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PAASACTIE
bij Loogman
Op 10, 11, 12 en 13 april 
krijgt u bij afname
van minimaal 25
liter brandstof
6 kakelverse
eieren kado!

(max. 1 doos van 6 stuks per auto en zolang de voorraad strekt!)

www.loogman.nl

airco servicebeurt

www.profiletyrecenter.nl

Deze actie is alleen van toepassing op personenwagens gevuld met koudemiddel R134a.

119,-

abo
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28   T 0297 328 221

abo

w w w . v a n k o u w e n . n l

wenst u een hele groene pasen!wenst u een hele groene pasen!
En dat doen we met spectaculaire aanbiedingen!

Kijk snel op www.vankouwen.nl
Goede Vrijdag en  2e Paasdag geopend

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

WA ET TROPSR AICEPS L
23 april

Wilt u daarin 
adverteren?

Neem dan contact op met 
Brigitte Wels

06 - 54 21 62 22
of mail naar 

verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Kopij voor de watersportspecial 
kunt u ook hier naar mailen.

45.000 Euro van Rijk voor 
taalcoaches in Aalsmeer
Aalsmeer - Het ministerie van 
VROM is een campagne gestart on-
der de naam ‘De Nederlandse taal 
verbindt ons allemaal’. Het doel van 
deze campagne is dat mensen de 
Nederlandse taal gaan leren, dan 
wel dat andere mensen gaan hel-
pen bij het leren van de Neder-
landse taal. Om concreet te stimu-
leren en te faciliteren dat individu-
ele inwoners zich gaan inzetten om 
op vrijwillige basis anderen te hel-
pen, heeft het ministerie de moge-
lijkheid ontwikkeld om taalcoaches 
in te zetten. Taalcoaches zijn vrij-
willigers die de inburgeraars hel-
pen bij het leren van de Nederland-
se taal, bijvoorbeeld door samen op 
de taal te oefenen en/of het samen 
ondernemen van culturele of spor-
tieve activiteiten. Voor gemeenten 
bestaat de mogelijkheid middelen 
te ontvangen voor de organisatie 
van vrijwillige taalcoaches. De ge-
meente Aalsmeer heeft 45.000 euro 
ontvangen van het Rijk voor de re-
alisatie van zestig taalkoppels, een 

inburgeraar en een taalcoach, ge-
durende drie jaar. Het betreft 750 
euro per gevormd taalkoppel. Met 
de inzet van taalcoaches worden, 
zo geeft het ministerie aan, diverse 
doelen beoogd. Ten eerste kan het 
de effectiviteit van het inburgering-
programma verhogen. De taalcoach 
is namelijk een extra ondersteuning 
voor de inburgeraar op weg naar 
het inburgeringsexamen. Ten twee-
de draagt de inzet van taalcoaches 
ook bij aan baan sociale cohesie in 
de samenleving. Mensen met ver-
schillende achtergronden leren el-
kaar kennen en respecteren. Ten 
derde onderstreept de vrijwillige in-
zet de betrokkenheid van individu-
ele inwoners en maatschappelijke 
organisaties bij de inburgering. In 
de regio Amstelland zijn vrijwilli-
gerscentrale Cardanus en stichting 
Vluchtelingenwerk actief wat betreft 
de inzet van taalcoaches. Gezien de 
ervaring wat betreft werving, kop-
peling en begeleiding stellen burge-
meester en wethouders voor de uit-

voering van het taalcoachproject te 
laten verzorgen door beide organi-
saties. Er gaat jaarlijks geëvalueerd 
worden of het afgesproken aantal 
taalkoppels daadwerkelijk wordt 
gerealiseerd. Mocht blijken dat er 
onvoldoende taalkoppels worden 
gerealiseerd, dan wordt hierop actie 
ondernomen. Indien er meer taal-
koppels worden gevormd, wat vol-
gens de bestuurders natuurlijk heel 
positief is, zal de fracties tussentijds 
verzocht worden om een extra bij-
drage beschikbaar te stellen. Het 
voorstel tot de inzet van taalcoa-
ches komt vanavond, donderdag 9 
april, aan de orde in het Beraad en 
de Raad in het gemeentehuis van-
af 20.00 uur. De bijeenkomsten zijn 
openbaar. Ook op  de agenda: Voor-
genomen samenvoeging wijkteams 
van de politie Aalsmeer-Uithoorn, 
weigeren vrijstelling voor oprichten 
vijf appartementen aan de Oostein-
derweg 261 en inbesteding afdeling 
Beheer, Toezicht en Onderhoud aan 
De Meerlanden.

Julius en Renee zorgden samen met juf Linda voor een spectaculaire eerste 
aanzet tot de sloop van de Oosteinderschool. 

Oude scholen tegen de 
vlakte voor 39 woningen
Aalsmeer - De voormalige Oost-
einderschool, de oude Zuidooster, 
de ruimte van het kinderdagverblijf 
en de gymzaal gaan tegen de vlak-
te. De panden zijn enkele maanden 
geleden dichtgetimmerd in afwach-
ting van de voorgenomen sloop. 
Gisteren, woensdag 8 april, is op 
feestelijke wijze het startsein ge-
geven voor het met de grond ge-
lijk maken van het scholencomplex. 
De sloop wordt uitgevoerd door Van 
der Schaft en aan de jongste telgen 
van dit sloop- en aannemersbedrijf 
de eer om aan dit moment een spe-
ciaal tintje te geven. Julius en Renee 
mochten ieder een fles kindercham-
pagne op het complex stukgooien. 
Hun juf Linda nam vervolgens als 
een volleerd sloper de eerste hap uit 
het gebouw. 

Het afbreken van het oude scho-
lencomplex duurt tot rond 16 mei. 
Om het terrein komen hekken te 
staan. Uiteraard is betreden verbo-
den. Naast het verwijderen van de 
gebouwen zullen ook de hier staan-
de bomen gekapt worden. Het bleek 
helaas niet mogelijk de bomen te la-
ten staan. Een deel van de bomen 
zal worden hergeplant. Op het ter-

rein komen 39 eengezinswoningen 
terug met parkeervoorzieningen en 
openbaar gebied. 

Wachten voor vleermuizen
Het feit dat in brede school De Mi-
kado bij oplevering nog niet voor 
alle groepen van de Oosteinder-
school en de Zuidooster plaats was, 
is overigens niet de enige reden 
dat de sloop van het complex eni-
ge tijd op zich heeft laten wachten. 
In de schoolgebouwen zaten name-
lijk vleermuizen en deze zogenaam-
de ‘habitat’ mocht van het ministe-
rie van LNV niet verstoord worden. 
Omdat de vleermuizen tot 1 april 
overwinteren in de schoolgebou-
wen mocht pas na deze datum aan-
gevangen worden met de sloop. Om 
de vleermuizen een nieuwe verblijf-
plaats te geven, zijn tijdelijk kasten 
opgehangen. Voor een permanen-
te oplossing gaat gezorgd worden 
door middel van een dubbele spouw 
bij twee woningen van Eigen Haard 
waarvan de zijgevel vanwege de 
sloop vernieuwd moet worden. Bij 
de herplant van de bomen zal ook 
rekening gehouden worden met de 
vleermuizen. Gekozen is voor bomen 
waar veel insecten op afkomen. 

De opgeroepen trauma-helicopter trok veel bekijks. 
Foto’s Ronald van Doorn.

81-Jarige overleden na 
aanrijding in Ophelialaan
Aalsmeer - Een 81-jarige man uit 
Aalsmeer is vrijdag 3 april overle-
den, als gevolg van een aanrijding. 
Deze vond donderdagmiddag rond 
half zes in de middag plaats op de 
Ophelialaan. Het slachtoffer fietste 
richting de Provincialeweg en werd 
ingehaald door een vrachtauto. De 
fietser en de vrachtauto raakten el-
kaar, waardoor de 81-jarige ten val 
kwam. De hulpdiensten waren snel 
ter plaatse. Een mobiel medisch 
team assisteerde de ambulance-

medewerkers bij de hulpverlening. 
Met spoed is de ernstig gewonde 
Aalsmeerder overgebracht naar een 
ziekenhuis. Alle hulp heeft niet kun-
nen helpen, de man is in het zieken-
huis aan zijn verwondingen overle-
den. De bestuurder van de vracht-
wagen is voor verhoor meegenomen 
naar het politiebureau. Forensische 
opsporing verkeersongevallen doet 
samen met het wijkteam Aalsmeer 
onderzoek naar de precieze toe-
dracht van het ongeval.

Sigaretten en cosmetica 
uit winkels gestolen
Aalsmeer - Zowel in Uithoorn als 
in Aalsmeer hebben drie perso-
nen inbraken gepleegd in winkels. 
Dinsdag 31 maart rond vier uur in 
de nacht zijn sigaretten en cosme-
tica gestolen uit een winkel op het 
Amstelplein in Uithoorn. De voorzij-
de van het pand is open gebroken. 
De dieven hebben de buit verza-
meld en deze ingeladen in vermoe-
delijk een kleine personenauto. Op 
donderdag 2 april rond zes uur in de 
ochtend heeft waarschijnlijk hetzelf-

de drietal toegeslagen in een super-
markt aan de Ophelialaan. Opnieuw 
zijn sigaretten gestolen. De daders 
zijn er weer in een kleine auto van-
door gegaan. Vaak gaat er aan een 
dergelijke inbraak een ‘verkenning’ 
vooraf. Mogelijk dat winkelend pu-
bliek enkele dagen ervoor de auto 
met het drietal heeft zien staan in 
de buurt van de gedupeerde win-
kels. Contact kan opgenomen wor-
den met de wijkteams van Uithoorn 
en Aalsmeer via 0900-8844.

8 Auto’s gestolen!
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 4 op zondag 5 april zijn liefst 
acht auto’s gestolen vanaf een par-
keerterrein aan de Oosteinderweg. 
De daders wisten beschikking te 
krijgen over de bij de wagens ho-
rende autosleutels en konden op 
deze manier zonder veel lawaai te 
maken instappen en wegrijden. 

Betrapt met 
alcohol op
Aalsmeer - Op vrijdag 3 april 
rond half negen in de avond 
is op de Bosrandweg een 47-
jarige automobilist tot stop-
pen gemaand door agenten. 
De wagen reed ietwat slinge-
rend over de weg en gedacht 
werd dat er mogelijk alcohol 
in het spel zou zijn. De poli-
tiemannen hadden gelijk. Uit 
de blaastest bleek dat de 47-
jarige te diep in het alcohol-
glaasje gekeken had. In het 
politiebureau gaf het adem-
analyseapparaat aan dat de 
man liefst drie keer de maxi-
maal toegestane hoeveelheid 
alcohol had gedronken. De 
47-jarige kon direct zijn rijbe-
wijs inleveren. De bestuurder 
lijkt hardleers, dit was hem 
namelijk de afgelopen jaren 
al een paar keer overkomen.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis 
Amstelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoen-
de nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
Ma. tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp, 
tel: 023-5622032, fax: 023-
5627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur 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.

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag

EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug, 
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 15.625

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

Samenzang in 
de Lijnbaankerk
Aalsmeer - Op maandag 13 april, 
tweede paasdag, wordt een zang-
dienst gehouden in de Christelijke 
Gereformeerde Kerk aan de Lijn-
baan. 

Applaus voor overleden Jacob
	 Aalsmeer - “Vrijdag is na een 

verkeersongeval onze oudste 
klant Jacob van 81 jaar overle-
den. Hij was altijd een markan-
te persoonlijkheid en stond nog 
volop in het leven. Elk weekend 
was hij te vinden in de Praam. Ie-
dere artiest wist wie Jacob was, 
hij stond altijd helemaal voor 
aan. Alle dj’s wisten het. Jacob 
is binnen, even de clown draai-
en, vaste prik. Hij danste met 
jong en oud. Zelf was hij niet 
oud, zei hij. Om twaalf uur Vrij-
dagnacht is stilgestaan en is zijn 
veel gevraagde plaat gedraaid. 
Tweehonderd jongelui stonden 
te luisteren naar zijn lievelings-
lied en waren muisstil. Na het 
nummer applaudisseerde ieder-
een. Je werd er koud van. Hij was 
maar een clown, maar nu is hij 
dood. De herinnering blijft, aan 
die clown met zijn lach. Jacob 

is vanmiddag begraven. Jacob, 
je liep altijd in de weg, maar we 
zullen je missen.

 Henk	Sietsema

Paaswake in 
Oud Kath. kerk
Aalsmeer - Op zaterdag 11 april om 
21.00 uur begint in de Oud Katholie-
ke kerk aan de Oosteinderweg een 
paaswake. Medewerking wordt ver-
leend door het Schola Cantorum uit 
Egmond aan Zee onder leiding van 
Klaas Wijker en door organist Eric 
van der Does. De dienst wordt ge-
leid door pastor Jacob Spaans. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom.

3-Potige Timo is zoek!
Aalsmeer - Timo uit de Haya van 
Somerenstraat is Kudelstaart is weg. 
De rood/witte kater is niet meer 
thuis gekomen. Timo is zes jaar oud 
en heeft maar 1 achterpoot. Wie Ti-

mo heeft gezien, wordt verzocht 
contact op te nemen met de Die-
renbescherming Aalsmeer e.o. via 
telefoonnummer 0297-343618. Zijn 
baasjes missen hun vriend.

Zonnig paasmoment voor 
12.000 ouderen in Nederland
Aalsmeer - Scholieren van basis-
scholen en vrijwilligers van de Zon-
nebloem brengen deze week 12.000 
paaspakketjes bij ouderen thuis. Dit 
zijn 12.000 betekenisvolle ontmoe-
tingen. De Riki Stichting wil met de-
ze landelijke actie positieve aan-
dacht geven aan de oudere mede-
mens. Pasen is een feest van sa-
menzijn maar veel ouderen voe-
len zich dan juist eenzaam en soms 
zelfs vergeten. 
Veel van hen kunnen wel wat extra 
aandacht gebruiken. De actie is er 
dan ook vooral op gericht om oud en 
jong met elkaar in contact te bren-
gen en wederzijds respect en begrip 
te kweken. De intentie is dat er blij-
vende vriendschappen ontstaan. 
Het geven of krijgen van een pre-
sentje is een goede aanzet om met 
anderen vriendschap te sluiten. De 
helft van de paaspakketjes bren-

gen vrijwilligers van de Zonnebloem 
thuis bij zelfstandig wonende oude-
ren. De overige pakketjes brengen 
leerlingen van 32 basisscholen rond 
in een nabijgelegen verzorgings-
centrum. In alle verzorgingshuizen 
vinden ook activiteiten plaats waar-
bij oud en jong elkaar ontmoeten. 
12.000 Pakketjes betekenen 12.000 
betekenisvolle ontmoetingen. In 
Aalsmeer doet de Zonnebloemafde-
ling Aalsmeer mee aan de actie. De 
Riki Stichting hoopt door deze actie 
ook anderen enthousiast te maken 
om iets te gaan doen voor ouderen 
in hun omgeving.  
Men zou zich bijvoorbeeld kunnen 
‘verbinden’ aan een nabijgelegen 
verzorgingshuis of de lokale Zon-
nebloemafdeling door financiële 
ondersteuning of mankracht. Voor 
meer informatie kan gekeken wor-
den op www.rikistichting.nl.

 

Witte Donderdag  
Goede Vrijdag 
eerste paasdag 
tweede paasdag

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Vrijdag 10u. Arno 
Post. Zondag 10u. Arno Post. 
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag: Pasen, dienst om 10u. 
Crèche voor de kleinsten. Specicaal 
programma voor oudere kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Vrijdag dienst in CGK, 
19.30u. H.A. Zondag 10u. ds. A. Jan-
sen. 16.30u. ds A. Jansen. Maandag 
10u. zangdienst.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Donderdag 19.30u. 
avondmaal. ds. Liesbet Geijlvoet. 
Collecte: Stichting SADO. Vrijdag 
19.30u. ds Yolande Brandenburg. 
Collecte: St. SADO. 10u. ds. Liesbet 
Geijlvoet. Palmpasen. Zondag 10u. 
ds. Liesbet Geijlvoet. Pasen. Extra 
collecte St. SADO. Mmv kerkkoor. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat. Zondag 19u. br. H.B. Slagter, 
Wijk bij Duurstede. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Vrijdag 19.30u. dienst. Zondag dien-
sten 10 en 16.30u. Maandag 10u. 
dienst. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Opheli-
alaan. Donderdag 19.30u. ds. J. van 
Popering. Vrijdag 19.30u. ds J. van 
Popering. Zaterdag 22u. ds. T.H.P. 
Prins, Stille Zaterdag. Zondag 10u. 
ds. T.H.P. Prins. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Vrijdag 10u. ds 19u. ds. E.J. 
Westerman, Aalsmeer. Avondmaals-
viering. Zondag 10u. ds. E.J. Wester-
man, Aalsmeer. Paasfeest. Avond-
dienst 10Rdienst. 
Oost: Vrijdag 19u. Heilig Avondmaal. 
ds C.G. Graafland. Zondag 10u. ds. 
C.G. Graafland. Koffiedrinken, Gas-
tendienst.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Vrijdag 19.30u. ds. A. van Vuur-
en. Zondag 10u. ds. A. van Vuuren 
en 18.30u. ds. W.G. Gerritsen, Oud 
Alblas. Maandag 9.30u. ds. A. van 
Vuuren.  

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenk. voor kinderen. Zondag 10u. 
Paasontbijt/brunch, geen spreker.  

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Vrijdag 19.30u. ds. A. Jansen. Gez. 
dienst in CGK. Zondag 10u. ds. K. 
Muller. 16.30u. ds. G. Nederveen, 
Alkmaar.  

Nieuw-Apostolische Kerk, 
Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondags-
school om 10u.) en woensdag om 
20u. 

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Zaterdag 21u. Paaswake met Klaas 
Wijker en past. Jacob Spaans. Mmv 
Schola Cantorum uit Egmond aan 
Zee. 
 
Parochie O.L. Vrouw 
v.d. Berg Karmel
Donderdag 17u. in Kloosterhof euch. 
viering ds. Seeboldt. Om 19.30u. in 
Karmelkerk euch. viering ds. See-
boldt. Mmv Karmelkoor. Vrijdag 
10u. in Zorgcentrum Aelsm. woord-
comm. viering met diaken J. Snoek. 
Om 14.30u. in Karmelkerk Kruis-
weg met L. Seeboldt. Mmv klein 
koor. Om 15u. in Kloosterhof Kruis-
weg met N. Kuiper. Om 19.30u. in 
Karmelkerk viering met diaken J. 
Snoek. Mmv Karmelkoor. Zater-
dag 21.30u. in Karmelkerk euch. 
viering met L. Seeboldt. Paaswake. 
Mmv Karmelkoor. Zondag 10.30u. 
in Kloosterhof woordcomm. viering 

met N. Kuiper. Om 10.30u. in Kar-
melkerk woordcomm. viering met 
diaken J. Snoek. Gelegenheidskoor. 
Om 14.30u. Poolse dienst. 

Roomskath. gemeensch. 
Rijsenhout
Zaterdag 19u. Paaswake. woord-
comm. viering mmv dames- en he-
renkoor Soli Deo Gloria. Voorg. dia-
ken J. Snoek.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. Don-
derdag 19.30u. ds. R.F.H. Praam-
sma. Vrijdag 19.30u. ds. J. van Veen. 
Zaterdag 21u. diaken J. Snoek. RK 
Paaswake. Mmv Soli Deo Gloria. 
Zondag 10u. ds R.F.H. Praamsma. 
Mmv kerkkoor Rijk-Rijsenhout. 

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u., 
zondag 10.30u en woensdag 9u. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Dond. 9 april: 19.30u. ds. Poesiat. 
Viering H.A. Witte Donderdag. Vrij-
dag 19.30u. ds. Poesiat. Zaterdag 
19.30u. ds. Poesiat. Zondag 10u. ds. 
Poesiat.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Dond. 9 april 19u. woordcomm. vie-
ring met A. Blonk. Mmv dames- 
en herenkoor. Vrijdag 15u. Kruis-
weg. Mmv Kudelkwetters. Om 19u. 
plechtigheid. Mmv Fiore. Zaterdag 
20u. Euch. viering met ds Post en ds 
Blonk. Mmv Kudelkwetters en Fiore. 
Paaswake. Zondag 10.30u. woord-
comm. viering met ds Blonk. Da-
mes- en herenkoor. 

Stadhartskerk	Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. ds Tim Vreugdenhil. 

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Bijbelstudies
Stichting Begra: Gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Maandag geen 
studie.

d

KERKDIENSTEN

Cees den Heyer te gast op 
gemeenteavond Mennokring 
Aalsmeer - Op donderdag 16 april 
is er een open gemeenteavond in 
samenwerking met de Mennokring 
in de Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat 55. Gastspreker is prof. dr. 
Cees den Heyer. 
Voor wie hem niet kent: tot 1 janu-
ari 2002 was hij hoogleraar Nieu-
we Testament en Bijbelse Theolo-
gie aan de Theologische Univer-
siteit Kampen, daarna is hij werk-
zaam geweest tot aan zijn pensi-
oen als docent Bijbelse Theologie 
aan het Doopsgezind Seminarium te 
Amsterdam. Hij publiceerde boeken 
over Jezus en Paulus en een theolo-
gisch zelfportret onder de titel Ruim 
geloven. Den Heyer kwam vooral in 
het nieuws door de publicatie van 
zijn boek over de verzoeningsleer, 
zoals die vanuit de klassieke chris-
tologie als dogma is vastgelegd. Na 
grondig onderzoek kwam hij voor 
zichzelf tot de conclusie dat de ver-
zoeningsleer, zoals die in de dogma-
tiek van de orthodox(-protestantse) 
kerken wordt uiteengezet, niet zou 
stroken met de teksten in de evan-
geliën uit het Nieuwe Testament. 
Met name het dogma van de ver-
zoenende betekenis van het lijden 
en sterven van Jezus Christus zou 
niet terug te vinden zijn in de Bijbel-
se geschriften. In zijn boek Van Je-
zus naar christendom. De ontwikke-
ling van tekst tot dogma beschrijft 
Den Heyer hoe teksten uit verschil-
lende bronnen geleid zouden heb-
ben tot de uiteindelijke klassieke 
christologische dogma’s. De aanlei-
ding voor zijn boek was het idee dat 
deze dogma’s de gelovige christen 
heden ten dage vreemd zouden zijn 
geworden. Volgens hem zou er niets 
anders resten dan terug te keren 

Medewerking wordt verleend door 
het zangkoor Evondo onder lei-
ding van Ton van der Horst. Orga-
nist is Henk Trommel. Er worden en-
kele liederen door het koor gezon-
gen, maar de meeste liederen zijn 
samenzang met de aanwezigen. De 
dienst begint om 10 uur. Hartelijk 
welkom!

naar de bronnen en op zoek te gaan 
naar nieuwe vindplaatsen van inspi-
ratie voor de uitleg van de Bijbel-
se teksten. Doordat de Mennokring 
Het boek der verandering - de bijbel 
als bron voor een alternatief chris-
tendom heeft gelezen, ontstond het 
idee hem uit te nodigen. Den Hey-
er praat hierin over zijn persoonlij-
ke inspiratie uit de Bijbel, een boek 
dat volgens hem mensen aanspoort 
zich te plooien naar de eisen van de 
eigen tijd. Verandering is een con-
stante in het denken van Den Heyer: 
“De wortel van mijn anders denken 
over het christendom ligt in de ge-
beurtenissen in Auschwitz.”  Op 16 
april zal hij spreken over het beeld 
dat hij van Jezus heeft en hoe dat 
beeld bij hem door de jaren heen 
ontwikkeld is. Daarbij spelen de in-
zichten van andere theologen, zo-
als Albert Schweitzer, een rol. Het 
belooft een zeer boeiende avond te 
worden, aanvang 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. Belangstellenden zijn 
van harte uitgenodigd.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke	telefoonnummers:
Infolijn	Dierenbescherming	Aalsmeer	en	
omstreken:	0297-343618.	Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie over de hondenschool op 
ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken. 
Dierenambulance:	Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Dierenasiel	Amstelveen:	 Bereikbaar van 
13.00 tot 16.00 uur: 020-6431440.

Vermist:
- Bernhardstraat in Aalsmeer, poes, zwart/wit, kromme staart  

naar links (3 plaatsen gebroken), zwarte streep over neus,  
klein. Bijna 2 jaar oud, naam “Snoepie”.

- Hornweg in Aalsmeer, zwart/witte kater. Buik  
en onder zijn ogen zwart/wit. 

- Koningsstraat in Aalsmeer, grijs cyperse kater met  
wit puntje aan staart. Hij is 14 jaar en heet “Stimpy”. 

- Kamerling Onnesweg in Kudelstaart, cyperse rode kater,  
witte bef tot onder z’n buik, witte pootjes, staart met ringen,  
vriendelijk. Leeftijd 3 a 4 jaar. Zijn naam is “Baloe”.

- Beatrixstraat in Aalsmeer, langharige grijze kater, vrij slank,  
ongecastreerd, 1 jaar oud. Hij heet “Bloempje”.

- Haya van Somerenstraat in Kudelstaart, stevige rood/witte kater 
van 6 jaar. Hij heet “Timo” en mist 1 achterpoot.

Gevonden:
- Christinastraat in Aalsmeer, cyperse poes, 
 witte bef, neus en voetjes.
- Aalsmeerderweg t.h.v. nr. 309 in Aalsmeer, Cyperse poes. 
- Stommeerweg in Aalsmeer, zwart-witte kat. 
- Hortensiaplein Aalsmeer grijse cypers
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ning met ontheffing te verlenen voor:
• Oosteinderweg 91, het vergroten van een bedrijfsgebouw;

BouwVerordening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belang-
hebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Mijnsherenweg 22, het verwijderen van asbest;
• Oosteinderweg 123, het slopen van een kas en 2 schuren;
• Uiterweg 323, het slopen van een woning.
Deze besluiten worden op 14 april verzonden.

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, weeK 15

t/m 15 april Kapvergunning: Kamperfoeliestraat 66, 1 acer;
t/m 16 april Kapvergunningen: Beethovenlaan 118, 1 populier; 

Perronzijde 14, 1 conifeer;
t/m 16 april Verkeersbesluit: op oversteekplaatsen van de Mijns-

herenweg bij de kruising Madame Curiestraat/
Schweitzerstraat dm.v. markering en bebording voet-
gangersteekplaatsen (VOP) worden aangebracht. Om 
deze oversteekplaatsen te accentueren worden hier 
‘Lane Ligths’ aangebracht.

t/m 17 april Kapvergunning: Achter Weteringplantsoen 23, 1 kron-
kelwilg, 1 kastanje, 1 els en 1 esdoorn;

t/m 17 april Grondwaterwet: Biemond Garage, Lakenblekerstraat 
5a;

t/m 18 april Verordening langdurigheidstoeslag 2009;
t/m 22 april Kapvergunning: Langs de Legmeerdijk, 4 haagbeuken 

en 3 elzen;
t/m 23 april Bekendmaking Gemeenschappelijke Regeling Samen-

werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn;
t/m 24 april Wet milieubeheer: aanpassen en actualiseren vergun-

ningen van A. van Wanrooy voor Autorecyclingbedrijf 
Het Wiel vof, Molenvlietweg 24; en Sloop- en handels-
bedrijf Methorst en Van Veen; Molenvlietweg 22;

t/m 27 april Kapvergunning: Wilgenlaan 4 t/m 20;
t/m 28 april Uitwegvergunning: FQX Plant  BV, uitweg naast de 

dam aan de Rietwijkeroordweg 45.
t/m 30 april Verkeersbesluit: Aanwijzen parkeerplaatsen t.b.v. au-

todate in Aalsmeer Oost;
t/m 30 april Uitbreiding monumentenlijst;
t/m 6 mei Ontwerp-Intrekkingsbeschikking Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren: Oosteinderweg 573;
t/m 7 mei Tijdelijk verkeersbesluit: gedeeltelijk afsluiten Turf-

stekerstraat;
t/m 8 mei Kapvergunningen: Oosteinderweg 115, 1 beukenboom; 

kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H 3457, 1 
treurwilg en het snoeien van 1 treurwilg, 1 populier 
en 1 berk; Hornweg 205, 1 blauwe spar; Pontweg 14, 
2 berkenbomen; Mijnsherenweg 52, 1 cedrus;

t/m 8 mei Kennisgeving Wet Milieubeheer: De Vries Scheeps-
bouw, Oosteinderweg 25;

t/m 14 mei Verkeersbesluit i.v.m. de herinrichting van het Surfei-
land;

t/m 14 mei Vooraankondiging herziening bestemmingsplan over-
eenkomst artikel 1.3.1 Bro;

t/m 15 mei Kapvergunning: Haynstraat 38, 1 berk en 2 iepen;
t/m 19 mei Kapvergunningen: Beethovenlaan 96 (bij pompge-

maal), 13 Italiaanse populieren; Sportlaan 7, 1 wilg; 
Uiterweg 234, 1 berk en 1 perenboom; Westeinder-
plassen, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H 
584, 1 populier;

t/m 20 mei Wet milieubeheer: melding van C.J. Otto voor het ver-
anderen van een baggerdepot,bij de Grote Brug, West-
einderplassen 

t/m 22 juni Stroomgebiedbeheerplannen. 

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

ter inzagetermijn tot vrijdag 24 april 2009
• Bilderdammerweg/Spilstraat, het plaatsen van een verkoopbord;
• Lisdoddestraat, het bouwen van 26 woningen.

ter inzagetermijn tot vrijdag 1 mei 2009
• Aalsmeerderweg 190 t/m 204. het oprichten van een bedrijfsver-

zamelgebouw op Greenpark Aalsmeer.

ter inzagetermijn tot vrijdag 15 mei 2009
• Herenweg 37, het veranderen van woning tot berging

ter inzagetermijn tot vrijdag 15 mei 2009
• Oosteinderweg 91, het vergroten van een bedrijfsgebouw.

ziening in te dienen. Dat verzoek moet in tweevoud, samen met een 
afschrift van het bezwaarschrift worden gezonden aan de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. De verklaring treedt niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist. Ter informatie vermelden wij nog, dat 
voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening 
griffierecht wordt geheven. Nadere inlichtingen kunnen worden ver-
kregen bij de afdeling vergunningen & handhaving.

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en hand-
having, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Pontweg 15, het tijdelijk plaatsen van een opslagcontainer;
• Uiterweg 323, het bouwen van een woning.
Bouwaanvraag 1e fase:
• achter Machineweg 139 / Hendrikstraat, 

het bouwen van 2 winkels met bovenwoningen.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387698. 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 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
1e fase
• Herenweg 100, het vergroten van een showroom, 

werkplaats met kantoorruimte.
2e fase:
• Middenweg naar de Machineweg tegenover nr. 139, 

het bouwen van een fiets- en autobrug.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 
6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, bin-
nen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. 

• Baanvak 34, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum bouwvergunningen: 14 april 2009.

wet op de ruimteliJKe ordening (wro)

Verleende vrijstellingen

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toe-
zending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amster-
dam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Indien 
de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, dient u 
bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit kan binnen 
zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouwvergunning. 
Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen bij 
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 1
• Herenweg 100, het vergroten van een showroom, 

werkplaats met kantoorruimte.

wet ruimteliJKe ordening (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij afde-
ling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking 
tot deze verzoeken, binnen twee weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om een bouwvergun-

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

wiJKraden
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie 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 wet-
houders, 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. Raad-
pleeg voor de portefeuilleverdeling 
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fraCtiespreeKuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 21 april en 12 mei 2009. 
Voor het maken van een afspraak kunt 
u contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387660.

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 afge-
lopen maanden raadplegen.

oVerige loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente 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 hoofd-
nummer: 0297-387575.

sCHipHol
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven 
van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met 
de Commissie Regionaal Overleg Schip-
hol (CROS). CROS is bereikbaar op alle 
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 020-
6015555 of via vragen@crosinfo.nl of 
klagen@crosinfo.nl.

serViCepunt BeHeer en uitVoering
proVinCie noord Holland
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl.
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openingstiJden gemeenteHuis
rond de paasdagen

In verband met het Paasweekend is het gemeentehuis op vrij-
dag 10 april (Goede Vrijdag) en maandag 13 april (Tweede 
Paasdag) gesloten 

ontHeffing Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben het 
voornemen de volgende ontheffingen te verlenen
• Omgeving van de Tienduizendmeterweg de kleine 

speelweide en het openluchttheater in het Muziek-
evenement op 25 juli 2009 in het Amsterdamse Bos 
Dossiernr 2008/23703

inzage
De bijbehorende documenten liggen vanaf 2 april 2009 zes 
weken ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het 
raadhuis in Amstelveen; aanmelden via de receptie.

Zienswijze
Wilt u uw zienswijze kenbaar maken? Schriftelijke reacties 
kunnen binnen de inzagentermijn worden ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van amstelveen, ter attentie van 
de afdeling Vergunningen & Ontheffingen. Voor inlichtingen 
of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u zich 
wenden tot de afdeling Vergunningen & Ontheffingen.

definitieVe BesCHiKKingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken 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 bestuursor-
gaan. 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, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de be-
handeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in 
rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunning is verleend:
• Aan de rand van het Praamplein langs de Brandewijnsloot, 

8 sierperen en 5 sierkersen
Datum verzending vergunning: 15 april 2009

wet milieuBeHeer

Melding artikel 8.19
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer gelet op 
artikel 8.19, vijfde en zevende lid, onder b van de Wet milieube-
heer, juncto de artikelen 6.1, 6.2 en 6.4 van het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer; maken bekend, dat door hen een 
verklaring ingevolge artikel 8.19, tweede lid, onder c van de Wet 
milieubeheer is afgegeven voor een melding ingevolge artikel 8.19 
van de Wet milieubeheer;
• Het betreft een melding van C.J. Otto voor het veranderen van 

een baggerdepot gelegen aan de Grote Brug, Westeinderplassen 
te Aalsmeer waarvoor reeds reeds een milieuvergunning is ver-
leend.

De verklaring en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 9 april 
tot en met 20 mei 2009 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening.
Ingevolge de artikelen 20.1 en 20.13 van de Wet milieubeheer kan 
een belanghebbende tegen deze verklaring beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voordat dit be-
roep echter kan worden ingesteld moet, ingevolge artikel 7:1 van 
de Algemene wet bestuursrecht, bezwaar worden gemaakt tegen de 
verklaring door binnen zes weken na de verzenddatum hiervan een 
bezwaarschrift bij ons in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan ons college doch worden gezonden aan: Burgemeester en 
wethouders van de gemeente Aalsmeer. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste de 
volgende gegevens bevatten:
• naam en adres van de indiener;
• dagtekening;
• een omschrijving van de verklaring waartegen 

het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar.
Wij wijzen u er op dat het indienen van een bezwaarschrift geen 
schorsende werking heeft. Dat wil dus zeggen dat de verklaring na 
afloop van de bezwarentermijn in werking treedt. U kunt dit voorko-
men door in de genoemde periode een verzoek om voorlopige voor-
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Lenteconcert in de Open 
Hofkerk door ‘Vivace’
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
29 april geeft vrouwenkoor Vivace 
een lenteconcert voor ouderen in 
de Open Hofkerk aan de Ophelia-
laan. Een paar dagen eerder, op za-
terdag 24 april, treedt het vrouwen-
koor op tijdens de jaarlijkse Rabo-
korendag in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. 
Om ongeveer 13.20 uur is het podi-
um voor Vivace. En op zaterdag 23 

mei gaan de dames van Vivace van 
zich laten horen tijdens een bene-
fietconcert in de St. Jankerk in Ku-
delstaart. De opbrengst van het 
concert is voor een groep jongeren 
die naar Malawi in Afrika afreizen 
om daar hulp te gaan verlenen. Voor 
inlichtingen over Vivace kan gebeld 
worden n aar Elly Nieuwenhuyzen, 
tel. 0297-320676 of Marijke Brus-
saard, tel. 0297-326564.

