
keersplan voor de ontsluiting van 
Aalsmeer Oost via de Middenweg 
naar de N201 en de Noordvork naar 
de N196 (Burgemeester Kastelein-
weg). De plannen zullen namens de 
gemeente worden toegelicht door 
verkeersdeskundige Thijs Kreu-
kels. Veel bewoners in Oost maken 
gebruik van deze routes. Daarom 
roept het Wijkbestuur iedereen op 
om hierover mee te praten. Verder 

vindt er terugkoppeling plaats over 
de onderwerpen van vorige verga-
dering in februari. Tot slot is er ge-
legenheid voor vragen en opmer-
kingen over wat u bezig houdt in 
Oost. De ontmoeting op maandag-
avond 12 mei is van 20.00 tot 21.30 
uur en vindt plaats in de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. De 
zaal is geopend vanaf 19.45 uur. Na 
afloop is er gelegenheid elkaar be-
ter te leren kennen onder het ge-
not van een drankje. Voor vragen: 
wbAalsmeerOost@gmail.com en in-
formatie: www.wijkraden-aalsmeer.
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Jan wint bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 28 april 
heeft Allen Weerbaar de laatste 
speelavond van het seizoen gehou-
den. Het was een gezellige slot-
avond, maar de bezetting was ma-
tig, er waren al wat mensen met va-
kantie. Het klaverjassen is gewon-
nen door Jan de Nooij met 5819 
punten, gevolgd door Sjaak Blee-
ker met 5421 punten en op drie is 
Vera Könst geëindigd met 5063 pun-
ten. De marsenprijs is uitgereikt aan 
Henk van der Stroom. Bij het jokeren 
heeft Marty Groenendijk de hoogste 
eer behaald. Het rijtje is afgesloten 
door Henk Scharff. De eerste speel-
avond in het nieuwe seizoen is op 
maandag 15 september, als vanouds 
vanaf 20.00 uur in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55.

Zomerbridge bij Onder Ons
Aalsmeer - Ook deze zomer wordt in 
de gezellige locatie van de Crown Stu-
dio’s aan de Van Cleeffkade een zo-
mercompetitie georganiseerd door 
bridgevereniging Onder Ons. De eerste 
speelavond is inmiddels gehouden. Op 
woensdag 14 mei zijn bridgeliefheb-
bers weer van harte welkom. Het ac-
cent bij Onder Ons ligt op gezelligheid 
en ontspannen bridgen. De competi-
tie is individueel, er kan met een vaste 
partner gespeeld worden of elke keer 
met iemand anders. Per avond worden 
zes rondes gebridged. De competitie 

start om 19.45 uur, inschrijven kan tot 
19.30 uur. Elke avond zijn er voor ieder 
paar dat oneven eindigt mooie plantjes 
als prijs. Er wordt gespeeld in een A- 
en een B-lijn, ingedeeld op sterkte. De 
kosten zijn 2,50 euro per persoon per 
avond en voor de feestelijke slotdrive 5 
euro per deelnemer inclusief een hapje 
en een plantje. Wie minimaal acht van 
de vijftien keer is geweest, krijgt gratis 
toegang tot de slotdrive op 20 augus-
tus. Voor informatie en opgave: Trees 
de Jong, tel. 0297-324294 of Ariette 
Tromp, tel. 06-45304436. 

Derde plaats voor sjoelers

Stratentoernooi bij RKDES

Aalsmeer - Wederom zijn 3 per-
soonlijke records verbroken afgelo-
pen woensdag 23 april bij Sjoelclub 
Aalsmeer. Petra Houweling gooi-
de dik boven de 1400, haar nieuwe 
persoonlijke record is 1423. Mariëtte 
van der Vlugt bracht haar persoonlij-
ke record op 1356 en Mirjam van den 
Berg wist liefst 1242 punten bijeen te 
sjoelen. Mariëtte van der Vlugt haal-
de tevens de volledige 30 punten bin-
nen. In de Hoofdklasse bleek Petra 
Houweling de beste, op 2. Hans van 
Leeuwen en op 3. is Sjaak Siebeling 
geëindigd. A-Klasse: 1. Mariëtte van 

der Vlugt, 2. Cock van der Vlugt en 3. 
Paul van den Berg. B-Klasse: 1. Karin 
Geleijn, 2. Theo van Leijden en 3. Pim 
van der Meer. C-Klasse: 1. Mirjam 
van den Berg, 2. Nico Verhaar en 3. 
Maria Baggen. Afgelopen vrijdag was 
de prijsuitreiking van de Interclub-
wedstrijden die gedurende het gehe-
le seizoen zijn gehouden. Aalsmeer 1, 
bestaande uit Wim van Leeuwen, Pa-
trick Haring, Joke Schagen en Theo 
van Leijden, is derde geworden, ach-
ter Zaanstad 1 en De Sjoelschijf 1. 
Voor informatie en uitslagen zie ook 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Aalsmeer - Zondag 18 mei wordt voor 
de 29e keer in de historie het Straten-
toernooi georganiseerd. Het voetbal-
toernooi vindt plaats op sportpark Cal-
slagen, het onderkomen van voetbal-
vereniging RKDES te Kudelstaart. Het 
toernooi staat ook dit jaar weer in het te-
ken van sportiviteit, gezelligheid en res-
pect. Mede daarom is de Fair Playcup 
misschien wel de belangrijkste prijs. Op 
de velden van RKDES wordt vanaf 9.30 
uur afgetrapt, dit zal de gehele dag ge-

beuren onder begeleiding van muziek 
van DJ Jan Springintveld. De wedstrij-
den staan onder leiding van de diver-
se scheidsrechters. Eén van de belang-
rijkste regels is dat er verplicht twee da-
mes in de teams aanwezig moeten zijn. 
Voor de kleintjes zal er een springkus-
sen aanwezig zijn. Het aanmeldingsfor-
mulier is te vinden in het clubblad van 
Rkdes ‘de Treffer’ en op de website van 
Rkdes www.rkdes.nl. Inschrijven is mo-
gelijk tot en met vrijdag 9 mei, 18.00 uur.

Donderdag 15 mei door het dorp!

50ste Wielerronde Rijsenhout
Rijsenhout - Met veel trots en 
vreugde kondigt het Comité Wie-
lerronde van Rijsenhout aan dat op 
donderdag 15 mei tijdens de feest-
week van Rijsenhout de 50ste editie 
van de Wielerronde van Rijsenhout 
verreden zal worden.Het is een tra-
ditie die, zo vindt de organisatie, niet 
verloren mag gaan. Het is toch ge-
weldig dat een klein dorp als Rijsen-
hout in de gemeente Haarlemmer-
meer dit al 50 jaar mogelijk maakt. 
Met vrijwilligers en uiteraard met 
de financiële steun van plaatselij-
ke sponsoren is deze jubileumron-
de een feit. Momenteel is het comi-
té Wielerronde van Rijsenhout ver-
antwoordelijk voor de organisatie. 
Zij doet dit onder auspiciën van en 
in zeer goede samenwerking met 
H.S.C. de Bataaf. Deze wielerclub is 
ook alweer 91 jaar actief en succes-
vol als vereniging. In de afgelopen 
50 jaar heeft Rijsenhout veel talent-
volle renners aan de start gepresen-
teerd en dat is in deze jubileumron-
de niet anders.

46 Kilometer per uur
Dat veel talent zich meldt bij de Wie-
lerronde van Rijsenhout kenmerkt 
deze ronde in Nederland en ver daar 
buiten, want ook zij weten Rijsen-
hout te vinden. De reacties zijn na 
afloop altijd positief: “Mooi rondje”, 
“geweldige sfeer” en “een perfecte 
organisatie”. Voor de leden van het 
comité, Okker de Kok, Dirk Maars-
sen en Willem van Dongen, ligt de 
lat dus ook dit jaar weer hoog en 
zij zullen er alles aan doen om de 
ronde goed te laten verlopen en de 
wielersport en het dorp Rijsenhout 
te promoten. Het parcours is weer 
hetzelfde als de voorgaande jaren. 

Start en finish in Verremeer, hier-
na het dorp rond door de Draken-
straat, Blauwe Beugelstraat om via 
de Boeierstraat weer terug te keren 
naar de finishstraat. Ondanks het 
feit dat het rondje maar 1240 meter 
is en vier goed lopende bochten be-
vat, is het een pittige ronde. De snel-
heid ligt altijd hoog. In 2011 was de-
ze met een gemiddelde van 46 ki-
lometer per uur het gesprek van de 
dag in Rijsenhout. De laatste jaren 
heeft het comité ook de categorie 
dames toegevoegd in Rijsenhout. 
Voorheen alleen voor de dames in 
de categorieën Nieuwelingen en 
Junioren. Met ingang van 1 janua-
ri 2014 heeft de KNWU besloten om 
aan deze categorieën ook de Ama-
teur-dames toe te voegen. Het co-
mité vindt de dameskoers een be-
langrijke positieve bijdrage aan de 
ronde en de wielersport in zijn al-
gemeenheid. Naast de dames zullen 
als vanouds de categorieën Sport-
klasse, Master 40+ en de Eliteman-
nen, Belofte en Amateurs hun rond-
jes afleggen.

Dikke Banden Race
De feestelijke Ronde wordt ge-
opend door de jeugd met De Ra-
bo Dikke Banden Race. Hier mogen 
jongens en meisjes van 7 tot 12 jaar, 
die geen wielrennerslicentie of ba-
sislidmaatschap bij de KNWU heb-
ben, aan deelnemen. Er wordt gere-
den in verschillende leeftijdsgroe-
pen, zodat kinderen met leeftijd-
genoten fietsen. Bij een voldoen-
de aantal deelnemers rijden de jon-
gens tegen de jongens en de meis-
jes tegen de meisjes. De Rabo Dik-
ke Banden Race wordt georgani-
seerd door de plaatselijke Wieler-

vereniging samen met de Rabobank 
Regio Schiphol. De race voldoet aan 
de eisen van de Koninklijke Neder-
landsche Wielren Unie (KNWU). Al-
les wordt dan ook perfect geregeld. 
Zo wordt het parcours afgezet en is 
het dragen van een wielerhelm ver-
plicht. Mocht je die niet hebben dan 
zijn die bij de organisatie te leen. 
Begeleiders zorgen ervoor dat alles 
goed verloopt. Inschrijving is moge-
lijk vanaf 45 minuten voor de wed-
strijd bij de start aan Verremeer in 
Rijsenhout.

Origineel wielershirt
Omdat het feest is, mag het comi-
té een damesfiets en een origineel 
H.S.C. de Bataaf wielershirt verlo-
ten onder de aanwezigen (zie de 
bon met voorwaarden elders in deze 
krant). Ook is het mogelijk om H.S.C. 
de Bataaf wielerkleding (editie 2012) 
tegen aantrekkelijk prijs te kopen. 
Het comité Wielerronde van Rijsen-
hout rekent op de medewerking van 
de bezoekers en de bewoners. Houd 
uw honden en katten binnen of aan-
gelijnd. Steek als bezoeker niet on-
nodig over. Het parcours moet vrij 
zijn van geparkeerde auto’s en wordt 
om 15.00 uur gesloten voor al het 
verkeer. Parkeer uw auto dus elders. 
Het comité ziet u graag terug in het 
mooie dorp aan de Westeinderplas-
sen en wenst u heel veel plezier.

Programma
15.15 uur: Rabo Dikke Banden Race 
16.30 uur: Combi wedstrijd voor 
 vrouwen: Amateur, 
 Junioren, Nieuwelingen 
18.00 uur: Sportklasse, Master 40+ 
19.15 uur: Elite mannen, Belofte en 
 Amateurs.

Weer baanloop bij AVA
Aalsmeer - Op woensdag 14 mei 
kan iedereen weer meedoen met de 
3 en 5 kilometer baanloop bij Atletiek 
Vereniging Aalsmeer aan de Sport-
laan 43. Deelname kost 2 euro voor 
niet-leden van AVA. Het startschot 
wordt gegeven om 20.00 uur en in-
schrijven kan tot 15 minuten voor 
aanvang in de kantine. Er wordt ge-
lopen met een Ipico loopchip die 
aan de deelnemer wordt uitgeleend. 
Kleedkamers met douches zijn be-

schikbaar. Na afloop ontvangen de 
meeste deelnemers een plant. Afge-
lopen dinsdag werd bij AVA de jaar-
lijkse 10 kilometer baanloop gehou-
den. De uitslagen waren als volgt: 
Erik Tange 42.30, Niels Fokkema 
42.32, Jacques Verhoef 44.53, Ge-
rard Albers 45.34, Ruud Swaak 46.15, 
Paula Fokkema 48.38, Nico Meiland 
48.55, Ivan Kouwenhoven 49.36, Paul 
Wijnands 51.15, Harry van Tol 56.12 
en Aat van der Valk in 57.36 minuut.