Doop tulp ‘De Ontmoeting’
Aalsmeer - Op vrijdag 3 april is op 
de Keukenhof de Zonnebloem tulp 
‘De Ontmoeting’ gedoopt. Dat ge-
beurde ter gelegenheid van het 60-
jarig jubileum van Nationale Vereni-
ging de Zonnebloem. De doop van 

de tulp werd verricht door musi-
calsterren Tony Neef, Marnix Kap-
pers, Joke de Kruijf en Marika Lan-
sen. Gevieren vormen zij de cast van 
de Zonnebloem Theater Tournee.De 
Zonnebloem zorgt al zestig jaar voor 

bijzondere ontmoetingen tussen zie-
ken, gehandicapten en vrijwilligers. 
De goudgele tulp met kartelige zon-
nebloemachtige blaadjes staat sym-
bool voor deze ontmoetingen. Vol-
gens Piet de Vries, algemeen di-
recteur van de eveneens 60-jarige 
Keukenhof, is het geen toeval dat 
de doop van de Zonnebloem tulp 

plaatsvindt op een stralende, zon-
overgoten dag. “De zon laten schij-
nen, zieke en gehandicapte mensen 
laten stralen, dat is precies wat al 
die bijzondere Zonnebloemontmoe-
tingen doen.” 
Ruim 630.000 mensen steunen het 
Zonnebloemwerk financieel als do-
nateur.

Amstelveen - Op eerste paasdag, 
12 april, organiseert het Wereld Na-
tuur Fonds activiteiten in het bezoe-
kerscentrum van het Amsterdamse 
Bos aan Bosbaan 5. Alles draait om 
eieren. 
In een speciale Paastentoonstelling 
zijn die dag een groot aantal eieren 
uit alle hoeken van het dierenrijk 
bij elkaar gebracht: zo vindt men er 
trossen slangeneieren, een kurken-
trekkervormig haaienei, reusachti-
ge struisvogeleieren, krokodillenei-
eren, vogeleieren in tal van kleuren 
en vormen en zelfs gefossiliseerde 
stukken dinosaurusei. 

Eieren versieren en meer
Kinderen kunnen op een struisvo-
gelei gaan staan en hele kleine ei-
tjes kunnen onder de microscoop 
worden bekeken. De tentoonstelling 
is gratis en voor alle leeftijden en is 

open van 12.00 tot 16.00 uur. Ook is 
er voor de kinderen een knutseltafel 
geheel in het teken van (wilde) die-
ren en hun eieren. 
Daar mogen eieren versierd worden, 
maar ook eierpuzzels, eiermaskers, 
narcissen, eierhangers en kiwi´s ge-
maakt worden. Voor het knutselen 
vragen we een kleine bijdrage van 3 
euro per kind (2,50 voor WNF-ran-
gers). Kinderen kunnen zich van 
tevoren inschrijven voor één van 
de drie blokken om 13.00, 14.00 of 
15.00 uur. Opgeven kan via enig-
mana@msn.com. Vermeld naam 
kind(eren), telefoonnummer, leeftijd 
en wel/geen WNF-ranger. 
Aanmelden is overigens alleen no-
dig voor knutselen, niet voor de ten-
toonstelling. Bij mooi weer wordt 
buiten ook het kiwi-spel gespeeld. 
Voor meer informatie, zie www.wnf.
nl/amsterdam 

‘Alles draait om eieren’
Paastentoonstelling in Bos
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AGENDA
Muziek/Film/Theater
Vrijdag 10 april:
* Jamsession in bovenzaal De Oude 
Veiling, Marktstraat vanaf 21u.
* Bands After Shock en Sunset Blvd 
in N201, Zwarteweg. Open: 21u.
* Into the Groove in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 22u.
10 en 11 april:
* Theatersport in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Vrijdag en zaterdag 20.30u.
Zondag 12 april:
* Optreden Amsterdams duo Willeke 
en André in De Walrus, Aalsmeer-
derbrug vanaf 16u.
* Jamsessie met band B-Loose voor 
slachtoffers brand bij Schild in Jop-
pe, Weteringstraat, 19-22u.
* Salsa-party in The Beach, Oostein-
derweg van 19.30 tot 23.30u.
Maandag 13 april:
* Marionettentheater speelt opera 
De Barbier van Sevilla in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout, 14u.
Vrijdag 17 april:
* Film hoogtepunten Van Kooten en 
De Bie in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21.30u.
* Halve finale popprijs A&M in N201, 
Zwarteweg vanaf 20u.
17, 18 en 19 april:
* Musical ‘Met de groeten van Pau-
lus’ in Open Hofkerk, Ophelialaan. 
Vrijdag en zaterdag aanvang 20u., 
zondagmiddag om 15.30u.
Zaterdag 18 april:
* Brazil jazz met live optreden in 
Bacchus, Gerberastraat, 21.30u.
* Optreden Amerikaanse zanger 
Hans Theessink in Oude Veiling, 
Marktstraat. Aanvang: 20.30u.
Zondag 19 april:
* Aalsmeerse band Rietveld live in 
café Joppe, Weteringstraat, 19-22u.

Exposities
Tot en met 10 mei:
* Bijzondere glaskunst van 5 expo-
santen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg, t.o. watertoren.
* Expositie Ceseli Josephus Jitta in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
iedere do. t/m zo. 14-17u. Eerste 
paasdag open!
Zaterdag 11 april:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u.
Maandag 13 april:
* Ateliers aan Jaagpad, De Kwakel 
open op 2e paasdag met div. aktivi-
teiten voor jong en oud, 11-17u.

Diversen
Donderdag 9 april:
* Inloop voor basisschooljeugd van 
groep 6-8 bij Binding Boven, Zijd-
straat 53. Van 13 tot 17u.
* Discotheek Bon Ami, Dreef open 
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere 
donderdag en woensdag.
* Klaverjasavond in Proosdijhal Ku-
delstaart. Aanvang: 20.30u.
* Paaskienavond Vogelvereniging in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Paaskienen bij Supportersver. in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 10 april:
* Inloop voor tieners op Binding 

Zolder, ingang Haya van Someren-
straat. Iedere vrijdag en dinsdag van 
14 tot 18u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 11 april:
* RKDES Ladies Cup-toernooi op 
velden aan Wim Kandreef. Van 9.30 
tot 12.15u. en 13-16u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat, 14-16.30u. Iedere za-
terdag.
* Koppeltoernooi dartclub Poel’s Eye 
in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrij-
ving sluit om 19.30u.
11 en 12 april:
* Jac Stammes jeugdhandbaltoer-
nooi in sporthallen Bloemhof, Proos-
dijhal en De Scheg. Za. v/a 8.30u. Fi-
nales zondag vanaf 20u.
Zondag 12 april:
* Vogelbeurs Rijsenvogel in gebouw 
SCW, Konnetlaantje in Rijsenhout 
van 9.30 tot 13.30u.
Maandag 13 april:
* Paaseieren zoeken en  paasha-
zenrace op kinderboerderij Boeren-
vreugd, Hornmeer, 10-12u.
* Midgetgolfbaan in Hornmeer, 
Beethovenlaan open, 10-17u.
Dinsdag 14 april:
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t 
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u.
Woensdag 15 april:
* OVAK-ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Creamiddag op Bindingzolder Ku-
delstaart, Haya van Somerenstraat 
van 14 tot 16u.
* Bingo-avond buurtver. De Pomp in 
‘t Baken, Sportlaan v/a 20u.
Donderdag 16 april:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat, 14u.
* Wandelgangen diner horecaza-
ken ‘t Wapen, Joppe, Oude Veiling, 
de Praam, Himalaya Huis en ‘t Hol-
land Huys met live-muziek overal, 
18-23u.
* Sjoelavond in Rijsenhout, De Ree-
de, Schouwstraat v/a 20u.
* Gemeente-avond met prof. Cees 
den Heyer in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat vanaf 20u.
Zaterdag 18 april:
* Kinderkledingbeurs in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout. Verkoop 
van 13 tot 14.30u.
Zondag 19 april:
* Recreatieve menwedstrijden met 
ruim 60 aanspanningen in Amster-
damse Bos, Amstelveen, 8.30-17u.
* Wijnproeverij in De Oude Veiling, 
Marktstraat, 14-17u.

Vergaderingen
Donderdag 9 april:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u. 
Woensdag 15 april:
* Ledenvergadering Trade Centre 
Aalsmeer in De Legakker, Turfste-
kerstraat 63 v/a 16u.
Donderdag 16 april:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
Maandag 20 april:
* Jaarvergadering en speelavond 
buurtver. De Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan vanaf 19.30u.
Woensdag 22 april:
* Bijeenkomst wijkraad Stommeer in 
Parklaan 27 vanaf 19.30u.

Aalsmeer - Jaarlijks treedt hij wel een keer op in Joppe en afgelopen zondag 
5 april was zanger en gitarist Arthur Ebeling weer te gast in het gezellige café 
in de Weteringstraat. Ditmaal was hij met contrabassist Peer en drumster lady 
Gyka naar Aalsmeer gekomen. Het in groten getale gekomen publiek kreeg 
tal van rock- en bluesnummers voorgeschoteld en uiteraard kon meegezon-
gen worden met de hit Maria. Na ieder liedje klonk gemeend applaus. Het is 
duidelijk: Arthur Ebeling heeft weer gescoord in Aalsmeer!

Opbrengst voor slachtoffers brand
Mega-jamsessie met band 
B-Loose in Joppe zondag
Aalsmeer - Ook café Joppe wil zijn 
steentje  bijdragen aan de slachtof-
fers van de brand bij Chris Schild. 
Na de benefiet avond in The Beach 
is er namelijk nog altijd een behoor-
lijk financieel gat voor de getroffen 
muzikanten. Daarom is in samen-
werking van de band B-Loose be-
sloten om in Joppe een mega-jam-
sessie te organiseren op  zondag 12 
april, eerste paasdag. B-Loose zal 
bij deze jamsessie het voortouw ne-
men en vanaf 17.00 uur beginnen 
met een optreden waarbij door di-
verse muzikanten kan worden mee-
gespeeld. Of je nu al jaren speelt of 
dat je nog maar een beginnend mu-
zikant bent, kom meespelen om de-
ze avond een groot succes te ma-
ken. Vooral de bands die bij Chris 

Schild hebben geoefend en eventu-
eel schade hebben geleden zijn ui-
teraard van harte welkom om mee 
te doen. Er hebben zich al diverse 
muzikanten  en bands aangemeld, 
maar er kan natuurlijk altijd nog het 
een en ander bij en hoe meer muzi-
kanten er mee doen, hoe meer pu-
bliek er toestroomt. Uiteraard wordt 
gehoopt dat het publiek een dona-
tie wil doen in de pot van Stichting 
Aalsmeer Helpt om deze avond ook 
financieel een succes te maken. Ca-
fé Joppe zal bij voorbaat een bedrag 
van 500 euro overmaken aan de 
stichting. De mega-jamsessie duurt 
tot uiterlijk 22.00 uur. De toegang is 
natuurlijk gratis, maar een bijdrage 
voor de getroffen bands is uiteraard 
meer dan welkom.

Jamsessie in Oude Veiling
Aalsmeer - Op vrijdag 10 april vindt 
in de bovenzaal van De Oude Vei-
ling weer een jamsessie plaats voor 
muzikanten die het leuk vinden om 
met elkaar muziek te maken. Van-
af 21.00 uur is iedereen welkom 
met instrument om er een gezelli-
ge avond van te maken. Ook als je 
geen instrument bespeelt ben je van 
harte welkom om te luisteren naar 
anderen. Een prima geluidinstalla-
tie is beschikbaar. De laatste keer 
was het zeer gezellig en bovendien 
is muziek maken met elkaar altijd 
leuk om te doen. Genieten van an-
dere muzikanten kan ook, iedereen 
is welkom. Kom met of zonder in-
strument vrijdag naar De Oude Vei-
ling  in de Marktstraat.Bezoek ook 
de site voor alle andere activiteiten 
in De Oude Veiling: www.deoude-
veiling.nl  en meld je aan voor de 
nieuwsbrief zodat je regelmatig op 
de hoogte wordt gehouden over alle 
activiteiten die plaatsvinden.

Into the Groove met dj Feigo 
Vrijdag 10 april is het ook dance 
friday.  Lekker ontsnappen aan de 
drukte en genieten in het café-res-
taurant van De Oude Veiling tij-
dens Into the Groove met dj Feigo. 
Er wordt er lekkere lounge en nu-
jazz gedraaid. Deze muzieksoorten 
zijn erg populair en is heerlijk om 
mee te relaxen na een drukke week.  
Lounge is een vorm van popmuziek 
en is bedoeld als achtergrondmu-
ziek, of in ieder geval muziek waar-
bij te converseren valt. Nu-jazz is 
een verzamelterm ontstaan in de la-
te jaren negentig om muziek te be-
schrijven die jazzklankstructuren en 

soms jazzinstrumentatie, funk, elek-
tronische muziek en vrije improvi-
satie met elkaar mengen. Aanvang 
vanaf ongeveer 22 uur in het café-
restaurant van De Oude Veiling in 
de Marktstraat. De entree is gratis.

Coutryblues van Hans Theessink
Zaterdag 18 april verzorgt coun-
tryblues zanger en gitarist Hans 
Theessink een optreden in De Oude 
Veiling in de Marktstraat. Het con-
cert begint om 20.30 uur. In Ameri-
ka en Europa staat Hans Theessink 
– woonachtig in Wenen – bekend 
als een van de meest authentieke 
countryblues zangers en gitaristen 
van deze tijd. Theesink is een graag 
geziene performer op blues, jazz en 
folk festivals Hans heeft inmiddels 
20 albums op z’n naam staan.  Re-
serveringen voor dit concert kan van 
dinsdag tot en met zondag via mail 
of telefonisch.

Wijnproeverij
Zondagmiddag 19 april staat De Ou-
de Veiling in het teken van een voor-
jaarswijnproeverij en deze wordt ge-
organiseerd door wijnbedrijf Natural 
Vineyards. Het wijnbedrijf heeft ge-
specialiseerd in de import van bio-
logisch en biodynamische wijnen. 
Van een heerlijk fruitige rosé tot de 
meest mondvullende en aromati-
sche rode wijnen; er is voor elk wat 
wils. De wijnproeverij is van 14.00 
tot 17.00 uur en deelname kost 7,50 
euro per persoon. Het aantal deel-
nemers is beperkt, dus snel aan-
melden is een aanrader. Mail naar 
info@deoudeveiling.nl of bel naar 
0297-368378.

Bacchus dit weekend in 
teken van theatersport!
Aalsmeer - Aankomend weekend, 
vrijdag 10 en zaterdag 11 april, staat 
Bacchus in het teken van theater-
sport. Dit is een vorm van theater 
vanuit het ‘niets’, een vorm van im-
provisatietoneel en ontzettend leuk 
om te doen en natuurlijk om te kij-
ken! Theatersport werd eind jaren 
zeventig uitgevonden door de Ca-
nadees Keith Johnstone, die het ge-
bruikte om zijn spelers op een al-
ternatieve manier vaardig te maken 
in het theater. Door middel van im-
provisatieoefeningen leren deelne-
mers ideeën, gedachten, gevoelens 
en impulsen om te zetten in spel. 
Hierbij gaat het niet om ‘het origi-
neelste idee’ of ‘goed kunnen spe-
len’, maar om spelplezier en het ont-
dekken van elkaars creativiteit. Tij-
dens improviseren hoef je niet voor-
zichtig te zijn, niet op je woorden te 
letten, niet eerst te denken en dan 
pas te doen, en vooral niet de kiezen 
voor de veilige weg. Door het weg-
laten van de dagelijkse conventies 
ontstaan vaak komische scènes en 
leer je elkaar eens heel anders ken-
nen. Er doen twee teams mee, een 

presentator, rechters en er is inter-
actie met het publiek. Na een korte 
cursus theatersport van tien weken 
in Bacchus gaat een groep theater-
sporters dit weekend onderling de 
strijd aan. Een aantal spelers doen 
dit voor de eerste keer en andere 
zijn iets meer ervaren. Spannend zal 
het zeker worden. Zonder publiek is 
een wedstrijd onmogelijk. Dus kom 
kijken en beleef deze wedstrijd mee. 
Spelplezier, lol, creativiteit, samen-
werken, er gewoon voor gaan, dat is 
theatersport! De theatersportavon-
den beginnen om 20.30 uur, zaal 
open vanaf 20.00 uur, en zijn in Bac-
chus in de Gerberastraat. De toe-
gangsprijs bedraagt 5 euro.

Filmavond en jazzmuziek
Vrijdag 17 april presenteert het cul-
turele café de film ‘Mannen kij-
ken film’ met hoogtepunten van 
Van Kooten en De Bie vanaf 21.00 
uur en zaterdag 18 april kan ge-
noten van een Brazil-jazz optreden 
van Olaf Keus en Ronald Snijders. 
Het concert begint tussen 21.30 en 
22.00 uur.

Ondanks het prachtige, zonnige weer en concurrentie van het populaire eve-
nement Kom in de kas werd afgelopen zondag 5 april het jaarlijkse Bloemhof-
concert van kunstencentrum De Hint gegeven voor een volle zaal. Met name 
(groot)ouders en familieleden namen plaats op de stoelen en reageerden vol 
trots en enthousiasme op de muzikale presentaties. Uiteraard in het publiek 
ook vele liefhebbers en zij kregen waar ze voor kwamen: Een gevarieerd con-
cert met professionele optredens!

De Hint houdt open dag!
Aalsmeer/Uithoorn - De Open 
Dag van Kunstencentrum de Hint 
vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 
april. Belangstellen zijn van harte 
welkom van 13.00 tot 17.00 uur in 
de school aan de Prinses Christina-
laan 120 te Uithoorn. Tijdens deze 
dag zullen enthousiaste docenten 
en leerlingen u door middel van op-
tredens en demonstraties laten zien 
en laten horen wat er allemaal op 
het gebied van muziek, dans en to-
neel te doen is. Natuurlijk is het mo-
gelijk diverse instrumenten uit te 
proberen. De vernieuwde brochure 
is verkrijgbaar bij de administratie-
stand en daar kan men tevens infor-
meren over inschrijven. Dit jaar zul-
len naast leerlingen van De Hint ook 
weer leerlingen van de Harmonie en 

Fanfare Verenigingen een muzika-
le bijdrage leveren. Om 13.00 uur zal 
een speciaal voor deze gelegenheid 
geformeerd orkest van de HaFa de 
opening verzorgen. In de grote tent 
op het terrein worden toneelwork-
shops gegeven waar u zelf aan mee 
kunt doen en er vinden diverse op-
tredens plaats. 
Janet Cratchley geeft vrolijke, 
sprookjesachtige marionettenvoor-
stellingen die gratis te bezoeken 
zijn in de Pagodetent van 14.00 tot 
14.20 uur, van 15.00 tot 15.20 uur 
en van 16.00 en 16.20 uur. Op het 
schoolplein staan kramen waar le-
den van verschillende verenigingen 
bezoekers graag informeren over de 
‘muziek-mogelijkheden’ binnen de 
clubs.

Op tweede paasdag
Salsa centraal inThe Beach!
Aalsmeer - Elke tweede zondag 
van de maand staat The Beach in 
het teken van Salsa. Komende zon-
dag 12 april zal dj Herbert, beter be-
kend als Salsa Loco, voor de nodi-
ge zonnestralen zorgen. In navol-
ging van de maart editie, zal ook de-
ze keer de avond  beginnen met een 
gratis workshop. Deze maand zal de 
workshop een pittige salsacombi-
natie voor de gevorderde danser be-
handelen. Na de workshop, die om 
20.00 uur start, zal dj Herbert een 
mix brengen van lekkere salsa, me-
rengue en bachata hits. Naarma-
te de avond vordert zal hij steeds 
meer up tempo nummers gaan 

draaien. Hierdoor komt iedere dan-
ser aan zijn trekken. De avond start 
om 19.30 uur en om 23.30 uur wordt 
de laatste dans ingezet. Iedereen is 
welkom en de toegang is gratis. 
De kans is groot dat tijdens de Salsa 
Party de ‘passie van het salsa dan-
sen’ ontdekt wordt. En dan? Voor 
deze mensen worden er op maan-
dag- en woensdagavond salsa cur-
sussen georganiseerd onder leiding 
van professionele dansleraren van 
Salsa.nl. Voor meer informatie surf 
naar www.leersalsadansen.nl. Of 
kom een keer langs op één van de 
cursusavonden in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a.

Bandjescircuit volop in beweging
Vrijdag bands Aftershock 
en Sunset Blvd in N201
Aalsmeer - Het stikt van de jonge 
talentvolle bands de laatste tijd. Vrij-
dagavond 10 april  zijn er weer twee 
te zien op het N201 podium: After-
shock en Sunset Boulevard. Bei-
de bands spelen voornamelijk co-
vers van  alles en nog wat, waaron-
der van AC/DC en  Metallica. Af-
tershock heeft al eerder in de N201 
voor een feestje gezorgd. 
Sunset Boulevard speelt voor het 
eerst in het jongerencentrum aan 
de Zwarteweg. Volgende week vrij-

dag 17 april staan er zelfs vier jon-
ge bands op het N201 podium, want 
dan is de halve finale van de pop-
prijs Amstelland en de Meerlanden. 
Zet deze ook vast in je agenda! 

Het is de laatste tijd lekker druk op 
vrijdag in de N201 en dat zal vrijdag 
niet anders zijn. Kom ook een keer-
tje langs om te zien dat het bandjes-
circuit van Aalsmeer volop in bewe-
ging is! De N201 is open vanaf 21.00 
uur, de entree is gratis

Kinderkledingbeurs voor 
voorjaar en zomer in Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 18 april 
is weer de jaarlijkse voorjaar en zo-
mer kinderkledingbeurs in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat 14. Het betreft de in- en ver-
koop van kinderkleding (vanaf maat 
80) speelgoed en kinderbenodigd-
heden. De enige voorwaarden hier-
voor zijn dat de ingebrachte kle-
ding en andere spullen heel, modi-
eus en schoon zijn.Voor het mee te-
rug nemen van niet verkochte kle-
ding graag een krat of doos ach-
terlaten met verkoopnummer er op 
géén plastic zak of tas. De inbreng 
is van 9.00 tot 10.00 uur. Ingebrach-

te kleding dient zelf opgehangen te 
worden. De verkoop is van 13.00 tot 
14.30 uur. Het afhalen van de niet 
verkochte artikelen is tussen 17.00 
en 17.30. Alles wat om 17.30 uur nog 
niet is opgehaald gaat zondermeer 
naar een goede doel.  Er kunnen 
maximaal 30 artikelen per nummer 
worden aangeboden. De spullen die 
achter blijven gaan ook deze keer 
naar de crisisopvang voor kinde-
ren die uit huis zijn geplaatst. Voor 
verkoopnummers kan gebeld wor-
den nar Henriëtte, tel. 0297-345007, 
Nettie, tel.  0172-508930 of Joke, tel. 
0297-323955.                

Amsterdams feest in Walrus
Aalsmeerderbrug - Afgelopen 
zondag was het feest in De Walrus, 
Henk Wolleswinkel en Ger Over-
mars hebben de hele zondagmid-
dag het in grote getale opgekomen 
publiek op voortreffelijke wijze in 
hogere muzikale sferen gebracht. 
Henk kan met zijn elektronisch or-
gel de juiste snaar raken, alle ge-
speelde nummers hebben een hoog 
kwalitatief karakter en de sound is 
precies goed. Ger Overmars weet 
met zijn geweldige stem de men-

sen te bekoren en met zijn drum-
stel is hij een perfecte aanvulling 
op Henk. Op verzoek van de gasten 
zullen  Henk en Ger nog een aantal 
keer terugkomen in De Walrus. Ook 
aanstaande zondag middag zal het 
weer propvol zijn want het bekende 
Amsterdamse duo Willeke en An-
dré zullen vanaf 16.00 uur  het café 
omtoveren in een authentieke Am-
sterdamse kroeg. Ook u/jij bent wel-
kom in De Walrus aan de Aalsmeer-
derdijk.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

rECHTSTrEEkS
vAn dE

frAnkfUrTEr MESSE:
IbAnEz GITArEn!

(ElEkTrISCH)

lUxE lESSEnAArS
 29,95

kijk op www.stagemusic.nl

zATErdAG:
GITAArSnArEndAG
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Zondagmiddagpodium in Rijsenhout
Marionettentheater speelt de
opera ‘De Barbier van Sevilla’ 
Rijsenhout - Op tweede paasdag 
13 april brengt het Zondagmiddag-
podium om 14.00 uur een bijzonde-
re voorstelling in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat. Het Ne-
derlands Marionettentheater voert 
dan met originele poppen Rossini’s 
bekende opera ‘De Barbier van Se-
villa’ uit. Het Nederlands Marionet-
tentheater is opgericht in 1923 door 
Bert Brugman en is het oudste ma-
rionettentheater van ons land.  Het 
staat nu onder leiding van klein-
dochter Mariska Brugman. In de 
Middeleeuwen ontstond het mari-
onettenspel in Italië in de kerk en 
werd daar in de zestiende eeuw 
uit verbannen, omdat het te popu-
lair en te platvloers werd. Het hand-
poppenspel deed toen zijn intrede 
op straat en in Nederland ontstond 
Jan Klaassen. In de jaren twintig van 
de twintigste eeuw leefde het ma-
rionettentheater op in heel Euro-
pa, Brugman werd de pionier in Ne-
derland. Het Nederlands Marionet-

tentheater heeft nu een eigen zaal-
tje in Amsterdam, waar ieder week-
end sprookjes en opera’s worden 
gespeeld. ‘De Barbier van Sevilla’ is 
een Italiaanse opera van Gioacchi-
no Rossini met onder andere Ma-
ria Callas in een authentieke opna-
me uit 1958. 
De recitatieven zijn Nederlands 
gesproken, waardoor het verhaal 
(Graaf Almaviva probeert met be-
hulp van Figaro de mooie Rosina te 
veroveren) te volgen is. In deze re-
make wordt gebruik gemaakt van 
gerestaureerde originele poppen uit 
1955 van Bert Brugman. Het optre-
den duurt twee keer drie kwartier 
met een half uur pauze. Kaarten zijn 
vanaf een half uur voor de voorstel-
ling verkrijgbaar aan de zaal of te 
reserveren op vrijdag tussen 9.30 
en 11.30 uur via het  nummer van 
Stichting Meerwaarde, telefoon 023-
5698873. Ook een rit met de Meer-
taxi heen en terug is op hetzelfde te-
lefoonnummer te bestellen.

Laatste loodjes voor musical 
‘Met de groeten van Paulus’
Aalsmeer - Nog ruim een week 
hebben alle medewerkers en ac-
teurs om de laatste puntjes op 
de i van musical ‘Met de groeten 
van Paulus’ te zetten. Op 17, 18 en 
19 april zijn de uitvoeringen in de 
Open Hofkerk aan de Ophelialaan. 
Vrijdag en zaterdag start de musi-
cal om 20.00 uur, op zondag wordt 
om 15.30 uur een voorstelling gege-
ven. De kaartverkoop verloopt naar 
wens en vindt goed gespreid over 
de drie voorstellingen plaats. Om 
teleurstelling te voorkomen raadt 
de organisatie wel aan om kaarten 
in de voorverkoop te kopen. 

Honderd medewerkers
De schrijvers van de musical zijn 
er prima in geslaagd om de figuur 
Paulus in deze tijd aansprekend 
voor het voetlicht te brengen. 
Na de presentatie wilde de produc-
tiegroep graag de uitdaging aan-
gaan en de voorbereidingen werden 
gestart. Ria Stolk werd gevraagd 
om delen van de tekst te herzien om 
ook kinderen weer een rol in deze 
musical te geven. De data van op-
voering werden bepaald en er wer-
den contacten gelegd met dirigente 
Paulien Walch en de mensen voor 
geluid en licht. Op de inschrijfa-
vond in september waren gelijk al 
ruim vijftig belangstellenden en die 
hadden er zin in. Intussen bedraagt 
het aantal medewerkers ongeveer 
honderd. Verheugend is ook dat het 
aandeel van deelnemers uit andere 
kerken gegroeid is. 
De koorleden kregen allemaal een 

cd mee om thuis te oefenen. Op de 
sportschool, tijdens het wandelen 
en in de auto waren ze er mee bezig. 
De eerste weken werden ook ge-
bruikt voor het verdelen van de rol-
len en het kiezen van solisten. Soms 
werd daarbij gebruik gemaakt van 
audities. Eind oktober wist iedereen 
waar hij of zij aan toe was.

Hoofdrolspeler Ton Verbeek
Na eerdere hoofdrollen in de voor-
gaande musicals is ook nu weer Ton 
Verbeek gekozen voor de rol van ti-
telfiguur Paulus. 
Zijn passie voor acteren en voor-
al voor zingen maakt het hem ge-
makkelijk om zich hiervoor te moti-
veren, vertelt hij in een bijzaaltje van 
de repetitieruimte. In maar liefst vijf 
songs kan hij zijn zangtalent kwijt 
als solist. De rol van Paulus vindt hij 
lastiger dan de vorige hoofdrollen. 
Niet alleen weer veel tekst, maar 
vooral ook veel korte scènes: “Je 
moet je steeds weer opladen en in-
leven.” Ton beschrijft zichzelf als vrij 
rustig en bedaard. 
Paulus daarentegen is fanatiek en 
driftig. “Het is dus echt flink acte-
ren voor me”, legt Ton uit. Hij ver-
klaart Paulus’ karakter vooral door 
zijn spectaculaire bekering van ver-
volger van christenen tot verkondi-
ger. Ton ziet dat als het belangrijk-
ste moment in de musical en ook 
als iets dat ieder mens kan overko-
men. Dat eerste deel van zijn leven 
als Saulus was voor Ton minder be-
kend. Opvallend is dat Tim, de zoon 
van Ton, in een flashback in de mu-

sical de rol speelt van de jonge Sau-
lus. Het acteer- en zangtalent blijkt 
erfelijk te zijn. “Ik ben heel trots op 
hem dat hij dit durft en hij vindt het 
zelf ook heel leuk om te doen”, zegt 
Ton.

Gepassioneerd man
Een groot deel van het Nieuwe Tes-
tament van de Bijbel gaat over Pau-
lus of is door hem geschreven. 
Waarom weten we dan toch zo wei-
nig van de figuur Paulus? Een korte 
levensloop. Paulus is waarschijnlijk 
iets eerder dan Jezus geboren. Hij 
groeide op in Tarsus, een bloeien-
de havenstad in het Romeinse rijk. 
Zijn joodse ouders noemden hem 
Saulus. Van een vrouw van Paulus 
of kinderen wordt in de Bijbel niet 
gesproken. Saulus ging in de leer 
bij rabbijn Gamaliel in Jeruzalem en 
leert daar ook het vak van tenten-
maker. Van de hogepriester krijgt hij 
de opdracht om de joods-christelij-
ke oproerkraaiers in Damascus te 
vervolgen. 
Op weg naar Damascus heeft Pau-
lus een ervaring die hem totaal ver-
andert. Vanaf dat moment wordt hij 
volgeling van Jezus. Paulus onder-
neemt in totaal vier zendingsrei-
zen waarbij hij het huidige Turkije, 
Griekenland en Italië aandoet. Pau-
lus was heel uitgesproken en ge-
passioneerd. Zo predikt hij dat alle 
mensen gelijk zijn. En dat in het Ro-
meinse rijk waar 90 procent slaaf is 
en de economie daar op draait. Hij 
nam grote risico’s en maakte zich 
niet druk over de dag van morgen. 

Dat moet hij regelmatig bekopen 
met hardhandige arrestaties en ge-
vangenisstraf. 
De laatste berechting brengt hem 
naar Rome waar hij toch ook nog 
kans ziet om zijn boodschap te ver-
kondigen. In de musical komt Pau-
lus kwetsbaarder over dan uit de 
Bijbel blijkt. De last die Paulus in zijn 
leven heeft meegedragen omdat hij 
eerst christenen heeft vervolgd en 
gedood, wordt in de musical sterk 
uitgebeeld.

Medewerkers aan het woord
Om een musical te organiseren 
heb je veel creatieve, meedenken-
de, ijverige mensen nodig die op 
verschillende manieren hun steen-
tje kunnen bijdragen. Dirigent Pau-
lien Walch vindt het ontzettend fijn 
om voor de tweede keer het koor te 
mogen aansturen. Zij weet als geen 
ander de koorleden te inspireren en 
te stimuleren: “Ik denk dat van de 
meeste liederen eerst de tekst is ge-
schreven en daarna de melodie bij 
die tekst. Als een componist zó de 
gevoelens van de mensen kan ver-
talen, zal het geloof wel een grote 
inspiratiebron zijn.” Ook Jan, de ui-
terst muzikale begeleider, is er weer 
bij: “Muziek is echt mijn passie”, zegt 
hij. “En daarom vond ik het ook niet 
erg om veel vrije tijd aan de voorbe-
reiding van de musical te besteden. 
Op mijn keyboard heb ik de juiste 
begeleiding moeten maken en dat is 
nog een hele klus geweest, maar ik 
deed het met groot plezier.” Bij een 

musical hoort niet alleen muziek. 
Ook kleding is van het grootste be-
lang. Op de vraag aan Coos de Vries 
of ze het realiseren van de toneel-
kleding weer op zich wilde nemen, 
twijfelde ze geen moment: “Geef mij 
maar naald en draad, ik hoef niet 
mee te zingen hoor. In het maken 
van kleding kan ik al mijn creativi-
teit kwijt, heerlijk!” En zo vindt ie-
dereen een plaatsje in het geheel. 
Net als bijvoorbeeld Jenny Alder-
den. Zij vindt het heerlijk om mee te 
zingen samen met man en dochter 
en merkt er niets van dat ze ‘er niet 

bij zou horen’, omdat ze niet bij de 
Open Hof Kerk hoort: “Het verhaal 
spreekt me aan en de tekst heeft me 
aan het denken gezet. Je wilt je er-
in verdiepen”. Koos Visser (onmis-
baar bij het opzetten van het podi-
um) denkt dat de musical ook men-
sen zal aanspreken die de Bijbel 
niet of nauwelijks kennen: “Ik denk 
dat de oudere jeugd zich wel kan 
herkennen in het deel over het he-
den. En de muziek is toch ook van 
deze tijd?”. Kortom, een voorstelling 
voor en door iedereen.