ZABO ronde 
16 zaterdag

Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie wordt zaterdag 10 mei 
voortgezet met de 16e speelronde. 
Plaats van strijdtoneel is hal 2 van 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. Publiek is uiteraard van harte 
welkom en de toegang is gratis bij 
de ZABO. Om 18.35 uur begint Po-
lonia Aalsmeer tegen La Furia Roja. 
Om 19.20 uur treedt Schijf Grond-
boringen aan tegen Heemhorst Wa-
tersport. Om 20.05 uur is de aftrap 
van Holex tegen Koen Pack (VVZS). 
Om 20.50 uur speelt Piller Sport te-
gen Lemo Gaat Los en om 21.35 uur 
is er als afsluiter LEMO tegen Am-
sec Beveiliging. Stand vooraf: Schijf 
Grondboringen 15-38, Koen Pack 
(VVZS) 15-38, La Furia Roja 15-
30, LEMO 15-26, Piller Sport 15-21, 
Heemhorst Watersport 15-15, Po-
lonia Aalsmeer 15-14, Holex 15-13, 
Lemo Gaat Los, 15-11, Amsec Be-
veiliging 15-9.

Dick de Kuijer neemt na veertig jaar 
afscheid van veertig jarig zwembad
Aalsmeer - Dick de Kuijer neemt 
na veertig jaar afscheid van veertig 
jaar zwembad De Waterlelie. De di-
recteur van ESA waar het zwembad 
onderdeel van is naast de Bloem-
hof, de Proosdijhal, zes gymzalen en 
brede school Mikado in Oost, vertelt 
in een interview dat die veertig jaar 
omgevlogen zijn. “Ik ben als jon-
gen begonnen in zwembad de VIBA 
naast de Watertoren en solliciteerde 
bij het zwembad als hoofd zwemza-
ken. Na vier jaar ging de toenmalige 
directeur weg en werd ik bedrijfslei-
der op mijn negentwintigste. 

We begonnen met acht mensen 
en zijn uitgegroeid tot veertig man 
personeel. Er is altijd een raad van 
commissarissen geweest, die toe-
zicht op de leiding houdt.” Zijn er 
veel verschillen ten opzichte van 
vroeger? “Ja, vooral de doorgesla-
gen wetgeving. Het is er niet mak-
kelijker op geworden. We hebben 
hele goede jaren gehad. Ik ben ei-
genlijk alleen maar luxe jaren ge-
wend. Door bezuinigingen van de 
laatste jaren is het een andere ma-

nier van werken geworden, maar we 
hebben het altijd gered. Er is er zelfs 
sprake geweest van een dreigen-
de sluiting. Het college had het idee 
om er een klein bad van te maken, 
alleen voor zwemlessen, maar dit 
zou een afbraak betekenen van al-
les wat we in de loop der jaren had-
den opgebouwd, dus gelukkig heb-
ben we dat weten af te wenden. In 
1991 is het binnenbad vergroot. Het 
vijfentwintig meter banenbad is er 
toen bijgekomen. 

En ook het buitenbad heeft een fik-
se renovatie ondergaan in 2006. 
Mijn motivatie en drijfveer zijn al-
tijd de bezoekers geweest, want 
daar doen we het voor. Back to ba-
sic; kinderen moeten leren zwem-
men en men moet kunnen sporten. 
Daar draait het om en dat heb ik al-
tijd voor ogen gehouden. Dat was 
zo en dat blijft zo. Soms heel moei-
lijk, maar we zijn allemaal met bei-
de voetjes op de grond blijven staan 
en ik ben heel trots op het resultaat. 
Heel Aalsmeer kan trouwens trots 
zijn op alle sportaccommodaties.” 

Stichting Watertoren Aalsmeer
Dick vertelt verder: “Ik ga in sep-
tember met pensioen, maar zeg lie-
ver dat ik stop met mijn werkzame 
leven. Ik blijf zijdelings bij de zwem-
vereniging betrokken en ben daar-
naast gevraagd voor Stichting Wa-
tertoren Aalsmeer. Met een groepje 
van tien man zorgen we dat we de 
activiteiten rondom de watertoren 
levendig houden voor de bevolking. 
Ze wisten me wel te vinden; ik mag 
weer de regelneef spelen, haha!” 
Dat zwarte gat, daar ben je dus 
niet bang voor? “Nee, ik ben drie 
jaar geleden bewust al minder gaan 
werken en dat was een goede af-
bouw. Ik heb namelijk veel hobby’s, 
waaronder sporten: Zwemmen, lo-
pen en fietsen. Daarnaast zit ik in de 
muziek. Ik zing in een koor en in een 
bandje. Genoeg te doen dus. Plan-
nen te over. Zo niet, dan maak ik ze 
ter plekke, dus dat zwarte gat, nee, 
daar heb ik geen tijd voor hoor.” 

Receptie in jubileumweekend
Dick de Kuijer laat de ESA met een 
gerust hart achter: “In mijn opvol-
ger Marten van Maastrigt heb ik 
het volste vertrouwen. Ik ben hem 
al een tijd aan het inwerken en dat 
gaat goed. Hij kwam in een hecht 
en harmonieus team, want veel col-
lega’s werken hier al heel lang. Mar-
ga Zondervan gaat mij binnenkort 
zelfs overtreffen! Ik wens Marten al-
le goeds toe en succes. Ik kon al-
tijd mijn ei kwijt in mijn werk en ben 
een tevreden mens. Ik hoop dat hem 
dat ook overkomt.” In het weekend 
van 17 en 18 mei viert zwembad De 
Waterlelie zijn veertig jarig bestaan 
met diverse activiteiten. Kijk op de 
website voor het uitgebreide pro-
gramma: www.esa-aalsmeer.nl De 
afscheidsreceptie van Dick is op de 
zaterdag om half vijf. Een ieder die 
hem de hand wil schudden is van 
harte welkom aan de Dreef. 

Door Miranda Gommans

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 9 mei 
is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur voor koffie, thee en 
inschrijving. Iedereen is van har-
te welkom. Het was afgelopen vrij-
dag 2 mei ieder weer voor zich. Kop-
pelkaarten is leuk, maar ieder voor 
zich is net zo mooi. En dat is te mer-
ken ook, de een speelt kleintje boer, 
de ander speelt op kleur, maar dat 
maakt het juist zo mooi. Uiteindelijk 
is de hoogste eer behaald door Pa-
olo Molia met 5563 punten. Op twee 
is Ans Doeswijk geëindigd met 5410 
punten en op drie Coen Vis met 5343 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Jack Veldhuis met 3749 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Loes 
van de Terp met 436 punten.

Programma 
handbal

Zaterdag 10 mei, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer E3 
 – Westsite
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer E4 – KDO
10.55 uur: FIQAS Aalsmeer D1 
 – Volendam
10.55 uur: FIQAS Aalsmeer E2 – KDO
11.45 uur: FIQAS Aalsmeer jongens C1 
 – Vrone
Zaterdag 10 mei, zaal
V/a 10.00 uur: NK voor jongens A1
Zondag 11 mei, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer jongens B2 
 – Lotus
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer heren 1 
 – VOS/DSG
12.15 uur: FIQAS Aalsmeer meisjes B1 
 – Wasmeer

Handbal
Jongens A1 naar NK

Aalsmeer - Op zaterdag 10 mei 
wordt in de Amsterdamse Sporthal-
len-Zuid het Nederlands kampioen-
schap zaalhandbal voor A-jeugd ge-
speeld. Het heren A1 team van FI-
QAS Aalsmeer, dat dit seizoen kam-
pioen werd in de Jeugddivisie, neemt 
hier ook aan deel. De A1 is ingedeeld 
in een poule met Hercu les, Snelwiek 
en Lacom’91 en speelt de eerste 
wedstrijd om 10.05 uur en dan nog 
om 11.45 uur en 13.25 uur. 
De kruisfinales staan gepland vanaf 
15.05 uur. In de andere poule strijden 
Bevo, Houten, Quintus en Celeritas 
om de finaleplaatsen. Vorig seizoen 
eindigde de A1 als vierde. Hoe gaan 
ze het nu doen? Kom naar Amster-
dam en steun de ploeg! Kijk voor het 
complete programma en tijdschema 
op www.hvfiqasaalsmeer.nl. 

Voetbal zondag
Geen winst voor RKAV
Aalsmeer - RKAV is er niet in ge-
slaagd om de laatste uit wedstrijd in 
winst om te zetten. Het was afgelo-
pen zondag allemaal net niet. Tot de 
zestien meterlijn ging het nog wel, 
maar de afwerking liet veel te wensen 
over. Eigenlijk stond er niets meer op 
het spel. Het was meer een wedstrijd 
waarin men eens iets anders kon pro-
beren. UNO had een paar jonge-
re spelers opgesteld en dat was te 
merken ook. RKAV had de pech dat 
ze reeds in de vijftiende minuut een 
strafschop tegen kregen, plus een ge-
le kaart. De strafschop werd onberis-
pelijk ingeschoten: 1-0. Ook doelman 
van Halm kreeg een gele kaart ge-
presenteerd wegens handsbal buiten 
het strafschopgebied. De kans op 1-1 
was het grootst in de twintigste mi-
nuut nadat een kopbal van Van Leeu-
wen tegen de lat kwam. 2-0 Werd het 

in de vijfde minuut voor rust. Er werd 
de aanvallers van UNO niets in de 
weg gelegd en men kon heel makke-
lijk de 2-0 aantekenen. UNO was net 
iets beter als RKAV, in deze fase van 
de wedstrijd. De tweede helft gaf een 
meer aanvallender RKAV te zien. Na 
goed werk van de RKAV voorwaart-
sen was het Barry Springintveld die 
voor de 2-1 zorgde in de tiende mi-
nuut na rust. Even later kreeg RKAV 
een hoekschop toegewezen en hier-
uit kwam er een reuze grote kans op 
2-2, maar de inzet werd door de ver-
dedigers van UNO van de lijn ge-
haald. Tien minuten voor tijd ontging 
de scheidsrechter een handsbal van 
UNO, Hij liet doorspelen en de 3-1 
was het gevolg. Komende zondag 11 
mei is de laatste thuiswedstrijd en wel 
tegen Nautilus om 14.00 uur aan de 
Beethovenlaan Theo Nagtegaal

Kaarten om 
kampioenschap

Rijsenhout – Ter afsluiting van het 
seizoen organiseert buurtvereni-
ging DES het open kampioenschap 
van Rijsenhout. Klaverjassen en do-
mineren staan op het programma. 
Vanaf 19.30 uur worden de kaarten 
verdeeld in dorpshuis de Reede aan 
de Schouwstraat. Kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom. Het klaver-
jassen voor clubs op 26 april is ge-
wonnen door K.J.V de Westeinder2 
met 10251 punten, op twee buurt-
vereniging DES2 met 10178 pun-
ten en op drie is KJV de Westein-
der3 geëindigd met 10003 punten. 
Bij het domineren was de hoogste 
eer voor mevrouw Koolhaas met 8 
schrappen.

Zanger Frans 
bij RKAV

Aalsmeer - Zondag 11 mei speelt 
RKAV 1 zijn de competitiewedstrijd 
van het seizoen en van haar be-
staan. 

De wedstrijd RKAV 1 tegen Nautilus 
1 uit Amstelveen begint om 14.00 
uur. Omdat het de laatste wedstrijd 
betreft, heeft de vereniging ge-
meend om na afloop van 16.00 tot 
18.00 uur een gezellige middag voor 
spelers en publiek te organiseren. 

Uit IJmuiden komt zanger Frans 
Zuilmaker Nederlandstalige num-
mers ten gehore brengen. Iedereen 
is van harte welkom in de kantine 
aan de Beethovenlaan 120. 

Basketballclinic voor jeugd
Aalsmeer - De hoofdsponsor van 
Leiden Basketball gaat ook dit jaar 
weer met de club ‘on Tour’ en ter gele-
genheid van het 50 jarig bestaan van 
BV Aalsmeer zal dit volgende week in 
Aalsmeer plaatsvinden. Samen met 
de eredivisieclub worden gave cli-
nics bij basketbal verenigingen geor-
ganiseerd. Daarbij krijgt de jeugd een 
unieke kans om tips en tricks te le-
ren van oud eredivisie spelers. Als het 
speelschema van de eredivisiespelers 
het toelaat, zijn ook zij aanwezig voor 
een potje basketbal. Doel is om ie-
dereen – zowel basketballers als niet 
basketballers – enthousiast te ma-
ken voor het spel. De clinic is bedoeld 

voor alle jeugd vanaf 6 tot 15 jaar die 
graag met basketbal kennismaakt en 
misschien daarna door wil gaan met 
deze leuke sport. De Basketball Ver-
eniging Aalsmeer doet je hiervoor een 
leuke aanbieding: Op donderdag 15 
mei wordt een gratis clinic gegeven in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg van 17.00 tot 19.00 uur. Deelname 
is gratis. Kinderen kunnen zich opge-
ven bij de kraam van de Basketball 
op de braderie aanstaande zaterdag 
10 mei. De kraam staat bij de Doops-
gezinde Kerk in de Zijdstraat waar op 
een basket geschoten kan worden en 
er prijzen te winnen zijn. Schrijf je in, 
kom ook basketballen!

Bets wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Het 
klaverjassen op donderdag 1 mei 
is gewonnen door Bets Romkema 
met 5374 punten, gevolgd door Ka-
rel van der Linden met 5031 punten 
en Gemma van As met 5012 punten. 
Bij het jokeren behaalde Bets Teu-
nen met 218 punten de hoogste eer, 
op twee Henny de Wit. 