Spanning neemt toe
De spanning neemt toe. De laat-
ste zaken worden geregeld en waar 
mogelijk worden nog extra repetities 
in het schema gepropt. Door wat 
meer ervaring leeft de één vol ver-
trouwen naar de uitvoeringen toe, 
de ander maakt zich nu al zenuw-
achtig voor dat ene zinnetje dat er 
goed en op tijd uit moet komen. Al 
enige tijd wordt er in toneelkleding 
gerepeteerd en dat helpt merkbaar 
bij het inleven in de rol. Op tweede 
paasdag en de dinsdag er na wordt 
de kerk omgebouwd tot theaterzaal. 
Op dinsdagavond gaat de groep 
‘podium proeven’ en daarna volgen 
nog twee generale repetities.
Nog even hard werken en dan is de 
musicalgroep er klaar voor: Het re-
sultaat van acht maanden samen-
werken en oefenen. Ze hopen dat 
de toeschouwers een onvergete-
lijke avond of middag zullen bele-
ven. Kaarten voor de musical kosten 
10 euro per stuk en zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij Dio Dro-
gist Piet van der Zwaard in de Zijd-
straat, The Readshop in de Ophelia-
laan, Annemieke’s Kramerie aan de 
Machineweg en donderdags van-
af 19.30 uur in ’t Baken in de Sport-
laan. Nadere informatie op de web-
site www.pgaalsmeer.nl.
 

Speelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
10 april, zijn kaartliefhebbers weer 
welkom bij buurtvereniging Oost-
end voor een gezellige speelavond. 
Het kaarten is in buurthuis het Mid-
delpunt aan de Wilhelminastraat. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaar-

ten geschud, de zaal gaat open om 
19.30 uur.  
Het kaarten op 26 maart is gewon-
nen door de heer Bleeker met 5774 
punten. Hij werd gevolgd door de 
heren R. Buskermolen met 5345 en 
van de Vaart met 5311 punten. Op 
vier is mevrouw Buwalda geëin-
digd, op vijf en zes de heren Offer-
man en van Bemmelen. De poedel-
prijs mocht de heer P. Schuit in ont-
vangst nemen.

Nieuwe expositie tot en met 10 mei
Grasduinen door de bijbel 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Onder veel belangstel-
ling en in aanwezigheid van domi-
nee Nico ter Linden en schrijver Ka-
rel Eykman is afgelopen zaterdag 
in het Oude Raadhuis door KCA de 
overzichtstentoonstelling van Ce-
seli Josephus Jitta geopend. Ruim 
90 van haar mooiste tekeningen en 
aquarellen zijn in de expositieruim-
te bijeengebracht. Bijbelse verha-
len vormen het uitgangspunt maar 
steeds neemt de kunstenares een 
artistieke vrijheid in de verbeelding 
en het materiaal. Sinds haar op-
leiding aan de Academie Julien in 
Parijs en de Rietveld Academie in 
Amsterdam, werkt Ceseli Josephus 
Jitta (Wassenaar 1952) als vrij kun-
stenaar en docent schilderen en te-
kenen. Vanaf 1986 is zij ook gaan il-
lustreren en de laatste jaren schrijft 
en illustreert ze haar eigen prenten-
boeken. Voor haar prentenboek Lo-
la en de Leasekat (2006) kreeg zij in 
2007 een Zilveren Griffel, een Vlag 
en Wimpel en werd zij genomineerd 
voor de Gouden Uil.  Ceseli Josep-
hus Jitta werkt met verschillen-
de materialen, zoals aquarel, gou-
ache, acryl, textiel, papier, inkt, gra-
fiet en goud), en technieken (schil-
dering, grafische technieken en col-
lage) op papier hout en steen. Haar 
kleurgebruik is harmonieus, brutaal 
of verstild en steeds verrassend. Ze 
regisseert het vlak spannend en rit-

misch, ze weet wat het effect is van 
lijn, vlak en kleur. Het merendeel 
van het in het KCA tentoongestelde 
werk, is gemaakt als illustratie van 
de kinderbijbel van Nico ter Linde 
die in drie delen tussen 2005-2007 
verscheen. De illustraties ontlenen 
hun uitgangspunt zowel aan het 
verhaal als het gekozen materiaal. 
Op hun beurt beïnvloeden de moge-
lijkheden van het materiaal de voor-
stelling van de illustratie. Op de zol-
der zijn de originele prenten te zien 
van het nieuwe prentenboek Schat-
jepatatje (de Eenhoorn 2009). Hier-
in is gewerkt met aquarel, fotocol-
lage en textiel en kleurpotlood. Jo-
sephus Jitta streeft in haar prenten 
een zo groot mogelijke expressie na 
en tegelijkertijd een zo simpel mo-
gelijke vorm. De beelden zijn vaak 
humoristisch en geven de tekst niet 
letterlijk weer. De kijker/lezer kan op 
een eigen, vrije manier kijken en er 
zijn eigen fantasie aan toevoegen. 
In de vitrines in het Oude Raadhuis 
worden gevonden voorwerpen van 
Ruscha Langelaan getoond. Ruscha 
Langelaan kreeg haar opleiding aan 
de Rietveld academie te Amsterdam 
en had daar les van Melle. Zij be-
gon als figuratief schilder, de invloe-
den van Melle, vooral zijn manier 
van schilderen, waren onmisken-
baar aanwezig, alhoewel haar on-
derwerpen anders waren,veel stille-

vens en mensfiguren. Na 1980 vindt 
zij haar eigen weg en ontdoet zich 
van de figuratie en schildert uit haar 
hoofd een eigen wereld. Ook komen 
architectonische elementen voor. 
Zo maakte zij schilderijen van geab-
straheerde interieurs of onderdelen 
daarvan. Vaak schildert zij wasbak-
jes en kranen. Van op straat gevon-
den voorwerpen zoals plastic dop-
jes van flessen, stukjes afgebladerd 
hout, en rubberringen maakt zij as-
semblages of kettingachtige objec-
ten. Op deze tentoonstelling laat zij 
geen schilderijen zien maar kleine 
objecten, die gemaakt zijn van de-
ze gevonden voorwerpen aangevuld 
met tekeningen, collages en ande-
re voorwerpen. De nieuwe expositie 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat is tot en met 10 mei gratis te 
bezichtigen op donderdag tot en 

met zondag (ook eerste paasdag) 
tussen 14.00 en 17.00 uur.
 
Workshop aquarel
Op zaterdag 2 mei  geeft Ceseli Jo-
sephus Jitta een workshop aqua-
rel en collage voor volwassenen in 
Het Oude Raadhuis. Voor haar kin-
derboeken en vrije werk gebruikt de 
kunstenares een bijzondere en per-
soonlijke aquareltechniek gecombi-
neerd met stof en papier collages. 
Voor liefhebbers van deze technie-
ken geeft Ceseli, omringd door haar 
eigen werk een eenmalige unieke 
workshop. Alle inspirerende  mate-
rialen zijn aanwezig.
Er is plaats voor 10 deelnemers, 
vooraf aanmelden bij kcainfo@kpn-
planet.nl. Kosten 12.50 euro per 
deelnemer. De workshop is van 
14.00 tot 16.00 uur.

Davanti plaatst zich voor 
halve finale Korenfestival
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
wist het Aalsmeers vrouwenensem-
ble Davanti bij de provinciale voor-
ronde van het Nederlands Koor Fes-
tival genoeg punten te krijgen om 
zich te plaatsen voor de landelijke 
halve finale. 
In dit nationale festival meten koren 
zich met anderen en krijgen des-
kundig advies van een professione-
le jury. Gelet wordt onder andere op 
technische criteria, zoals zuiverheid 
en uitspraak, artistieke criteria, zoals 
tempo en interpretatie, de samen-
stelling van het programma en de 
algemene indruk, denk hierbij aan 

presentatie en de interactie tussen 
koor en dirigent. 
In het jury rapport staan naast de 
toegewezen punten ook adviezen 
om het koor verder te kunnen be-
kwamen. 
De koren die zijn geplaatst voor de 
halve finale strijden uiteindelijk om 
een plaats in de grote finale in no-
vember 2010. 
De winnaar hiervan mag zich ‘Koor 
van het jaar 2010’ noemen. Wanneer 
de halve finale gezongen wordt is 
nu nog niet bekend. 
Meer informatie over Davanti is te 
vinden op www.davanti.nl.
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Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
12 april weer een vogelbeurs in het 
gebouw van voetbalvereniging SCW 
aan het Konnetlaantje. Belangstel-
lenden zijn welkom tussen 9.30 en 
13.30 uur. Voor 50 eurocent kunt u 
naar binnen, kinderen onder de tien 
met begeleiding mogen gratis. De 
Rijsenvogel heeft weer betrouwba-
re handelaren uitgenodigd met een 
grote variatie aan tropische vogels 

en diverse soorten grote en kleine 
parkieten. Ook bieden de leden van 
de vereniging vogels te koop aan. 
Ook niet leden mogen hun vogels te 
koop aanbieden op deze beurs. On-
dervindt u problemen met het kwe-
ken van vogels, of wilt u ook begin-
nen met deze hobby dan kunt u al-
tijd terecht bij de leden van de ver-
eniging. Op de beurs kunt u boven-
dien terecht voor diverse soorten 
vogelvoer en vogelaccessoires.

Foto Joke van der Zee.

Film- en Videoclub  Aalsmeer
Goud van rondreisjury NH’63 
voor film ‘Een leven op wielen’
Aalsmeer - Maandagavond 30 
maart is de rondreisjury van de Fe-
deratie van Audiovisuele Amateurs 
NH’63 op bezoek geweest bij de 
Film- en Videoclub Aalsmeer. De 
bijzondere filmavond werd in sa-
menwerking met de KLM Camera-
club georganiseerd. Leden van de 
KLM Cameraclub trakteerden op 
drie films. ‘Een vroege vogel’ over 
een recalcitrante zoon en zijn va-
der die samen gaan vissen, ‘Opge-
ruimd staat netjes’ over een spin 
die zijn web brandschoon houdt en 
‘Schweben - erleben’, een filmver-
slag met prachtige vergezichten ge-
maakt vanuit een tocht per ballon in 
de Oostenrijkse bergen. Film- en Vi-
deoclub Aalsmeer liet vier films zien. 
‘IJspret’ van Susan Griekspoor, een 
filmverslag met prachtige opnamen 
gemaakt tijdens de ijsperiode janu-
ari 2009 op de Westeinderplassen 
en in Oost, ‘Een leven op wielen’, de 
promotiefilm ‘Welkom in Aalsmeer’ 
en het reisverslag ‘Susan en Gerard 
in Tokio’. De jury bestaande uit de 

Kees Tervoort (voorzitter), Jan Else-
man en Ruud Besjes hadden geen 
gemakkelijke taak bij het beoorde-
len van de aangeboden videopro-
ducties. Na beraad kwam het drie-
tal met de uitslag. Een vroege vo-
gel kreeg 198 punten en brons plus, 
Opgeruimd staat netjes werd  be-
loond met 225 punten en zilver plus 
en een nominatie voor het NH’63 
filmgala. Schweben - erleben kreeg 
188 punten en brons en IJspret 193 
punten met brons. 
Ook genomineerd voor het NH’63 
filmgala zijn Een leven op wielen 
(240 punten en goud plus) en Wel-
kom in Aalsmeer (236 punten en 
zilver plus). Susan en Gerrit in To-
kio tot slot vond de jury 221 punten 
en zilver waard. De videoproducties 
met een nominatie gaan vertoond 
worden op het NH’63 filmgala dat 
op 19 april in theater La Brêche in 
Wormerveer gehouden wordt. In-
formatie over de F&VA via tel. 0297-
326344 of via de website www.vi-
deoclubaalsmeer.nl.

Jongerenvoorstelling Stuck 
woensdag in De Reede
Rijsenhout - Op woensdag 15 april 
speelt MeerWaarde de theatervoor-
stelling Stuck in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat. Stuck gaat 
over zes jongeren, op zoek naar 
zichzelf en naar elkaar. Wat is lief-
de? Waar liggen mijn grenzen? En 
hoe geef ik aan of iets wel of niet 
wil? Een groep jonge acteurs geeft 
in Stuck een eigen kijk op deze vra-
gen. Het is een interactieve the-
atervoorstelling over liefde en al-
les wat daarbij komt kijken, gewild 
of ongewild en bedoeld voor jeugd 
vanaf 12 jaar. Ouders zijn natuur-

lijk ook welkom. De voorstelling is 
van 19.30 tot 21.00 uur en de toe-
gang is gratis. Stuck is een produc-
tie van MeerWaarde en onderdeel 
van het project Beeldvorming. Een 
project waarin jongeren door mid-
del van theater hun eigen beeld vor-
men over belangrijke maatschappe-
lijke thema’s. 
Reserveren is niet nodig. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Eva Mesman van Meer-
Waarde, tel. 06-11199613 of stuur 
een mailtje naar beeldvorming@
meerwaarde.nl.

Ontdek het Jaagpad langs 
de Amstel tweede paasdag
De Kwakel - Op tweede paasdag, 
maandag 13 april kan van 11.00 
tot 17.00 uur het Kwakels Jaagpad 
en achterliggende Banken ontdekt 
worden. Er is van alles te doen, want 
diverse mensen zetten de deuren 
van hun atelier open. 
Aan de Banken toont Mark van 
Kuppevelt in zijn atelier beelden uit 
de natuur en tekeningen van Ilse 
Blesing, op het Beeldeneiland aan 
het Jaagpad 9 heet Femke Kemp-
kes bezoekers welkom en Ada Gons 
Goossen presenteert schilderijen 
van met name dieren uit de omge-
ving  in haar atelier aan Bilderdam 
28. Verder wordt open dag gehou-
den bij atelier Bootje aan het Jaag-
pad 20 waar onder meer portretten 
bewonderd kunnen worden, Atelier 
13B van Greet Rekelhof aan Jaag-
pad 13a waar bezoekers uitgeno-
digd worden zelf een paasteke-
ning te maken, Atelier Ted aan het 
Jaagpad 7 waar  landschapsschil-
deringen te zien zijn en Atelier Ire-
ne Groeneveld aan Jaagpad 4 en 
hier worden demonstraties gegeven 
over het maken van wolvilt. Voor de 
kinderen is er deze dag ook van al-
les te doen, zoals koeien knuffelen, 
lammetjes voeren en pony rijden. 
Op de kaasboerderij Huis ter Lucht 
aan Jaagpad 15 is  de beste eigen-
handig gemaakte Leidse kaas uit de 
regio te koop. Varkens en biggetjes 
zijn te bezichtigen bij zuivelboerde-

rij Vrouwenakker op de Drechtdijk 
90, waar onder andere over heerlijke 
ijsjes te koop zijn. En in de Theetuin 
aan Jaagpad 33 kunnen kinderen 
zich uitleven in de speeltuin, terwijl 
papa en mama genieten van de lek-
kerste appeltaart uit de omtrek. De 
hele route bestrijkt een lengte van 
15 kilometer. Natuurlijk kunnen ook 
delen van de route bezocht worden. 
Alle deelnemende adressen zijn te 
herkennen aan een vlag. De route 
is gemarkeerd door aanwijsbordjes. 
Tevens is er op alle adressen een 
plattegrond verkrijgbaar. Kom langs 
en laat u verrassen door de veelzij-
digheid van activiteiten langs het 
mooiste fietspad in de omgeving!

Negen koren present op de 
Rabokorendag in burgerzaal
Aalsmeer - Liefst negen koren zijn 
te zien en te horen op de Raboko-
rendag die zaterdag 25 april weer 
gehouden wordt in de burgerzaal 
van het gemeentehuis. 
Van 11.30 tot 15.30 uur nemen af-
wisselend dames- en herenkoren 
plaats op het podium, zullen smart-
lappen klinken en mag meege-
deind worden op levensliederen van 

een shantykoor. Elk optreden duurt 
twintig minuten. In de zaal wordt 
de deelnemende koren de moge-
lijkheid gegeven om publiciteit voor 
zichzelf te maken. 
Alle voorbereidingen zijn gedaan, 
de organisatie is er klaar voor en re-
kent op een goede opkomst. Ieder-
een is van harte welkom en de toe-
gang is gratis.

Caritas zondag 
in radiodienst
Aalsmeer - - Interkerkelijk Koor 
Caritas verleent op eerste paasdag, 
zondag 12 april, haar medewerking 
aan een dienst voor Radio Bloe-
mendaal. De dienst begint om 19.00 
uur. Radio Bloemendaal is te beluis-
teren op de middengolf 1116 AM 
of rechtstreeks via www.radiobloe-
mendaal.nl. Het koor wordt begeleid 
door haar eigen combo en staat on-
der leiding van Arie Vooijs.

Cursus ‘muziek op schoot’
Kudelstaart - Kinderen houden van 
muziek. Dat laten ze vaak zien en 
horen. Samen met uw kind muziek 
maken schept een speciale band. 
Heel veel ouders willen al zo vroeg 
mogelijk met hun kind zingen maar 
kennen helaas weinig geschikte 
liedjes. 
De cursus `muziek op schoot` biedt 
ouders de mogelijkheid om samen 
met hun kind liedjes, spelletjes en 
versjes te leren die voor het jonge 
kind geschikt zijn. Tijdens de cur-
sus wordt de muziek zo aangebo-
den dat de deelnemers er ook thuis 
mee aan de slag kunnen: voor het 
eten, voor het slapengaan, enz. Er 
wordt niet alleen gezongen, ook an-
dere aspecten van muziek krijgen 
aandacht, zoals muziek en bewe-
ging en spelen op instrumentjes. Bij 
het zingen en bewegen wordt ge-

bruik gemaakt van de hele ruimte 
en van allerlei materiaal zoals bal-
len, speelgoedauto`s, knuffels en 
nog veel meer. Uw kind hoeft dus 
echt niet de hele tijd op schoot te 
blijven zitten! Tijdens de gezellige 
koffiepauze wordt vaak nog even 
nagepraat en kunnen de kinderen 
nog even vrij spelen met elkaar. De 
cursus `muziek op schoot` wordt 
gegeven door muziekdocente Irma 
Hogenboom in het clubgebouw van 
het Showjachthoornkorps aan de 
Bilderdammerweg op woensdag-, 
vrijdag- en zaterdagochtend en gaat 
weer van start vanaf 15 april. Er zijn 
acht bijeenkomsten, en de groepen 
zullen zoveel mogelijk worden inge-
deeld naar de leeftijd van de kinde-
ren. Voor meer informatie en opga-
ve: www.muziekschoolspelender-
wijs.nl 

Pianoleerlingen allemaal geslaagd
Aalsmeer - Elk jaar organiseert de 
Europese vereniging van pianole-
raren EPTA piano-examens op ver-
schillende niveaus. Dit jaar deden 
uit Aalsmeer achttien leerlingen van 
Hanneke Maarse aan het examen 
meer. Maandenlang hebben zij ge-
oefend op pittige muziekstukken, 
toonladders en theorie. Op de dag  
van het examen waren veel kinde-
ren toch wel nerveus. Gelukkig bleek 
dat nergens voor nodig, want allen 
zijn met vlag en wimpel geslaagd. 
Aan het eerste examen A1 deden 
Quinten Torre, Florence de Kok, Fan-
ni van Andel, Eline van Veen, Marije 
Wentzel, Catrien de Vries en  Nien-
ke Burgers mee. Quinten heeft nog 
maar een jaar les, maar deed al  een 
heel goed examen, met een 9 voor 
voordracht. Ook de anderen zijn met 
hoge cijfers geslaagd. Eline van de 
Lagemaat, Erik-Jan Mathijsen, Da-
niëlla Zonneveld en  Suzanna Went-

zel namen deel aan het A2 examen. 
Daniëlla scoorde het hoogste cij-
fer voor theorie: een tien. Aan het 
B examen deden Lars Behrens, Yu-
kie Spruit, Fenne van der Zwaard 
en Sophia Grippo mee. Lars stal de 
show met een spetterende vertol-
king van het stuk Airshow Acroba-
tics. Het C examen ten slotte werd 
met succes afgelegd door Eveline 
Bosman, Marcel van de Lagemaat 
en Judith Streefland. Marcel werd 
speciaal door de jury genoemd om-
dat het nog niet eerder was voor-
gekomen dat iemand in vier opeen-
volgende jaren de examens A1, A2, 
B en C aflegt. Judith kreeg speciale 
complimenten van de jury voor haar 
vertolking van de Valse d’Amelie 
en de Iberian Nocturne. De jeugdi-
ge pianisten kunnen terugkijken op 
een drukke periode waarin zij veel 
hebben geleerd en nu is bekroond 
met een mooi diploma.

Groep 3 en 4 van De Brug 
naar de Klankspeeltuin
Aalsmeer - Woensdagochtend 
1 april zijn de jongens en meis-
jes van de groepen 3 en 4 van ba-
sisschool De Brug voor een edu-
catief programma naar de Klank-
speeltuin in het Muziekgebouw aan 
‘t IJ geweest. De Klankspeeltuin is 
geen gewone speeltuin met schom-
mels, wippen en klimtoestellen. In 
de Klankspeeltuin staan installaties 
waarop de kinderen kunnen com-
poneren met beweging, dans, teke-
ningen, verhalen, dirigenten, goed 
luisterende oren en ga zo maar 
door. Als voorbereiding op deze ex-
cursie hadden de leerkrachten
een les gegeven waarin zij onder 
andere leerden wat muziek kan 
zijn, wat componeren is en wat je 
daar voor nodig hebt, wat een diri-
gent is en wat hij doet. Ook maak-

ten de kinderen een klankverhaal en 
een compositie tijdens deze les. In 
de Klankspeeltuin hebben de kin-
deren onder leiding van mensen van 
de Klankspeeltuin gewerkt aan di-
verse klankinstallaties: de geluiden-
paddestoel, ‘taartpunten met magi-
sche pennen’ en een dansvloer met 
lichten waar geluid aan gekoppeld 
is. Ook konden de kinderen klap-
pen, bewegen en swingen met mu-
sici van het Buganda Music En-
semble. Zij maakten op deze ma-
nier kennis met Akadinda, een vorm 
van Minimal Music uit Afrika. Het 
is deze week namelijk World Mini-
mal Music Festival in het Muziek-
gebouw aan ’t IJ. Tijdens het eva-
luatiegesprek aan het einde van de 
ochtend bleek dat de kinderen het 
reuze naar hun zin hadden gehad! 

Obs Kudelstaart op kunst-
kijkles in Oude Raadhuis
Kudelstaart - Groep 3 van Obs Ku-
delstaart leerde deze week kijken 
naar kunst, tijdens een speciale les 
van Annefie van Itterzon van KCA. 
Het Oude Raadhuis is op dit moment 
een schatkamer vol Bijbelverhalen. 
De mooiste tekeningen en aquarel-
len van Ceseli Josephus Jitta zijn in 
de expositieruimte bijeengebracht. 
Stuk voor stuk spannende vertellin-
gen, voor kinderen. De kunstwer-
ken maken je nieuwsgierig naar de 
verhalen erachter, ze zetten je aan 
het denken en aan het lezen aan de 
leestafel die daar speciaal is gecre-
eerd. Ceseli  werkt met verschillen-
de materialen (aquarel, gouache, 
acryl, textiel, papier, inkt, grafiet en 

goud) en technieken (schildering, 
grafische technieken en collage) op 
papier hout en steen. Op de kinder-
kunstzolder is haar nieuwste kinder-
boek Schatjepatatje, over een baas 
en zijn hond te zien. In de kunst-
kijkles was veel ruimte voor de cre-
ativiteit van de zes-jarigen zelf. De 
tentoonstelling is op eerste paasdag 
geopend van 14 tot 17 uur.
Ouders kunnen het kinderboek 
voorlezen en de kinderen van 4 tot 
12 jaar krijgen een tekenopdracht!
De werkstukken van groep 3 uit Ku-
delstaart worden samen met het 
werk van Ceseli tot en met 10 mei 
op de kinderkunstzolder geëxpo-
seerd.

Groei en Bloei Aalsmeer in actie
Aalsmeer - Tijdens de Kom in de 
Kas dagen hield Groei en Bloei een 
wedstrijd over de herkomst van ver-
schillende bloemen en hiermee wa-
ren prijzen te winnen. 
De snoeischaren zijn gewonnen 
door T. ten Napel uit de J. de Wit-
tlaan 18 in Uithoorn en Anne-
ke Struik uit de Kamperfoeliestraat 
7 in Aalsmeer. Samen met Doelen 
Coach Service organiseert de af-
deling Groei en Bloei Aalsmeer een 
dagtocht naar de Serres (kassen) 
van de Koninklijke familie in Laken 

op dinsdag 5 mei. De bus vertrekt 
om 8 uur in de ochtend vanaf de 
parkeerplaats aan de Dreef  in de 
Hornmeer. De kassen zijn maar tien 
dagen per jaar open voor publiek. 
Een uitgelezen mogelijkheid dus om 
er samen per bus naar toe te rijden. 
De kosten voor heen en terug inclu-
sief de entree zijn 20 euro per per-
soon. Aanmelden kan bij Riet, tel. 
06-10374724.
Ook niet-leden van Groei en Bloei 
kunnen zich voor deze dagtocht op-
geven.

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 16 april 
worden de sjoelbakken weer neer-
gezet in buurthuis ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. Vanaf 20.00 uur 
nemen de sjoelers van buurtvereni-
ging Oostend de stenen ter hand. 

Zowel leden als sjoelliefhebbers zijn 
overigens welkom. De koffie en thee 
staan vanaf 19.30 uur klaar. Het kla-
verjassen op 2 april is in groep 1 ge-
wonnen door mevrouw T. van de 
Maden met 124.5, in groep 2 door 
de heer W. van de Merbel met 118.4, 
in groep 3 door mevrouw R. van de 
Koppel met 114.2 en in groep 4 door 
de heer H. Pothuizen met 104.3 ge-
middeld per bak.
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Aalsmeerse moeders in het 
zonnetje gezet 
Aalsmeer - Bijna vijftig moeders 
van kinderen met een verstandelijke 
of fysieke beperking of chronische 
ziekte uit de gemeente Aalsmeer 
beleefden zaterdag 4 april weer een 
compleet verzorgde verwendag. Van 
‘s ochtends vroeg tot en met de af-
ronding met een gezellig diner ‘s 
avonds. Deze verwendag werd al 
weer voor het vierde achtereenvol-
gende jaar georganiseerd door de 
plaatselijke Rotaryclub AMU, om-
dat deze moeders door de noodza-
kelijke verzorging van hun kind niet 
of nauwelijks van huis kunnen en 
bleek ook dit keer weer een schot 
in de roos. 
Al vroeg in de ochtend werden de 
moeders door hun ‘persoonlijke 
chauffeur’ opgehaald van huis en 
naar de gezellige ontvangstruim-
te op de Historische Tuin gebracht, 
waar burgemeester Pieter Litjens en 
de Dippers hen al opwachtten. War-
me woorden van de burgervader 
in de afmijnzaal en een vermake-
lijk muzikaal optreden van de heren 

Dippers, waarbij ook de burgemees-
ter zich niet onbetuigd liet, brak de 
spanning en bracht iedereen al in 
een feestelijke stemming. Per bus 
vertrokken de moeders, van wie een 
heel aantal voor het eerst mee was, 
vervolgens naar de Boerinn in Ka-
merik voor twee leuke workshops. 
Na een smakelijke lunch ging de 
groep naar het mooie stadje Oude-
water, waar de heksenwaag werd 
bezocht. Gelukkig werd niemand te 
licht bevonden en konden allen op-
gelucht de Waag verlaten. 
De dag werd afgesloten in Aalsmeer 
in Hotel Restaurant ’t Schouwse 
Hof, waar gastheer Jos de moeders 
verwelkomde met een glas cham-
pagne en een heerlijk buffet. Dit lie-
ten de moeders zich uiteraard zeer 
goed smaken. Tot hun grote verba-
zing stapte zanger en gitarist Ge-
rard Alderliefste het pand binnen en 
vergastte hen op een aantal ontroe-
rende Franse en Nederlandse chan-
sons. 
Om 21.00 uur stonden de chauf-

feurs al weer klaar om de moeders 
na een welbestede en welverdien-
de verwendag weer veilig thuis te 
brengen. 

Dag met gouden randje
Voor de moeders betekent een Ver-
wendag veel meer dan een dag-
je uit. Zij kunnen hun verhaal bij 
elkaar kwijt en ervaringen delen. 
Veel praktische tips worden uitge-
wisseld en er worden weer nieuwe 
warme contacten gelegd. Deze vier-
de Aalsmeerse Moederverwendag 
werd ook nu weer georganiseerd 
door de Rotary Club Aalsmeer-
Mijdrecht-Uithoorn. Via oproe-
pen in de plaatselijke pers, brieven 
aan huisartsen en fysiotherapeuten 
werden afgelopen najaar Aalsmeer-
ders aangespoord moeders voor de-
ze speciale Aalsmeerse Moederver-
wendag op te geven. Ook in de Ron-
de Venen en Uithoorn organiseert 
de plaatselijke Rotary jaarlijks een 
dergelijke verwendag voor moeders 
uit die gemeenten.

De moeders werden op de Historische Tuin getrakteerd op een vrolijk optreden van de Dippers, met burgemeester Pie-
ter Litjens in hun midden.

Voor praktische kijk op woningbouw

VAC Aalsmeer bestaat 25 jaar
Aalsmeer - De VAC in Aalsmeer, 
Vrouwen Advies Commissie voor 
de woningbouw, bestaat in april 
25 jaar. Door de vele nieuwbouw 
na de oorlog werd in Rotterdam de 
eerste Vrouwen Advies Commis-
sie opgericht. In de zestiger jaren 
werd in Aalsmeer ook een VAC ge-
vormd, waarbij de dames Boom en 
Borgman betrokken waren. In die 
tijd kreeg men weinig gehoor bij de 
gemeente Aalsmeer waardoor de 
commissie werd opgeheven. Het 
was in 1984 dat de VAC opnieuw 
door de gemeente werd geïnstal-
leerd, nadat de PVDA vond dat ook 
vrouwen officieel invloed moesten 
kunnen uitoefenen op de bouw. Er 
werd subsidie geregeld en de VAC-
Aalsmeer werd een feit. 
Net Wieberdink is er vanaf de op-
richting als bestuurslid bij betrok-
ken en ze vertelt dat het in die tijd 
heel moeilijk was om als vrouwen-
adviescommissie serieus geno-
men te worden. “Veel mannen von-
den toen dat het enige recht van 
de vrouw het aanrecht was en we 
hebben hard gestreden om betrok-
ken te worden bij de lokale woning-
bouwplannen,” zegt Net, die on-
langs haar VAC-werkzaamheden 
heeft beëindigd. Gelukkig is er in de 
loop van die 25 jaar veel verbeterd 
en speelt de VAC een belangrijke rol 
bij alle bouwplannen. Uiteindelijk is 
in 180 gemeenten een VAC actief. 
Het overkoepelend orgaan is VAC-
punt Wonen, gevestigd in Utrecht, 
waarbij alle informatie te krijgen is 
en van waaruit cursussen gecoördi-
neerd worden. Leden zijn verplicht 
de cursus ‘tekening lezen’ te vol-
gen, waarbij geleerd wordt de plat-
tegrond te beoordelen op gebruiks-
vriendelijkheid, veiligheid, duur-
zaamheid, toegankelijkheid en on-
derhoudsvriendelijkheid. Daarnaast 
vertegenwoordigt VACpunt Wonen 
de belangen van woonconsumen-
ten in landelijke overlegorganen. 

Alert blijven
Tegenwoordig is het contact met 
de gemeente Aalsmeer, de woning-
bouwcorporatie, projectontwikke-
laars en architecten goed. Het is 
nu zelfs zo dat er geen bouwver-

gunning wordt verleend zonder dat 
de VAC zich over de bouwplannen 
heeft gebogen. “Maar toch moeten 
we alert zijn en er bovenop blijven 
zitten, want helaas is het nog niet 
voor iedereen vanzelfsprekend dat 
ook de VAC geraadpleegd dient te 
worden.” De VAC-leden buigen zich 
over de tekeningen van woningen, 
woongebouwen en woonomgeving 
en geven terugkoppeling. Er wor-
den praktische adviezen gegeven. 
Het advies gaat volgens eigen zeg-
gen vaak verder dan de eisen uit het 
Bouwbesluit. “Wij letten veel op an-
dere details en hebben een aantal 
stokpaardjes. Zoals geen open trap 
in de woonkamer, het ontbreken 
van een afdakje boven de voordeur 
en zongericht verkavelen dus met 

de woonkamer op het zuiden. 
De VAC in Aalsmeer bestaat mo-
menteel uit Marry de Grauw als 
voorzitter, Marianne van der Me-
ijden als penningmeester, Hans-
je Havinga als secretaris, Greet van 
den Bergen, Judith Bakker en Ma-
rion Groeneveld. Deze enthousias-
te vrijwilligers hebben contact met 
VAC’s in de omgeving om ervarin-
gen en ideeën uit wisselen en gaan 
regelmatig op excursie naar inte-
ressante bouwprojecten of bijvoor-
beeld keukenleveranciers. Na de 
zomer zal het 25-jarig bestaan wor-
den gevierd, waarbij de inwoners 
van Aalsmeer en Kudelstaart wor-
den betrokken. 

Tekst en foto: Ilse Zethof.

Tweede leesgroep 
ANBO Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 23 
april om 14.00 uur start een twee-
de leesgroep bij de ANBO afdeling 
Aalsmeer. De eerste groep kende 
een grote belangstelling en zat snel 
vol. Om andere lezers ook een kans 

te geven wordt een tweede lees-
groep opgericht. De bijeenkomst is 
in de bibliotheek in de Marktstraat 
en belangstellenden zijn welkom. 
Martie Woudhuizen uit Amsterdam 
van ‘ANBO gaat literair’ is aanwe-
zig om de groep op weg te helpen. 
De leesgroep bestaat uit zes tot tien 
mensen en ze lezen vijf boeken per 
jaar. Over de boeken wordt met el-
kaar gediscussieerd.