Belangstelling voor deze gezellige 
middag? 50+ Kaarters zijn van harte 
welkom.Voor inlichtingen kan con-
tact opgenomen worden met me-
vrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

Laatste dartavond Middelpunt
Aalsmeer - Nog twee keer darten en 
dan is er de zomerstop van ’t Middel-
punt, dus ook de darters mogen gaan 
uitrusten. Dit wordt niet door ieder-
een leuk gevonden, geen ontspannen 
avondje meer en uit evenwicht wat de 
dartcompetitie betreft. Maar dinsdag 
avond 29 april zijn er nog punten be-
haald. De strijd tussen Tibor Hoger-
vorst en Franklin Dolk werd door Ti-
bor gewonnen. Franklin eindigde dus 

op de tweede plaats en op drie Ted 
van Galen. Sebastiaan Dolk stond de-
ze keer in de verliezersronde waar 
hij eerste werd, tweede werd René 
Rademaker en derde Hans Dolk. De 
laatste dartavond is op dinsdag 13 mei 
en begint om 20.00 uur. De zaal van ‘t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 55 
is vanaf 19.30 uur open voor inschrij-
ven en ingooien. Het nieuwe dartsei-
zoen start weer op 6 september.
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Cheryl Looijer voor 3e maal 
Nederlands kampioen schaken
Aalsmeer - In het Topsportcentrum 
te Rotterdam vond van 26 april tot 
en met 4 mei het NK plaats. Dage-
lijks één partij gedurende 9 dagen. 
Als tweevoudig regerend kampioe-
ne was Cheryl Looijer favoriet. Zij 
wordt getraind door Ben de Leur 
van Schaakclub AAS uit Aalsmeer. 
De trainers van andere deelneem-
sters bogen zich over de te volgen 
openingsstrategie om hun pupil 
het Cheryl zo lastig mogelijk te la-
ten maken. Dat brengt uiteraard een 
behoorlijke druk met zich mee. De 
meeste partijen konden na de ope-
ningsfase nog alle kanten op. Na die 
fase komt het aan op het schaakin-
zicht, het rekenwerk en de menta-
le weerbaarheid voor het spelen van 
partijen die soms meer dan 4 uur 
duren. Vooraf had zij zich twee doe-
len gesteld. Prolongatie van haar ti-
tel en een 100% score. De eerste 
partij verliep vrij soepel, maar de 
tweede partij tegen de Rotterdamse 
kampioene was een zeer spannen-
de, die door Cheryl met een mooie 
Koningsaanval werd beslecht. De 

derde ronde werd ook gewonnen 
van één van haar grote concurren-
ten uit Leiderdorp. Ronde 4 tegen 
de Zeeuwse kampioene heeft ruim 
5 uur geduurd. Haar tegenstandster 
had een mogelijkheid om de partij 
remise te houden, maar zij kon de 
juiste zetten niet vinden, waardoor 
Cheryl alsnog aan het langste eind 
trok. Nadat ze ook de vijfde partij 
gewonnen had, was het eerste gat 
geslagen. De concurrentie stond 
toen al een vol punt achter. Dit gat 
werd daarna dagelijks met een half 
punt uitgebreid, doordat achtervol-
gers in hun onderlinge partijen ste-
ken lieten vallen. Vrijdag 2 mei na 
de zevende ronde had Cheryl in-
middels 2 volle punten voorsprong 
en kon de titel haar alleen bij twee 
volledige offdays nog ontgaan. Dat 
gebeurde niet. Ook de laatste twee 
ronden wist ze te winnen, waardoor 
ze niet alleen voor de derde maal 
Nederlands kampioene werd, maar 
ditmaal met een 100% score. Bei-
de prestaties zijn op een NK jeugd-
schaken nog niet eerder geleverd. 

Zaterdag 10 mei:

AALSMEER
Voorschoten’97 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
WV-HEDW 3 - Aalsmeer 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – ABN AMRO 3 14.30 u
Aalsmeer 4 – RAP 7 14.30 u
RKAVC 4 - Aalsmeer 5 11.30 u 
RAP 12 - Aalsmeer 6 12.00 u
Aalsm/RKAV.Vet.1 – Roda’23 Vet.2 14.30 u
  
RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1 – Roda’23 Vet.2 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United B1 – VVC B2 14.30 u
Wijk aan Zee B1 - J.A.United B2 12.00 u
J.A.United B3 – Bl.Wit.A’dam B1 11.15 u
J.A.United C1 – Alliance’22 C1 11.15 u
J.A.United C4 – Onze Gazellen C5 11.15 u

Pupillen
J.A.United D1 – Overbos D1 11.15 u
J.A.United D3 –J.A.United D5 (VR) 9.30 u
HBOK D1 - J.A.United D4 10.30 u
Alliance’22 E1 - J.A.United E1 8.30 u
VVC E4 - J.A.United E4 9.30 u
Roda’23 E8 - J.A.United E7 12.45 u 
J.A.United E10 – Ouderkerk E9 9.00 u
J.A.United E11 – AFC E16 9.00 u
J.A.United F2 – Pancratius F3 9.00 u 
Roda’23 F7 - J.A.United F4 11.00 u 
J.A.United F6G – Roda’23 F14 9.00 u

Meisjes
J.A.United MD.1 – Velsen MD.1 11.00 u
Buitenveldert ME.6 - J.A.United ME.1 10.30 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – Roda’23 D3 11.00 u
BSM D1 - RKDES D3 13.00 u
Argon E3 - RKDES E3 8.45 u
Sp.Martinus E7 - RKDES E4 9.00 u
Abcoude E9 - RKDES E5 10.30 u
RKDES F6 – Buitenveldert F8 9.30 u
RKDES F7 – Amstelveen F5 9.30 u
RKDES F9 – Legm.vogels F7 9.30 u

Meisjes
RKDES MB.1 – HBC MB.2 11.00 u
RKDES MC.1 – VVC MC.1 11.00 u
Zwanenburg MD.2 - RKDES MD.1 12.15 u
Ouderkerk M.E.2 - RKDES ME.1 10.00 u

SCW
SCW 1 – VVA/Spartaan 1 14.30 u
SCW 3 – NFC 2 14.30 u
Wartburgia 4 - SCW 4 14.30 u
SCW 5 – De Meer 6 13.00 u
Roda’23 Vet.3 - SCW Vet.1 14.30 u
EDO Vet.1 - SCW Vet.3 14.00 u

Junioren
SCW A1 – Zandvoort A1 10.45 u
SCW C1 – VVC C5 11.00 u
SCW C2 – AMVJ C3 9.00 u