Aalsmeer - Duizenden straatkin-
deren worden in Congo opgesloten 
wegens geweldsmisdrijven, roof of 
moord. En, als ze vrij komen kun-
nen die kinderen eigenlijk alleen 
maar weer via de misdaad overle-
ven, er is praktisch geen opvang. De 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
heeft een kleine organisatie gevon-
den die tientallen van die kinderen 
in Kinshasa opvangt nadat te zijn 
vrijgekomen. De Stichting Fraternité 
Nationale des Prisons (FNPC) orga-
niseert samen met de Nederland-
se Stichting Vrienden van de Congo 
de opzet van een kindertehuis met 
annex een school voor beroepson-
derwijs! Zo worden kansen gecre-

Aalsmeer helpt bij opvang 
straatkinderen in Congo

Afscheid Marijke Maarse 
bij bestuur Oosterbad
Aalsmeer - Tijdens de ledenverga-
dering van 26 maart j.l. heeft na 21 
jaar Marijke Maarse afscheid geno-
men als bestuurslid. 
Zwemvereniging Het Oosterbad is 
Marijke veel dank verschuldigd voor 
het vele werk wat zij in het natuur-
bad aan de Mr. Jac. Takkade heeft 

gedaan. Altijd trouw aanwezig bij 
activiteiten waar zij veel hand- en 
spandiensten verrichtte. Naast de 
gebruikelijke bloemen kreeg Marij-
ke ook een weekend Terschelling 
aangeboden.
Het bestuur is blij dat Aline Jong-
kind haar plaats in gaat nemen.

ingezonden
Beste parkeerwachters in centrum:
Dinsdag 31 maart rond 9.30 uur : Ik 
rij het Praamplein op, wil mijn auto 
parkeren, maar helaas  er staan ver-
schillende bestelbussen met aan-
hangwagens van de bouw, een pa-
piercontainer, er is markt en we mis-
sen natuurlijk een hoek van de par-
keerplaats in verband met de uit-
breiding richting Brandewijnsloot. 
Ook verder in het dorp zijn geen 
parkeermogelijkheden. 
Dus zet ik, tegen mijn gewoonte in 
mijn auto in een blauw vak. Ik leg 
geen parkeerschijf neer, tenslotte 
mag je die ook niet vooruitzetten na 
2 uur, en ik blijf de hele dag staan. ‘s 
Avonds vind ik op mijn voorruit een 
bekeuring van 60 euro. 
De naam van mijn bedrijf staat groot 
op de auto. Ik vraag mij af of het zo 

ingewikkeld is om in deze tijden in 
ons dorp de ondernemers ter wil-
le te zijn door ze even aan te spre-
ken, in plaats van meteen een bon 
uit te schrijven.Ik parkeer al tien 
jaar mijn auto volgens de regels en 
wordt nu afgerekend op het feit dat 
er gewoon niet voldoende parkeer-
gelegenheid overblijft in de huidige 
bouwsituatie. Het wordt je als on-
dernemer niet makkelijk gemaakt, 
en mijn inziens zou het de parkeer-
wachten sieren om bepaalde situa-
ties door de vingers te zien; zolang 
je in een vak staat, is het goed. 
Zodra alles klaar is met betrekking 
tot de bouw sta ik de komende tien 
jaar weer keurig geparkeerd.
 
Alice Meijer, Beau Grandes

Aprilkien bij BV De Pomp 
Aalsmeer - Op woensdag 15 april 
maakt buurtvereniging De Pomp de 
Sportlaan en omgeving weer onvei-
lig met het laten vallen van vele bin-
goprijzen. 
Vanaf 20.00 uur wacht liefheb-
bers weer een meer dan gezellige 
avond met tien gewone speelrondes 
en één superronde met twee grote 
hoofdprijzen. Aan het einde van de 
avond wordt er ook nog een naam 
uit de zak met de verzamelde ge-
bruikte loten getrokken, waarop dan 
ook nog een grote prijs ter beschik-
king wordt gesteld door de buurt-
vereniging. Genoeg redenen om 
op aanwezigheid te trakteren deze 
woensdag.
Op maandag 20 april wordt de laat-
ste speelavond gespeeld na de jaar-
vergadering, die ongeveer een half 
uur in beslag zal nemen. 
Vanaf 19.30 uur nodigt het bestuur 

van de buurtvereniging u uit om on-
der het genot van een kop koffie of 
thee met cake deze vergadering bij 
te wonen. 
Deze avond worden onder ande-
re ook de prijzen uitgereikt aan de 
trouwe deelnemers van de speel-
avonden, zowel de hoogste als de 
poedel van het klaverjassen, het 
hartenjagen en het sjoelen worden 
beloond. 
Ter afsluiting worden er dan nog 
twee speelrondes gedaan. Bij vol-
doende deelnemers kan ook rum-
micup gespeeld worden.
De innerlijke mens wordt met hap-
jes gestild, ook aangeboden door de 
buurtvereniging.

Telefonische informatie kan verkre-
gen worden bij de secretaresse van 
de vereniging, te Caroline Ramp, tel. 
344107.

Zonnige en leerzame Kom 
in de Kas-dagen
Aalsmeer - Acht bedrijven aan 
de Hoofdweg openden afgelopen 
weekend, 4 en 5 april, hun deu-
ren voor het jaarlijkse groene eve-
nement, Kom in de Kas. Zaterdag 
mochten vele bezoekers verwelkomt 
worden, maar op zondag nog veel 
meer. Het mooie zonnige weer lok-
ten velen naar de bloemen en plan-
ten en veelal was voor de fiets als 
vervoermiddel gekozen. Tropische 
planten, veelal van groot formaat, 
konden bewonderd worden bij kwe-
kerij De Amstel, Moerheim Plant liet 
bezoekers kennis maken met hun 
specialiteiten Sundaville, Curcuma 
en Senetti en menigeen betrad heel 
nieuwsgierig de grootste producent 
van Kordan-potrozen in Nederland, 
HPD Potplanten. Bij het bloemen-
bedrijf Corditas met Nephrolepis 
Corditas en seizoensproducten als 
gloxinia’s en poinsettia’s was de be-
wondering vooral voor de volledige 
automatisering en buxussen in al-

lerlei vormen waren te zien bij Ber-
toen Boomwekerij. Dat L.J. van der 
Meer een begrip is in de Azaleawe-
reld bleek wel na een bezoek en dat 
medewerkers van Hedera Plant ge-
bruik maken van fietsen om naar 
de verschillende afdelingen te rij-
den begrijpelijk. De kwekerij waar 
zes verschillende potplanten wor-
den gekweekt is liefst 45.000 vier-
kante meter groot. Mooie afsluiters 
van het kijkje in de sierteeltsector 
vormden het familiebedrijf H.J. en 
C. van Leeuwen met kleine, groe-
ne planten en Verkuyl Trosrozen dat 
sinds 1927 bestaat. Aan de kinderen 
was tijdens Kom in de Kas ook ge-
dacht, voor hen stond een spring-
kussen klaar, ze konden zich laten 
schminken, een eigen plantje stek-
ken, zelf een bloemstuk maken en 
er waren ballonnen. De innerlij-
ke mens werd getrakteerd op kof-
fie, soep, broodjes, boerenijs en een 
gratis suikerspin!

Sportvereniging Omnia 2000 
presenteert show ‘@work’
Aalsmeer - Vrijdagavond 26 en za-
terdag 27 juni verzorgen tiental-
len dansers van SV Omnia 2000 in 
de leeftijd van 7 tot en met 30  jaar 
een show waar zij al enige tijd hard 
voor aan het werk zijn. ‘@work’ is 
de titel en alles wat maar met wer-
ken en beroepen te maken heeft, zal 
aan bod komen. Van secretaresse 
tot verpleegster en van verkoopster 
tot buschauffeuse. Zaterdagmiddag 
wordt een show speciaal voor kin-

deren op de planken gebracht van 
De Meerse op Locatie in Hoofddorp. 
De toegang is dan 7,50 euro.  
Vrijdag- en zaterdagavond zijn er 
na de voorstellingen after party’s. 
Kaartjes voor de avondshows kos-
ten 12,50 per stuk. 
Kaarten zijn te bestellen bij Mariëlle 
Buskermolen, tel. 0297-347036. 

Kijk op de website: www.svomnia.nl 
voor leuke verhalen van de dansers.

eerd voor de aanvankelijk, volstrekt 
kanslozen. De toestand in Congo 
is zeer onoverzichtelijk en gevaar-
lijk. Toch heeft dit project een goe-
de basis doordat de leiding van de 
FNPC een goede relatie heeft met 
de leiding van de gevangenis waar 
straatkinderen worden vastgehou-
den. Zo werken ze samen bij de op-
bouw van het strafdossier opdat ge-
werkt kan worden aan de veroorde-
ling en de vrijlating van kinderen, 
zonder dossier geen vrijlating! Ac-
ties binnen de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer brachten acties 
2.650 euro op terwijl er voor de in-
vesteringen ruim 10.000 euro nodig 
is. Er wordt gewerkt aan het aanbo-
ren van andere bronnen. Gelukkig 
bestaat er de mogelijkheid van een 
belangrijke financiële aanvulling via 
de Stichting Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer (OSA). Zo draagt 
de gehele bevolking van Aalsmeer 
bij aan het creëren van kansen voor 
Congo kinderen die anders beslist 
weer in de misdaad zouden komen 
en waarschijnlijk op een ellendige 
wijze zouden sterven.
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Van de hak 
op de tak

Vernieuwing
dorp Aalsmeer

Aalsmeer - De nieuwsbrief van 
maart van de gemeente die ik in april 
kreeg, stond weer vol nieuws over 
het dorp. Dorpsnieuws dus en al-
leen bestemd voor de brievenbussen 
van de deuren, huis-aan-huis in het 
dorp. Net zo als in de nieuwsbrief van 
februari, gaat het hier ook om het 
Praamplein, maar dan ook een eindje 
verderop. De nieuwsbrief is een goed 
idee van de gemeente en geeft in-
zicht in de dingen die gaan gebeuren. 
Natuurlijk is de nieuwsbrief professi-
oneel in elkaar gezet: de gemeen-
te wil haar verhaal goed verkopen. 
Dat mag. In de nieuwsbrief staat over 
het Praamplein dat het een drijvend 
plein is. Had jij dat ooit gedacht toen 
je daar je auto parkeerde? Nee na-
tuurlijk, het nieuwe Praamplein moet 
nog aangelegd worden. Als ik het be-
grijp, zit het als volgt. Er zijn 3 verhar-
de lagen waaronder een behoorlij-
ke laag piepschuim zit, dan nog een 
laagje zand en dan zie je op het te-
keningetje tenslotte de ondergrond. 
Daarbij heeft men te maken met de 
opwaartse druk van het water. Het 
waterniveau moet constant blijven, 
daartoe worden er buizen aange-
legd onder het plein die het water af-
voeren naar het open water. Vandaar 
‘een drijvend plein’. In het verleden 
was de situatie Praamplein natuurlijk 
heel anders en daar is nu stevig over 
nagedacht, dat kun je best aan Paul 
Geurts, de gemeenteambtenaar die 
onder andere deze klus doet, over-
laten.

Ja, wat is dit gebied binnenkort toch 
veranderd ten opzichte van, pakweg, 
50 jaar geleden. Nadat het plein ja-
ren geleden op aandringen van de 
Pramenrace organisatoren de naam 
Praamplein kreeg, is er al veel ver-
anderd. Over niet al te lange tijd is 
het Praamplein van een onbewoond 
gebied een bewoond én bewinkeld 
plein geworden. Aalsmeer-centrum 
is daardoor opgerukt en zal aan-
trekkelijker worden. De winkeliers in 
het centrum van Aalsmeer hebben 
dan vele jaren geduld moeten heb-
ben vanwege alle bouwdriften in het 
dorp. Sommige winkels hebben door 
de overlast geleden. Het zou ook 
goed zijn als er in het dorp wat an-
dere branches zouden bijkomen. De 
kracht van de Zijdstraat en Dorps-
straat is dat het karakteristieke win-
kelstraten zijn en niet alleen een win-
kelcentrum. Deze straten kenmerken 
zich door het aanwezige cultureel 
erfgoed en de nog aanwezige, karak-
teristieke, pandjes. Als de passanten-
haven nabij het Praamplein gereali-
seerd is, verhoogt dat de feestvreug-
de. Of de korenmolen de Leeuw in de 
komende feestvreugde optimaal kan 
meedelen, is de vraag. Door de be-
bouwing bij de molen zal er te wei-
nig wind voor de wieken te vangen 
zijn. Dat kun je niet goedmaken door 
een geldbedrag te schenken aan de 
stichting korenmolen de Leeuw.

Over het wegdek van de Zijdstraat 
is menigeen niet te spreken. Het is 
gewoon niet goed. Dat schijnt onder 
andere te komen door de slechte si-
tuatie van de grondwaterstand en de 
riolering, overal zijn er verzakkingen. 
Daan Sprey van de rijwielzaak liet me 
laatst de zijkant zien van zijn pand. Ik 
schrok van de enorme verzakking die 
had plaatsgevonden aan zijn pand. 
Natuurlijk is dat euvel niet alleen bij 
Daan. De mr. opticien, Nico Dames, 
steekt zijn mening over onder andere 
de verzakkingen in de Zijdstraat ook 
niet onder stoelen of banken. Wellicht 
zou Paul Geurts ook hier een grondig 
onderzoek naar moeten doen, zou de 
Zijdstraat dezelfde oplossing moeten 
hebben als op het Praamplein. Maar 
dát wordt een klus! De hele Zijdstraat 
zou dan op de schop moeten. Arme 
winkeliers en bewoners. Toch zal het 
er eens van moeten komen, denk ik. 
Waarschijnlijk zal de Zijdstraat, de 
grote opknapbeurt ervan, heel veel 
moeite en erg veel geld gaan kos-
ten. Ik ben benieuwd in welke raads-
periode dit knelpunt zal worden aan-
gepakt...

Coq Scheltens

Onteigening rond 
Noordvork gestart
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders gaan verder met de admi-
nistratieve onteigeningsprocedure 
voor de uitvoering van het bestem-
mingsplan ‘Noordvork’. Redenen 
hiervoor zijn tweeledig. De nieu-
we weg wordt gerealiseerd om be-
staande woongebieden te ontlasten 
binnen Aalsmeer en nieuwe woon- 
en werkgebieden te ontsluiten. De-
ze Noordvork is daarom van groot 
maatschappelijk belang vindt het 
college. Daarnaast ziet het er naar 
uit dat ‘minnelijke’ verwerving van 
enkele gronden stokt. Dus worden 
onteigeningprocedures opgestart 
om de gronden alsnog in bezit te 
krijgen. B&W blijven echter hopen 
dat onteigenen niet nodig is.

Aalsmeer - Dinsdagmiddag heeft 
wethouder Jaap Overbeek van On-
derwijs een bezoek gebracht aan de 
brede school de Mikado in Nieuw-
Oosteinde. Hij heeft zich laten infor-
meren over de waterschade en de 
voortgang van de bouw van de dak-
lokalen.  
Vorig jaar augustus is de school be-
trokken door de drie basisscholen 
De Brug, Zuidooster en Oosteinder 
en kinderopvang Lievepop. Ook is in 
het gebouw een mediatheek geves-
tigd. In het najaar bleek dat er pro-
blemen waren met de afvoer van het 
hemelwater op de speeldaken. Op 
diverse plaatsen in de school leidde, 
en leidt dit nog steeds, tot lekkages. 
Bij de bouw van de daklokalen de-
den zich nieuwe lekkages voor in de 
onderliggende lokalen. Deze laat-
ste lekkages waren terug te bren-
gen tot fouten tijdens de bouw en 
gebrek aan toezicht. De aannemer 
is hierop aangesproken en aanspra-
kelijk gesteld voor de gevolgscha-
de. Nu de daklokalen in de eindfa-

se verkeren en volgens de planning 
aan het eind van deze maand op-
geleverd zullen worden, zullen deze 
lekkages ook tot het verleden moe-
ten behoren. 
Wethouder Overbeek zei tijdens de 
inspectieronde toe dat zo spoedig 
mogelijk de aangetaste plafondpla-
ten vervangen zullen worden. De 
oplossing van de lekkages op de 
speeldaken is een groter probleem. 
Hier lijkt een constructiefout aan ten 
grondslag te liggen. Ook hiervoor 
zijn aannemer en constructeur aan-
sprakelijk gesteld. Daar de gemeen-
te niet met lapmiddelen wil komen 
door noodoplossingen aan te leg-
gen, is een bureau gevraagd een 
onafhankelijk advies op te stellen, 
waarna herstel kan plaatsvinden. 
De wethouder benadrukte zijn gro-
te waardering voor de inzet van di-
rectie en personeel van de scholen 
en Lievepop die ondanks de bouw-
kundige overlast het lesprogramma 
zo goed mogelijk doorgang hebben 
laten vinden.

Wethouder Overbeek in Mikado
Lekkages op speeldaken 
school lijkt constructiefout

Bovenkerk - Een 45-jarige automo-
bilist is vrijdag 3 april rond half een 
in de middag door de politie aange-
houden, nadat hij kort daarvoor een 
buschauffeuse op de Noorddam-
merweg een trottoirtegel naar het 
hoofd had gegooid. De vrouw bleef 
ongedeerd. Een vrachtwagenchauf-
feur had zijn truck stil gezet om in 
de bus de weg te vragen. Een perso-
nenauto stond daardoor klem. Hoe-
wel de bestuurster van de lijndienst 
aangaf dat ze hem ruimte zou ge-
ven, had de 45-jarige geen geduld 
om hier op te wachten. Hij pakte een 

tegel en gooide deze naar het hoofd 
van de vrouw. De steen is niet door 
de voorruit gegaan. Hoewel hevig 
geschrokken, wist de chauffeu-
se toch het kenteken van het voer-
tuig te onthouden en door te geven 
aan de politie. De politiepatrouille 
vond de bestuurder in Amstelhoek 
en arresteerde de agressieve 45-ja-
rige man. Aan het bureau bleek ver-
der dat hij maar liefst 55 keer ge-
zocht werd in het opsporingsregis-
ter. Hij had geldboetes van in totaal 
5500 euro open staan. Het bedrag is 
direct betaald.

Buschauffeuse belaagd door 
ongeduldige automobilist

Wijkraad Hornmeer vergadert
Aalsmeer - De Wijkraad  Hornmeer 
vergadert volgende week donder-
dag 16 april.  Eerst is het woord zo-
als altijd aan bewoners die wil-
len inspreken. Aansluitend volgt de 
maandelijkse wijkraadvergadering. 
De volledige agenda vindt u enke-
le dagen tevoren op de website. De 
vergadering begint om 19.30 uur in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 

3. Kom ook eens als belangstellende 
luisteren naar wat er gaande is in de 
Hornmeer. De volgende vergadering 
staat gepland voor 28 mei. Bent u 
niet in de gelegenheid te komen en 
wilt u toch iets kwijt stuur dan een 
e-mail naar wijkraadhornmeer@
hotmail.com of  een briefje naar het 
secretariaat van de wijkraad: Meer-
valstraat 4, 1431 WG  Aalsmeer.  

Aalsmeer - Op 3 april is het hoog-
ste punt bereikt van het gebouw aan 
het Praamplein waar onder andere 
een Albert Heijn, Etos en een cho-
colaterie worden gevestigd. Boven 
de winkels en de ABN AMRO ko-
men 24 appartementen, waarvan 5 
starterswoningen. Wethouder Ber-
ry Nijmeijer heeft tijdens een officië-
le gelegenheid met traditionele pan-
nenbier geproost met toekomstige 
bewoners, bouwvakkers, gebruikers 
van de winkels, buren en medewer-
kers van de gemeente. Ook heeft 
hij symbolisch één van de dakpan-
nen op het dak gelegd. Een belang-
rijk onderdeel van de vernieuwing 
van Aalsmeer-Dorp is de komst van 
een groot aantal winkels en luxe ap-

partementen aan het Praamplein, 
de Punterstraat en de Zijdstraat. 
Vink Bouw Nieuwkoop realiseert 
hier totaal negen winkels. Wethou-
der Berry Nijmeijer: “Ik ben blij met 
de voortgang van het project. En het 
gebouw ziet er heel mooi uit.” Pro-
jectleider Polhuijs van Vink Bouw 
Nieuwkoop: “De bouw verloopt 
goed, dit project ligt zelfs iets voor 
op schema. De overdracht van de 
Albert Heijn en Etos zal plaatsvin-
den op 30 oktober van dit jaar. 
De overdracht van de woningen 
staat gepland voor januari/februa-
ri 2010, maar met een beetje geluk 
zijn ze al in december klaar. Ik ben 
blij dat het overgrote deel verkocht 
is aan Aalsmeerders die weer ‘op 

het Dorp’ willen wonen.” En hij ver-
volgt: “We hebben er bij onze plan-
nen rekening meegehouden dat er 
in Aalsmeer een gebrek is aan star-
terswoningen en dat het voor jonge 
mensen vaak moeilijk is om een huis 
te kopen. Nu kunnen starters vanaf 
179.000 euro een woning kopen op 
een mooie plek in het centrum.” De 
starterswoningen worden gebouwd 
op de eerste verdieping van de ABN 
AMRO. 
Het bestaande interieur zal volledig 
worden gesloopt. De bank zelf krijgt 
aan de buitenkant een opknapbeurt. 
Zo zal de gevel zwart worden ge-
keimd, een manier van schilderen 
die garant staat voor een lange le-
vensduur.”

Vernieuwing Aalsmeer Dorp op schema 
Pannenbier voor hoogste punt AH 
en appartementen Praamplein

                                                                                                                                 Foto’s: Jacqueline Kristelijn.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 3 
april heeft wethouder Berry Nijme-
ijer tijdens een officiële gelegenheid 
de verplaatste brug naar de Histori-
sche tuin geopend. Hij deed dit door 
de openstaande brug dicht te draai-
en. Nijmeijer: “De verplaatsing van 
de brug is een onderdeel van de ver-
nieuwing van Aalsmeer-Dorp. Hier-
door komt de ingang van de histori-
sche tuin dichter bij het Praamplein 
te liggen. Dat is een voordeel, want 
het museum is daardoor zichtbaar-
der voor het publiek. De Brande-
wijnsloot wordt gedempt, zodat het 
plein kan worden vergroot. Verder 
zal de Jeneversloot worden verbreed 
en komen er nieuwe beschoeiingen. 

Het aantal parkeerplaatsen op het 
plein zal worden uitgebreid en het 
asfalt op het Praamplein wordt ver-
vangen door klinkers met een war-
me kleur. Er komen aanlegsteigers 
voor boten, met aan de rand gro-
te bakken met planten en bankjes.” 
Cees van Dam, tuinchef Historische 
Tuin van Aalsmeer: “De brug komt 
straks midden in het water te liggen, 
dat zal nog mooier ogen. Uiteraard 
zijn we blij mee dat het Praamplein 
een echte facelift krijgt. En we wor-
den beter bereikbaar.” 

Opening corridor met champagne
In de Historische Tuin is de corri-
dor overkapt en deze gaat gebruikt 

worden als nieuwe koffie- en ont-
vangstruimte. Regelmatig zijn er 
bruidsparen in de Historische Tuin 
te gast en zij kunnen nu zowel bij 
zonnig als regenachtig weer elkaar 
het ja-woord geven in een overdek-
te ruimte omringt door tuinbouwat-
tributen van weleer en oude rassen 
bomen en planten. 
Aan de oudste vrijwilliger van de 
Historische Tuin, Willem Buskermo-
len uit Kudelstaart, afgelopen vrijdag 
de eer om de officiële ingebruikna-
me te bezegelen met champagne. 
De Historische Tuin gaat vanaf 18 
april open voor publiek. 
Voor meer informatie: www.ht-
aalsmeer.org.

Verplaatste brug naar Tuin open

Aalsmeer - In plaats van de ge-
bruikelijke bijeenkomst op de derde 
woensdag van de maand houdt de 
wijkraad Stommeer op woensdag 22 
april in de Parklaan 27 haar volgen-
de bijeenkomst. Iedere wijkbewo-
ner is daarbij van harte welkom! De 
aanvang is 19.30 uur. 
Het eerste half uur is bestemd voor 
wijkbewoners om zaken aan de or-
de te stellen en onderwerpen op de 
agenda te plaatsen. Daarbij is de 

buurtregisseur van de politie aan-
wezig. Het projectbureau &2=1 
geeft een presentatie over de uit-
gangspunten en randvoorwaarden 
voor het plan Polderzoom. Daarna 
is het woord aan bewoners om de 
wensen en meningen van bewoners 
over de invulling van het gebied te 
inventariseren. 
De complete agenda is vanaf  vrij-
dag 17 april te vinden op:  www.
wijkraden-aalsmeer.nl

Bijeenkomst Wijkraad Stommeer 

Aalsmeer - De ‘White Trash Bluesman’ wordt hij wel genoemd, Ron Hacker. 
Vrijdag jl. kwam hij optreden in de bovenzaal van de Oude Veiling en dat de 
inmiddels 64-jarige Amerikaanse bluesgitarist zijn kunstje nog niet verleerd is, 
werd goed duidelijk. Begeleid door de Amsterdamse Baukje Westerlaken op 
drums en Monique de Jong uit Kudelstaart op bas, imponeerde Ron door zijn 
rake blues- en boogie. Het aanwezige publiek kon het aanstekelijke gitaarspel 
zeer zeker goed waarderen. Aanstaande vrijdag vindt in de bovenzaal weer 
een aflevering van de Jamsessie plaats. Aanvang: 21.00 uur.

Hollandse begeleiding voor Amerikaan
Blues & boogie van Hacker

Aanhoudingen 
naar aanleiding 
van overval op 
pizzakoeriers
Hoofddorp - De politie heeft vrij-
dag 3 april een aantal verdachten 
aangehouden. Dit naar aanleiding 
na uitgebreid onderzoek naar een 
overval begin maart op pizzakoe-
riers in het Zandbos te Hoofddorp. 

Bij die overval werd de opbrengst 
van enkele dagen van een pizzeria 
buitgemaakt.
De verdachten kwamen in beeld 
naar aanleiding van een mishande-
ling op 11 maart jl. van een 17-ja-
rige jongen uit Beinsdorp. Hij was 
een van de pizzakoeriers die op 5 
maart was overvallen. (Een ande-
re pizzakoerier (17) bleek niets te 
maken te hebben met deze overval). 
De Beinsdorper had de overval ech-
ter in scène gezet en was dus me-
deplichtig aan de overval. 
Hierna had hij onenigheid gekregen 

met één van de ‘overvallers’ over de 
hoogte van de buit. Vervolgens is hij 
mishandeld. De overvallers, 16 en 
18 jaar oud en een 19-jarige jongen, 
die verdacht wordt van het mishan-
delen van de 17-jarige, zijn in de af-
gelopen periode aangehouden. 
Ook de 17-jarige knaap die de over-
val in scène had gezet is aange-
houden. Daarnaast is een 18-jari-
ge Hoofddorper aangehouden voor 
heling, hij heeft geld wat afkom-
stig was van de overval doorgege-
ven aan het 17-jarige oorspronkelij-
ke ‘slachtoffer’.
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Akker wordt ook Praamplein!
Aalsmeer - De akker tussen de 
Brandewijn- en de Jeneversloot in 
het centrum gaat bij het Praam-
plein betrokken worden. Het terrein 
ligt er nu nog ietwat verloren bij, 
maar hier gaat snel verandering in 
komen. Half april starten de werk-
zaamheden voor de herinrichting en 
het vergroten van het terrein achter 
winkelstraat Zijdstraat. 
Om de akker aansluiting te geven 
aan het Praamplein gaat de Bran-
dewijnsloot, die er tussen ligt, ge-
dempt worden. Bootjes aanmeren in 
het centrum blijft na de vernieuwing 
overigens mogelijk. De aan de an-
dere kant van de akker liggende Je-
neversloot wordt de nieuwe water-

verbinding en uiteraard worden mo-
gelijkheden gecreëerd om boten tij-
delijk te stallen en om ‘gewoon’ als 
vanouds in te kunnen stappen in de 
rondvaartboot. 
De uitbreiding van het Praamplein 
wordt eerst ter hand genomen. Voor 
deze uitbreiding gaat gebruik ge-
maakt worden van een lichtgewicht 
funderingsconstructie die bestaat 
uit piepschuim. Om te voorkomen 
dat de grond inzakt door een niet 
constant waterniveau worden on-
der het plein buizen aangelegd die 
aangesloten worden op het open 
water. Na de uitbreiding gaat het 
plein bestraat worden. Er wordt be-
gonnen bij het Molenpad, dan vol-

gen de Punterweg en het bestaande 
Praamplein en als laatste de Grun-
delweg en de Uiterweg. De ver-
wachting is dat de werkzaamheden 
in mei 2010 gereed zijn. Op de ach-
tergrond op bijgaande foto is koren-
molen De Leeuw te zien en de grote 
torenkraan die voor de nieuwbouw 
van de winkels en de appartemen-
ten wordt gebruikt. 
Rond half mei gaat deze verdwij-
nen, op best een spectaculaire ma-
nier. Een grote mobiele kraan gaat 
geplaatst worden en deze gaat in 
een of twee dagen de torenkraan 
uit de nieuwbouw tillen. Het vlieg-
verkeer moet hiervoor zelfs worden 
omgeleid!

Laptop uit 
woonboot weg
De Kwakel - Rond elf uur in de 
ochtend van vrijdag 3 april is inge-
broken in een woonboot aan de El-
zenlaan. Via een klein raam heeft de 
inbreker zich toegang tot het schip 
weten te verschaffen. De dief is er 
vandoor gegaan met een laptop, 
sieraden en een rugzak.

Aalsmeer - Met groot materieel is 
de brandweer van Aalsmeer afgelo-
pen vrijdag 3 april rond zes uur ‘s 
avonds uitgerukt naar veiling Flora-
Holland. Alarm was geslagen door 
de bedrijfsbrandweer die meldde 
dat er veel rookontwikkeling was 
bij het laden- en lossenperron. Het 
sein middelbrand werd gegeven en 
dit was de reden om massaal uit te 

rukken. De bedrijfsbrandweer was 
reeds op onderzoek gegaan en ont-
dekte dat de hevige rook kwam door 
een oververhitte koelmotor van een 
vrachtwagen. Het vuur kon snel ge-
blust worden. De vrachtwagen is 
door de spuitgasten naar buiten ge-
sleept. Na een half uur was de klus 
geklaard en kon de brandweer re-
tour naar de kazerne.

Brandweer rukt massaal uit 
voor oververhitte koelmotor

                                                                          Foto’s Ronald van Doorn.

Bivak ROC in 
Fort Kudelstaart
Kudelstaart - Van dinsdag 14 tot 
en met donderdag 16 april houdt de 
ROC van Amsterdam afdeling Or-
de en Veiligheid een bivak op het 
Fort in Kudelstaart. De groep bootst 
een VN missie na. Dit betekent dat 
ze op verkenningstochten gaan in 
de buurt, in uniform. Deze verken-
ningstochten zijn op verschillen-
de tijdstippen gedurende de gehele 
dag en ook  in de nacht. Ze moeten 
namelijk ook leren in de nacht op 
patrouille te gaan. Mochten schoten 
klinken vanuit het fort: Geen paniek, 
ook dit hoort bij de oefening.

Stunten breekt 
motorrijder op
Hoofddorp - Een 30-jarige Hoofd-
dorper is zondagmiddag 5 april ge-
wond geraakt bij een val met zijn 
motorfiets. De man reed rond 14.30 
uur op alleen zijn achterwiel de 
kruising van de Kruisweg en de Bo-
slaan over. Volgens getuigen ging 
dat met hoge snelheid. De man ver-
loor de macht over zijn motorfiets 
en eindigde tegen een lantaarnpaal. 
Hij brak daarbij zijn been. Zijn mo-
tor is totaal vernield. De stunter is 
voor behandeling naar een zieken-
huis gebracht. 

Toegang ontzegd...
Lastige roker 
buiten gezet
Nieuw-Vennep - De politie hield 
zondag 5 april rond 01.00 uur een 
30-jarige man in Nieuw-Vennep aan, 
die betrokken was bij een vechtpar-
tij. Hij werd in een horecagelegen-
heid aan de Hoofdweg aangespro-
ken omdat hij rookte in het rookvrije 
gedeelte. De man werd lastig en 
vervolgens buiten de deur gezet. Dit 
accepteerde hij niet en begon daar-
op de portier te slaan. De verdachte 
is voor de nacht ingesloten in de cel 
en heeft proces-verbaal gekregen. 
Van de eigenaar van de horecazaak 
mag hij een jaar lang niet meer in de 
zaak komen. 

Hoogbejaarde rijdt 
door na ongeval
Hoofddorp - De politie van Hoofd-
dorp snelde vrijdag 3 april, om-
streeks 04.00 uur, naar de Kruisweg. 
Daar was een aanrijding geweest, 
waarbij een auto op zijn kant was 
terechtgekomen. De bestuurder 
van de andere auto was er zonder 
zich bekend te maken vandoor ge-
gaan. Een getuige van de aanrijding 
was achter die bestuurder aangere-
den en had hem kunnen achterha-
len. Deze man, een 89-jarige inwo-
ner van Hoofddorp, beloofde achter 
de getuige aan te rijden, maar deed 
dat niet. Hij ging er met hoge snel-
heid vandoor. Later is de hoogbe-
jaarde door de politie Amsterdam-
Amstelland in Uithoorn aangehou-
den. Hij was verward. Zijn rijbewijs 
is ingevorderd.
 

Uithoornaar rijdt 
50 km te hard
Hoofddorp - Op de Weg om de 
Noord in Hoofddorp betrapten sur-
veillerende politieagenten woens-
dag 1 april omstreeks 16.30 uur een 
veel te hard rijdende automobilist. 
De toegestane snelheid is daar 80 
km per uur. De man, een Uithoor-
naar van 31 jaar oud, reed echter 
137 km per uur. Dat is ruim 50 km 
te snel, reden om het rijbewijs in te 
vorderen en een flinke boete uit te 
delen. 
 

Twee baldadige 
dronkaards 
Hoofddorp - De politie heeft 
woensdag 1 april twee mannen aan-
gehouden, die rond 22.00 uur op de 
Van Heuven Goedhartlaan een auto 
hadden vernield. Het duo had twee 
vlaggenmasten uit de grond getrok-
ken. Een daarvan kwam terecht op 
een auto. Een vrouw die haar hond 
uitliet was daarvan getuige en waar-
schuwde de politie. Aan de hand 
van het signalement werd het twee-
tal op het station Hoofddorp aan-
gehouden. Het gaat om een 47-ja-
rige man uit Leiden en een 26-jari-
ge Amsterdammer. Zij krijgen bei-
den een proces-verbaal.

Wethouder Jaap Overbeek (helemaal rechts) met in het midden mevrouw Hennie Weima, ontwerpster van het wand-
kleed ‘Aalsmeer’, links deels te zien.