Pupillen
SCW E2 - Pancratius E 11 9.00 u
Legm.vogels E 11 - SCW E3 11.00 u
SCW F2 – RKAVIC F2 9.00 u
SCW F3 – AMVJ F3 9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Altius VR.2 14.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – BFC MB.1 10.15 u

Zondag 11 mei:
RKAV
RKAV 1 – Nautilus 1 14.00 u 
RKAV 3 – Buitenveldert 4 11.30 u
RKAV 4 – DWS 3 11.30 u
Pancratius 9 - RKAV 5 11.00 u
RKDES 7 - RKAV 6 12.00 u

RKDES 
SP.Martinus 1 - RKDES 1 14.00 u
Roda’23 2 - RKDES 2 11.00 u
Zeeburgia 3 - RKDES 5 14.00 u
NFC 3 - RKDES 6 14.00 u
RKDES 7 – RKAV 6 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Hoofddorp A1 12.00 u
Tos/Actief B1 - RKDES B2 12.00 u

Wedstrijden VeldvoetbalHandbal bekerfinale
FIQAS Aalsmeer mist 
finale op één doelpunt 
Aalsmeer - De opdracht tijdens de 
tweede kruisfinale was simpel: FI-
QAS Aalsmeer moest van Bevo win-
nen of gelijk spelen en de ploeg was 
geplaatst voor de best-of-three om 
de landstitel. Verliezen met één punt 
verschil mocht ook nog, als Bevo ten-
minste niet meer dan 27 doelpunten 
zou maken. Het leek allemaal goed te 
doen, al hadden de mannen het hele 
seizoen wel de nodige moeite gehad 
met Bevo: in de reguliere competitie 
was uit verloren (22-23) en thuis ge-
lijk gespeeld (23-23). Pas twee weken 
geleden werd voor het eerst gewon-
nen in de eerste kruisfinale: 27-26. 
FIQAS Aalsmeer was dus gewaar-
schuwd en leek ook nog iets te willen 
rechtzetten na de verloren bekerwed-
strijd (18-28) in Volendam. De Bloem-
hof zat zaterdagavond in ieder geval 
stampvol. Het wilde echter niet luk-
ken. FIQAS Aalsmeer kwam slechts 
één keer voor: 1-0, daarna nam Be-
vo het initiatief en behield dat eigen-
lijk de hele wedstrijd. De Aalsmeerse 
dekking stond goed, maar wist zich 
geen raad met de vele schoten van 
afstand. Ook keeper Birjovanu had 
er geen antwoord op. Zo was er met-
een een 5-1 voorsprong voor de Lim-
burgers en vanaf dat moment liep FI-
QAS Aalsmeer achter de feiten aan. 
Een sterke fase leverde wel de aan-
sluiting op: 5-6, met name door een 
goede actie van Remco van Dam en 
twee doelpunten van Rodrigo Hut-
tinga, daarna was het opnieuw Bevo 
dat een gaatje sloeg: 7-11, mede om-
dat er aan Aalsmeerkant teveel kan-
sen werden gemist. Rond de twin-
tigste minuut zette FIQAS Aalsmeer 
opnieuw de achtervolging in en met 
succes. Eerst zette Remco van Dam 
een goed blok en scoorde vervol-
gens zelf de 8-11. Bevo kreeg te ma-
ken met een tijdstraf en van het over-
tal werd goed geprofiteerd: 9-11 door 
Robin Boomhouwer uit de rechter-
hoek en 10-11 door Wai Wong. De 
gelijkmaker was van Samir Beng-
hanem die aan de cirkel werd gevon-
den door Wong. Het publiek ging er 
eens goed voor zitten, maar moest 
toezien hoe FIQAS Aalsmeer nu in 
ondertal kwam en een strafworp te-
gen kreeg: binnen drie minuten had 
Bevo opnieuw een marge van drie: 
11-14 en was het rust. In de twee-
de helft lukte het FIQAS Aalsmeer 
vooral aanvallend niet meer om een 
vuist te maken. Er werd niet scherp 
genoeg geschoten, of de ballen wer-
den gestopt door de keeper van Be-
vo. De kansen die er waren, kwamen 
vooral uit de hoeken: Frank Lübbert 
hield zijn ploeg in de race door drie 
keer op rij te scoren, maar toch kon 

Bevo nu zelfs uitlopen naar een ver-
schil van vijf en wist dat ook vrij lang 
vast te houden: 16-21, 17-22 en 18-
23 met nog maar ruim zeven minuten 
op de klok. In de slotfase zette FIQAS 
Aalsmeer nog wel aan en sloop weer 
dichterbij: 19-23 via Samir die einde-
lijk weer eens een kans kreeg aan 
de cirkel en 20-23 door Wai Wong. 
Bevo hield echter stand en scoorde 
weer: 20-24, maar Wai Wong hield 
het spannend: 21-24. Op dat moment 
hád de ploeg door moeten drukken, 
maar dat lukte niet, want opnieuw 
werd er gemist. Er kwam nog wel een 
strafworp, die door Lübbert werd be-
nut: 22-24, maar in de resterende 45 
seconden was het balbezit voor Be-
vo dat de wedstrijd slim uitspeel-
de. Want pas twee seconden voor 
het eindsignaal was de bal weer in 
Aalsmeerse handen, maar de tijd was 
te kort om de bevrijdende en door-
slaggevende treffer nog te maken. 
Het Limburgse feest barstte los en de 
spelers van FIQAS Aalsmeer konden 
hun diep teleurstelling nauwelijks 
verbergen. Ze waren zó dichtbij de fi-
nale, maar speelden deze avond nét 
niet scherp genoeg, waar Bevo ge-
woon feller was en beter schoot. De 
sensatie werd op zondag compleet 
toen ook de andere favoriet voor de 
finale, Volendam, werd uitgescha-
keld. De nationale titelstrijd wordt 
nu een Limburgs onderonsje tussen 
Bevo en Lions. FIQAS Aalsmeer kan 
desondanks terugkijken op een pri-
ma seizoen, waarin de reguliere com-
petitie als koploper werd afgesloten 
en de mannen de laatste vier bereik-
ten. Toch iets om trots op te zijn! 

Wedstrijdzeilen
Team Bakker totaalwinnaar 
Grandprix d’Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werden de laatste races verzeild om 
de Grandprix in de Drakenklasse op 
de Westeinderplassen. Het week-
end werd bepaald door een hoge-
drukgebied met weinig wind. Zater-
dag kon er nog netjes worden ge-
zeild en kon wedstrijdleider Herman 
van der Meyden de zeilers nog drie 
races aanbieden. Het Aalsmeerse 
team van Jan Bakker won deze zeer 
gedecideerd voor de goed zeilende 
combinatie van de Noor Odd-Eriks 
Aks, die met zijn Nor 295 de lange 
reis uit Noorwegen niet voor niets 
had gemaakt. 