Rijsenhout - Op 5 april rond 17.00 
uur brak er brand uit in een woning 
aan de Kleine Poellaan. De brand 
ontstond in een kleine kamer op 
de derde verdieping van het huis. 
De brand is door de brandweer ge-
blust. Politiemensen ontdekten dat 

Trouwzaal nieuwe lokatie voor kunstwerk

Wandkleed ‘Aalsmeer’ 
onthuld in gemeentehuis
Aalsmeer - Op dinsdag 7 april is in 
de trouwzaal van het gemeentehuis 
Het wandkleed ‘Aalsmeer’ onthult.
In het bijzijn van burgemeester Lit-
jens en andere genodigden knipte 
wethouder Jaap Overbeek het doek 
voor het wandkleed weg. Het offi-
ciële moment werd voorafgegaan 
door een toespraak die de ontwerp-
ster van het kleed, mevrouw Henny 
Weima aan de genodigden voorlas 
over de geschiedenis van het wand-
kleed. 
Het wandkleed is in 1973 ontworpen 
en het kostte vijf dames en een gro-
te groep vrijwilligers drie jaar de tijd 

om met naald en draad dit kunst-
werk te maken. Het kleed geeft 
Aalsmeer weer vanuit verschillen-
de perspectieven en het verenigt te-
gelijkertijd alle jaargetijden. Ook al-
le belangrijke gebouwen en ken-
merken van Aalsmeer zitten erin 
verwerkt.
Het wandkleed hing vanaf het be-
gin in 1973 in de doopsgezinde kerk 
maar verliet de kerk in 2008. Tus-
sendoor had het in 2007 een grondi-
ge renovatie ondergaan waarbij ver-
sleten draden werden vervangen. 
losse stukjes stof weer werden vast-
gezet en het werd heel voorzichtig 

schoongemaakt. Het leek weer als 
nieuw. Het wandkleed kreeg in de-
cember 2008 een plek op de ten-
toonstelling ‘Een schilderachtig 
dorp’ in het Oude Raadhuis. Bij de 
opening daarvan werd er geopperd 
om het wandkleed een permanen-
te plaats in het gemeentehuis te ge-
ven. 
De doopgezinde kerk was bereid om 
het wandkleed in permanente bruik-
leen aan de gemeente te geven. Na 
enig gezoek werd de trouwzaal ge-
schikt gevonden en zo kunnen van-
af nu stellen trouwen in het bijzijn 
van het wandkleed “Aalsmeer”. 

Aanrijding na stiekem auto 
rijden met drank op!
Amstelveen - Een 22 jarige man uit 
Amstelveen heeft in de nacht van 
3 april stiekem de auto van zijn va-
der meegenomen, is daarmee dron-
ken gaan rijden en vervolgens rond 
halfacht vanochtend tegen de pui 
van een woning aan de Voorplecht 
in Amstelveen gereden. De bestuur-
der is thuis aangehouden, zijn rijbe-
wijs ingevorderd.

Na de melding trof de politie de au-
to leeg aan. Onderzoek van het ken-
teken leidde naar de eigenaar en 
daarna ook naar de bestuurder. De 
automobilist, die nog geen vijf jaar 
zijn rijbewijs had, bleek vier keer bo-
ven de maximale hoeveelheid alco-
hol te hebben gedronken. Bij het 
ongeval is ook een brommobiel be-
schadigd geraakt.

Kudelstaart - Op woensdag 1 april 
rond tien over zeven in de avond 
is de brandweer uitgerukt na een 
melding dat in het water langs de 
Hoofdweg een auto te water was 
geraakt. De spuitgasten kregen vlak 
daarna bericht dat er geen haast bij  
was. De auto lag al zeker drie kwar-

tier in de sloot en de bestuurder had 
zichzelf op het droge weten te krij-
gen. De andere hulpdiensten zijn 
daarom niet uitgerukt. De auto is 
met een kraan uit het water gehaald 
in opdracht van de verzekering van 
de eigenaar. 
Foto Ronald van Doorn.

Auto te water langs Hoofdweg

Brand door hennepplantage
in de kamer waar de brand vermoe-
delijk door kortsluiting was ont-
staan een kleine hennepplantage 
heeft gezeten. 
Mogelijk dat de stroomvoorziening 
daarvan de kortsluiting heeft ver-
oorzaakt. 

Hennepkwekerij 
ontmanteld
Rozenburg - Bij een onderzoek in 
een loods op dinsdag 7 april ont-
dekten politieagenten een hennep-

kwekerij. Ze troffen er 173 planten 
aan. Vervolgens is de kwekerij ont-
manteld. Er wordt een nader onder-
zoek ingesteld naar de verantwoor-
delijke. 
Tegen hem of haar zal proces-ver-
baal tegen worden opgemaakt. 

Aalsmeer -  Op donderdag 23 april 
zal Jan Pronk, bekend PvdA-politi-
cus, in Aalsmeer spreken. Het on-
derwerp is de Europese Verkiezin-
gen. Begin juni mag iedere burger 
weer stemmen op de gewenste po-
litieke koers voor de Europese Unie. 
De voordelen van de EU zijn be-
kend. Met name een sterke munt in 
tijden van crisis en de beschermen-
de wetten op het gebied van men-
senrechten.
“In het Europese Parlement is een 
grote meerderheid liberalen en 
christendemocraten. Dus een linkse 
inzet is nodig. Duurzame ontwikke-
lingen zijn niet in goede handen bij 
de Berlusconi’s van deze tijd”, stelt 
de politicus. Jan Pronk heeft het 
verkiezingsprogramma voor Europa 
van de PvdA geschreven. 
Ook is hij één van de deelnemers 
aan het Appèl van Antwerpen. Dit 
platform roept op tot een ombui-
ging, te beginnen in Nederland om 
zo de EU te beïnvloeden. Ombuiging 

van de economie naar duurzaam-
heid, dus niet veel geld naar vervui-
lende economische activiteiten én 
ombuiging van ons consumptiepa-
troon. Een duurzame weg inslaan is 
verzekeren van de toekomst.

“Minder keurslijf”
Onlangs uit de mond van Jan Pronk 
opgetekend: “Kies in Europa voor 
minder! Minder uit handen geven 
aan Brussel. Het wordt te uitvoe-
rig en te ingewikkeld. Minder re-
gels. De politiek moet wel aan zet 
blijven, niet een bovennationale bu-
reaucratie. Minder uniformiteit, min-
der keurslijf. Met meer vertrouwen, 
meer gezag naar buiten en meer 
verscheidenheid. Minder Brussel, 
meer Europa”. 

De avond wordt gehouden in De 
Oude Veiling in de Marktstraat en 
begint om 20.00 uur. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Iedereen is wel-
kom.

Oud-minister in De Oude Veiling
PvdA politicus Jan Pronk 
23 april in Aalsmeer

Gratis compost inwoners 
voor scheiden afval
Rijsenhout - Inwoners van de ge-
meente Aalsmeer kunnen op zater-
dag 11 april van 9.00 tot 13.00 uur 
gratis vier zakken compost ophalen 
bij de gemeentewerf in Aalsmeer. 
Met deze actie bedanken afvalbe-
drijf De Meerlanden en gemeente 
inwoners voor hun inspanning or-
ganisch afval gescheiden aan te le-
veren. De Meerlanden verwerkt het 
organisch afval tot compost en in-
woners krijgen hun ingezamelde 
afval nu dus terug in de vorm van 
compost! Op vertoon van hun legi-
timatiebewijs kunnen inwoners gra-
tis vier zakken compost à 20 liter op-
halen. Inwoners wordt aangeraden 
er op tijd bij te zijn, want op is op. 
Ook inwoners van een wijk, straat 
of flat waar organisch afval niet ge-

scheiden wordt ingezameld, kunnen 
compost ophalen op de gemeente-
werf aan de Zwarteweg.
Compost is perfect voor gebruik in 
de tuin. De natuurlijke bodemverbe-
teraar stimuleert de groei van bloe-
men en planten op een milieuvrien-
delijke wijze, het reguleert de water-
huishouding en zorgt voor een na-
tuurlijke balans in de bodem. Ge-
mengd met tuinaarde is compost 
geschikt voor alle tuinplanten. 

Afvalinzameling anders  
Op tweede Paasdag, maandag 13 
april, zamelt De Meerlanden geen 
afval in in de gemeente Aalsmeer. 
Ook is deze dag de milieustraat ge-
sloten. Dit heeft gevolgen voor de 
afvalinzameling in de rest van vol-

gende week. Op onderstaande, ver-
vangende dagen zamelt De Meer-
landen weer het huisvuil of gft-af-
val in:
Wijk 1: restafval op 14 april
Wijk 2: restafval op 15 april
Wijk 3: restafval op 16 april
Wijk 4: restafval op 17 april
Wijk 5: gft-afval op 14 april
Wijk 6: gft-afval op 15 april
Wijk 7: gft-afval op 16 april
Meer informatie staat op de afval-
kalender.

Binnenkort takkenronde
De Meerlanden rijdt binnenkort 
weer takkenrondes in Aalsmeer. In 
Oost worden de takken op 17 april 
ingezameld en in West op 24 april. 
Takken dienen met touw gebun-
deld te worden en deze bundel mag 
niet zwaarder zijn dan 25 kilo. Ver-
der mogen takken niet langer dan 
1,50 meter zijn en de bundels moe-
ten om 7.30 uur aan de rand van de 
weg liggen. 
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Vrolijke lentedrukte bij 
Jachthaven Poelgeest!
Oegstgeest - Met het mooie weer 
van begin april is de voorjaardruk-
te goed los gebarsten bij jachtha-
ven Poelgeest in Oegstgeest. Ruim 
300 boten komen weer uit de stal-
lingsloods en kiezen na de jaarlijkse 
poetsbeurt weer het ruime sop. Na 
de succesvol verlopen Hiswa is het 
ook in de ruime showroom al weer 
gezellig druk. De volledige range 
Antaris sloepen is in allerlei uitvoe-
ringen te bezichtigen. De boten van 
deze oer-Hollandse sloepenbouwer 
staan al twintig jaar garant voor veel 
vaarplezier en weinig onderhoud. 
Ook deze winter heeft de samen-
werking tussen Antaris en Poelgeest 
weer geresulteerd in een aantal op-
zienbarende primeurs. In totaal zijn 
er vier nieuwe innovatieve model-
len uit de koker gekomen waarmee 
het marktleiderschap van Antaris en 
Poelgeest ook in 2009 bevestigd zal 
worden. Op de Paasshow dit week-
einde zullen de nieuwe RB 24 en 27 

vooral hoge ogen gooien. De Regen-
boog 24 is zeer vernuftig ingedeeld 
met als resultaat twee riante zonne-
dekken en ruim voldoende zit- en 
bergruimte. Het strakke uiterlijk van 
de RB 24 en de uitstekende vaar-
eigenschappen hebben al geresul-
teerd in diverse verkopen. Nog niet 
op de Paasshow te zien, maar wel 
vlak daarna is de nieuwe Connery 
25. Met dit model wordt een volle-
dig nieuwe productlijn opgezet. De-
ze luxe tender wordt gebouwd vol-
gens de vertrouwde Antaris maat-
staven: kwaliteit, functionaliteit, on-
derhoudsvriendelijk en met uitste-
kende vaareigenschappen. Een be-
zoek aan de showroom van Poel-
geest is dus zeker de moeite waard, 
in het voorseizoen is deze zeven da-
gen per week geopend. Jachthaven 
Poelgeest is gehuisvest aan de Hu-
go de Vrieslaan 1 in Oegstgeest, tel. 
071-5176176. Voor meer informatie: 
www.poelgeest.nl.

Alphons Kurstjens naar 
Rabobank Amsterdam
Aalsmeer - De directievoorzitter 
van Rabobank Regio Schiphol, Al-
phons Kurstjens  is benoemd tot de 
nieuwe directievoorzitter van Rabo-
bank Amsterdam. Hij volgt hiermee 
Berry Marttin op, die per 1 juli 2009 
toetreedt tot de raad van bestuur 
van Rabobank Nederland. Alphons 
Kurstjens  werkt al 18 jaar bij de Ra-
bobank en bekleedde in die tijd di-
verse leidinggevende functies bin-
nen de Rabobank. Zo was hij direc-
teur zakelijke relaties bij de Rabo-
bank Amersfoort en algemeen di-
recteur van de Rabobank Hoorn-
Medemblik. 
De afgelopen jaren heeft Kurstjens 
als directievoorzitter van de Rabo-
bank Regio Schiphol, een bank die 
ontstaan is uit een fusie tussen de 
Rabobanken Haarlemmermeer en 
Aalsmeer-Uithoorn, met veel ple-
zier gewerkt. Desondanks is dit voor 
hem een geweldige uitdaging, pas-
send bij zijn gedrevenheid en en-

thousiasme in zijn vak. Op dit mo-
ment is de procedure ingezet om-
trent de opvolging van Kurstjens. 
Rabobank Regio Schiphol zal dit te 
zijner tijd bekend maken aan haar 
leden en in een later stadium via de-
ze krant.

King Pelican.

Aalsmeers Wandel Gangen Menu 
Donderdag muzikale en culinaire 
verwennerij in het centrum
Aalsmeer - Op donderdag 16 april 
wordt voor de tweede keer het 
Aalsmeers Wandel Gangen Menu 
gehouden in het Centrum. Deze cu-
linaire route langs zes horecagele-
genheden in het dorp is een initia-
tief van de horeca in samenwerking 
met de winkeliersvereniging. Het 
Aalsmeers Wandel Gangen Menu is 
een vervolg op de in november ge-
introduceerde culinaire avond. De 
opzet van de tweede editie is iets 
aangepast zodat minder tijd verlo-
ren zal gaan aan wachten op een ta-
feltje of een gerecht. 
De deelnemende horeca De Praam, 
’t Holland Huys, Joppe, Het Wapen 
van Aalsmeer, De Oude Veiling en 
het Himalayahuis, hebben gekozen 
voor kleine gerechten die ‘tussen 
duim en wijsvinger’ gegeten kunnen 
worden. Daarbij moet gedacht wor-
den aan gefrituurde hapjes, carpac-
cio, garnalenspies, lamskoteletje en 
gebakken zalm. De volgorde van het 
menu is door de nieuwe opzet vol-
ledig vrij in te delen door de deel-
nemers. Dat maakt het ook moge-
lijk om langer bij een favoriete lo-
catie te blijven hangen. Behalve met 
lekker eten worden de bezoekers 

ook verwend met goede live muziek. 
In de vijf horecagelegenheden kan 
genoten worden van verschillende 
bands en muziekstijlen. In De Ou-
de Veiling treedt Woody & the Side-
man op met Amerikaanse blues en 
rock ’n roll. Honderd meter verder-
op in Joppe speelt het John F. Kla-
ver trio blues, soul, funk en rock met 
een groovy omlijsting. In Het Wapen 
van Aalsmeer laat de verrassende 
eenmansband The Chief van Henk 
Haanraads van zich horen. The Chief 
speelt juweeltjes uit de jaren 1959 
tot 1985. In ’t Holland Huys gaat mu-
ziek klinken van de jonge band King 
Pelican. Deze nieuwe band met be-
vriende muzikanten uit Aalsmeer en 
Uithoorn speelt alternatieve en pop/
rock covers in hun eigen rockende 
stijl. Uiteraard presenteert ook café 
de Praam live muziek. 
Kaarten à 25 euro voor het Muzi-
kaal Wandel Gangen Menu zijn ver-
krijgbaar bij De Oude Veiling in de 
Marktstraat 19 en Het Wapen van 
Aalsmeer in de Dorpsstraat 15. 
Er zijn maximaal 200 kaarten be-
schikbaar, dus wees er op tijd bij! 
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeercentrum.nl. 

Paasactie in Ophelialaan
Aalsmeer - Zoals u gewend bent is 
er elk jaar een paasactie in de Op-
helialaan. Zo ook aanstaande zater-
dag 11 april! De paasactie wordt ver-
zorgd door de winkeliers van de Op-
helialaan. Ze zijn blij met alle win-
kelende mensen en willen dat dui-
delijk maken middels een present-
je die wordt uitgedeeld aaanstaan-
de zaterdag. Dus let op: Niet alleen 

de grote mensen worden zaterdag 
benaderd, ook de kleintjes zullen 
met een blijde lach een presentje 
in ontvangst kunnen nemen. En dat 
de paasactie in de smaak gaat val-
len, is eigenlijk al bij voorbaat zeker! 
Dus kom aanstaande zaterdag naar 
de Ophelialaan. Wie weet wordt u/
jij ook wel aangesproken en getrak-
teerd op een presentje.

Moeder en dochter blij verrast 
door maandactie Ophelialaan 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was 
de maandelijkse actie van de Op-
helialaan-winkeliers. Gaby van Rijn 
met dochter Daphne werden aan-
gesproken door Sascha van Stars 
Kinderkleding en zij bood moeder 
en dochter een cadeaubon aan na-
mens de Ophelia-winkeliers. Moe-
der Gaby reageerde heel enthou-
siast en was bijzonder verrast, en 
vroeg zich af waar zij dit aan te dan-
ken had. 
Toen zij hoorde dat het namens de 
winkeliers een gebaar van waarde-
ring is omdat zij in de Ophelialaan 
winkelt, voelde zij zich, ondanks het 
gure weer, warm worden van bin-

nen. Gaby was heel blij met de bon 
en vertelde dat zij ook heel tevreden 
is met de Ophelialaan. Ze is zeer 
te spreken over het aanbod van de 
winkels, lekker divers en met gra-
tis parkeergelegenheid. Ook de be-
reikbaarheid vindt ze goed. Handig 
vindt ze het ook dat Hoppersz en 
Stars Kinderkleding naast elkaar zit-
ten. Prettig zijn verder winkels, zo-
als een warme bakker, de slijter, de 
drogist, supermarkt, etc. “Eigenlijk 
alles wat je dagelijks nodig hebt, is 
hier wel aanwezig”, was haar slot-
som. De Ophelialaan-winkeliers is 
blij met blije klanten zoals Gaby en 
Daphne.

Gall & Gall bestaat 125 jaar!
Kudelstaart - Gall & Gall bestaat 
maar liefst 125 jaar. En dat wordt ge-
vierd. Vanaf begin april is de dran-
kenspeciaalzaak in winkelcentrum 
Kudelstaart van top tot teen in een 
jubileum jasje gestoken. “Het is tijd 
voor een feestje, we zijn erg trots op 
deze mijlpaal”, zegt Gall & Gall win-
kelmanager Van Lammeren. “Bij een 
jubileum horen cadeaus. Daarom 
ontvangen de eerste 125 klanten op 
zaterdag 11 april een speciale jubile-
um dropstop, waarmee druppelende 
wijnflessen voorgoed tot het verle-
den behoren. Maar wees er snel bij, 
want op is op.” Verder heeft Gall & 
Gall talloze mooie jubileumaanbie-
dingen en acties in petto. “We laten 
de kurken knallen, dus mijn advies 
is de Gall & Gall huis aan huis folder 
goed in de gaten houden”, vervolgt 
Van Lammeren. In de folder is ook 
de proost en win prijsvraag te vin-
den. Deel het mooiste, gekste, bes-
te of meest ontroerende proostmo-

ment met Gall & Gall en win één van 
de 125 prijzen. In 1884 begon we-
duwe Maria Gall een drankenzaak 
in de Ferdinand Bolstraat in Am-
sterdam. Daarmee stond deze stoe-
re zakenvrouw aan de wieg van het 
huidige Gall & Gall. Ze hield er 21 
eeuwse openingstijden op na, zeven 
dagen per week open van 8.00 uur 
tot 20.00 uur! Onder de kurk had ze 
een assortiment van fijne dubbele 
likeuren, jenever, echte Franse cog-
nacs, geheel zuivere limonade siro-
pen en punch siroop van onberispe-
lijke kwaliteit. Bestellingen werden 
per bakfiets bezorgd.
“Geen order te groot, geen order te 
klein, geen order te ver’”, was het 
motto van Maria Gal. En dat is na 
125 jaar nog steeds van toepas-
sing. Want met meer dan 530 win-
kels is Gall & Gall inmiddels markt-
leider in Nederland. Voldoende aan-
leiding dus om dit bijzondere jubile-
um te vieren. 

HealthCity: “Bewegen is beste 
anti-verouderingspil ooit”
Aalsmeer - Nederland is snel aan 
het vergrijzen, of vriendelijker ge-
formuleerd, aan het ‘verzilveren’. Op 
dit moment is meer dan één der-
de van alle Nederlanders boven de 
50 jaar. Elke twee minuten komt er 
een 50-plusser bij en dat is goed 
nieuws, want deze groep blijkt fitter 
dan ooit! Dat komt niet in de laatste 
plaats doordat bijna de helft van de 
50-plussers aan sport doet. Spor-
ten verkleint het risico op het krij-
gen van hart- en vaatziekten, ver-
mindert eventuele stress en verste-
vigt de botten. 
Bovendien heeft sporten ook een 
positief effect op zowel uiterlijk als 
humeur! En mocht men onverhoopt  
toch iets oplopen, dan herstelt men 
bovendien veel vlotter door het 
voordeel van een betere basiscon-
ditie. Kortom:  bewegen is de effec-
tiefste ‘anti-verouderingspil’ die ooit 
is uitgevonden! Om die reden heeft 

HealthCity de eerste Nationale Be-
wegingstest voor senioren ontwik-
kelt.  Met behulp van speciaal ont-
wikkelde trainingsschema’s voor 
50-plussers, zes individuele trainin-
gen, speciale begeleiding en online 
trainingsevaluaties kunnen 50-plus-
sers ervaren welke voordelen be-
wegen hen fysiek en mentaal biedt. 
Deelname aan de test duurt twee 
weken en is geheel vrijblijvend. De 
Nationale HealthCity Bewegingstest 
brengt steeds meer mensen op een 
plezierige manier aan het sporten. 
HealthCity is met ruim vijftig ves-
tigingen marktleider in Nederland 
en expert op het gebied van fitness 
voor senioren. 
Meld u aan voor de Nationale He-
althCity Bewegingstest via www.he-
althcity.nl of neem telefonisch con-
tact op met de dichtstbijzijnde He-
althCity. Deelnemen aan de test kan 
nog tot 29 april.

Paasboerderij zondag bij 
Résidence Fontaine Royale
Amstelveen - Op eerste paasdag, 
zondag 12 april, heeft Résiden-
ce Fontaine Royale tussen 11.00 en 
16.00 uur een paasboerderij met ze-
ventig jonge diertjes en een spring-
kussen op de parkeerplaats staan. 
Het is tot slot echt de tijd van het 
jaar om iets leuks te organiseren 
met kuikentjes, jonge konijnen, jong 
kleinvee en nog veel meer. Bij al 

dit leuks mag natuurlijk een paas-
haas niet ontbreken. Hij komt langs 
en deelt uit. De kosten zijn per kind 
50 eurocent. Iedereen is van harte 
welkom op de parkeerplaats aan de 
Dr. Willem Dreesweg 1 in Amstel-
veen. Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden via 020-
6401501 of neem een kijkje op de 
internetsite www.fontaineroyale.nl.

Amanda eerste Ed Kriek 
brillenkampioen van 2009
Aalsmeer - Amanda Spaarga-
ren is de eerste Ed Kriek kinder-
brillen-kampioen van 2009. Ze ver-
sloeg met 136 voorkeurstemmen al-
le andere kinderen die hun bril bij 
Ed Kriek hadden gekocht in het eer-
ste kwartaal van 2009. Via de websi-
te kon gestemd worden op de jeug-
dige brillendragers van het eerste 
kwartaal. Amanda wint hiermee een 
kadobon van 35 euro die ze mag be-
steden bij Bart Smit. Tevens dingt zij 
samen met Melle van Berkel, (de 
medegenomineerde voor dit kwar-
taal) mee naar de hoofdprijs, een 
lang weekend voor 4 personen naar 
Disneyland Parijs. Het is voor het 
vijfde jaar op rij dat Ed Kriek de bril-
lenkampioen wedstrijd organiseert. 
De eerdere winnaars waren: Esther 
Alderden, Tim van Soest, Tom Koek-
koek en Bridget te Paske.

Tevens ledenvergadering in Legakker
Bijeenkomst Trade Center 
Aalsmeer ‘veilig ondernemen’
Aalsmeer - Op woensdag 15 april 
organiseert Trade Centre Aalsmeer 
de jaarlijkse ledenvergadering, ge-
volgd door een themabijeenkomst   
“ Keurmerk Veilig Ondernemen”.
De veiligheid van de bedrijventer-
reinen in de Hornmeer, Molenvliet, 
Witteweg en Zwarteweg blijven ook 
in 2009 de aandacht houden van 
TCA, politie, brandweer en de ge-
meente. Na het behalen van de her-
certificering van het Keurmerk Vei-
lig Ondernemen (KVO), is het zaak 
dat ook in 2009 de aandacht wordt 
gericht op de veiligheid van de ver-
schilende bedrijventerreinen. Er 
moeten echter nog een aantal za-
ken in orde worden gemaakt, zoals: 

Welke afspraken zijn gemaakt en 
wat is de status hiervan? Wat moe-
ten de ondernemers en de gemeen-
te nog doen om de volgende stap te 
maken binnen de KVO?
Gezamenlijk met de aanwezigen en 
de vertegenwoordigers van de ge-
meente, brandweer en politie wordt 
beslist wat er dit jaar op het pro-
gramma staat.
De ledenvergadering wordt gehou-
den in de Legakker, Turfstekerstraat 
63 en begint om 16.00 uur.
De organisatie ontvangt graag van 
te voren een reactie van mensen die 
wel of niet naar de vergadering ko-
men. Dit kan door te e-mailen naar 
c.zomer@flynth.nl 

Paaskienen bij Supporters
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dag 9 april, organiseert de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart paas-
kienen in het Dorpshuis. Maar liefst 
een en veertig prijzen liggen klaar 
om mee naar huis genomen te wor-
den. Diverse cadeaus zijn aange-
past aan de voor de deur staande 
paasdagen. 
Na vier ronden wordt gepauzeerd 

en kan genoten worden van een 
kop koffie of een drankje. Als er 
acht ronden gespeeld zijn, volgt de 
knaller van de avond, de ronde met 
de super hoofdprijs ter waarde van 
ongeveer 125 euro. Het paaskienen 
begint om 20.30 uur en het bestuur 
verzekert dat iedere kiener in ieder 
geval met een leuke paasattentie 
naar huis gaat.
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Nu inschrijven voor het 24e 
RABO Stratentoernooi
Kudelstaart - Zondag 17 mei wordt 
voor de vierentwintigste keer in de 
historie het RABO Stratentoernooi  
georganiseerd. 
Het toernooi vindt plaats op sport-
park 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 Fair Playcup misschien 
wel de belangrijkste prijs. Op de vel-
den van RKDES wordt vanaf 9.30 
uur afgetrapt. De gehele dag zijn er 

wedstrijden en de muziek wordt ver-
zorgd door dj Jan Springintveld. De 
wedstrijden staan onder leiding van 
diverse scheidsrechters en ook dit 
jaar zijn de gebruikelijke reglemen-
ten van toepassing. Een van de be-
langrijkste regels is dat er verplicht 
dames in de teams aanwezig moe-
ten zijn. 
Ook het aanmeldingsformulier is 
te vinden op de website van Rkdes 
www.rkdes.nl. Inschrijven is moge-
lijk tot en met woensdag 22 april 
18.00 uur.

3 BAK BV-ers in de prijzen, Paulien, Gerard en René.  

Koppeltoernooi bij dartclub 
Poel’s Eye in het Dorpshuis
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
was weer een speelavond bij de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Het was weer 
een prachtige dartavond. Gert jan 
van de Wolf bereikte voor het eerst 
ooit de finale. Gerard Klijn was ech-
ter de gevreesde tegenstander. Voor 
hem was het alweer de vierde fina-
le van het seizoen. Toch legde Gert 
Jan hem het vuur aan de schenen. 
Uiteindelijk bleken echter de hoge 
scores, waaronder een 180-er en en 
112 finish, net niet genoeg. Gerard 
won uiteindelijk nipt voor de derde 
keer dit seizoen. Uitslagen van de 
winnaarronde vanaf de kwartfina-
le, waarbij de eerst genoemden de 
winnaars zijn: Richard Haaima te-
gen Wijnand Kool, Gert Jan van de 
Wolf tegen Ron Dominicus, Gerard 
Klijn tegen Andre van de Niet, Joost 
Breedijk tegen Lex Nijp. Halve fi-
nales: Gert Jan tegen Richard, Ge-
rard tegen Joost. Finale; Gerard te-
gen Gert Jan. Winnaar van de speel-
avond: Gerard Klijn. In de Scon-
eronde waren dit keer goede dar-
ters vertegenwoordigd. Uiteinde-
lijk bleven er twee teamgenoten van 
een competitie dartsteam over. Bak 
had in de kwartfinale nog wel af-
gerekend met een ander teamge-
noot, maar in de finale kon Bak dit 
kunststukje niet herhalen tegen Re-
ne Kruit. Uitslagen in de Sconeron-
de vanaf de kwartfinale, waarbij de 
eerst genoemden de winnaars zijn: 
Rene Kruit tegen Gilbert van Eijck, 
J.P. van de Bent tegen Victor van 
Schie, Bak tegen Rob Broere, Ly-
on Koridon tegen Ilona van Emden. 
Halve finale: Rene tegen J.P., Bak te-
gen Lyon. Finale: Rene tegen Bak. 

Winnaar van de Sconeronde: Rene 
Kruit. Rene en Bak kregen een lek-
kere fles Scone bier voor hun pres-
taties. Bas Aupers een nog grote-
re fles voor zijn mooie hoge uitgooi 
van 130. Gerard en Gert Jan kregen 
prachtige planten van Baardse B.V. 
Net als de finalisten bij de dames. 
Voor de tweede keer op rij, en de 
derde keer dit seizoen, won Moniek 
Goeman de speelavond. Hier kon 
zelfs de dit seizoen fantastisch de-
buterende Paulien Cornelissen geen 
verandering in brengen. Ook Louise 
Jurka niet. In de poule wist zij nog 
wel de latere finalisten te verslaan. 
Zij kreeg echter nog wel een lek-
kere fles wijn voor de hoogste uit-
gooi van de avond. Louise gooide 
105 uit. Uitslagen vanaf de kwart-
finales, waarbij de eerst genoem-
den de winnaressen zijn: Esmee van 
de Nieuwendijk tegen Louise Jurka, 
Paulien Cornelissen tegen Henny 
Taal, Vanessa tegen Anita van Put-
ten, Moniek Goeman tegen Marieke 
van Zanten. Halve finale: Paulien te-
gen Esmee, Moniek tegen Vanessa. 
Finale; Moniek tegen Paulien. Win-
nares: Moniek Goeman.

Koppeltoernooi op komst
Komende zaterdag 11 april is het 
jaarlijkse koppeltoernooi. De paas-
dagen zorgen voor een lang week-
end, een extra reden om gezellig te 
komen darten. 
Bovendien is er dit jaar voor het eerst 
een verliezersronde. Deelname kost 
vier euro per koppel. Let op, de in-
schrijving sluit om 19.30 uur. Ieder-
een is van harte welkom is. Men be-
hoeft geen lid te zijn.  De minimum 
leeftijd is 15 jaar. 

RKDES Ladies Cup zaterdag
Kudelstaart - Voor de achtste keer 
wordt aanstaande zaterdag 11 april 
door twaalf damesteams gevoetbald 
om de RKDES Ladies Cup. Er wordt 
gesteltenis zes poules waarvan vijf 
voor elftallen en een voor zevental-
len. Het toernooi kent een ochtend- 
en een middagprogramma. Om 9.30 
uur wordt op het complex aan de 
Wim Kandreef gestart met de meis-
jes E, de 9 tot 12 jarigen, die met ze-
ventallen spelen. Daarna is het van-
af 9.55 uur de beurt aan de meis-
jes C, de 12 tot 14 jarigen. Poule drie 
bestaat eveneens uit elftallen met 
meiden van 12 tot 14 jaar en zij be-
treden gelijk met de meisjes E, om 
9.30 uur, het wedstrijdveld. De prijs-
uitreiking van het ochtendprogram-
ma is gepland om 12.15 uur. Vanaf 
13.00 uur zijn de DES-velden voor 
de meisjes B, 15 en 16 jaar, in poule 
vier, de meisjes A, 15 tot 18 jaar, in 
poule vijf en de dames in poule zes. 
Om 16.00 uur is tot slot de prijsuit-
reiking. Veel van de deelnemende 
clubs zullen tijdens dit toernooi on-
bekende tegenstanders tegen ko-
men, vaak uit een andere compe-
titie. Naast RKDES nemen teams 
uit Roelofarendsveen, Haarlem, Ha-
zerswoude, Wormerveer, Katwijk, 
Nootdorp, Woerden, Utrecht, Sas-
senheim, Zevenhoven en Amster-
dam deel. Alle wedstrijden duren 
twintig minuten en uiteraard is pu-
bliek van harte welkom.

Negentiende D1-toernooi
Op zondag 26 april staat vervolgens 
het inmiddels toernooi voor D1-juni-
oren op het programma bij RKDES. 
Voor de negentiende keer vindt dit 
evenement met deelname van be-
kende clubs plaats. De aftrap wordt 
om 10.00 uur gegeven, de halve fi-
nalewedstrijden worden gespeeld 
van 14.30 tot 15.00 uur en de klei-
ne en grote finale tussen 15.50 en 
16.20 uur. 
De prijsuitreiking vindt tot slot om 
16.25 uur plaats. Deelnemers aan 
het D1-toernooi zijn AZ uit Alkmaar, 
sc Heerenveen, KNVB West1, PSV 
uit Eindhoven, Sparta en Feyenoord 
uit Rotterdam, Willem II uit Tilburg 
en natuurlijk het Kudelstaartse RK-
DES. 

E- en F-pupillen
Zaterdag 16 mei zijn de velden van 
RKDES tot slot voor de E- en F-
pupillen, de 5-jarige voetbaltalen-
tjes. Deelnemende teams komen uit 
Houten, Boskoop, Rijpwetering, Am-
sterdam, Hazerswoude, Avenhorn, 
Heemstede, Haarlem, Roelofarends-
veen, Noorden, Mijdrecht, Aarlan-
derveen, Nieuw Vennep, Ter Aar, De 
Kwakel, Leimuiden en natuurlijk Ku-
delstaart. 
Ook dit toernooi kent een ochtend- 
en middagprogramma, van 10.00 
tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 
uur.