De derde plaats ging naar het Belgi-
sche team van Thomas de Schrijver 
met de Bel 78. Andre du Pon begon 
de series goed en finishte met grote 
voorsprong in de eerste race, maar 
moest helaas ervaren dat zijn Ned 
417 bij de start iets te vroeg was ge-
weest, waarna hij in het klassement 
met drie races zonder aftrekmoge-
lijkheid geen bedreiging meer kon 
maken. 

Zondag was er een windvoorspellin-
gen met richtingen uit het zuidwes-
ten tot het westen, na de enorme 
winddraaiingen op zaterdag ander-
maal een moeilijke opgave voor het 
startcomité. Met een vermoedelijke 
kracht van 4 to 6 knopen was er nog 
een kleine kans op iets meer wind 
van zee, maar dat wilde niet lukken 
en na 2 uur de uitstelwimpel te heb-
ben gepresenteerd werden de zon-
dagraces uiteindelijk afgeblazen. 
Team Bakker werd na sterk zeilen 

in de eerdere weekends totaalwin-
naar van de Grandprix d’Aalsmeer 
en mocht ’s middags de enorme 
wisselbeker in het clubhuis van de 
W.V. Aalsmeer in ontvangst nemen. 

Helaas konden de buitenland-
se deelnemers niet alle weekends 
deelnemen, waardoor met name het 
Belgische team van Ben van Cau-
wenbergh (Bel 80) als grote kans-
hebber terugviel naar een zesde to-
taalplaats. Tweede werd het Engel-
se team van Martin Payne (Gbr 585) 
voor Thomas de Schrijver (Bel 78). In 
de Soling-klasse ging de overwin-
ning naar Rudy den Outer, hij zeilde 
zaterdag drie eerste plaatsen. In de 
5.5 Meter-klasse won Victorine Bre-
dero met een eveneens sterke serie 
van 1, 1 en 2.

Theo van Mierlo

Langebaanzwemmers Oceanus 
zeven keer kampioen!
Aalsmeer - NMK lange baan zit er-
op, weken lang is ervoor getraind en 
het weekend van 2,3 en 4 mei was 
het weekend waarin het zou gaan 
gebeuren, met dit jaar het Hofbad 
te Den Haag als gastheer. Vrijdag 
kwamen 8 zwemmers van Ocea-
nus aan de start en de dag be-
gon met de 1500 vrije slag, Laura 
zwom zich naar het zilver en Katin-
ka naar het brons, bij Margreet wil-
de de race maar niet lekker verlo-
pen. De dames 4 x 200 vrije slag ver-
overde met Annette, Margreet, Mar-
griet en Laura de titel Nederlands 
kampioen 160+ in een eindtijd van 
10.46,50. Titel nummer 1 was binnen 
en er zouden er nog 6 volgen. Bij de 
50 school legde Tineke in de klasse 
60+ beslag op het brons en zwom 
met 53,79 een pracht van een per-
soonlijk record. De 200 wissel lever-
de Ronald en Arjan zilver op en An-
nette wist haar tijd aan te scherpen 
tot 2.53,33. Margriet behaalde in de 
categorie 50+ en op de afstand 100 
vlinder een bronzen medaille en ook 
zij scherpte haar inschrijftijd aan tot 
1.24,38. Nog een afstand te gaan 
voor de Oceanus Masters ploeg de-
ze middag de 200 vrije slag, waar-
bij Arjan en Annette beide Neder-
lands kampioen werden en Tine-
ke op een mooie 4e plaats eindig-
de. Dag 1 zat erop en de oogst was 
9 medailles. Zaterdag 3 mei werd de 
ploeg versterkt door Richard. Deze 
dag begon met de 400 vrije slag en 
het werd zilver voor Arjan en brons 
voor Annette, de toon werd meteen 
gezet. Margriet ging zich eens lek-
ker uitleven op de 200 vlinder, he-
lemaal haar afstand en slag, het 
werd zilver met een tijd van 3.02,38 
betekende dit een aanscherping 
van haar inschrijftijd. Net voor de 
middag kwam de estafette ploeg 
4x100 in actie met Arjan als start-
zwemmer op de rug 1.09,94, Ronald 
schoolslag 1.24,56, Margriet vlinder 
1.21,68 en Annette vrije slag 1.07,56. 
Het werd spannend in de categorie 
160+, maar in de serie er na moest 
de Oceanus ploeg haar meerde-
re erkennen in een andere vereni-
ging en mocht ze vol trots het zil-
ver ophalen. De 200 schoolslag le-
verde Ronald niet alleen zilver op, 

maar ook een tijdsverbetering met 
3.03,41. Vervolgens kwam Richard 
voor het eerst in actie op de 100 
vrije slag, het werd een 7e tijd bij de 
60+. Arjan werd Nederlands kampi-
oen met een persoonlijk record van 
1.00,28 en Margriet legde beslag 
op het brons. En wat gebeurde er 
met Annette? Ze zwom de race van 
haar leven en een hele scherpe tijd, 
maar ze was te vroeg gestart. Bij de 
50 vlinder zwom Richard een pracht 
van een persoonlijk record in de tijd 
van 43,31 en Arjan kaapte op de 100 
rugcrawl nog een zilveren medaille 
weg. Dag twee zat erop en wederom 
8 medailles in de pocket. Zondag 4 
mei en de grote vraag was, konden 
er nog medailles bij komen? De da-
mes 800 vrij zorgde ervoor dat er 
een zilveren door Laura en bronzen 
medaille door Annette, konden wor-
den opgehaald. Katinka zwom niet 
de race van haar leven, het werd 
hem net niet, maar toch een mooie 
4e plaats. 
Bij de 1500 vrije slag heren lagen 
Arjan en Ronald in dezelfde serie, 
Arjan scherpte zijn tijd met 5 secon-
de aan tot 19.41,24 en werd 2e, Ro-
nald legde beslag op een 4e plaats 
bij de 50+. De200 rugcrawl lever-
de de ploeg 2 Nederlands kampi-
oenen op in de persoon van Mar-
griet 3.03,13 en een persoonlijk re-
cord, en Arjan 2.33,27, Laura heeft 
zich in de categorie 45+ naar het zil-
ver gezwommen. Ook de 400 wissel 
was goed voor 3 medailles, Annet-
te werd Nederlands kampioen, Lau-
ra en Ronald legde beslag op het 
zilver, waarbij Laura een pracht van 
een persoonlijk record zwom met de 
tijd van 6.13,48. Tineke en Richard 
werden respectievelijk 4e en 5e op 
de 50 vrij en op de laatste afstand 
van dit prachtige weekend verover-
de Tineke een zilveren medaille op 
de 100 school, Richard wist zijn tijd 
aan te scherpen naar 1.43,43 en Ro-
nald werd keurig 5e. Toen zat het er-
op, 3 dagen lang is er gestreden in 
een prachtig zwembad en de Ocea-
nus medaille spiegel gaf de volgen-
de uitslag: 7 keer Nederlands kam-
pioen, 14 zilveren en zes bronzen 
medailles mochten mee naar huis, 
een heel geslaagd weekend. 

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Oscar Gootjes wint tweede 
finale van het seizoen
Kudelstaart - Na een radiostilte van 
twee weken gaat de dartclub Poel’s 
Eye morgen, vrijdag 9 mei, weer van 
start. Met nog slechts twee speel-
avonden op de agenda komt het ein-
de van het seizoen dichterbij. Hoe-
wel elke speelavond als een toernooi 
op zichzelf beschouwd kan worden, 
wordt er toch een stand bijgehouden. 
Dit is natuurlijk vooral interessant voor 
de regelmatige bezoeker. En al hele-
maal voor de goede darters, zoals 
koploper Wim Grapendaal. Met zes 
speelavond overwinningen, waarvan 
de afgelopen vier speelavonden op 
rij, staat Wim soeverein op de eerste 
plaats. Toch is Wim nog niet helemaal 
zeker van het kampioenschap, want 
Marco staat niet ver weg. Daarbij 
toonde Marco tijdens het Koppeltoer-
nooi aan in zeer goede vorm te zijn. 
William Hunitetu staat stevig op de 
derde plaats en heeft uitzicht op méér. 
Erik Jan Geelkerken daarentegen lijkt 
zich verzekert te hebben van de vier-
de plaats. Het verschil tussen de vijfde 
en de negende plaats is slechts tien 
punten. Tjitte Miedema, Remco Maar-
se, Ronald Baars, Gerard Bak en Dan-
ny Zorn kunnen dus nog binnen de 

Top Tien, goed voor een huldiging aan 
het eind van het seizoen, van positie 
veranderen. Arnaud van de Graaf en 
Gilbert van Eijk zijn daarentegen nog 
lang niet zeker van een Top Tien no-
tering. Zij staan in punten precies ge-
lijk. Het gemiddelde behaalde punten 
is dan doorslaggevend, en deze is bij 
Arnaud een fractie hoger dan Gilbert. 
Deze strijd beloofd nog spannend te 
worden. Zoals reeds gemeld zijn de 
speelavonden toernooien op zich. De 
stand is leuk en aardig, maar op de 
avonden zelf valt genoeg roem te be-
halen. Zoals Oscar Gootjes op de af-
gelopen speelavond aan den lijve on-
dervond. Hij won voor de tweede keer 
dit seizoen een finale. De vorige was 
nog op het vierde niveau, nu won hij 
knap op het nog hogere derde niveau. 
En zo bleek maar weer dat iedereen 
wat te winnen heeft, te beginnen met 
morgen, vrijdag 9 mei, in het Dorps-
huis. Vier nieuwe ronden, vier nieuwe 
kansen. De inschrijving sluit om 20.00 
uur, deelname kost vier euro en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar.
 De Poel’s Eye heeft een zogenaamd 
open deuren beleid; lidmaatschap of 
van te voren opgeven is niet nodig. 

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Comb. Van Leeuwen & van Grieken 
wint vlucht vanuit Wolvertem
Aalsmeer - Zaterdag stond de 
vlucht vanuit het Belgische Wolver-
tem op het programma en dat werd 
een heel andere vlucht dan vorige 
week toen er hoge snelheden ge-
maakt werden. 

De duiven hadden nu met de wind 
vanuit het NNO te maken, zodat de 
snelheden nu tussen de 75 en 80 ki-
lometer uitkwam. De gemiddelde 
afstand van deze vlucht was 148 ki-
lometer. De duiven werden om 9.30 
uur met een kalme NNO wind ge-
lost, en de 977 van Comb. v. Leeu-
wen & v. Grieken uit Aalsmeer arri-
veerde om 11.28.31 uur op de thuis-
basis. 

De snelheid was 1275,953 meter per 
minuut, ofwel 76,6 kilometer per uur. 
Cees van Vliet uit Kudelstaart werd 
tweede en Comb. Van Ackooy uit 
Hoofddorp werd derde. In Rayon F 
van Noord Holland waar 3323 dui-

ven in concours stonden werden 
Leo en Hans vierde en Cees negen-
de. Mooie resultaten deze week dus 
weer. 

De uitslag is als volgt:
1. Comb. V. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer, 2. C. van Vliet Kudelstaart, 
3. Comb. Van Ackooy Hoofddorp, 
4. J.H. van Duren Amstelveen, 5. 
D. Baars Kudelstaart, 6. Gerard & 
Lies v.d. Bergen Kudelstaart, 7. P. 
v.d. Meijden Aalsmeerderbrug, 8. 
A.J. van Belzen Kudelstaart, 9. W. 
Wijfje De Kwakel, 10. J.A. van Dijk 
Aalsmeer, 11. A. v.d. Wie Aalsmeer, 
12. H. Spaargaren Aalsmeer, 13. 
E. Wiersma Amstelveen, 14. M. de 
Block Aalsmeer, 15. Tim Rewijk De 
Kwakel, 16. J. Vijfhuizen De Kwa-
kel, 17. Th. V.d. Wie Aalsmeer, 18. S. 
Vonk Aalsmeer, 19. W. Grapendaal 
Aalsmeer. Aanstaande zaterdag 10 
mei is er een vlucht vanuit het Bel-
gische Nivelles/Nijvel.

Bingo bij 
BV de Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 14 mei is 
de maandelijkse bingo weer. Buurt-
vereniging de Pomp houdt mees-
tentijds de tweede woensdag van de 
maand haar bingo in ’t Baken in de 
Sportlaan 86. Vanaf 20.00 uur is ie-
dereen van harte welkom, lid of geen 
lid, jong of oud, gezelligheid en span-
ning staan voorop. Er worden tien 
rondes gespeeld met gevarieerde 
prijzen en één hoofdprijzenronde met 
twee waardevolle hoofdprijzen. Om 
het geld hoeft u het niet te laten, want 
het rendement is altijd hoger dan uw 
inleg, is het niet qua prijzen, dan wel 
qua gezelligheid! Telefonische in-
formatie kan verkregen worden bij 
de secretaresse van de vereniging, 
Caroline Ramp via 0297-344107.
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