Voetbalwedstrijd 
EDO maatje te klein voor 
Aalsmeer: 0-6  
Aalsmeer - VVAalsmeer ging afge-
lopen zaterdag met gemengde ge-
voelens richting Haarlem. Twee we-
ken geleden won EDO nog van kop-
loper Overbos, maar na 10 minu-
ten was de wedstrijd al gespeeld. 
Aalsmeer startte met Harmen Co-
lijn voor de geschorste Thomas Har-
te en Dion Bogaard verhuisde van 
de backplaats naar de laatste man 
positie voor de geblesseerde Bu-
rak Sitil. Op het kunstgrasveld van 
EDO kwamen de kwaliteiten van 
Aalsmeer goed naar voren. 
Vooral de snelheid en de techniek 
van de gebroeders Yildiz waren een 
lust voor het oog en bezorgden de 
EDO achterhoede grote problemen. 
Al in de tweede minuut kreeg Il-
ker Yildiz vrije doorgang en maak-
te het vrij voor de keeper knap af, 0-
1. Aalsmeer bleef de druk erop hou-
den en in de zesde minuut teisterde 
Ilker Yildiz uit een voorzet van Wie-
ger Visser met een omhaal de lat. 
Al in de volgende minuut bekroon-
de Ilker Yildiz na een solo, een schot 
in de uiterste hoek met een doel-
punt, 0-2. EDO kreeg geen grip op 
het Aalsmeer spel en probeerde 
met overtredingen de boel te red-
den. In de negende minuut gooide 
Salih Yildiz de wedstrijd op slot. Met 
een strak schot in de hoek stond 
er 0-3 op het scorebord. Aalsmeer 
verzuimde om de score op te voe-
ren, maar dicteerde de wedstrijd. 
Met de hard werkende Timo Rijs-
terborgh en Robert Batenburg in 
het midden kwam EDO zelden voor 
het Aalsmeer doel. Een overtreding 
in de zeventiende minuut was het 
einde voor Ilker Yildiz in deze wed-
strijd. Hij werd vervangen door Mil-
ton Cooman die niet zijn stempel op 
de wedstrijd kon drukken. Ali Ke-
les kreeg in de achttiende minuut 
vrij voor open doel de kans om de 
score te vergroten, maar zijn schot 
ging naast. De enkele keer dat EDO 

tot het doel van Aalsmeer door-
drong was het keeper René Jon-
ker die op dat moment niet hele-
maal in de wedstrijd zat en enke-
le malen vreemd uittrapte. Wel hield 
hij een vrije trap stijlvol uit de hoek.  
Aalsmeer begon ongewijzigd aan de 
tweede helft en was vanaf de aftrap 
weer voor het EDO doel te vinden. 
Uit een voorzet kopte Milton Coom-
an vrij voor open doel over. Een pass 
van Milton Cooman op Salih Yildiz 
was de aanloop van het vierde doel-
punt. Hij passeerde en speelde drie 
man op rij uit. Zijn pass op Ali Keles 
bracht deze vrij voor de keeper en 
met een schuiver scoorde hij 0-4. De 
altijd actieve Salih Yildiz kegelde in 
een moeilijke positie  de 0-5 in. EDO 
had het al gezien en snakte naar 
het einde. Zij moesten nog 40 mi-
nuten. Harmen Colijn begon een so-
lo in de 56-e minuut vanaf de ach-
terlijn dwars over het veld. Eindelijk 
voor de keeper gekomen schoot hij 
net naast. Uit een voorzet van Timo 
Rijsterborgh schoot Wieger Visser 
tegen de keeper. Aalsmeer speel-
de goed voetbal en het leek wel 
een schiettent voor de EDO keeper. 
Schoten van Ali Keles, Milton Coom-
an en Wieger Visser werden van de 
doellijn gehaald of de keeper zat er 
goed tussen. Het was toch weer Sa-
lih Yildiz die na een solo de 0-6 aan-
tekende in de 75-e minuut. De laat-
ste 15 minuten wist Aalsmeer nog 
zeker tien doelrijpe kansen te cre-
eren, maar geen ervan werd benut. 
Het kijkspel bleef leuk om te zien. 
Aalsmeer moet nu nog twee wed-
strijden: thuis tegen Vlug en Vaar-
dig en een uitwedstrijd tegen SCW. 
Eerst volgende wedstrijd is zater-
dag 25 april thuis aan de Dreef te-
gen Vlug en Vaardig. Aanvang 14.30 
uur. Voor liefhebbers van spektakel 
een aanrader.

Jack van Muijden

Drie kanshebbers voor ZABO 
zaalvoetbaltitel 2009
Aalsmeer - De plaatselijke ZA-
BO zaalvoetbalcompetitie is afge-
lopen  zaterdag 4 april voortgezet 
met een nieuwe speelronde. Er werd 
gespeeld in hal 2 van sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg en de 
vier wedstrijden werden uitstekend 
gearbitreerd door de scheidsrech-
ter Peter Meyer en Mike van Milten-
burg. Het team van LEMO was vrij 
voor deze speelronde. De openings-
wedstrijd ging tussen LEMO-Gaat-
Los en Easy Beveiliging. Laatstge-
noemd team speelde zonder wissel-
spelers maar wist evengoed een rui-
me 0-6 overwinning te boeken. Het 
tweede duel van het avondje ZABO 
was de topper tussen Mantel Make-
laars en De Jet Set BV. Het publiek 
zag goed en snel zaalvoetbal met 
spanning tot de laatste minuut. De 
Jet Set BV won de wedstrijd met 6-
4 en blijft net als Mantel Makelaars 
behoren tot de  kampioenskandida-
ten. Vervolgens trad Piller Sport aan 
tegen Accon. 
De Kudelstaarters speelden een 
sterke eerste helft en hadden bij 
de rust een 5-0 voorsprong opge-
bouwd. In de tweede helft revan-
cheerde Accon zich en de ploeg 
zorgde voor een enigszins draaglij-
ke eindstand. Einduitslag 8-4 voor 
Piller Sport. Het slotduel van afge-
lopen zaterdag ging tussen DGL en  
koploper Sportcafé de MiDi’s. De 
lijstaanvoerder van de ZABO leek 

de wedstrijd te gaan winnen. Vier 
minuten voor tijd gaf het scorebord 
nog een 1-3 tussenstand aan. DGL 
sleepte echter een punt uit de strijd 
door in de slotfase tweemaal te sco-
ren. Einduitslag: 3-3. De huidige 
ranglijst ziet er momenteel als volgt 
uit: Sportcafé de MiDi’s 13-32, De 
Jet Set BV 12-30, Mantel Makelaars 
11-27, Easy Beveiliging 13-22, Pil-
ler Sport 13-21, DGL 13-13, Accon 
13-10, LEMO 12-6, LEMO-Gaat-Los 
12-3.Wie de stand goed bestudeert 
ziet dat er drie kanshebbers zijn om 
kampioen te worden van de ZABO 
zaalvoetbalcompetitie 2008/2009. 
De verwachting is dat de competitie 
beslist gaat worden tijdens de laat-
ste speelronde op zaterdag 17 mei. 
Voor die tijd staan er nog interes-
sante wedstrijden op het program-
ma, te weten Mantel Makelaars te-
gen Sportcafé de MiDi’s op 18 april 
en De Jet Set BV tegen Sportcafé 
de MiDi’s op 2 mei.De resterende 
speeldata zijn: zaterdag 18 april, za-
terdag 25 april, zaterdag 2 mei, za-
terdag 17 mei slotronde competi-
tie en zaterdag 23 mei Open ZA-
BO toernooi. Alle wedstrijden wor-
den gespeeld in de Bloemhof aan 
de Hornweg. Er kunnen zich nog 
steeds teams aanmelden voor het 
ZABO-toernooi. Wie mee wil doen 
kan tot uiterlijk 28 april bellen naar 
de ZABO-secretaris, telefoonnum-
mer: 06-53451147.

Voetbalcompetitie
RKDES wint van Legmeervogels
Kudelstaart - Na twee onverdien-
de verliespartijen op rij moest RK-
DES deze week aantreden tegen het 
lastige Legmeervogels. Thuis was er 
met 0-1 verloren dus DES had nog 
wat goed te maken. Legmeervogels 
strijdt nog voor het kampioenschap 
en voor Des is dat eigenlijk over, al-
leen het behalen van de tweede pe-
riode valt nog onder de mogelijkhe-
den. De Kudelstaartse brigade cre-
eerde in de tweede minuut al een 
kans, maar de voorzet over links 
werd niet goed verwerkt. In de eer-
ste helft had Des een licht veldover-
wicht. Colin van Velsen stond als 
een beer te keepen, gesteund door 
de sterk spelende Robin van der 
Steeg. De 300 toeschouwers zullen 
mede door het mooie weer genoten 
hebben. De jeugdige Koen Lentjes, 
die steeds beter begint te spelen en 
eigenlijk een vastigheidje voor trai-
ner Wever begint te worden, sloop 
mee naar voren en nam de bal in 
één keer uit de lucht op zijn pan-
toffel, maar helaas lag de keeper 
van Legmeervogels weer in de weg. 
Vlak voor rust redde Colin weder-
om prachtig door als een tijger voor 
de bal te duiken. Ruststand dus 0-0. 
De langdurig geblesseerd geweeste 
Jeffrey Stravers kwam na rust in de 
ploeg voor Mischa van der Scheur, 
zodat Robin Spaargaren een linie 
naar voren schoof. Net na de start 
van de tweede helft pikte Ibra El Ah-
madi de bal op het middenveld en 

schoot van afstand op het Legmeer-
vogels goal. De bal werd door een 
speler van Legmeervogels van rich-
ting veranderd, zodat de uitstekende 
doelman van de vogels de verkeer-
de kant op fladderde: 0-1. Erg lang 
kon niet genoten worden van de 
voorsprong. RKDES kreeg een cor-
ner van links. De bal werd eerst nog 
weggekopt, maar geheel vrijstaand 
kon een speler van Legmeervogels 
van rand zestien binnen schieten: 1-
1. Toch was RKDES niet echt aange-
slagen, er ontbrandde een felle strijd 
en er werd geknokt voor elke meter. 
In de zeventigste minuut kwam de 
FC weer op voorsprong. Roald Pot-
huizen rondde een fraai een-twee-
tje met Bart-Jan vd Jagt fraai af: 1-
2. Bart-Jan van der Jagt maakte aan 
alle onzekerheid een einde door een 
voorzet van de jarige Mark Pothui-
zen uit een moeilijke hoek binnen 
te schieten: 1-3. Op tweede paas-
dag speelt RKDES uit tegen Weesp 
en dan kan, bij een ruime overwin-
ning, de tweede periode binnen ge-
haald worden. RKDES speelde in de 
volgende opstelling: Colin van Vel-
sen, Koen Lentjes, Robin Spaarga-
ren, Robin van der Steeg, Mo El Ah-
madi, Bart-Jan van de Jagt, Mischa 
van der Scheur (46 Jeffrey Stravers), 
Roald Pothuizen, Mark Pothuizen 
(86 Gijs Lentjes), Maurice Bartels en 
Ibra El Ahmadi.

Eppo

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 11 april
AALSMEER
Aalsmeer 3 – Legm.vogels 2 15.00 u

R.K.A.V.
Muiderberg Vet.1 - RKAV Vet.2 14.30 u

S.C.W.
SCW 1 – VVC 1 14.30 u

Maandag 2e paasdag 12 april

R.K.A.V.
RKAV 1 – HBC 1 14.00 u
RKAV 2 – Swift 3 11.30 u

R.K.D.E.S.
Weesp 1 - RKDES 1 16.00 u
RKDES 3 – KDO 2 14.00 u

Nacompetitie handbal
FIQAS Aalsmeer maatje te 
groot voor Limburgse talenten
Aalsmeer - De vierde wedstrijd in 
de nacompetitie, tussen de man-
nen van FIQAS Aalsmeer en de Lim-
burgse Wild Dogs (het Limburgse 
Talententeam/V&L), van zaterdag 
4 april laat zich het best omschrij-
ven als een éénrichtingsverkeer-
wedstrijd: er was namelijk maar één 
ploeg die het spel maakte en dat 
was FIQAS Aalsmeer. De jonge Lim-
burgse ploeg, die had moeten win-
nen om nog aanspraak te kunnen 
maken op een plaats in de kruisfi-
nales, kon het tempo gewoon niet 
bijhouden, wist zich geen raad met 
de Aalsmeerse aanvallers en kon 
amper iets terugdoen. Het leverde 
FIQAS Aalsmeer na 10 minuten al 
een 10-2 voorsprong op en op de 
tribune begon men al te speculeren 
of de eindscore van 40 doelpunten 
deze avond gehaald zou worden. Er 
werd door trainer/coach Alex Cu-
rescu veel gewisseld en zo kwamen 
alle spelers in actie. Maar het maak-
te niet veel uit wie er in het veld 
stonden, de overmacht bleef groot. 
Wai Wong en Jeffrey Boomhouwer 
waren opnieuw belangrijk voor de 
ploeg, maar ook de dekking (Ser-
ge Rink, Mark Roest en Jarcha van 
Dijk) stond als een huis en de snel-
le Menno v.d. Grift kon regelmatig 
gelanceerd worden in de break out 
na goed keeperswerk van Micha 
Hoogewoud. Het leverde bij rust al 
een 19-8 voorsprong op voor FIQAS 
Aalsmeer. In de tweede helft kre-
gen de Limburgse aanvallers mis-
schien iets meer ruimte om te schie-
ten, maar met de groter ruimer wor-
dende voorsprong was het ook niet 
zo vreemd dat de concentratie ach-
terin soms heel even verslapte bij 
de Aalsmeerders. Ze schotelden het 
publiek wel een aantal prachtige ac-
ties en doelpunten voor: Jelmer van 
Stam vanuit de linkerhoek, prach-
tig aangespeeld door Luuk Obbens 
en fraaie acties van Wai Wong en 
Ruud Neeft. Die laatste zorgde ook 
voor de mooiste goal van de avond: 
een vliegertje door het midden, aan-
gespeeld door Robin Boomhouwer: 
39-20. Jarcha van Dijk schoot ver-

volgens doelpunt nummer 40 bin-
nen en dat het ook nog 41-20 werd, 
was puur voor de statistieken. FIQAS 
Aalsmeer was duidelijk een maat te 
groot voor de Limburg Wild Dogs en 
gaat na een zeer succesvolle week 
(de halve finale van het bekertoer-
nooi werd bereikt, de ploeg staat 
nog steeds bovenaan in kampioen-
spoule B en is inmiddels geplaatst 
voor de kruisfinales) nu een week-
endje rust tegemoet. Op zaterdag 18 
april is de vijfde nacompetitie-wed-
strijd, uit bij v.d.Voort/Quintus (dat 
van Eurotech/Bevo verloor en ook 
al is uitgeschakeld voor een plaats 
bij de laatste vier) vanaf 21.00 uur. 
Zaterdag 25 april speelt Aalsmeer 
thuis in De Bloemhof aan de Horn-
weg om 20.30 uur tegen Eurotech/
Bevo.

FIQAS 2 in kwartfinale beker!  
De mannen van FIQAS Aalsmeer 1 
zijn al geplaatst voor de halve fina-
le van het NHV bekertoernooi (ze 
wonnen vorige week hun kwartfi-
nale van Eurotech/Bevo), het twee-
de herenteam van FIQAS Aalsmeer 
speelt vanavond, donderdag 9 april, 
z’n kwartfinalewedstrijd tegen het 
tweede team van E&O uit Emmen. 
De wedstrijd, in de Bloemhof, begint 
om 20.00 uur. 

FIQAS loot Hasselt
Zaterdagavond 4 april is in Tonge-
ren geloot voor de Final Four, de hal-
ve finales van de BeneLiga, waar-
voor FIQAS Aalsmeer, Kras/Volen-
dam, Initia Hasselt en KV Sasja zich 
wisten te plaatsen. Het lot koppel-
de FIQAS Aalsmeer aan de Belgi-
sche nummer vier, Initia Hasselt. 
Kras/Volendam treft KV Sasja. De 
halve finales worden op zaterdag 30 
mei in de Eburons Dome in het Bel-
gische Tongeren gespeeld. De wi-
naars staan een dag later, op zon-
dag 31 mei, tegenover elkaar in de 
finale, waar behalve de BeneLiga ti-
tel een hoofdprijs van 10.000 euro te 
verdienen valt. Kijk voor actuele in-
formatie over de BeneLiga op www.
beneliga-handbal.be. 

Foto Don Ran

Jeugdhandbal
Jac Stammes-toernooi met Pasen 
Aalsmeer - In het paasweekend, 
op zaterdag 11 en zondag 12 april 
wordt door FIQAS Aalsmeer voor 
de tiende keer het jaarlijkse jeugd-
handbaltoernooi om de Jac Stam-
mes Cup georganiseerd. Het deel-
nemersveld zou je het ‘neusje van 
de zalm uit handballand’ kunnen 
noemen; zeer sterk, want nagenoeg 
de gehele, landelijke jeugdtop is 
aanwezig aangevuld met een aan-
tal zgn. selectieteams. De deelne-
mende verenigingen zijn: HA-jeugd: 
HV Houten, Olympia 89, v.d.Voort/
Quintus, Hercules, Aristos, Selectie 
Zuid Holland en FIQAS Aalsmeer. 
HB-jeugd: HV Houten, Olympia 89, 
Selectie Zuid-Holland 2, v.d.Voort/
Quintus, SV Vrone, Selectie Midden 
Nederland, EHC en FIQAS Aalsmeer. 
HC-jeugd: HV Houten, Olympia 89, 
Gemini, Aristos, v.d.Voort/Quintus, 
Hercules en FIQAS Aalsmeer. DA-
jeugd: HV Houten, Hellas, Selec-
tie Midden-Nederland, VOC, Inter-
nos, v.d.Voort/Quintus, VZV en FI-
QAS Aalsmeer. DB-jeugd: HV Hou-
ten, Kwiek Raalte, Selectie Midden 
Nederland, Selectie Zuid Holland, 
v.d.Voort/Quintus, Internos, VZV, 
DSS, Tornado en FIQAS Aalsmeer. 
DC-jeugd: HV Houten, Kwiek Raal-
te, RKDES, v.d.Voort/Quintus, Se-
lectie Noord Holland Noord, Selec-
tie Midden Nederland, Selectie Zuid 
Holland en FIQAS Aalsmeer.

De teams zijn verdeeld in zes jeugd-
categoriën en iedere jeugdcatego-
rie kent in principe twee poules. Na 
de poulewedstrijden zullen de twee 
bovenste teams doorgaan naar de 
winnaarspoule en de twee onder-
ste teams naar de verliezerspoule. 
De winnaars van de winnaarspou-
les spelen daarna de finale. Dit geldt 
voor de jeugdcategoriën DA, DC 
en HB met 8 teams. Bij de jeugd-
categoriën met meer (DB) of min-
der (HA, HC) dan 8 teams ligt het 
wedstrijdprogramma wat gecom-
pliceerder, maar de sterksten zul-
len ongetwijfeld de finale halen! Het 
toernooi begint op de zaterdag om 
8.30 uur en loopt door tot 18.55 uur. 
De zondag staat in het teken van de 
winnaarsrondes, verliezersrondes, 
eventuele kruiswedstrijden en na-
tuurlijk de finale-wedstrijden. De fi-
nales vinden op zondag plaats in De 
Bloemhof vanaf 18.05 uur (Dames 
C-jeugd) en worden afgesloten met 
de finale Heren A-jeugd om 21.00 
uur. Gespeeld wordt in de sporthal-
len De Bloemhof (Hal 1 en Hal 2) 
in Aalsmeer, De Proosdijhal in Ku-
delstaart en De Scheg in Uithoorn. 
Direct na de finales vindt de feeste-
lijke prijsuitreiking plaats onder lei-
ding van burgemeester P.J.M. Lit-
jens. Kijk voor de allerlaatste, meest 
actuele informatie op: www.hvfi-
qasaalsmeer.nl. 
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Bekerhandbal
FIQAS naar de halve finale!
Aalsmeer - De heren van FIQAS 
Aalsmeer, bekerwinnaar van het vo-
rig seizoen, hebben donderdag de 
halve finale van het bekertoernooi 
2009 bereikt door in eigen huis over-
tuigend van Eurotech/Bevo te win-
nen. Bij rust leidden de Aalsmeer-
ders al met 13-8, het werd uiteinde-
lijk 28-22. 
Eigenlijk kon Bevo alleen het eerste 
kwartier bijblijven, want in de be-
ginfase vielen de doelpunten om en 
om: 4-4 na tien minuten. 
Daarna kwamen de Limburgers 
even op voorsprong: 4-6, maar bin-
nen een paar minuten had FIQAS 
Aalsmeer die weggewerkt. Spe-
lend vanuit een ijzersterke defen-
sie en met een prima keepende Mi-
cha Hoogewoud in het doel, werd 
vervolgens gebouwd aan de voor-
sprong. Want men had duidelijk le-
ring getrokken uit de wedstrijd van 
afgelopen zaterdag (32-32 in Pan-
ningen): de schutters van Bevo die 
toen veelvuldig konden scoren, wer-
den nu veel beter afgestopt en kwa-
men nauwelijks aan scoren toe. In 
het laatste kwart van de eerste helft 
liep FIQAS Aalsmeer van 7-7 via 
fraaie goals van de opnieuw sterk 
spelende Wai Wong en Robin en 
Jeffrey Boomhouwer uit naar 11-7. 

Ruud Neeft kwam in de ploeg scoor-
de ook twee keer op rij en zo was er 
al een 13-8 voorsprong bij rust. 

Ook in de tweede helft had Euro-
tech/Bevo weinig meer in te bren-
gen: binnen een minuut of zeven 
was FIQAS Aalsmeer uitgelopen 
naar een 19-10 voorsprong. Het be-
slissende gat was geslagen en de 
wedstrijd was in feite al gespeeld. 
Cirkelspeler Toon Leenders van Be-
vo kon door drie doelpunten op rij 
nog even iets terug doen, maar het 
verschil bleef. 
En natuurlijk moest er wel hard 
voor gewerkt worden en was het 
spel bij vlagen behoorlijk fysiek, de 
Aalsmeerders konden het verschil 
constant op zo’n zes à zeven doel-
punten houden. Nu waren het Mark 
Roest, Serge Rink, Jimmy Castien 
en Menno v.d. Grift die scoorden en 
zo werd uiteindelijk een overtuigen-
de 28-22 zege geboekt en was de 
halve finale bereikt. Inmiddels heeft 
ook het Sittardia/Topteam Limburg 
(Limburg Lions) de halve finale be-
reikt en strijdt aanstaande donder-
dag het tweede herenteam van FI-
QAS Aalsmeer tegen E&O ook nog 
om een plaats in de halve eind-
strijd.    

Basketball jongens onder 18 
stelt kampioenschap veilig
Aalsmeer - In de laatste wedstrijd 
van het seizoen tegen Rebound 84 
hebben de basketball jongens U18 
het kampioenschap veilig gesteld. 
De concurrent om het kampioen-
schap uit Hoorn moet nog wel twee 
wedstrijden spelen, maar dat levert 
nu geen problemen meer op. De 
wedstrijd van de U18 vond plaats 
helemaal in Schagen waar het team 
vijf minuten te laat arriveerde van-
wege een ongeval op de A7. Mis-
schien waren ze hierdoor een wel 
beetje van slag voor het begin van 
de wedstrijd. Een nerveuze start in 
het begin, omdat men er zeker van 
moest zijn om deze wedstrijd win-
nend af te sluiten. 
Bij verlies had de U18 het niet meer 
in eigen hand. Door te gehaast en 
slordig spel werd er de eerste peri-
ode verloren met 10-6. Deze 6 pun-
ten werden gemaakt in de eerste 
vier minuten, tot aan de tiende mi-
nuut bleven verdere scores uit. Te 
snelle aanvallen en onnauwkeurige 
schoten waren ook de oorzaak van 
deze lage score. In de tweede pe-
riode ging het iets beter. Door fa-
natiek te verdedigen in een 1-3-1 
zone en ook geconcentreerder in 
de aanval te spelen kon Aalsmeer 
een voorsprong nemen van 10-14. 
Dit duurde tot in de vijfde minuut 

van de tweede periode. De laatste 
vijf minuten lukte het maar niet om 
de voorsprong verder uit te breiden. 
De tegenstander kon hierdoor dich-
terbij komen wat uiteindelijk resul-
teerde in een 16-17 ruststand. In 
de derde periode hielden de teams 
zich in evenwicht. Hoewel Aalsmeer 
al na drie minuten op een achter-
stand kwam van 24-17 wisten ze de 
stand op het einde van derde perio-
de toch nog gelijk te maken: 29-29. 
Het kwam dus aan op de laatste pe-
riode. Tot aan de zesde minuut bleef 
het spannend. Met nog vier minu-
ten te spelen was de stand 33-33. 
Na een time out om even de rust te 
pakken en de laatste aanwijzingen 
te krijgen, lukte het Aalsmeer om de 
tegenstander niet meer tot scoren te 
laten komen. 
Mede door het aanmoedigen van 
de meegereisde supporters maak-
te Aalsmeer nog wel vier punten 
waardoor de stand eindigde op 33-
37. De U18 kon gaan genieten van 
het kampioenschap. De spelers Er-
win Combee, Marlon Vreugd, Tijs 
Buskermolen, Jeroen Vendrik, Gui-
do de Meij, Sietze Zijlstra, Sebasti-
aan Stokman, Jim Commandeur en 
Dennis Zijlstra bedanken hun sup-
porters voor het trouwe aanwezig 
zijn bij hun wedstrijden.

Aalsmeerse turnsters in actie 
bij districtskampioenschap 
Aalsmeer - Aalsmeerse turnsters 
in de hogere divisie komen dit jaar 
voor het eerst uit voor SV Pax Haar-
lemmermeer. Op 7 en 8 maart heeft 
in Beverwijk het districtskampioen-
schap Midwest plaatsgevonden. 
Hier hebben zeven Aalsmeerse turn-
sters aan meegedaan. Op zaterdag 
7 maart was de derde divisie aan de 
beurt. Bij pupillen 2 kwamen Esmee 
Helling, Sanne van de Schraaff en 
Maya Bertolino in actie. Esmee turn-
de een prima wedstrijd, op het toe-
stel sprong liet zij een mooie over-
slag zien die gewaardeerd werd met 
een 8.550! Ze eindigde keurig op 
een tiende plaats. Ook Sanne turn-
de een goede wedstrijd. Ze turnde 
zelfverzekerd een mooie vloeroefe-
ning en ook zij liet een mooie over-
slag op sprong zien. Sanne eindigde 
op een gedeelde veertiende plaats. 
Bij Maya ging het helaas iets min-
der, zij kwam in het sterke deelne-
mersveld op alle onderdelen net iets 
te kort en eindigde op een vieren-
twintigste plaats. Maryse van Ba-
len kwam uit in de categorie Jeugd. 
Zij startte met een goede vloeroefe-
ning. Deze werd gewaardeerd met 
een 9,00 wat ook de hoogste toe-
stelscore van de wedstrijd bleef. De 
sprong ging keurig maar werd wat 
streng gejureerd. In haar brugoefe-
ning liet Maryse voor het eerst de 
reus zien, dit ging net aan. Verder is 
ze netjes op de balk gebleven. Ma-
ryse behaalde heel knap een der-
de plaats! Fleur Brommer kwam uit 
in de categorie Junioren. Op vloer 
turnde zij een redelijke oefening, 
beide sprongen gingen helaas wat 
matig. Ook zij liet op brug een nieuw 
element zien, wippertje, dit is een 
vluchtelement van de lage naar de 
hoge ligger. Fleur behaalde een ze-
vende plaats. 
Op zondag 8 maart kwamen Su-
zanne Tolen en Liza Tichelaar in 
actie. Zij turnen in de eerste divi-
sie. Suzanne komt uit in de catego-
rie Jeugd. Zij had een lage jurering 
op sprong. Brug ging goed, ondanks 
dat ze er één keer af viel. Maar met 
een goede balkoefening en een he-
le mooie vloeroefening die gewaar-
deerd werd met een 8,90 turnde 
zij zich naar een derde plaats! Liza 

komt uit in de categorie junioren. Zij 
turnde een uitstekende wedstrijd en 
toonde aan dat je met netjes en ze-
ker turnen hoge punten haalt in de 
1e divisie. Uiteindelijk werd zij derde 
. Op 15 maart hebben de landelijke 
voorwedstrijden voor de eerste divi-
sie in Opmeer plaatsgevonden. Su-
zanne Tolen was helaas geblesseerd 
en kon hierdoor niet deelnemen. 
Liza Tichelaar is het hele seizoen al 
zeer stabiel. Zij turnde opnieuw een 
prima vloeroefening die gewaar-
deerd werd met een 8,85! Daarnaast 
liet zij een mooie sprong zien, turn-
de goed op de brug. Helaas een val 
bij balk bij de hurksprong hele draai. 
Uiteindelijk werd ze vierde wat een 
hele knappe prestatie is. 

Halve finales
Op 28 maart waren de halve fina-
les voor de Nederlandse Kampioen-
schappen derde divisie in Kampen. 
Drie Aalsmeerse turnsters hebben 
zich dit seizoen kunnen plaatsen 
voor deze halve finale. Esmee Hel-
ling kwam uit in de categorie Pu-
pillen 2. Ze had een matige sprong. 
Na goed ingeturnd te hebben op 
brug viel zij er helaas in de wed-
strijd af met de zolendraai, verder 
ging het goed. Ook op balk viel zij 
er af met de radslag. Op vloer heeft 
zij redelijk geturnd. Esmee eindigde 
op een dertigste plaats, helaas niet 
genoeg voor doorstroming. Mary-
se van Balen kwam uit in de cate-
gorie Jeugd. Maryse liet een prima 
sprong zien. Op brug liet zij een net-
te oefening zien en ook de reus ging 
dit keer goed. Ook balk ging goed 
en op vloer heeft ze een prima oe-
fening laten zien met mooie salto’s 
en overslagen. Maryse werd achtste 
en heeft zich geplaatst voor de lan-
delijke finale.
Fleur was als laatste aan de beurt in 
de categorie Junioren. Sprong ging 
goed. Op brug werd een beetje krap 
geturnd waardoor wat aftrek. Balk 
was wat onzeker, maar ze is er niet 
afgevallen. De vloer ging redelijk. 
Fleur leek niet helemaal in vorm te 
zijn waardoor ze zeventiende werd. 
Ze kwam slechts 0,5 punt te kort om 
zich te plaatsen voor de landelijke 
finales.

Maryse van Balen op de balk in Beverwijk waar zij derde werd bij de districts-
kampioenschappen. Foto Merijn van der Meer.

Tafeltenniscompetitie
Forse nederlaag Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 had in 
Heemstede weinig kans tegen het 
uit de tweede klasse gedegradeerde 
HBC 5. Van de Aalsmeerders bleek 
alleen Hervé Pagegnies in staat een 
wedstrijd te winnen. Bart Spaarga-
ren en Johan Berk bleven ondanks 
goed spel met lege handen. Johan 
moest een keer pas op het laatst 
buigen met 11-9 in de beslissende 
vijfde game. 
Ook in het dubbelspel werd goed 
gespeeld door Bart en Hervé, 
maar zonder het gewenste resul-
taat.  Door de 9-1 houdt HBC vol-
op uitzicht op het kampioenschap 
en moet Bloemenlust genoegen 
nemen met een voorlopige vijf-
de plaats. Bloemenlust 2 ontving in 
de Bloemhof koploper Amsterdam 
’78 9 en begon goed met een over-
winning van Ton de Hollander. Ook 
Wim v.d. Aardweg was in zijn eer-
ste wedstrijd goed bezig en dwong 
een vijfde game af. Helaas moest hij 
zich met 5-11 gewonnen geven. Wel 
wist hij zijn tweede partij naar zich 

toe te trekken en scoorde daarmee 
het tweede punt voor Bloemenlust. 
Ondanks een aantal zeer spannen-
de partijen bleef het voor Ton, Wim 
en teamgenote Tineke Nap bij deze 
twee punten en dus een 2-8 neder-
laag. Geflatteerd gezien het feit dat 
drie partijen zeer nipt na een beslis-
sende vijfde game verloren gingen, 
waaronder het dubbelspel door Ton 
en Wim. Na de nederlaag van vori-
ge week heeft Bloemenlust 3 zich 
met een 3-7 overwinning bij Nootw-
heer 11 gerevancheerd en de eerste 
plaats op de ranglijst weer heroverd. 
Zjimmy Kustykiewicz trok wederom 
de kar met drie enkelspel overwin-
ningen en samen met Wim Visser 
werd ook het dubbelspel gewonnen. 
Wim noteerde op zijn beurt twee en-
kelspel zeges en Mees v.d. Broeck 
liet het zevende punt aantekenen. 
Hoewel de voorsprong op concur-
rent Heemstede slechts 1 punt be-
draagt, werd de overwinning en de 
koppositie alvast uitbundig gevierd. 
En het bleef nog lang onrustig….

OVAK-Soos in 
het Parochiehuis 
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de OVAK soosmiddag in het Paro-
chiehuis is gewonnen door Antoon 
van Rijn met 5300 punten. Plaats 
twee was voor Toon de Hollander 
met 5265 punten, plaats drie v oor 

Stien Bosch met 5252 punten en 
plaats vier voor Wim Buskermolen 
met 5213 punten. Bij het pandoe-
ren ging de winst naar Wim Bus-
kermolen met 670 punten. Hij werd 
gevolgd door Tom Verlaan met 615 
punten en Dora Wittebol met 560 
punten. De volgende speelmiddag 
is woensdagmiddag 15 april, aan-
vang 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat.

Seizoensopening tweede 
paasdag midgetgolfbaan
Aalsmeer - Elk jaar op tweede 
paasdag houdt de midgetgolfclub 
Aalsmeer haar seizoensopening. Ie-
dereen kan terecht op de baan in 
sportpark Hornmeer aan de Beet-
hovenlaan 116 voor een rondje mid-
getgolf spelen met allerlei extra’s.
Gratis koffie of thee met een plak 
cake voor de ouderen, een glaasje 
limonade met een zakje eitjes voor 
de jongeren. 
Om 10.00 uur gaat het hek open en 
om 17.00 uur weer dicht. Een ronde 
spelen kost 3 euro, jeugd tot en met 
12 jaar 2,50 euro. In de kantine zijn 
verder allerlei drankjes, ijs, snoep en 
diverse etenswaar tegen redelijke 
prijzen te koop.
Na Pasen is de baan weer in de mid-
dag tussen 13.00 en 17.00 uur open 
voor de recreanten. Op zondag 12 
april, eerste paasdag, is de baan de 
gehele dag gesloten. Voor informa-
tie, tel. 0297-340433 of kijk op www.
mgcaalsmeer.nl. U bent van harte 
welkom.

Eierentoernooi
Zaterdag voor Pasen spelen de le-
den hun traditionele eierentoernooi. 
Over drie inlopen worden alle sla-
gen beloond met een ei. Op zater-
dag 18 april worden er op de baan 
van Aalsmeer districtskampioen-

schappen gehouden. De baan zal 
tijdens deze wedstrijd gesloten zijn 
voor recreanten. Op zondag 26 april 
vindt er een toernooi plaats voor le-
den en oud-leden. Ongeveer 50 tot 
60 deelnemers worden hiervoor aan 
de start verwacht. De baan zal dan 
eveneens gesloten blijven voor re-
creatiegolf.

Ouderensoos bij 
BV Oostend 
Aalsmeer - De volgende speelmid-
dag van de ouderensoos van buurt-
vereniging Oostend is op donder-
dag 16 april. Plaats van samen-
komst is buurthuis ’t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat en de aan-
vangstijd is 14.00 uur. Vanaf 13.30 
uur staan koffie en thee klaar. 
Het klaverjassen op 2 april is ge-
wonnen door de heer J. Alderden 
met 5141 punten. Op twee en drie 
zijn de dames Stokman en Liberton 
geëindigd met resp. 4920 en 4796 
punten. De poedelprijs mocht me-
vruw Verkerk mee naar huis nemen. 
De beste rummicup-speler bleek 
Liecke.  

Weer nieuwe NK limieten 
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Het blijft maar door-
gaan, de regen aan NK limieten bij 
zwemvereniging Oceanus. De ver-
rassingen dit weekeind waren Maxi-
me van den Heuvel op de 800 vrij 
en Thomas Verouden, Nikki van der 
Hoorn, Robert Rohaan en Chantal 
Grove, ieder op de 1500 vrij. 
Maar ook bij de jongeren waren 
weer uitstekende prestaties. De 
zwemmers tot 12 jaar zwommen 
200 of 400 vrij. Bij de meisjes 200 
vrij ging de overwinning naar Aicha 
Croes, die haar tijd met zo’n 20 se-
conden aanscherpte. Ze werd ge-
volgd door de net 9-jarige Lianne 
Bouwmeester, die veel oudere kin-
deren te snel af was. Derde werd 
Simone Huisman, die liefst 40 se-
conden sneller was dan de vorige 
keer. Vierde werd Fabienne Vork, 
voor Myrthe van Vierzen, Tess Pa-
gano Mirani en Lulu-May Verbeek. 
Kim Zuiver ronde haar 200 vrij af net 
boven de 4 minuten. Bij de jongens 
pakte Dennis Weening vanuit de 
eerste serie de overwinning. Jorgos 
Skotadis werd tweede, Olaf van der 
Zwaard derde en Ruben van Vierzen 
vierde. Roan van Bakel verbeterde 
zich tot 3.35 en Dion van den Heuvel 
debuteerde net onder de 4 minu-
ten. Bij de dubbele afstand ook lou-
ter persoonlijke records. De winst 
ging bij de meisjes naar Michel-
le Meulenbroek op de huid geze-
ten door Cheryl Zethof, die haar vo-
rige tijd deed vervagen met een ver-
betering van 30 seconden. Suzanne 
Hobo werd derde, voor Anouk van 
Noord, Dana Bosman en Luca Eb-
binge. Bij de jongens was Bart Som-
meling een klasse apart. Hij zwom 
een prima 5.27.00. De eerstvolgende 
was Ruben Griffioen die zijn tijd van 
een week eerder weer 3 seconden 
bijstelde. Sander Kirillova werd der-
de. Daan Sommeling en Yves-Mau-
rice Vork deden vrijwel niets voor el-
kaar onder. Eva van der Born liet op 
de 400 vrij niets heel van haar oude 
persoonlijke record: 6.39 werd om-
gezet in 5.42! Lisa de Jong volgde 
op zo’n 10 seconden, ook een ruime 
verbetering van haar oude tijd..
Van de tien dames die startten op 
de 800 meter vrijeslag waren er ne-
gen van Oceanus, een onderlinge 

strijd dus. Winnares werd niet ge-
heel onverwacht Danique Gielen. 
Haar tijd was weer net even sneller 
dan de week ervoor: 9.10.54 en dus 
weer een clubrecord. Ook Isabelle 
Grootes was weer twee seconden 
sneller dan vorige week. Derde werd 
haar zus Danielle. Maxime van den 
Heuvel debuteerde op de 800 me-
ter met een NK limiet. Haar 10.52.16 
was ruim sneller dan de gestelde 
11.09.40 en dus mag zij over drie 
weken starten in Dordrecht. Car-
men Roskam debuteerde net boven 
de11 minuten, Alissa Bus kwam tot 
11.24. Bij de jongens finishte Max 
Wegbrans net boven de 11 minuten. 
Fernando Moolhuijsen was net even 
sneller dan Sven Driessen, die op 
zijn beurt Mathijs Helling en Martijn 
van der Zwaard achter zich liet. Vier 
meisjes/dames en zeven jongens/
heren aan de start voor het laat-
ste nummer, de 1500 meter vrije-
slag. Met verrassende resultaten. 
Eerst was het Tamara Grove, die met 
19.07.10 het clubrecord van haar zus 
Chantal afpakte. Een serie later ver-
raste Chantal met 19.21.83, wat la-
ter goed bleek te zijn voor een NK 
limiet. Nikki van der Hoorn zwom 
zich ook naar het NK met een prima 
18.32.55, ook goed voor een clubre-
cord. Kelsey Gielen zwom zo’n 45 se-
conden van haar oude tijd af en was 
daarmee dik tevreden. Robert Ro-
haan begon wat voorzichtig aan zijn 
1500 meter, maar was op het einde 
de nummer twee, met een NK limiet. 
Hij versloeg nipt Donald Hillebregt, 
die ook onder de limiet bleef. Vierde 
werd Joeri Berends, die weer snel-
ler was dan een week eerder. Vijf-
de en superblij was Thomas Verou-
den. Ingeschreven met 21.08 kwam 
hij uit op 19.45, ruim onder de NK li-
miet van 20.04 en dus ook voor hem 
de uitdaging over drie weken in het 
50 meter bad van Dordrecht. Mar-
tijn de Mercado liet ook geen spaan 
heel van zijn oude tijd: 21.43 werd 
nu 20.13! Wessel de Jong boekte 
een winst van 80 seconden en ben-
jamin Rick de Mercado debuteer-
de met 21.37. In het paasweekein-
de even rust, daarna de Amsterdam 
swimcup en een driekamp in Am-
sterdam.

Thomas Verouden Cheryl Zethof

Foto Leo Menijn

Ritmische gymnastiek SV Omnia
Daniëlle Bubberman 4e op 
eerste landelijke wedstrijd
Aalsmeer - Op zaterdag 4 april 
heeft Daniëlle Bubberman, seni-
or gymaste van SV Omnia,  deel-
genomen aan de eerste landelijke 
plaatsingswedstrijd voor het A-ni-
veau. Uit heel Nederland waren de 
ritmisch gymnastes die actief zijn 
op het hoogste niveau naar Nieu-
wegein afgereisd. De inzet was een 
eerste stap naar het bemachtigen 
van een startbewijs voor de Neder-
landse kampioenschappen, die op 
20 en 21 juni worden gehouden in 
het Rotterdamse AHOY. De gymas-
tes uit de verschillende leeftijdsca-
tegorieën moeten over twee plaat-
singswedstrijden bij de beste tien 
zien te eindigen om tijdens het NK 
in actie te mogen komen. Daniël-
le was afgelopen zaterdag goed in 
vorm en stond met veel meer flair en 
durf op de vloer als tijdens de eerder 
gehouden regiokampioenschap-
pen. Haar voormalige trainster Bar-
bara Gerritsen, die haar op de ach-
tergrond nog steeds begeleid, heeft 
Daniëlle de afgelopen weken advie-
zen gegeven en haar oefeningen op 
bepaalde punten aangepast. Dat is 
zeker niet zonder succes geweest! 
Zo scoorde ze prima op de onder-
delen hoepel en touw,  twee nieuwe 
oefeningen die eerder dit seizoen 
nog niet zo lekker liepen. Op het on-
derdeel touw behaalde ze zelfs een 
mooie derde plaats met hoge pun-
ten voor de technische waarde op 
dit onderdeel. Ook over haar bal- 
en lintoefening waren Daniëlle en 
haar trainster Mara van Eijk zeker 

niet ontevreden. Op beide onder-
delen had ze wel wat pech waar-
door er een flinke aftrek in de uit-
voering plaatsvond, maar met een 
mooie vierde plaats in het eindklas-
sement kijkt ze terug op een goe-
de wedstrijd. De tweede landelij-
ke plaatsingswedstrijd vindt plaats 
op 24 mei in Zwijndrecht. Eerst reist 
Daniëlle op 1 mei af naar het Duit-
se Schwerin, om samen met twee 
gymnastes van RKSV Wilskracht uit 
Alphen a/d Rijn deel te nemen aan 
een internationaal toernooi. Wilt u 
meer weten over Ritmisch Gymnas-
tiek of wil uw dochter eens een les 
meedoen? Kijkt u dan op de websi-
te www.svomnia.nl of neem contact 
op met het  Sportpunt van SV Om-
nia 2000, tel. 0297-322312.

Siem Hornmeer’s kampioen
Aalsmeer - Trefzeker heeft Siem 
Burgers zich bij buurtvereniging 
Hornmeer ontpopt als een groot 
klaverjastalent. 
Niets leek hem afgelopen vrijdag 
tegen te kunnen houden van het 
goud. Zelfverzekerd speelde hij zijn 
ronden en dat hij uiteindelijk met 
5748 punten op het hoogste schavot 
bleek geëindigd, leek voor Siem zelf 
geen al te grote verrassing. “Het zal 
voor de vereniging niet eenvoudig 
zijn om hem in Aalsmeer te houden”, 
aldus de conclusie van het bestuur. 
Tot in de late uurtjes was het druk in 
het buurthuis in de Roerdomplaan. 

Door alle mede-kaarters is Siem uit-
bundig gefeliciteerd. Ook door de 
nummer twee, Bert Buis die volgde 
met 5443 punten. Op drie is Wil ter 
Horst geeindigd met 5345 punten, 
op vier Floor van Engelen met 5331 
punten en op vijf Klaas van Berkel 
met 5223 punten. De poedelprijs 
mocht Frits Zeldenthuis mee naar 
huis nemen. 
Aanstaande vrijdag 10 april staat 
weer koppelkaarten op het pro-
gramma. Vanaf 20.00 uur worden de 
kaarten geschud in het buurthuis 
in de Roerdomplaan. De zaal gaat 
open om 19.30 uur.
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Handbalnieuws
Bert Bouwer traint trainers 
in spe en meisjes B
Aalsmeer - Zaterdag 28 maart gaf 
oud-bondscoach Bert Bouwer, van 
onder andere het Nederlandse en 
Japanse Damesteam, een tweede 
sessie in de trainersopleiding die 
FIQAS Aalsmeer in samenwerking 
met Bert Bouwer zelf heeft opgezet. 
Het doel is om een aantal eigen as-
sistent-trainers een stap verder te 
helpen in het trainerschap. Vanaf 
dit seizoen helpen een groot aantal 
spelers, die ook nog eens actief zijn 
in de heren A-selectie, mee bij het 
geven van trainingen voor de eigen 
jeugd. Jongens als Falco van As-
sendelft van Wijck, Wai Wong, Bas 
Troost, Micha Hoogewoud, Luuk 
Obbens en Jacha van Dijk. Een of-
ficiële trainerscursus via het NHV 
is veelal te belastend in tijd en dat 
was de reden dat het bestuur van 
FIQAS Aalsmeer een eigen cursus 
heeft opgezet. 
En als men enthousiast is in het ge-
ven van trainingen dan kan men la-
ter altijd nog een officieel diplo-
ma halen, is de achterliggende ge-
dachte. Een prima opstapje dus en 
al helemaal als men de ruime er-
varing maar ook de fijne kneepjes 
en de bevlogenheid van Bert Bou-

wer meekrijgt. Dit keer behandel-
de Bert de theorie en het belang 
van het voetenwerk (coördinatie en 
looptraining) en hoe je tegenover 
een groep moet staan. Vanuit de 
groep kwamen nuttige discussies 
los en liet Bert Bouwer ook filmpjes 
zien, ondermeer over een talentvol-
le Deense hoekspeler. Daarna ging 
men een en ander toepassen in de 
praktijk. De meisjes B-jeugd van FI-
QAS Aalsmeer waren uitgenodigd 
als demonstratiegroep. Twee uur 
lang mochten de talenten van een 
prachtige training genieten en licht-
te Bert zijn toekijkende trainers in 
over de oefeningen en de spelvor-
men. Een ieder kijkt al weer leergie-
rig uit naar de derde sessie.

Uitstekende start Poldersport 
op bedrijventoernooi VVA
Aalsmeer - Nu de avonden weer 
lichter zijn, kunnen de komende 
maanden de spelers van zo ‘n 16 
bedrijventeams worden aangemoe-
digd. Op de velden van VV Aalsmeer 
aan de Dreef spelen elke dinsdag en 
woensdag vanaf 19.00 uur verschil-
lende zeventallen op halve velden 
tegen elkaar. 
De vriendschappelijke sfeer en het 
gezellige publiek maken deze avon-
den extra aantrekkelijk. Op de eer-
ste speelavond, afgelopen dins-
dag, nam Deloitte & Touch het op 
tegen team Poldersport De Kwa-
kel. Werknemers van Poldersport 
staan bekend om hun sportiviteit, 
maar of ze ook kunnen voetballen 
was nog maar de vraag. De eerste 

helft moesten de spelers nog dui-
delijk aan elkaar wennen maar hiel-
den de teams elkaar goed in even-
wicht: 1-1. 
De inzet van alle spelers werd ge-
waardeerd door het publiek en ook 
de dames van beide teams lieten 
zien hun mannetje te kunnen staan. 
Team Poldersport raakte goed op 
(de) Dreef in de tweede helft. Een 
aantal mooie acties, wat ballen op 
de lat en de eindstand van 6-1 was 
een feit. 
Een extra mooie inleiding op het 
nieuwe seizoen van de Polderspor-
ters. Zij lieten zien er niet alleen in 
de polder, maar ook op het veld er 
een sportief feestje van te kunnen 
maken.

Dit weekend Jac Stammes Toernooi
Jongens B1 FIQAS naar NK
Aalsmeer - - Zondag 29 maart was 
de laatste zaalwedstrijd voor de jon-
gens B1 van FIQAS Aalsmeer, thuis 
tegen Fidelitas. De jongens moesten 
deze wedstrijd winnen om zo samen 
met Volendam naar het NK te mo-
gen. De jongens begon niet echt 
sterk, ze stonden snel 3-1 voor, maar 
Fidelitas boog dat om tot een 5-4 
achterstand voor Aalsmeer. FIQAS 
bleef rustig en kon weer terugko-
men, maar niet ver uitlopen. Steeds 
werd het gelijk, was er één punt 
voorsprong voor FIQAS Aalsmeer 
of voor Fidelitas. Zo was het ver-
schil bij rust niet groot, maar wel in 
het voordeel van FIQAS Aalsmeer: 
12-10. Er kwam echter een ander 
Aalsmeer het veld op lopen bij het 
begin van de tweede helft: de jon-
gens waren zich zo te zien bewust 
dat het NK op het spel stond. Zo lie-
pen de Aalsmeerse jongens al snel 
uit naar een 17-13 voorsprong. De 
aanvallen werden rustig uitgespeeld 
en goed afgerond, in de verdediging 
werd er goed gepraat en kwam Fi-
delitas er lastig doorheen. Boven-
dien stond Ruben achter de verde-

diging als een beer te keepen en 
liet dat vaak zien met mooie reddin-
gen. Zo liep FIQAS Aalsmeer sterk 
uit op de jongens van Fidelitas die 
niets meer konden inbrengen. De 
eindstand werd dan ook bepaald 
op 32-20 in het voordeel van FIQAS 
Aalsmeer B1, die zich nu dus ge-
plaatst hebben voor het NK Zaal op 
18 april in Amsterdam. Aanstaan-
de zaterdag 11 en zondag 12 april 
spelen de jongens op het Jac Stam-
mes Toernooi. Traditiegetrouw wordt 
met Pasen door FIQAS Aalsmeer dit 
jeugd handbaltoernooi om de Jac 
Stammes Cup georganiseerd. Op 
zaterdag en zondag wordt in de drie 
sporthallen Bloemhof Aalsmeer, 
Proosdijhal Kudelstaart en de Scheg 
in Uithoorn gestreden in alle jeugd-
categorieën en dat levert twee da-
gen spanning en prachtig hand-
bal op. De finales op zondag vanaf 
18.00 uur in de Bloemhof zijn altijd 
een fantastische afsluiting. Wie de-
ze dagen winkelt bij de C1000 in de 
Ophelialaan wordt vast op het toer-
nooi attent gemaakt via de winkel-
wagentjes!

Aalsmeerder Pim Borghols 
in marathonschaatsteam
Aalsmeer - Schaatser Pim Borghols 
uit Aalsmeer heeft na een jaar goed 
presteren bij de C1 rijders, met een 
tweede plek in het eindklassement 
van de C1 in Haarlem en een mooie 
negende plaats in het eind klasse-
ment gewestelijke 6 banen toernooi,  
een plek bemachtigt in het nieuwe 
marathonteam van ploegleider Ron 
Kortekaas. Het team zal uitkomen 
in de B-divisie en zal wedstrijden 
in het hele land rijden. Ploegleider 

Kortekaas is helemaal in zijn nopjes 
met de aanwinst van Pim Borghols. 
“Hij heeft echt zo veel klasse en is 
echt een aanwinst voor de ploeg”, 
aldus Kortekaas. De ploeg zal ver-
der bestaan uit Stef Zwitser uit Kat-
wijk en Thedo Vos uit Kudelstaart. 
“De vierde rijder heb ik ook al op het 
oog”, vervolgt Kortekaas. “Maar daar 
kan ik nog weinig over zeggen.” Hoe 
de ploeg gaat heten is nog niet be-
kend.

Peter Buis kwam, zag en overwon bij Schaakclub Aalsmeer.

Schaakcompetitie
SCA 1 en 2 eindigen het 
seizoen met overwinning
Aalsmeer - Het eerste team van 
Schaakclub Aalsmeer is als derde 
geëindigd in de eerste klasse van de 
Noordhollandse Schaakbond dank-
zij een krappe 4,5-3,5 overwinning 
op Volendam. Het was een span-
nende avond. Na enkele uren spe-
len was er nog steeds geen echte 
tekening in de wedstrijd. We kwa-
men op stoom door goede over-
winningen van Jan Bosman en To-
bi Kooiman. Jan Bosman scoorde zo 
zijn vierde overwinning op rij voor 
het eerste team en is daarmee over-
tuigend topscoorder met 5,5 punt 
uit 7 partijen, zonder een partij te 
verliezen. 
Ondertussen gebeurden er allerlei 
onduidelijke dingen op de borden 
van Koen Beentjes en Erik Koren-
winder, terwijl Joran Donkers weer 
eens een gelijke stelling op het bord 
had. Maar daar houdt hij het mees-
te van en met twee torens tegen een 
dame kon het nog alle kanten op. 
Erik had zichzelf in de tussen tijd in 
tijdnood weten te manoeuvreren en 
probeerde de boel bij elkaar te hou-
den. Met vol vertrouwen in de goe-
de afloop bood Rik Konst in een ge-
lijke stelling remise aan, wat zijn te-
genstander gaarne accepteerde. Rik 
moest het dit jaar steeds opnemen 
tegen de sterkste tegenstanders, 
maar wist zich danig van zijn taak 
te kwijten met 4,5 punt uit 7 wed-
strijden. Een waar steunpilaar! Koen 
raakte helaas pardoes een stuk kwijt 
en kon opgeven, maar Joran had de 
vijandige koning weten te strikken 
en kon mooi mat geven. 3,5-1,1 tus-
senstand. Bart Auee werd langzaam 
achteruit gedrukt en verloor de par-
tij en ook Erik ging ten onder. Hij 

wist de tijdcontrole nog net te ha-
len, maar verloor wel enkele pion-
nen die hem in het eindspel nood-
lottig werden. Piet Geertsema speel-
de tenslotte een puike partij, weer-
stond koelbloedig de druk en zorg-
de voor de eindoverwinning.
Ook het tweede team van Schaak-
club Aalsmeer sloot een wisselval-
lig seizoen sterk af. In eigen huis 
werd Excelsior 2 met ruime cijfers 
verslagen. Kopman Peter Buis ver-
sloeg zijn tegenstander overtuigend 
en kon al snel richting de bar. Cees 
Verburg en Koen Beentjes (die eer-
der deze week ook al met SCA 1 op 
pad was) wisten hun sterke tegen-
standers keurig in bedwang te hou-
den en beide een half punt te sco-
ren. Arie Spaargaren scoorde een 
snelle plusremise, terwijl Gerrit Har-
ting weer als vanouds in de weer 
was. Zijn tegenstander kreeg geen 
schijn van kans en Gerrit maak-
te het overtuigend af. Jan van Willi-
gen was niet echt op dreef en moest 
zoeken naar de juiste voortzetting. 
Zijn tegenstander kon hem steeds 
net aan bijhouden en zo de scha-
de beperkt: remise. Hans Pot en El-
ham Wasei maakten het Aalsmeer-
se feestje compleet. Beide verkeren 
in goede vorm en lieten dat blijken 
ook. De bezoekers kwamen er niet 
aan te pas waardoor de 6-2 eind-
stand er mag wezen.
Uitslagen 24ste ronde clubcompe-
titie:
Han Carpay – Joran Donkers  0-1
Wim Hensbergen – Abdul Wasei  1-0
Jan Bosman – Ron Klinkhamer  0-1
Leo Buis – Tom van der Zee  1-0
Jos Bakker – Marco Hutters  1-0
Martin Steinhart – Rob van Haaften  1-0

Aalsmeerder Stender Buchner 
op zijn plaats bij Argon
Aalsmeer - Stender Buchner is zo’n 
speler die tevreden is met de rol wel-
ke hij op dit moment bij zijn club Ar-
gon vervuld. De verdedigende mid-
denvelder van de A1 junioren vindt 
het een geweldige ervaring om in 
de landelijke eerste divisie te spelen. 
“Als middenvelder moet ik veel lo-
pen en dat bevalt mij wel. Het is ver-
bazingwekkend hoe goed wij het als 
team doen. We staan bij de eerste 
vijf, terwijl we eigenlijk voor hand-
having in deze klasse gingen. Het is 
toch top om tegen Ajax A2 te mo-
gen spelen. Onze prestaties komen 
misschien wel doordat onze trainer 
Alain Hijman ons op een positieve 
manier onder de duim heeft. Zo is 
een groep ontstaan die goed bij el-
kaar past.” Stender staat al het he-
le seizoen in de basis en heeft als 
tweede jaar A junior de interesse van 
de senioren gewekt. “Ik heb inmid-
dels een gesprek met trainer Marcel 
Keizer gehad en hij wil mij volgend 
seizoen wel bij de selectie hebben. 
Eerst bij het tweede en dan door-
groeien naar het eerste. Ik zie dat 
wel zitten.” Het voetbal begon voor 
de in Aalsmeer woonachtige Sten-
der bij de plaatselijke club RKAV. “Ik 
heb daar vanaf de F junioren tot de 
B junioren gespeeld. Jack van Halm, 
mijn trainer daar, raadde mij aan om 
Argon te gaan om op een hoger ni-
veau te kunnen spelen.”
In zijn eerste jaar bij Argon, als spe-
ler in de landelijke tweede divisie 
bij de B junioren, maakte hij direct 
een tragisch ongeval mee. “Eén van 
mijn teamgenoten is toen hij naar de 
training onderweg was bij een scoo-
terongeluk om het leven gekomen. 
Daardoor zijn we als team toen heel 

dicht naar elkaar toegegroeid. Met 
een aantal spelers van toen speel ik 
nog steeds en dat gevoel nemen wij 
altijd mee. Misschien daardoor voel 
ik mij op mijn plaats bij Argon.” Hij 
heeft zich ook door de fysiothera-
peut van Argon laten beïnvloeden. 
“Als ik dit jaar mijn Havo diploma 
haal, wil ik de opleiding van fysio-
therapeut gaan doen.”
Een overgang naar een BVO is nog 
nooit in zijn gedachten voorgeko-
men. “Ik heb nog geen enkel keer 
gehoord dat er vanuit die hoek be-
langstelling voor mij is. Ik richt me 
dus gewoon op een overgang naar 
de senioren bij Argon.” Afgelopen 
zaterdag hebben de A1 junioren van 
Argon met 3-2 een overwinning ge-
boekt op Ajax A2, daardoor staat 
Argon A1 nu op de derde plaats in 
de competitie, wat een uitstekende 
prestatie is om als amateurclub te-
gen zoveel Betaalde Voetbal Orga-
nisaties te moeten spelen.

Paul Karis wist verrassend te winnen 
van Redmar Damsma.

Verrassende uitslagen zesde 
ronde AAS Semi Open
Aalsmeer - Het AAS Semi Open 
Kampioenschap nadert weer het 
einde. Afgelopen vrijdag vond de 
een-na-laatste ronde (ook wel be-
kend als de zesde ronde) plaats en 
ook nu vielen wel weer enkele ver-
rassende uitslagen te noteren. Zo 
was daar de overwinning van Paul 
Karis op Redmar Damsma. In een 
scherpe stelling kwamen beide ko-
ningen onder vuur te liggen. De ko-
ning van Redmar had daarbij de min-
ste beschutting, waarna deze van e8 
naar b2 werd gejaagd, alwaar de-
ze koning ook zijn laatste rustplaats 
vond. Paul doet het sowieso goed 
in het kampioenschap van dit jaar, 
door deze overwinning heeft hij nu 4 
punten verzameld en doet daardoor 
mee in de strijd om de eerste plaats. 
Andere verrassing was de overwin-
ning van Henk van Leeuwen tegen 
Willem Moene. Willem leek bezig te 
zijn om een drukstelling op te bou-
wen, maar Henk stak daar een stok-
je voor en won twee stukken voor 
een toren. Willem was ook nog ge-
dwongen om zijn koningsstelling te 
verzwakken, waardoor Henk in de 
daarop volgende aanval ook nog 
de dame van Willem wist te verove-
ren. Mark Trimp had een aangena-
me stelling opgebouwd tegen Henk 
Noordhoek. Henk dacht met eni-
ge ferme zetten zijn stelling te be-
vrijden, maar het afruilen van zijn 
zwartveldige loper was iets teveel 
van het goede. 
Door de opmars e4-e5 wist Mark de 
stelling te openen, waarna zijn initi-
atief materiaal opleverde, wat Henk 
noopte de handdoek in de ring te 
gooien. AJ Keessen en Bob Feis 
hadden in hun partij verschillen-
de kanten op gerokeerd, een recept 
voor een scherp gevecht. AJ toon-
de aan dat zijn stelling beter voor-
bereid was op de opening van eni-
ge lijnen richting de koning, en ver-
overde twee stukken voor een toren. 
Bob kon niet genoeg activiteit ont-
wikkelen en moest berusten in een 
nederlaag. John van der Hoeven 
bleef lang overeind in de partij te-
gen Berry van Leur, maar Berry had 
een flink overwicht in het centrum. 
Het was daardoor nog een kwes-

tie van tijd voordat de stelling open 
kwam waardoor de John’s koning 
niet meer te verdedigen viel. Lang-
ste duel van de avond was die tus-
sen Ben de Leur en Jeffrey van Vliet. 
In een dameloos middenspel had 
Jeffrey het loperpaar, daar stond 
een slechtere pionnenstructuur te-
genover. In het eindspel leek Ben 
daarvan te profiteren, hij won een 
pion, maar Jeffrey kreeg daar een 
sterke vrijpion voor terug. Hierdoor 
moest Ben weer op zoek naar te-
genspel, wat hij ook net wist te be-
reiken doordat Jeffrey niet de goede 
methode vond om de witte pionnen 
af te stoppen. Hierdoor werd al het 
materiaal geruild wat met twee kale 
koningen derhalve remise was. 
Met nog 1 volle ronde en enkele in-
haalpartijen te gaan is de spanning 
enorm. Ben gaat momenteel aan de 
leiding met 4,5 punt, maar Jeffrey, 
Paul Karis en Paul Schrama volgen 
op een half punt, waarbij moet wor-
den vermeld dat Paul Schrama en 
Jeffrey nog een partij tegoed heb-
ben. Kanshebber is ook nog Mark 
Trimp, die nog twee partijen moet 
inhalen. Schaakclub AAS schaakt 
van begin september tot eind mei 
op de vrijdagavond in De Binding in 
de Zijdstraat. Training en les wordt 
gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, 
daarna start de competitie tot 01.00 
uur. Voor meer informatie kan ge-
beld worden naar 0297-324459 of 
0297268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Veel winst voor teams van 
Oceanus Waterpolo
Aalsmeer - Nadat er in twee opvol-
gende weekenden een kampioen-
sfeest gevierd werd bij Oceanus nu 
een weekend met bijna alleen maar 
overwinningen. Heren 1 mocht af-
reizen naar Bilthoven voor de man-
nen van BZC Brandenburg. Vol goe-
de moed werd de reis ondernomen. 
Met een nog beter humeur keer-
den de mannen weer terug naar 
Aalsmeer. Met een ruime 6-13 zege 
waren 3 wedstrijdpunten binnenge-
haald. Heren 2 mocht na het kam-
pioenschap van vorige week het dit 
weekend opnemen tegen de num-
mer twee in de competitie, De Dol-
fijn. Ondanks dat het kampioen-
schap al bepaald was, gingen de 
heren van De Dolfijn er vol tegen-
aan. Ondanks alles wist Oceanus 
telkens het tempo van de wedstrijd 
te bepalen. 
Met een nauwe 9-7 overwinning 
voor Oceanus werd de wedstrijd 
afgesloten. Heren 4 had het ech-
ter wat zwaarder dit weekend. Ook 
zij mochten spelen tegen het derde 
team van De Dolfijn. Dit team staat 
in de competitie echter zes plaat-
sen boven Oceanus waardoor al een 
aardige inschatting van de einduit-
slag gemaakt kon worden. Uiteinde-
lijk ging de Dolfijn terug naar Am-
sterdam met een 3-11 overwinning.

Dames
Ook bij het eerste damesteam was 
de Dolfijn de tegenstander. Dames 
1 behaalde twee weken geleden al 
het kampioenschap, maar wil on-
geslagen het seizoen afsluiten. Dit 
jonge team (gemiddelde leeftijd is 
18) laat keer op keer zien dat zij qua 
snelheid voor niemand onderdoen. 
Het fysieke spel is bij dit team ook 
één van de zwakkere punten. Hier 
probeerde De Dolfijn veelvuldig ge-
bruik van te maken. De eerste twee 
periodes gingen ook gelijk op, 4-4 
bij het wisselen van speelhelft. Hier-
na werd echter de tactiek iets gewij-
zigd om meer ruimte te creëren om 
gebruik te maken van hun snelheid. 
Hier kon De Dolfijn niets tegen in 
brengen en werd de wedstrijd met 
11-4 afgesloten.

Jeugd
De twee Jongens onder de 17 teams 

van Oceanus wisten afgelopen 
weekend ook flink aan hun doelsal-
do te werken. Jo17A won met 10-
3 van De Waterwolf, Jo17B behaal-
de de winst door met dubbele cij-
fers, 20-6, van De Aalscholver uit 
Almere-Haven te winnen. Het Ge-
mengde team onder de 15 behaal-
de een mooie 10-1 overwinning op 
De Waterwolf uit Amsterdam. Ge-
mengd onder de 13 had het een 
stuk zwaarder afgelopen weekein-
de. Er werd in Bussum met 12-1 ver-
loren van De Otters/’t Gooi. Wegens 
het inhalen van een wedstrijd moest 
het jongste team, Gemengd onder 
11, van Oceanus op dinsdagavond 
naar Heemstede om tegen het team 
van ZPCH te spelen. Hier werd een 
5-12 overwinning geboekt. Vier da-
gen later mochten zij in Aalsmeer 
aantreden tegen De Snippen uit 
Amstelveen. 
Onder de 11 is nog ongeslagen in 
hun tweede deel van de competi-
tie en wisten dit te behouden door 
met een forse 30-1 De Snippen aan 
de kant te zetten. Deze jongens en 
meisjes maken nog kans op het 
kampioenschap. 
Dit kunnen zij na het paasweekend 
behalen evenals de Jongens on-
der de 19. Voor meer verslagen, in-
formatie en foto’s kan de website: 
www.zsc-oceanus.nl bekeken wor-
den.

Gemma wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Afgelopen don-
derdag is het klaverjassen gewon-
nen door Gemma van As met 5564 
punten, gevolgd door Henk Wichen 
met 5331 punten. Derde werd Wim 
Pet met 5230 punten en vierde Ca-
trien Rodenburg met 5098 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Jan 
Bon met 29 punten, op de twee-
de plaats eindigde Rie Kok met 86 
punten.

Geleijn wint bij Sjoelclub
Aalsmeer - Een persoonlijk record 
van 1121 punten is gegooid door 
Herman Berkhout tijdens de speel-
avond van Sjoelclub Aalsmeer in het 
dorpshuis. 
In de hoofdklasse behaalde Aldert 
Geleijn de hoogste eer met 2816 
punten, in de A-klasse bleek Cor 
Franck de beste sjoeler met 2770 
punten, in de B-klasse was Henk 

Brozius met 2594 punten onver-
slaanbaar, in de C-klasse wist Mijn-
ie van Leeuwen met 2597 punten 
de eerste plaats te halen, in de D-
klasse was Klaas de Vries de bes-
te met 2373 punten, in de E-klasse 
eindigde Nico Verhaar op één met 
2331 punten en in de F-klasse tot 
slot was Herman Berkhout de beste 
met 2217 punten.

Sjoelcompetitie 
in de Reede
Rijsenhout - Op donderdag 16 
april staat weer sjoelen op het pro-
gramma in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat. Inschrijven kan tot 
19.45 uur. Het sjoelen vangt aan om 
20.00 uur. 
Het sjoelen op 2 april is in de hoofd-

klasse gewonnen door Dirkjan 
Baaardse met 1957 punten, in de 
klasse A door Nel Fegel met 1808 
punten, in klasse B door Thomas van 
Brakel met 1831 punten, in klasse C 
door Rinie Ravensbergen met 1667 
punten en in klasse D door Ria van 
Oudheusden met 1463 punten. 

Tweede plaatsen zijn behaald door 
Nel Lagerburg, Nel Joore, Gert Lan-
ser, Ben Fegel en Martje de Graaf.
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Jeugdhandbalnieuws
Gelijkspel voor C1 in de regen
Aalsmeer - De regen kwam met 
bakken uit de hemel bij de eerste 
wedstrijd in de veldcompetitie van de  
jongens C1 van FIQAS Aalsmeer. En 
ze hadden ook nog eens een moei-
lijke tegenstander: Aristos uit Am-
sterdam. De bal was moeilijk te han-
delen, hij stuitert bijna niet en was 
door de regen erg glad. Maar daar 
hadden de tegenstanders natuur-
lijk ook last van. Rein moest toekij-
ken van de zijlijn, hij had last van zijn 
enkel. Het team hoopt nu maar dat 
hij weer fit is met het Jac Stammes 
toernooi, volgend weekend. De C1 
had deze keer twee keepers: Mark 
en Jeremy kregen elk 10 minuten 
per helft. En dat deden ze erg goed. 
Toch kwamen de gasten al snel voor 
en tot 10 minuten in de 1e helft bleef 
FIQAS Aalsmeer op achterstand. 
Met een paar breaks van Remco 
trokken ze de stand echter gelijk: 4-
4. Toen gingen de Aalsmeerse jon-
gens pas echt scherp verdedigen. 
Vooral Dion en Dawid hielden de 
aanvallers weg van de cirkel en met 
een doelpunt van Dan en wederom 
Remco gingen ze de rust in met een 
6-4 voorsprong. In de tweede helft 
stonden ze opnieuw goed te verde-
digen, want Aristos kreeg de bal er 
heel moeilijk in. En ook de aanvallen 
liepen goed. 
Maar de jongens hadden pech: ze 
schoten op de paal, lat en tegen de 
keeper aan. De Amsterdammers 
scoorden wel en zo werd het 6-5. 
FIQAS Aalsmeer kreeg een straf-
worp, maar... die werd gemist. Ook 
een tweede strafworp ging er niet in 

en zelfs een derde kwam niet langs 
de keeper. Toch wist Remco de sco-
re naar 7- 5 te krijgen maar daarna 
kreeg de C1 de bal er gewoon niet 
meer in. Aristos maakte 7-6  en in 
de laatste seconden zelfs gelijk. Het 
weer was al bedroevend en dan ook 
nog gelijk spelen, terwijl je eigen-
lijk beter bent. Niets aan te doen. 
Zondag spelen de kampioenen te-
gen Westsite met hopelijk een bete-
re uitslag en een lekker warm zon-
netje.

Meiden D redden het niet
De meiden D van FIQAS Aalsmeer 
moesten zaterdag 4 april tegen Vi-
do uit Purmerend spelen. In Purme-
rend was het waterkoud, dus werd 
er goed warm gelopen. De wedstrijd 
begon rommelig maar toen Lynn 
van de Polder eenmaal het doel 
vond, ging het beter. Met de rust 
stond het 3-2 voor Vido uit Purme-
rend. Een paar grote, stevige mei-
den van Vido maakten het spel, 
maar FIQAS Aalsmeer deed er al-
les aan om bij te blijven. Marjolein 
van Aalst, de keepster, liet zich ver-
vangen omdat zij last had van een 
pijnlijke pols. Anouk Stevens nam 
haar  plaats in het doel over en deed 
het prima. Helaas konden de mei-
den D van FIQAS niet meer bijko-
men en verloren met 4-6. Lynn van 
de Polder had alle vier de doelpun-
ten gemaakt, super. Maar niet ge-
treurd na de Pasen staat DSS op het 
programma, ook een sterke tegen-
stander, en dan gaan de meiden er 
weer voor.

Foto Don Ran

Sportdag te volgen via webcam
Veel aanmeldingen junior- 
pramenrace bij organisatie
Aalsmeer - Scholen en verenigin-
gen hebben zich massaal aange-
meld mee te doen met de junior-
race op zaterdag 13 juni aanstaan-
de. De organisatie van de juniorrace 
is druk bezig de aanmeldingen in te 
delen op de pramen van de vrijwilli-
gers van de Raad van 12. Het ziet er 
naar uit dat het op 13 juni een ge-
zellig drukke junior pramenracedag 
gaat worden. De juniorrace staat dit 
jaar geheel in het teken van het cir-
cus. De deelnemende pramen zul-
len vele clowns, acrobaten, tijgers 
en nog veel meer kleurig plezier van 
het circus vervoeren. 
Maar voordat het startschot klinkt 
is er op zaterdagmiddag 6 juni de 
sportmiddag bij jachthaven Sten-
huis aan het einde van de Uiterweg. 
Hier zullen alle teams gaan strijden 
om het beste startnummer. Ook bij 

slecht weer zal de sportdag door-
gaan, omdat Stenhuis een grote bo-
tenloods beschikbaar heeft gesteld 
om de sportactiviteiten uit te kun-
nen voeren. Nieuw dit jaar is dat 
de sportdag te volgen is de web-
cam. Via de website http://www.ju-
nior.pramenrace.nl/ kan worden in-
gelogd om de deelnemende teams 
te volgen. Heeft je vader of moe-
der, opa of oma, buurman of buur-
vrouw een praam met penta en wil 
je met je eigen team meedoen aan 
dit supersportieve gezellige evene-
ment? Meld je dan nu snel aan! De 
inschrijvingen sluiten eind mei. In-
schrijven kan door het inschrijffor-
mulier te downloaden op de websi-
te of door een email te sturen naar 
arnaud@pramenrace.nl. Voor scho-
len en verenigingen is de inschrij-
ving wel al gesloten.

Paul kampioen 
klaverjassen
Aalsmeer - Op 2 april heeft buurt-
vereniging De Oude Spoorbaan de 
laatste klaverjasavond van dit sei-
zoen gespeeld. Kees Kuggeleijn 
wist met 6914 punten de winst te 
pakken. Op twee is Huub Heems-
kerk geëindigd met 6839 punten en 
op drie Irene Nuuts met 6832 pun-
ten. Paul Konst mag zich met 73884 
punten klaverjaskampioen van het 
seizoen 2008/2009 noemen. De eer-
ste speelavond na de zomer is op 1 
oktober in gebouw ‘t Anker aan de 
Oosteinderweg 273a. Als vanouds 
wordt aangevangen om 19.30 uur.

VV Aalsmeer F1 blinkt net niet 
op internationaal toernooi
Aalsmeer - In het weekend van vrij-
dag 27 tot en met zondag 29 maart 
heeft de F1 van VV Aalsmeer deel-
genomen aan een groot internati-
onaal toernooi op Texel. De eerste 
wedstrijd was gelijk een topper te-
gen Feyenoord. De Aalsmeerse jon-
gens waren erg onder de indruk, 
maar gaven in het begin goed partij. 
Nadat Feyenoord 0-1 had gescoord 
was de F1 geknakt en werd het uit-
eindelijk 0-7.
In de tweede wedstrijd moest het 
dan maar gebeuren. Tegen De Koog, 
de minst sterke tegenstander, kon-
den misschien de punten gepakt 
worden. De toppertjes kwamen 1-0 
achter, maar maakte 1-1 met behulp 
van een speler van De Koog. Daar-
na werd het 2-1, maar de jongens 
vochten als tijgers terug tot 2-2. He-
laas werd het  in de laatste minuut 
3-2. Ook de derde wedstrijd ging 
verloren, met 0-7 van COZ. De vier-
de wedstrijd was er één om naar uit 
te kijken. Tegen Ajax moesten pun-
ten gepakt worden. In het begin kon 
Aalsmeer de aanvallen nog wel te-
gen houden, maar Ajax was toch 
wel iets beter, uitslag 9-0. 
De laatste wedstrijd van zaterdag 
was tegen RC Genk. Ook deze werd 
verloren en wel met 6-0. Dirk Ste-
vens had een barbecue meegeno-
men, dus ‘s avonds werd er heerlijk 

genoten van het vlees. Na de bar-
becue gingen de kids natuurlijk de 
wedstrijd Nederland tegen Schot-
land kijken. De voorspelling was dat 
niet alle jongens het laatste fluit-
signaal zouden meemaken en het 
duurde inderdaad niet lang of de 
eerste lag al voor het fluitsignaal op 
bed. De volgende ochtend moest er 
nog één wedstrijd gespeeld worden 
tegen Roda 46. Weer boden de jon-
gens in het begin goed weerstand, 
maar na dat Roda 46 gescoord had 
ging het wat minder. Eindstand 0-5. 
De F1 kon zich gaan opmaken voor 
de strijd om de dertiende of veer-
tiende plaats. De jongens speelden 
tegen OSV en begonnen de wed-
strijd goed. Eindelijk een tegenstan-
der van ongeveer gelijk niveau. Bei-
de teams kregen enkele kansen, 
maar helaas scoorde Aalsmeer niet, 
OSV wel: 0-1. OSV maakte er uit-
eindelijk 0-2 van en dit was tevens 
de eindstand. Een veertiende plaats 
dus. Ach het is beter dan dertien-
de worden, want dat brengt onge-
luk. De finale ging tussen Ajax en 
Feyenoord en werd met 3-1 gewon-
nen door Ajax. Omdat het toernooi 
voor het tiende jaar werd gehouden, 
kreeg elk team een beker. Toch niet 
met lege handen naar huis en na-
tuurlijk is de F1 een hele ervaring 
rijker!

Omnia gymnastes Marit en 
Rebecca op weg naar NK!
Aalsmeer - Tot en met het vorige 
seizoen trainden de ritmisch gym-
nastes Marit Harte en Rebecca 
Rommerts bij SV Omnia 2000. Ech-
ter toen hun trainster Barbara Ger-
ritsen besloot om te stoppen met 
het geven van trainingen wilden de 
beide dames hun sportieve geluk 
elders beproeven. Zij trainen sinds 
september nu bij SV Pax in Hoofd-
dorp. Dit niet zonder succes. Marit 
komt die seizoen uit in categorie 2a 
en Rebecca in categorie 2b. In no-
vember kwamen Rebecca en Ma-
rit voor de allereerste keer voor hun 
nieuwe vereniging uit op een wed-
strijd. Dit was bij het koppeltoernooi, 
een regionale wedstrijd die groten-
deels bedoeld is om trainsters en 
gymnastes weer even te laten proe-
ven aan het meedoen van wedstrij-
den en om te kijken of de oefenin-
gen die voor de gymnastes zijn ge-
maakt allemaal goed lopen. Deze 
wedstrijd gaat ook niet zo zeer om 
de persoonlijke score. In het nieuwe 
jaar begonnen vervolgens de echte 
wedstrijden. 
Voor Rebecca was er in januari de 
regiowedstrijd en voor Marit was de 
regiowedstrijd op 8 maart. Rebecca 
moest het bij deze wedstrijd in haar 
categorie opnemen tegen elf gym-
nastes uit de regio, zij werd keu-
rig vijfde. Marit werd bij de regio-
wedstrijd in een veld van acht deel-
neemsters in haar categorie heel 
mooi en ook zeer verdiend tweede. 
Ook de landelijke wedstrijden wa-
ren weer een spannend test mo-
ment voor de meiden. 
Rebecca heeft zich via twee voor-
wedstrijden in februari en maart, 
waarbij zij beide keren als zesde ein-
digde, al weten te plaatsen voor de 
halve finale. Zaterdag 4 april vond 
de eerste landelijke wedstrijd voor 
Marit plaaats. Zij werd hier, in een 
groep van twintig deelneemsters, 
verdiend vijfde.
Op 26 april reizen Rebecca en Ma-

rit af naar Milevsko in Tsjechië voor 
een trainingsstage van een week. Zij 
gaan hiermee in op de uitnodiging 
die zij vorig jaar meekregen van de 
organisatie van een wedstrijd al-
daar. Die week zullen zij iedere dag 
tussen de vier en zeven uur trainen 
onder leiding van Tsjechische train-
sters. Als kers op de taart mogen zij 
dan op vrijdag 1 mei meedoen aan 
een Tsjechische nationale wedstrijd 
in Milevsko. 
Deze trainingsstage is tevens een 
mooie aanvulling voor de rest van 
het seizoen. Rebecca doet op 17 mei 
in Dordrecht mee aan de landelij-
ke halve finale voor het b-niveau 
en voor Marit is de eerst volgen-
de landelijke wedstrijd op 21 mei, 
de tweede plaatsingswedstrijd voor 
het a-niveau. Als Marit over de twee 
plaatsingswedstrijden bij de beste 
tien gymnastes eindigt en Rebec-
ca eindigt bij de beste tien gymnas-
tes op de halve finale dan mogen zij 
beide uitkomen op het NK ritmische 
gymnastiek op 20 en 21 juni in Ahoy 
Rotterdam. 

Paul en Ilya winnaars van 
maandtoernooi in Beach
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
werd er in The Beach in Aalsmeer 
het maandelijkse beachvolley-
bal toernooi gespeeld. Omdat The 
Beach 13 jaar bestond was het een 
toernooi met een speciaal tintje. Dit 
werd dan ook door alle werkgevers, 
werknemers, vrienden en toernooi-
deelnemers goed gevierd. Het toer-
nooi dat om 10.00 uur in de ochtend 
begon werd tot in de late uurtjes be-
sproken tijdens het feest. Naast dit 
heugelijk feit werd er voor de deel-
nemers een demonstratie gegeven 
door de oud- en jonge spelers van 
indoor volleybalvereniging Omni-
world, die helaas dit seizoen failliet 
zijn gegaan. Een van deze spelers 
was meervoudig Olympisch medail-
le winnaar Olaf van der Meulen. Hij 
liet zien dat hij ondanks zijn leeftijd 
en fysieke gesteldheid nog steeds 
een aardig balletje kan spelen. En 
dat nog wel op een ondergrond 
van zand in een 2 tegen 2 vorm. Al-
le deelnemers hebben genoten van 
deze wedstrijd, waarbij de jonge ta-
lenten van Omniworld aan het lang-
ste eind trokken.
Bij het 2 tegen 2 hoog toernooi trok-
ken bij de mannen ook twee beken-

den van The Beach aan het lang-
ste eind. Dit waren The Fishes die er 
met de overwinning vandoor gingen. 
Bij de dames van het 2 tegen 2 hoog 
toernooi reden de dames Paulien en 
Nanda er met de zegekar vandoor. 
Vanaf 12.00 uur was het de beurt 
voor het 4 tegen 4 all round toer-
nooi. Opa en zijn kinderen trokken 
hier aan het langste eind. Van 14.00 
tot 19.00 uur werd het laatste toer-
nooi afgewerkt en hier ging een mix 
team Paul en Ilya er met de overwin-
ning vandoor. Er werd op zeer hoog 
niveau gespeeld en terecht konden 
zij zich de kampioenen van het 2 te-
gen 2 laag toernooi noemen. Het 
maandtoernooi werd deze keer door 
grote getale deelnemers bezocht en 
helaas moest de organisatie tegen 
vele deelnemers melden dat er geen 
plek meer was in het toernooische-
ma. Toch is de organisatie zeer con-
tent met het feit dat er zoveel teams 
willen spelen tijdens de maandtoer-
nooien in The Beach. Het eerstvol-
gende maandtoernooi staat gepland 
voor zondag 3 mei. Voor meer in-
formatie of inschrijvingen kunt u te-
recht bij sportief@beach.nl of www.
beach.nl.  

Drie 4e plaatsen roeiers 
Michiel de Ruyter
Kudelstaart - Nadat twee weken 
geleden de Head of the River werd 
gevaren, gingen afgelopen week-
end de kleine nummers de strijd 
met elkaar aan op de Amstel tussen 
Ouderkerk aan de Amstel en Am-
sterdam. De te roeien afstand was 
7,5 kilometer. Op zaterdag waren 
de tweepersoons roeiboten aan de 
beurt. Voor Michiel de Ruyter kwa-
men hierbij twee boten aan de start, 
beiden in het heren veteranenveld. 
Jan Röling en Marco van Zanten 
mochten als vijfde van start. Zij ein-
digden als negende overall en als 
vierde in hun leeftijdscategorie in 
een tijd van  29:44,05. Jorg Santen 
en Mark Verwijs, startend in een ou-
dere leeftijdscategorie, mochten als 
zevende van start. Zij finisheden in 
een tijd van 30:17.72, ook als vierde 
in hun veld en als dertiende over-
all. Beide ploegen waren tevreden 
over het resultaat. Op zondag gin-
gen over dezelfde afstand zes skif-
feurs namens Michiel de Ruyter 
over het parcours. In het veteranen-
veld deden vijf roeiers mee. Alleen 
Marcel Toebes, die nog een jaar te 
jong is, startte in het seniorenveld 
bij de beginnelingen. Met een vlak-
ke race wist hij een tijd neer te zet-
ten van 32:27.04. Dit was uiteinde-
lijk goed voor weer een vierde plaats 
voor Michiel de Ruyter. Marcel werd 

24e overall. Jorg Santen, als eni-
ge op beide dagen uitkomend, was 
het snelst van de Michiel de Ruyter-
mannen. Met 32:25.12 liet hij zien 
dat hij snel hersteld was van de dag 
ervoor. Hij werd met deze tijd derde 
in zijn categorie en 61e overall. Met 
een tiende plaats (83e overall) en 
een tijd van 33:05.93 was Jacco To-
lenaars niet erg tevreden:”Ik heb te 
weinig trainingsuren in de Skiff ge-
maakt en dat breekt je op.”
De Kudelstaarter Eric Onderdelin-
den werd met een tijd van 33:16.62 
89e overall en zeventiende in zijn 
categorie: ”Ik heb lekker gevaren en 
ben niet ontevreden.” Ook niet on-
tevreden was Dick Rebel, de nestor 
van het gezelschap. Hij kwam over 
de finish in een tijd van 34:40.99 en 
werd daarmee 117e overall, twaalfde 
in zijn categorie.  Alexander Brokx 
werd door pech achtervolgd. Bij het 
oproeien kwam hij er achter dat zijn 
materiaal niet in orde was. Hij heeft 
dit nog wel hersteld, maar om op tijd 
bij de start te komen moest hij ste-
vig doorroeien. Hierdoor verspeel-
de hij zo veel energie, dat bij hem 
na 10 minuten wedstrijd het lampje 
uitging. Alexander werd 129e over-
all en twaalfde in zijn categorie met 
een tijd van 35:36.53. Hij kreeg 15 
seconden tijdstraf omdat hij te laat 
aan de start was.Basketbalvereniging Aalsmeer

U16 meiden kampioen!
Aalsmeer - De U16 meiden van 
basketbalvereniging Aalsmeer heb-
ben de knappe prestatie van het vo-
rig jaar herhaald. Toen werd name-
lijk in de tweede seizoenhelft ook 
niet verloren en werd, net als af-
gelopen zondag, ook het kampi-
oenschap gehaald. Een zeer knap-
pe prestatie van het team en van 
de coach Regina Sanders. Afgelo-
pen zondag stond de wedstrijd te-
gen KTC op het programma. Hoewel 
er de afgelopen weken wel inten-
sief getraind was, liep het in de eer-
ste twee perioden nog niet zo heel 
soepel. De tegenstander kon aar-
dig meedoen en in de tweede pe-
riode scoorden ze bijna net zoveel 

punten als Aalsmeer. Het was te-
veel rommelbasketbal en te weinig 
rustig opbouwen en scoren. Rust-
stand 25-20 voor Aalsmeer. De der-
de en de vierde periode brachten 
de ommekeer. Er werd gepresst, zo-
wel dicht bij de achterlijn van de te-
genstander als op de middenlijn, 
de passing was beter en de afron-
ding ging prima. Derde periode 27-
4 en de vierde periode 23-5. Eind-
stand 75-29 en zeer verdiend kam-
pioen. Scores: Roos 16, Ula 16, Lot-
te 15, Patty 11, Denise 6, Fenna 6, 
Andrea 5 en Wendy 0. Na de wed-
strijd een zeer terechte bloemenhul-
de door Rob Thomas, de voorzitter 
van de vereniging. 

Van Dam en van der Sluis 
winnen in The Beach
Aalsmeer - Vrijdag 3 april vond al-
weer het 7e footvolley rankingtoer-
nooi plaats. Strijdtoneel van de-
ze editie was de vertrouwde thuis-
haven van Rick van Dam en Jordi 
van der Sluis, namelijk The Beach 
in Aalsmeer.
Dat het een toernooi met nieuwe 
gezichten ging worden, was van te 
voren bij iedereen bekend: De ster-
ke Groningse teams waren afwe-
zig vanwege een internationaal in-
ventatie toernooi in Eilat (Israël) en 
er deed een nieuw Aalsmeers team 
mee; Joeri Combee en Michael 
Bommel maakten hun rentree in dit 
plaatselijke footvolley rankingtoer-
nooi en deden het niet onverdien-
stelijk. Duidelijk was dat het niveau 
voor hen op dit moment nog een 
maatje te hoog was gegrepen, maar 
als de beide Aalsmeerders blijven 
trainen kunnen ze het volgende ran-
king seizoen zomaar mee doen voor 
de punten. 
De lokale favorieten; het Amster-
dams/Aalsmeers koppel Rick van 
Dam en Jordi van der Sluis (beiden 
licht grieperig) streden uiteraard 
mee om de punten en wisten on-
danks de gezondheidsperikelen be-

slag te leggen op de toernooi zege. 
Zij wisten in de halve finale het ge-
louterde Haarlemse/Utrechtse kop-
pel, Mark van Londen en Marco Pot 
nipt te verslaan  In deze thriller werd 
het uiteindelijk 20-18 voor Rick en 
Jordi. In de finale diende er weder-
om afgerekend te worden met het 
sterke duo Bas Heijt en Yob Dip-
pel. In de poule fase traden de beide 
koppels ook al tegen elkaar aan en 
die wedstrijd eindigde net als de fi-
nale in het voordeel van het duo Van 
Dam en Van der Sluis.
De troostfinale werd gewonnen 
door het Amsterdamse duo Dan-
ny de Jong en Dennis Hussers die 
nipt zegevierde op Mark van Lon-
den en Marco Pot, die uiteindelijk 
genoegen moesten nemen met de 
4e plaats. De overwinning is een 
mooie opsteker voor de trainingsar-
beid van Rick en Jordi. Zij staan met 
nog één rankingtoernooi te gaan op 
een zeer solide 2e plaats in de Na-
tionale ranking. Beide spelers gaan 
zich aankomende maand toeleggen 
op het internationale toernooische-
ma en bepalen in welke toernooi-
en zij deel gaan nemen voor Neder-
land.
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Kwaliteitskeurmerk voor 
De Zevensprong
Rijsenhout - Het Haarlemmermeers 
Verkeersveiligheidslabel is een kwa-
liteitskeurmerk voor scholen. Scho-
len die in het bezit zijn van dit la-
bel laten zien dat zij verkeersveilig-
heid een vaste plaats geven in hun 
schoolbeleid. 
Ook voor ouders een geruststellen-
de gedachte. Om in aanmerking te 
komen voor het Haarlemmermeers-
Verkeersveiligheidslabel moeten 
scholen aan kunnen tonen dat er 
gewerkt wordt aan een structure-
le kwaliteitsverbetering op het ge-
bied van verkeerslessen, verkeers-
educatieprojecten, praktische ver-
keersproef, verkeersveiligheid van 
de schoolomgeving en de school-
thuisroutes en betrokkenheid van 
de ouders bij verkeerseducatie. 
Openbare basisschool De Zeven-

sprong heeft laten zien aan alle ei-
sen te voldoen en dus in aanmer-
king te komen voor het keurmerk. 
Op 1 april heeft de school het ver-
keersveiligheidslabel in ontvangst 
mogen nemen van de wethouder. 
De feestelijke gelegenheid was ge-
lijk de aftrap van de herhaling van 
het project Groene Voetstappen. Het 
project was in september een groot 
succes. Alle kinderen zijn uitgeno-
digd om per fiets, step, skates of lo-
pend naar school te komen. Want: 
Lopend of met de fiets is niet alleen 
gezond, maar ook heel leerzaam. 
Ontdek hoe jij lopend of op de fiets 
heel veel kunt leren in het verkeer. 
Voor elke rit zonder auto mogen de 
jongens en meisjes in een sticker-
boekje een ‘groene voetstap’ plak-
ken.

Voorjaarshuisje maken 
tijdens de crea-middag 
Kudelstaart - Woensdag 15 april 
kunnen tieners zich creatief uitleven 
tijdens de crea-middag op de Bin-
ding Zolder aan de Haya van Some-
renstraat. Tijdens de middag gaan 
voorjaarshuisjes gemaakt worden. 
Leuk om op te hangen of neer te 
zetten in de tuin. De middag start 
om 14.00 en om 16.00 uur gaat ie-
dereen met zijn/haar eigen gemaak-
te creatie naar huis.  Ben jij creatief 

of heb je zin om lekker creatief be-
zig te zijn? Geef je dan snel op via 
manon@debinding.nl Vermeld in je 
e-mail je naam, adres, leeftijd en te-
lefoonnummer. Natuurlijk kan je ook 
bellen naar 0297-892091 bereikbaar 
op dinsdag en vrijdagmiddag tussen 
14.00 en 17.00. Opgeven kan tot en 
met dinsdag 14 april 17.00 uur.  De 
kosten van de middag zijn 3 euro in-
clusief materiaal. 

Knutselclub in Rijsenhout
Rijsenhout - Woensdag 8 april was 
alweer de laatste knutselclub voor 
dit seizoen. Kinderen in de leeftijd 
van 6 tot en met 12 jaar hebben 26 
weken lang op woensdagmiddag 
zich kostelijk kunnen vermaken in 
Dorpshuis de Reede te Rijsenhout. 
Voor de kinderen vanaf 6 jaar werd 
er iedere week, onder begeleiding 
van twee vrijwilligers, een leuk knut-
selwerkje gemaakt wat ze na afloop 
mee naar huis konden nemen. Als 
je al 8 jaar geworden was kon je bij 
de vier opa’s in de hout hoek aan 
de gang. Leuke plaatjes figuurza-
gen en later inkleuren of een tafel-
tje met stoeltjes, bijna alles was mo-

gelijk. Sommige kinderen deden wel 
een aantal weken over een bouw-
werk, namen het mee  naar huis en 
kwamen de week later terug om het 
af te maken. Je kon altijd weer aan 
de kindersnuitjes aflezen dat ze het 
reuze naar hun zin hadden en vol 
trots met hun kunstwerk naar huis 
gingen. Nu wordt het mooier weer 
en je kon de laatste weken al zien 
dat het aantal kinderen terugliep. 
Ieder seizoen sluit rond de paasda-
gen, zo ook dit jaar. Na de zomerva-
kantie gaan de jongens, meisjes en 
vrijwilligers er weer heerlijk tegen 
aan. Meestal is dat rond half sep-
tember.

Maandag paaseieren zoeken en 
paashazenrace op Boerenvreugd
Aalsmeer - Ook dit jaar is er op 
tweede paasdag, maandag 13 april, 
weer eieren zoeken op de kinder-
boerderij in de Hornmeer. Er zijn 
weer een groot aantal nepeieren 
verstopt die door de kinderen inge-
leverd kunnen worden voor heerlij-
ke chocolade eitjes. 
Dit jaar staat ook weer de succes-
volle paashazenrace op het pro-
gramma. Kinderen nemen plaats in 
de kruiwagens van de kinderboer-
derij en de papa’s, mama’s, opa’s 
en oma’s leggen met kind en krui-
wagen een parcours af over het ter-

rein van de boerderij. In de boe-
renstolp worden proeven met eie-
ren gedaan en in de wei zijn natuur-
lijk de lammetjes te bewonderen. 
Om 10.00 uur gaan de hekken van 
Boerenvreugd open voor het eieren 
zoeken. Kom op tijd, want op is op! 
Deelname is gratis. Ook bij slecht 
weer gaan de activiteiten door. De 
tentploeg zorgt dat de grote tent op 
het plein wordt neergezet. Bij slecht 
weer vervalt wel de paashazenrace 
en gaan de kinderen ter vervanging 
knutselen in de tent. De activiteiten 
duren tot 12.00 uur.

Lange inloop Binding Zolder
Kudelstaart - Het is bijna Pasen! 
Natuurlijk ook op De Binding Zol-
der. Rondom Pasen worden voor de 
jeugd allerlei leuke activiteiten geor-
ganiseerd. Zo wordt op  goede vrij-
dag 10 april een extra lange inloop 

vanaf 14.00 tot 18.00 uur gehouden 
en voor alle inloop bezoekers staat 
iets lekkers klaar. 
Voor meer informatie over stichting 
de Binding surf je naar www.debin-
ding.nl 

Groepen 6 Jozefschool ‘on 
the Move’ bij de Binding
Aalsmeer - De groepen 6 van de 
Jozefschool zijn gedurende het ge-
hele schooljaar in de klas bezig met 
het project Six on the Move. Dit pro-
ject wordt vanuit school in samen-
werking met de GGD Amsterdam 
en Sportservice Haarlemmermeer 
Groep begeleidt. 
Het is een project ter bevordering 
van de gezonde leefstijl, waarbij de 
nadruk ligt op het lekkere van ge-
zond eten en het goede van bewe-
gen. In dit kader ging groep 6a van 
de Jozefschool op dinsdag 31 maart 
lopend naar de Binding om daar 
een korte kookcursus te volgen. De 
leerlingen werden ontvangen door 
hulpmoeders, die de leerlingen tij-
dens de ochtend zouden begelei-
den. De groepen werden verdeeld, 
en de eerste groep kon in de keuken 
aan de gang. Er werd gesneden, ge-
hakt, en gemalen en het vuur werd 
opgestookt. De tweede groep was 
boven bezig om de receptenkaar-

ten te maken, en mooie placemats 
te knutselen. Na een half uur wer-
den de groepen gewisseld en kon 
de volgende groep de keuken in. De 
geur van lekkere gerechten kwam 
je in de gang al tegemoet. Na af-
loop werd alles netjes afgewassen, 
en kon het buffet ingericht worden 
door de leerlingen. Wat zag het er 
allemaal lekker uit. Er was een va-
riatie van vleesspiesen, wraps, fruit-
spiesen, bladerdeeghapjes en sla 
hapjes. 
Na een rondje huppelend ‘on the 
move’ door de eetzaal, kon iedereen 
plaatsnemen aan tafel. Hierop wa-
ren de gemaakte placemats neer-
gelegd en de borden geplaatst. En 
toen kon eindelijk van de gerechten 
gesmuld gaan worden. Alles ging 
op, dus de conclusie was dat ge-
zond eten ook erg lekker kan zijn! 
De volgende ochtend werd deze 
sessie herhaald door groep 6b van 
de Jozefschool.

Traditioneel paasuurtje voor 
kinderen van de Kerkweg
Aalsmeer - Inmiddels is het op 
de Kerkweg een traditie geworden 
dat de paashaas op eerste paas-
dag eieren verstopt. Dit zou voor al-
le kinderen van Aalsmeer leuk zijn. 
De kinderen van de Kerkweg mo-
gen op eerste paasdag tussen 12.30 
en 13.00 uur  eieren zoeken in hun 
straat. 
De eieren worden door de paashaas 

(ouders van de kinderen) tussen 
12.00 en 12.30 uur verstopt. Het mo-
gen hardgekookte eieren zijn, maar 
ook chocolade eieren. 
Het zou leuk zijn als de bewoners, 
die geen kleine kinderen hebben, 
ook een paar eitjes verstoppen. Als 
het erg slecht weer is, wordt het 
paasuurtje op tweede paasdag ge-
houden.

Lunch groep 8 De Hoeksteen
Aalsmeer - Op PC basisschool De 
Hoeksteen werd dinsdag 2 april een 
bijzondere lunch geserveerd. Samen 
met veel andere groepen 8 in Ne-
derland hielden de jongen en mei-
den een klassenlunch. 
Even voor twaalf uur werd de groep 
naar buiten gestuurd, om vervol-
gens na een klein kwartiertje te-
rug te keren in de klas die omgeto-
verd was tot restaurant. Op een tafel 
stonden broodjes, beleg en salade, 

fruit en drinkyoghurt. De leerlingen 
kregen een placemat vol gezonde 
verse ideeën voor de boterhammen 
en mochten daarna met hun bordje 
langs de lunchtafel. 
Er is genoten van de boterhammen 
met smeerkaas, kipfiletsalade, kom-
kommer en onder andere tomaat. 
“We hebben heerlijk gegeten”, al-
dus de jongens en meiden na af-
loop. “En het was ook nog eens heel 
gezellig!”

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
was het meesters- en juffendag op 
Samen Een. Het was feest op de ba-
sisschool in het centrum waar de 
verjaardagen van alle leerkrachten 
tegelijk werden gevierd. Voor alle 
kinderen stonden in de klassen en 
buiten op het schoolplein leuke Oud 
Hollandse spellen klaar. Hoepelen, 
was ophangen, sjoelen, twister, bib-
berspiraal , kippen eieren laten leg-
gen en onder andere spijker slaan 
stonden op het programma. Na de 

viering in de diverse klassen, ver-
deelden de jongens en meisjes zich 
rond half tien in gemengde groep-
jes. De kinderen van groep vijf tot 
en met zeven zorgden voor de jong-
ste leerlingen en de oudste school-
gangers, de groep 8-achters, waren 
goede hulpen bij de spelletjes. Ie-
dereen kon lekker zijn gang gaan 
en aan de vrolijke gezichten te zien, 
werd er flink genoten. Tussendoor 
was er drinken met chips en een ijs-
je. Het was een geslaagd ochtend!

Meesters- en juffendag op 
basisschool Samen Een

Knutselen en kletsen tijdens 
de BindingBoven Inloop 
Aalsmeer - Op woensdag 15 en 
donderdag 16 april  is jeugd ‘s mid-
dags welkom op de BindingBoven 
Inloop. Op woensdag is de inloop 
van 15.30 tot 17.30 uur en is bedoeld 
voor alle kinderen uit de groepen 3 
tot en met 8. 
Op donderdag is de inloop van 15.15 
tot 17.30 uur en zijn alleen jongens 
en meiden uit groep 6 tot en met 
8 welkom.  Tijdens de inloop kun-
nen de kinderen knutselen, spel-
letjes spelen, tafeltennissen, ach-
ter de computer of gewoon gezel-
lig kletsen met vriendjes of vriendin-
netjes. De inloop is gratis. De Bin-
dingBoven Inloop is te vinden in de 

Zijdstraat 53. Voor meer informatie: 
www.debinding.nl of bel naar 0297-
326326 en vraag naar Lenneke He-
ijjer of Tessa Westerhof.

Houtwormen Club
Nieuw bij de Binding is de Houtwor-
men Club. Een club voor kinderen 
uit groep 6 t/m 8 van de basisschool. 
Lekker zagen, timmeren en verven. 
In totaal gaat het om vier middagen 
op 15 en 22 april, 6 en 13 mei en de 
kosten zijn 20 euro totaal. Het klus-
sen begint om 13.00 uur en eindigt 
om 15.00 uur. Er kunnen maximaal 
acht kinderen meedoen. Opgeven 
kan via lenneke@debinding.nl.  

Foto: Nico Otto.

Palmpasen in Kudelstaart
Kudelstaart - Elk jaar zijn er een 
aantal vaste feesten die de Ku-
delstaartse kinderen willen meema-
ken Afgelopen zondag was er weer 
een: het jaarlijkse palmpaasfeest. 
Heel wat kinderen hadden een 
palmpaasstok gemaakt en brach-
ten die mee naar de kerk waar het 
kinderkoor de Kudelkwetters de vie-
ring opluisteren met vrolijke liedjes. 
Er werd in de kerk en op het kerk-
plein een processie gelopen met de 
palmpaasstokken en de uitgereik-
te palmtakjes. Aan het einde van 
de viering kwam het Show-Jacht-
hoornkorps de kerk in en nam de 
kinderen mee voor een kleine op-

tocht met muziek door het dorp. De 
kinderen werden getrakteerd op 
een chocolade eitje door de paas-
haas die dit jaar hulp kreeg van een 
heuse paaskip. Na nog een korte 
uitvoering op het kerkplein was het 
feest van palmpasen voor dit jaar 
weer voorbij. 
Op Goede Vrijdag10 april om drie 
uur zullen de kinderen met een 
Kruiswegspel stilstaan bij het lijden 
van Jezus en paaszaterdagavond 
om 20.00 uur zullen zij in de paas-
viering met jongerenkoor Fiore en 
kinderkoor De Kudelkwetters vieren 
dat de dood niet het laatste woord 
heeft. 

Palmpasenstok Jozefschool
Aalsmeer -  De leerlingen van de Jozefschool hebben bewoners van ver-
zorgingshuizen verrast met een palmpaasstok. De zon scheen, de leerlingen 
trots en gezellig en de bewoners ontroerd en dankbaar. Een mooi gebaar in 
deze lente-paastijd!

 

Flessenactie 
SCW-jeugd
Rijsenhout - De Rijsenhoutse voet-
baljeugd heeft half augustus weer 
haar jaarlijkse‘voetbaldagen’. Om 
deze dagen voor alle deelnemers 
gratis te houden verzoekt het be-

stuur iedereen in Rijsenhout om 
een kleine bijdrage. Verschillende 
jeugdteams zullen in voetbaltenue 
de straat op gaan om lege statie-
geldflessen te verzamelen. De actie 
gaat plaatsvinden op vrijdag 17 april 
aanstaande tussen 18.30 en 20.00 
uur. Dus verzamel uw lege flessen, 
lever ze niet in bij de supermarkt, 
maar steun de jeugd van SCW!


